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Vážení spoluobčané,
jsou to čtyři roky, kdy Ostrava 

otevřela své nově 
zrekonstruované 
náměstí. Všichni 
jsme byli náležitě 
hrdi a měli radost. 
Ani nás nena-
padlo uvažovat 
nad částkou při-
bližně sto milionů korun, za kterou 
byla tato chlouba provedena a pře-
mýšlet nad nedořešenými věcmi oko-
lo, ať už jsou to vlastnické vztahy 
na části náměstí (v prostoru, kde jsou 
dnešní stánkaři) či pozapomenutí 
na vybudování veřejných toalet.

První otazníky přišly s prvním sně-
hem, kdy jsme klouzali jak na kluzišti 
a nestačili se divit. Další následovalo 
– oštípané polámané dlaždice (ví bůh či 
z Číny; tento případ byl zodpovědnými 
orgány odložen), vypadané kostky, 
propadlý hasičský vůz a na jaře se uká-
zala v plné síle „kvalita“ vysazených 
stromků. Dodavatelská firma byla pro-
dána, lidé nesoucí zodpovědnost se 
v rámci politických škatulat pohýbali 
všemi směry, a nám zůstalo náměstí.

Z jednání, jehož jsme byli účastní-
ky (mezi magistrátem města Ostravy 
a nástupnickou firmou Eiffage 
Construction), vyplynulo řešení, kte-
ré je nyní realizováno. Kromě opra-
vy poškozených částí je řešeno také 
zpevnění středového pásu užívaného 
k občasnému průjezdu těžkých vozi-
del, převážejících např. vánoční 
strom. Naším požadavkem bylo 
zdrsnění celé plochy náměstí a vy-
tvoření takových podmínek, aby klu-
ziště na Masarykáči bylo pouze 
v rámci vánočních trhů, které zahájí-
me 26. listopadu – a to už na oprave-
ném náměstí.

 Dalibor Mouka, místostarosta

Slovo má…

Rada našeho městského obvo-
du podala 4. října Policii ČR trestní 
oznámení ve věci obecného ohrože-
ní z důvodu úniku škodlivých látek 
do ovzduší. Reagovala tak na situaci, 
kdy značná část území centrálního 
obvodu byla ve dnech 22., 23. a 29. 
září a 1. října zasažena únikem škod-
livých látek do ovzduší způsobeným 
pravděpodobně nedodržením pracov-
ního postupu při provádění sanačních 
prací ropných lagun, nacházejících se 
v areálu po bývalé chemičce Ostramo.  

Ze zjištěných údajů např. vyply-
nulo, že hodinová koncentrace oxidu 
siřičitého dosahovala 1. října v Ostra-
vě-Přívozu hodnoty 3102 mikrogra-
mů na metr krychlový, přičemž po-

Na Tyršově ulici stále probíhá nároč-
ná a komplexní rekonstrukce, v rámci 
které už došlo k opravě plynu a vodo-
vodu a kanalizace. 

Stavební práce v souvislosti s rekon-
strukcí povrchu chodníků a vozovky, 
za které zodpovídá náš městský obvod, 
začaly až ve druhé polovině srpna. „Při 
rekonstrukci Tyršovy ulice byl v části 
od ulice Čs. legií k Vesmíru nalezen 
kolektor, o jehož existenci neexistuje 
dokumentace, a proto ani nebyl zahrnut 

Už 26. 11. se naplno rozzáří na Masa-
rykově náměstí tradiční vánoční strom, 
čímž budou oficiálně zahájeny letošní vá-
noční trhy. Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu je naplánováno na 17 hodin.

Trhy rovněž jako v loňském roce do-
provodí pestrý program v rámci projektu 
České Vánoce, který zahrnuje ukázky 
dobových řemesel (kovotepec, švadlena, 
řezbář, kovář, lití olova atd.), vystoupení 
divadelních, folklorních i dětských pěvec-
kých souborů, ale pohodovou atmosféru 
dokreslí i reprodukovaná hudba (české 
vánoční písně a koledy). Zároveň se chys-
tají překvapení v podobě víkendových 
kulturních programů. Trhy budou probíhat 
denně od 10 do 18 hodin, a to až do 23. 12.

Stejně jako vloni se mohou bruslařští 
nadšenci těšit na druhý ročník projektu 
Vánoční kluziště!!!, jehož provoz bude 
od 26. 11. do 8. 1. 2012 na Masarykově 
náměstí zajišťovat společnost Sareza. 
Atrakci o velikosti 30 x 15 metrů s efekt-

Zimní údržbu pro náš městský 
obvod zajišťují Technické služby 
Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná 
se o údržbu 64 km vozovek, 80 km 
chodníků, 57 čekáren MHD a 201 
přechodů pro chodce. „Při běžném 
průběhu zimy používáme deset strojů 
a až padesát lidí. Konkrétně se jedná 
o tři silniční sypače, čtyři chodníkové 
sypače, dvě vozidla pro ruční posyp 
a údržbu u mateřských a základních 
škol a jeden nakladač. Ruční čiště-
ní zajišťuje dvacet lidí a navíc dal-
ších třicet pracovníků zaměstnaných 
v rámci veřejné služby. Tyto osoby 
odklízejí sníh především od přechodů 
pro chodce, autobusových zastávek, 
schodišť a úzkých chodníků, ke kte-
rým by se stroje těžko dostávaly, 
a přitom to jsou velmi frekventovaná 
místa. Při sněhových kalamitách vyu-
žíváme šestnáct strojů včetně traktorů 
s radlicí a sněhové frézy a pro ruční 
úklid až sedmdesát lidí,“ přiblížil 
technické vybavení ředitel Technic-
kých služeb MOaP Petr Smoleň.

TS MOaP používají pro posyp po-
sypovou sůl a při mrazech pod -12°C 
vysokopecní strusku. Za loňskou 
zimu bylo spotřebováno 804 tun soli 
(včetně předzásobení MŠ a ZŠ). Ná-
klady na zimní údržbu činily zhruba 
10,5 mil. Kč. V současné době již TS 
MOaP mají všechny stroje připravené 
a zároveň je ve skladech nachystáno 
i 700 tun soli (sůl byla v rámci úspor-
ných opatření pořízena za letní ceny). 

Stejně jako v minulých letech ne-
budou udržovány v rámci zimní údrž-
by některé chodníky, a to na základě 
nařízení statutárního města Ostravy 
č. 1/2011, kterým se doplnilo naříze-
ní č. 7/2009. Mapu s vyznačením ne-
udržovaných komunikací naleznete 
na http://gisova.ostrava.cz/neudrzo-
vane-komunikace.ph.  (red) 

Číslo�měsíce

2013
Už v tomto roce by se mohly otevřít 
brány nově zrekonstruovaného areálu 
Trojhalí, který se nachází na území 
Nové Karoliny. Více na straně dvě. 

Vánoční�trhy:�Bruslení�zdarma,�pestrá�zábava�a kvalitní�jídlo!

Nález�neznámého�kolektoru�komplikuje�rekonstrukci�Tyršovy�ulice

Rada�městského�obvodu�podala�trestní�oznámení�
z důvodu�úniku�škodlivin�z lagun�do ovzduší

Čilý� stavební� ruch� panuje� v  současné� době� na  Masarykově� náměstí.� V  jeho� samotném� středu� se� totiž�
rekonstruuje�dlažba,� jejíž� špatný� stav�dlouhodobě�přinášel�občanům�našeho�města�nejednu�komplikaci.�
Stavební�práce�byly�zahájeny�11.�října,�dokončení�je�plánováno�do 20.�listopadu.�Více�se�touto�problematikou�
zaobírá�místostarosta�Dalibor�Mouka�v rubrice�Slovo�má…

ním nasvícením, hudbou a zábavným 
programem bude možné navštívit denně 
od 10 do 20 hodin, a to zdarma. „Nabídka 
sportovně-společenských akcí zahrnuje 
např. veřejné bruslení, exhibice, diskoté-
ky na ledě, soutěže atd.  V areálu kluziště 
se bude nacházet také půjčovna bruslí, 
zázemí s občerstvením, sociální zařízení 
a šatní skříňky,“ upřesnila Petra Gaven-
dová, tisková mluvčí společnosti Sareza. 

Jako každoročně se v prodejních stán-
cích objeví bohatý sortiment dárkových 
užitkových předmětů. „Novinkou letoš-
ních trhů je skutečnost, že potraviny a ná-
poje určené k přímé spotřebě na místě 
bude prodávat pouze jedna renomovaná 
cateringová společnost, čímž by měla být 
zaručena kvalita. Zároveň připravujeme 
tematické víkendy s nabídkou zabíjač-
ky, zvěřiny a ryb. Další novinkou bude 
prodej teplých nápojů v porcelánových 
hrníčcích,“ uvedl místostarosta Dalibor 
Mouka.  (peb)

volený limit je podle České inspekce 
životního prostředí 350 mikrogramů 
na metr krychlový. Podobně vysoké 
koncentrace už přitom byly zazname-
nány i dříve.

Rada vyslovila přesvědčení, že 
v případě tak závažného porušení, 
které přímo ohrožuje zdraví několika 
tisíc obyvatel, je nezbytné celou zá-
ležitost důkladně prošetřit, najít sku-
tečného viníka, pohnat jej k zodpo-
vědnosti a zabránit dalšímu možnému 
ohrožení. Zejména z tohoto důvodu 
se rada městského obvodu rozhodla 
podat trestní oznámení na neznámého 
pachatele ve věci obecného ohrože-
ní z důvodu úniku škodlivých látek 
do ovzduší. 

Dne 5. října se také na Krajském 
úřadu Moravskoslezského kraje usku-
tečnilo jednání, jehož předmětem 
bylo projednání podmínek omezují-
cích provoz pro práce prováděné při 
likvidaci lagun. Byly stanoveny pod-
mínky omezující práce v nočních ho-
dinách a dále maximální denní množ-
ství oxidu vápenatého použitého pro 
zavápňování laguny R3 tak, aby byly 
eliminovány negativní vlivy na život-
ní prostředí a zdraví obyvatel. 

Informace o aktuálním stavu 
ovzduší ve městě, či případném vy-
hlášení regulačních opatření jsou 
uváděny na webových stránkách 
města Ostravy (www.ostrava.cz). 
 (peb)

Technické�služby�jsou�
na zimu�připraveny

v projektové dokumentaci. Ze statické-
ho posudku, který jsme následně ne-
chali zpracovat, vyplynulo, že musíme 
provést demolici stropu kolektoru a za-
jistit jeho zasypání. Budeme tedy řešit 
ruční demolici kolektoru, která se v zá-
vislosti na počasí bohužel může pro-
táhnout až do příštího roku. Proto bych 
chtěl požádat obyvatele o pochopení 
a toleranci,“ uvedl aktuální informace 
k tomuto tématu Dalibor Mouka, mís-
tostarosta městského obvodu MOaP.

Každopádně nejpozději do poloviny 
listopadu bude zprůchodněn chodník 
na straně pasáže Vesmír a do konce lis-
topadu bude dokončena i rekonstrukce 
vozovky.

Investiční akce zahrnuje také vybu-
dování 51 parkovacích stání (dosud 
mohli řidiči využívat 27 parkovacích 
míst), úpravu veřejného osvětlení 
a obnovu zeleně, kdy dojde k vysaze-
ní 13 stromů druhu Štědřenec watere-
rův.  (peb)

Doslova�bruslařský�ráj�čeká�na všechny�věkové�skupiny�na Masarykově�náměstí.

Rušná�křižovatka�je�bez�
semaforů�

Další�bezplatný�kurz�MP�
Ostrava�pro�veřejnost

Na frekventované křižovatce Ná-
dražní x Mariánskohorská je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti. Vzhledem k opravě 
semaforů zde budou provoz až do kon-
ce listopadu řídit policisté. Výměna 
světelné signalizace, která se na této 
křižovatce opravovala naposled před 
šestnácti lety, přijde statutární město 
Ostrava na cca šest milionů korun. 

Městská policie Ostrava pořádá 30. 
11. od 16 hodin další bezplatný kurz pro 
veřejnost. Ústředním tématem setkání 
s občany bude „prevence majetkové 
trestné činnosti“, což je téma v období 
nadcházejících vánočních svátků, které 
s sebou přinášejí bohužel rovněž zvý-
šený počet krádeží, nanejvýš aktuální. 
V programu nechybí ani oblíbená sebe-
obrana. K využití bude připraven také 
dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Je vhodné si s sebou přinést spor-
tovní oblečení (pro výuku sebeobrany) 
a hygienické potřeby (možnost využití 
sprchy).

Bližší informace lze získat na tel. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo 
na adrese info@mpostrava.cz. Místo 
konání: budova na ul. Hlubinská 6 (bý-
valé ředitelství městské policie). 
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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.

■ Policie ČR zve především starší ob-
čany – seniory 11. listopadu do kina 
Vesmír, kde policisté na besedě senio-
rům poradí, jak se bezpečně chovat 
doma a venku, aby se nestali obětí 
podvodného jednání ze strany různých 
podvodníků. Zároveň strážníci měst-
ské policie nabídnou možnost montáže 
„bezpečných řetízků“ a předvedou se-
beobranu pro seniory.

■ Jana Klárová z ÚMOb MOaP (odbor 
sociálních věcí, úsek pečovatelské 
služby) obsadila čtvrté místo v katego-
rii Sociální pracovník roku 2011 v prv-
ním ročníku soutěže Národní cena 
APSS ČR – pracovník sociálních slu-
žeb, jejíž výsledky se vyhlašovaly 13. 
října na kongresu poskytovatelů soci-
álních služeb v Táboře.

■ Den otevřených dveří se na ZŠ 
Matiční koná 29. listopadu, na ZŠ wal-
dorfská dokonce ve dvou dnech, a to 
25. a 26. listopadu. Zároveň tato škola 
v rámci svého dvacetiletého výročí 
pořádá 11. listopadu Martinskou slav-
nost.

■ Ve Středisku volného času 
(Ostrčilova ulice) se 26. listopadu od 9 
do 12 hodin uskuteční nesoutěžní pře-
hlídka mažoretek a roztleskávaček 
Kouzelné hůlky. Přehlídka je určena 
pro sóloformace, velké formace mažo-
retek a roztleskávaček ze základních 
škol, středních škol, dětských domovů, 
školních družin atd. 

■ Judisté 1. JC Baníku Ostrava obsadili 
první místo v nejvyšší dorostenecké ju-
distické lize a po devatenácti letech tak 
slaví mistrovský titul. Ambiciózní tým 
ještě vylepšil loňské třetí místo, což 
tehdy klubu přineslo medaili po osm-
nácti letech. Perspektivnost týmu podtr-
huje i fakt, že základ družstva tvoří ju-
disté, kteří mohou startovat v lize i příš-
tí rok. Poslední kolo soutěže hostil Judo 
Club Olomouc, přičemž vítězové pora-
zili Prachatice 6:1, USK Praha 6:1, 
Plzeň 5:2, Olomouc 6:1 a Železo 
Hranice 4:3.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v listopadu: Teofil Filipec, Vilma 
Galisová, Štěpánka Martiniková, 
Libuše Ostrá, Otto Koch, Ludmila 
Novotná, Marie Myšková, Jan Voseček, 
Miroslav Černoch, Milada Janoušová, 
Erna Dydovičová, Rudolf Nekuda, 
Lumír Nohel, Ingeborg Uvírová, 
Ladislav Sitek.
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Už na jaře příštího roku se s největší prav-
děpodobností začne s proměnou stávajících 
památkově chráněných objektů ústředny 
a elektrocentrály na území Nové Karoliny. 
Nově zrekonstruovaný areál Trojhalí by měl 
veřejnosti sloužit už v roce 2013.

Objekt dvou hal elektrocentrály se 
upraví na zastřešenou plochu o přibližné 
velikosti Masarykova náměstí, kde bu-
dou v budoucnu běžně probíhat kulturně-

Trojhalí�bude�sloužit�kultuře�i sportu

společenské akce, jako například veřejné 
bruslení, trhy, jarmarky, koncerty nebo 
taneční zábavy.  Budova ústředny bude 
využívána jako sportovní hala, kde dvě 
multifunkční hřiště umožní hrát basket-
bal, volejbal, badminton, či florbal. „Vy-
užití vzešlo z marketingových průzkumů 
zpracovaných na zakázku statutárního 
města Ostrava a s ohledem na ekonomic-
kou a programovou udržitelnost. Objekty 

mají být na naše zadání maximálně mul-
tifunkční s provozně udržitelnými nákla-
dy. Cílem je využít dotačních prostředků 
na záchranu této kulturní památky a za-
chovat ji v kondici i do budoucna,“ řekl 
Petr Koudela ze sdružení Trojhalí Karoli-
na, které je realizátorem tohoto projektu. 

Oba objekty propojí podzemní prostor, 
který jednak zajistí průchodnost mezi jed-
notlivými lokalitami Karoliny, ale zároveň 
se zde bude nacházet centrální podzemní 
parkoviště a sociální i technické zázemí, 
jako např. třeba toalety, šatny nebo sklady. 

K zachování co největší autenticity obou 
historických objektů přispěje i fakt, že 
zvenčí budou objekty opraveny a na první 
pohled nebude vidět žádná velká změna, 
nicméně kolem hal vznikne rafinovaný 
systém ramp a teras, aby se návštěvník 
z prostoru pod povrchem dostal celkem 
přirozeně do společné vstupní haly. „Jsem 
rád, že se v našem obvodu připravuje pro-
jekt, který doplní nabídku sportovních 
a kulturních zařízení. Navíc všechny akti-
vity v tomto areálu budou probíhat v netra-
dičním a zajímavém prostoru,“ doplnil Jiří 
Havlíček, starosta našeho obvodu. 

Elektrocentrála i starší ústředna (po-
stavena zřejmě v roce 1905) zůstaly jako 
jediné budovy na území bývalé jámy 
a koksovny Karolina nezbourány. Obě 
fungovaly jako elektrárny. Jejich provoz 
byl definitivně ukončen v roce 1974. (peb) 

Historické�kouzlo�památkově�chráněných�objektů�zůstane�zachováno�i pro�budoucí�
generace.�Unikátní�projekt�přivede�do těchto�míst�sportovní�i kulturní�akce.

Dárek�pro�majitele�psů
Majitelé�psů,�kteří�řádně�zapla-

tili�poplatky�i ti,�kteří�jsou�od pla-
cení�poplatků�osvobozeni,�si�stále�
mohou�v úřední�dny�po předlože-
ní� občanského� průkazu� vyzved-
nout�v budově�Nové�radnice�(kan-
celář� č.� 147� -� oddělení� místních�
poplatků�a pohledávek,�odbor�fi-
nancí�a rozpočtu)�plastová�pouz-
dra� na  sáčky� na  psí� exkrementy,�
včetně�360�náhradních�sáčků.

�Balíček�se�sáčky�bude�vydán�ta-
ké�osobě�zplnomocněné�majitelem�
psa.�Stane�se�tak�v případě,�že�pří-
chozí�předloží�plnou�moc�podepsa-
nou� majitelem� psa� a  prokáže� svou�
totožnost�občanským�průkazem.�

Cílem�tohoto�projektu�je�zlepšení�
čistoty� našeho� obvodu,� přičemž�
použité�sáčky� lze�odkládat�do kla-
sických� odpadkových� košů.� Na  vy-
braných� místech� rovněž� strážnici�
MP� Ostrava� provádějí� důsledné�
kontroly,� které� slouží� ke  zjištění,�
zda�jsou�předpisy�dodržovány.

od 31.�10.�do 1.�11.�
Herodova 3, Tolstého 4, Poděbradova 60, 
Poděbradova 63, Gorkého 9, Gorkého 19 - 
23, Bieblova 3, Bieblova 10, Bieblova 20, 
Nádražní 73, Nádražní 103, Zborovská 8

od 1.�do 2.�11.�
Engemüllerova 2, Engemüllerova 10, Ma-
riánskohorská 2, Mariánskohorská 3, Mari-
ánskohorská 13, Mánesova 6, Mánesova 17, 
Maroldova 4, Maroldova 12, Jirská 7 - 9, 
Myslbekova 7, Nádražní 139, Nádražní 145

od 2.�do 3.�11.
Nádražní 58, Ostrčilova 17, Na Desátém 
25, Gregorova 4, Gregorova 16, Josefa 
Lady 10, Ženíškova, Zborovská 14 - 18, 
Jindřichova 14 - 16, Živičná 12, Křižíko-
va 8, Křižíkova 16

od 3.�do 4.�11.
Sokolská třída 76, Sokolská třída 88, Vítěz-
ná 1, Vítězná 8, Vítězná 17 - 19, Preslova 5 
- 7, Pelclova 4, E. F. Buriana, Hrušovská 14, 
Na Bělidle 1, Na Bělidle 8, U Parku 8 - 10

od 7.�do 8.�11.�
Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrejsova 8, 
Macharova 21, Na Liškovci 2, Wattova, 
Libušina, U Tiskárny, Špálova 20, Špálo-
va 31, Šafaříkova 11, Jungmannova 6 - 8

od 8.�do 9.�11.
Muglinovská 33, Gebauerova 11, Newto-
nova 14, Kosmova 18 - 20, Orebitská 16, 
Gebauerova 12, Fügnerova 20, Korejská 
24 - 26, Hájkova 8 - 10, Orebitská 27 - 
29, Trocnovská 25, Hlučínská 64 - 66

od 9.�do 10.�11.
Křišťanova 8, Žofie Podlipské 3, Na Náho-
nu 16, Úprkova 18, Úprkova 26, Rovná 22, 
Dobrovského 8 - 10, Podmolova 3, Božko-
va 70, Božkova 83, Hálkova 12, Hálkova 26

od 10.�do 11.�11.�
28. října 153, Foerstrova 20, Foerstrova 
27 - 29, Nedbalova 10, Nedbalova 16, 
Nedbalova 28, Nedbalova 38, Zelená 47, 
Zelená 51, Chocholouškova 14 - 15, Vý-
stavní 23, Hornická 3

od 14.�do 15.�11.
Na Jízdárně 20, Gajdošova 11, Uhelná 
22, Náměstí Jiřího Myrona, Na Široké 16, 
Na Široké 25 - 27, Petra Křičky 1, Petra 
Křičky 15, Petra Křičky 19 - 21, Petra 
Křičky 23, Zelená 35, Petra Křičky 14

od 15.�do 16.�11.
Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, Ahepjukova 
4, Ahepjukova 6, Ahepjukova 19, Ahepju-
kova 29, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
3, Gen. Janouška 10, Lechowiczova 2, 
Gen. Píky 10, Gen. Píky 24 - 26
Kontejnery�budou�v uvedených�lokali-
tách�přistavovány�cca�na dobu�24�hod.
 (OIMH)

Rozmístění�kontejnerů�
na velkoobjemový�odpad

Úřad�obvodu�má�etický�kodex
Rada městského obvodu MOaP na kon-

ci září schválila dokument, který vstoupil 
v platnost 10. října. Jedná se o Etický kodex 
zaměstnanců statutárního města Ostravy za-
řazených do Úřadu městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. „Tak jako většina 
soukromých firem i my jsme vnímali potře-
bu nastavení jasných pravidel a vymezení 
hranic jednání a chování zaměstnanců vůči 
občanům, ale i naopak. Jednou z hlavních 
funkcí kodexu je zejména kultivace prostře-
dí, tvorba jednotné podnikové – v našem pří-
padě úřednické kultury. Nový etický kodex 
je účinný nástroj, který výrazně preventivně 
působí v boji proti korupci,“ uvedla Petra 
Bernfeldová, místostarostka, která se aktivně 
na tvorbě tohoto materiálu podílela.

Etický kodex upravuje standardy chování 
zaměstnanců, které je veřejnost oprávněna 
při kontaktu s úřadem od zaměstnanců oče-
kávat. Záměrem je zajistit všem osobám jed-
najícím s úřadem i jeho „klientům“ co nej-
větší spokojenost a prohlubovat tak důvěru 
veřejnosti v městský obvod. 

Dokument tvoří preambule a jedenáct 
článků, ve kterých jsou přesně a stručně 
vymezena pravidla zákonnosti, správního 
uvážení, zdvořilosti a profesionality, nestran-
nosti, ale i zásad rychlosti efektivity, střetu 
zájmů, korupce, informovanosti veřejnosti, 
veřejné činnosti či reprezentace. „V etickém 
kodexu jsme srozumitelnou formou stanovili 

normy pro rovný přístup ke všem fyzickým 
i právnickým osobám při vyřizování úředních 
záležitostí městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz. Zaměstnanec by také měl 
například důsledně dbát na to, aby rozhodnu-
tí nemohlo být vnímáno jako nespravedlivé 
a bylo vždy objektivní, nestranné, bez sledo-
vání osobního prospěchu a v souladu s veřej-
ným zájmem. Každý pracovník úřadu musí 
poskytovat při plnění svých úkolů pravdivé, 
úplné a ověřené informace. Pracovní zále-
žitosti má vyřizovat s nejvyšší možnou pílí 
a bez zbytečných průtahů. Jakékoli korupční 
jednání nebo podezření na takové jednání, 
o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověr-
ným způsobem, je povinen oznámit svému 
nadřízenému nebo orgánu činnému v trest-
ním řízení. Věřím, že dodržováním etického 
kodexu se zlepší obraz našeho městského 
obvodu v očích občanů, že se nám podaří 
eliminovat subjektivitu a případnou nekon-
zistentnost v rozhodování, zvýšit loajalitu 
zaměstnanců a hrdost na to, kde pracují a že 
zvládneme účinněji a otevřeněji komunikovat 
s veřejností,“ dodala Petra Bernfeldová.

Úplné znění etického kodexu nalezne-
te na našich webových stránkách v sekci 
Radnice (http://www.moap.cz/cs/radnice/
vybrane-vnitrni-predpisy-1/eticke-kodexy). 
Zájemci si mohou dokument vyzvednout 
v tištěné podobě na podatelně ÚMOb MOaP 
a sekretariátech všech odborů úřadu.  (red)

Hledají�se�svědci�osudů�
obětí�holocaustu��

Muzeum holocaustu ve Washingtonu 
a portál Moderní dějiny.cz vyhlásily projekt 
Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu během 
druhé světové války; oběti, svědkové, kola-
boranti, pachatelé.

Dokumentace týkající se ČR se soustře-
ďuje na osud Židů zachycený očima obyvatel 
nežidovského původu. „Nehledáme přeživší 
Židy, nýbrž svědectví Čechů o osudu Židů. 
Zajímáme se o svědectví obětí, zachránců, 
ale i kolaborantů a pachatelů zločinů proti 
civilnímu obyvatelstvu. Hodláme pokra-
čovat v naší činnosti, dokud žijí svědkové 
tohoto období,“ říká Patrycja Bukalska, ko-
ordinátorka projektu v ČR. Oběti holocaustu 
z MOaP připomínají mosazné destičky, tzv. 
„Stolpersteine“, které byly umístěny před 
dům, v němž tito lidé před deportací do kon-
centračního tábora žili. Celkem vloni bylo 
vsazeno do dlažby 23 těchto pomníčků.

Více informací: www.moderni-dejiny.cz.
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Základní�školy�už�využívají�zmodernizované�učebny��

Žáci�z Ostrčilky�na výměnném�pobytu�ve Francii�

Městská�policie�
Ostrava�pro�děti�

Přívoz�očima�budoucích�
architektů�

Celkem dvaačtyřicet učeben ve všech 
základních školách, jejichž zřizovatelem 
je náš městský obvod, bylo zmodernizo-
váno díky dvěma projektům, a to Moder-
nizace výuky základních škol městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
– multimediální 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 laboratoře.

V jednatřiceti případech došlo k mul-
timediálnímu vybavení nebo doplnění 
počítačových a odborných učeben a kme-
nových tříd. V jedenácti případech byly 
vytvořeny, či dovybaveny specializované 
počítačové a jazykové učebny a laboratoře. 

Do jednotlivých učeben byly umístěny 
mimo jiné multimediální katedry, interak-
tivní tabule s výukovým softwarem, da-
taprojektory, počítače, notebooky, ergo-
nomický nábytek, zmodernizována byla 
také kantorská místa pro přípravu výuky. 
„Naše škola realizuje školní vzdělávací 
program ´S jazyky a počítačem porozu-
míme Evropě a světu´. Pro jeho realizaci 
potřebujeme velmi kvalitní materiálové 

Ve dnech 8. až 16. října se sedmnáct 
dětí ze ZŠ a MŠ Ostrčilova zúčastnilo 
výměnného pobytu s partnerskou ško-

Městská policie Ostrava pravidelně 
realizuje projekty, jejichž cílovou sku-
pinou jsou děti a mládež. Bylo tomu tak 
i od června do září.

Od 8. do 12. 8. probíhal preventiv-
ní projekt MP Ostrava Příměstský tábor 
s městskou policií. Jako základna tábora 
bylo využito dětské dopravní hřiště na uli-
ci Orebitská. Táboru se účastnilo 15 dětí 
od 10 do 14 let. Hlavní náplní této akce 
bylo zdokonalování účastníků tábora v jíz-
dě na kole na pozemních komunikacích 
a upevňování si znalostí příslušných do-
pravních předpisů. „Pro děti byl připraven 
program, kdy formou her, soutěží a inter-
aktivních cvičení si osvojovaly základy 
právního vědomí a jelikož součástí cyklis-
tických výletů byly i návštěvy kulturních 
a sportovních zařízení, byly dětem ukázá-
ny i možnosti jak aktivně trávit svůj volný 
čas,“ upřesnila Petra Stoklasová, zástupce 
vedoucího úseku prevence MP Ostrava. 

Ve dnech 6., 7., 9., 12. 9. se strážníci MP 
Ostrava zapojili do akcí, které organizoval 
pro žáky základních škol ÚMOb MOaP. 
Akce, zaměřené na bezpečnost dětí v silnič-
ním provozu s ohledem na začátek školního 
roku, se konaly na veřejných sportovištích 
u ZŠ Ostrčilova, Gen. Píky a Gajdošova. 

Oblibě se těšilo také dětské dopravní 
hřiště na Orebitské, kde bylo možné přidat 
se k aktivitám, které připravuje MP Os-
trava, čímž docházelo k vyvázání cílové 
skupiny z rizikového prostředí a smyslu-
plnému trávení volného času. „Díky po-
skytnutému grantu statutárního města Os-
trava na projekt Hřiště žije bylo od června 
do září realizováno 18 preventivních akcí, 
kterých se účastnilo 474 dětí. Na tomto 
hřišti je rovněž zabezpečována v souladu 
s Národní strategií bezpečnosti silničního 
provozu komplexní a účelně koncipovaná 
dopravní výchova žáků 3. až 5. tříd základ-
ních škol,“ doplnila P. Stoklasová.  

Projekt Druhá šance je určen pro matky 
s dětmi v azylových domech. V našem ob-
vodu je do tohoto vzdělávacího programu 
zapojeno zařízení pro matky s dětmi na uli-
ci Budečská. Pravidelný cyklus přednášek, 
interaktivních cvičení, exkurzí a výletů 
byl v srpnu obohacen o prožitkový pobyt 
maminek s dětmi a se strážníky na chatě 
Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova. 

Také náš městský obvod přichystal bě-
hem letních prázdnin pro děti ze sociálně 
slabých rodin zajímavé aktivity. Ve spo-
lupráci s neziskovou organizací Centrom 
se jednalo o tábor v rekreačním středisku 
U Brodu v Mokřinkách (okres Opava), je-
hož se zúčastnilo 19 dětí. Občanské sdru-
žení Společně-Jekhetane se zase podílelo 
na příměstském táboru, který se především 
v prostorách této organizace (Palackého 
ulice) konal ve dvou turnusech, a to od 2. 
do 14. 8. a od 15. do 28. 8.  (inf) 

VOLNÉ�NEBYTOVÉ
PROSTORY

Českobratrská�611/17�
98,59�m²

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Střední�1901/4
Dobrovského�490/6�
Sládkova�373/6�
Nádražní�615/30�
S.�K.�Neumanna�1691/4�
Chelčického�693/7�
Náměstí�Republiky�1562/1
Nádražní�633/91
Ahepjukova�2789/4
Na Jízdárně�2895/18
Macharova�945/9
Nádražní�996/195
Masarykovo�náměstí�1498/4
Arbesova�1059/9�-�garáž

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

STATUTÁRNÍ�MĚSTO�OSTRAVA�
MĚSTSKÝ�OBVOD�MORAVSKÁ�OSTRAVA�A PŘÍVOZ
vyhlašuje�výběrové�řízení�pro�poskytování�účelových�dotací�pro�rok�2012�
v oblastech:

�I.��kultury�(uměleckých�aktivit�-�vizuálního,�hudebního,�scénického,�
�����literárního�a ostatního�umění)

II.��sportu,�ekologické�výchovy,�volnočasových�a zájmově�vzdělávacích�
�����aktivit

III.�sociální�práce�a vytváření�lepších�životních�podmínek�
�����pro�zdravotně�postižené

O  jejich� získání� se� mohou� ucházet� fyzické� i  právnické� osoby,� které�
do 30.�listopadu�2011�podají�přihlášku�(na předepsaném�formuláři,�který�
je�umístěn�na webových�stránkách�městského�obvodu)�s příslušnými�ná-
ležitostmi,�dokladujícími�identifikaci�žadatele.�

Bližší�informace:
Úřad�městského�obvodu�Moravská�Ostrava�a Přívoz
Odbor�školství�a volnočasových�aktivit�
Prokešovo�náměstí�8,�729 29�Ostrava
telefon:�599 444 278,�e-mail:�slachtova@moap.ostrava.cz�
nebo�na www.moap.cz.

Výběrové�řízení�na�poskytnutí�účelových�dotací�pro�rok�2012�je�vyhlašo-
váno�v�souladu�se�Zásadami�pro�poskytování�účelových�dotací�z�rozpoč-
tustatutárního�města�Ostravy,�městského�obvodu�Moravská�Ostrava�a�Pří-
voz�ZAS�2009-02�a�dodatkem�č.�1�vydanými�rozhodnutím�Zastupitelstva�
městskéhoobvodu�Moravská�Ostrava�a�Přívoz� -�usnesením�č.�888/17/09�
ze�dne�17.�9.�2009�a�usnesením�č.�0219/ZMOb1014/4/11�ze�dne�15.�9.�2011.�

V ZŠ�Gen. Píky�si�velmi�pochvalují�víceúčelovou�učebnu�fyziky�s interaktivní�
tabulí�a počítači.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz uspěl se svou žádostí o dotaci 
v rámci grantového řízení Nadace ČEZ 
s názvem Stromy 2011 a získal 200 tisíc 
Kč na výsadbu stromů a keřů.

Zeleň bude vysazena ještě v letošním 
roce v rámci akce nazvané Regenerace 
sídliště Šalamouna, přičemž dalších té-
měř 120 tisíc Kč poskytne na výsadbu 
stromů a keřů náš obvod. „Projekt počí-

Komise pro obnovu Přívozu, jejímž 
cílem je rekultivace této části našeho 
obvodu, navázala spolupráci s Fakultou 
stavební VŠB-TU Ostrava. Jedním z vý-
sledků této kooperace by měl být fakt, že 
by studenti v rámci svých diplomových, 
či bakalářských prací zpracovali ideový 
návrh, jak by Přívoz mohl v budoucnu 
vypadat. „Spolupráci jsme přivítali ze-
jména z důvodu blízké problematiky, 
která je vyučována na Katedře měst-
ského inženýrství, konkrétně v rámci 
studijního oboru Městské stavitelství 
a inženýrství. Pro studenty tohoto oboru 
je tvorba v rámci spolupráce jedinečnou 
možností si prakticky osvojit na kon-
krétních lokalitách nabyté teoretické 
poznatky. Uvažujeme také o zapojení 
dalších kateder, např. Katedry architek-
tury,“ vysvětluje Jan Česelský z FAST 
VŠB-TU Ostrava.

První výstupy jsou očekávány 
ke konci roku 2012. „Jsme velmi zvě-
daví na návrhy budoucích inženýrů 
a architektů. Rádi bychom nejlepší 
a nejzajímavější práce představili nejen 
obyvatelům Přívozu na chystané výsta-
vě. Docela dobře si dokážeme také před-
stavit, že výsledky naší soutěže budou 
inspirativní pro investory, kteří se roz-
hodují v této části města v nejbližší době 
stavět nebo rekonstruovat zdevastované 
a mnohdy naprosto nevyhovující ob-
jekty,“ říká Marie Václavková, vedoucí 
Komise pro obnovu Přívozu.  (peb)

zázemí, které je nutno neustále doplňovat, 
obměňovat a modernizovat. I proto jsme 
rádi, že jsme mohli obměnit první počí-
tačovou učebnu 34 novými výkonnějšími 
počítači,“ zdůrazňuje výhody projektu 
např. ředitelka ZŠ Matiční Dagmar Hra-
bovská, a doplňuje:  „Tento projekt také 
zvyšuje zájem žáků o učivo, podporuje 
jejich práci s informacemi a rozvíjení 
myšlenkových dovedností vyššího typu, 
jako je analýza, syntéza, hodnocení. Na-
opak učitelům umožňuje prezentovat uči-
vo živě a zajímavě. Výuka se stává hrou 
nejen pro žáky, ale i učitele.“ 

Náklady na oba projekty činily při-
bližně 17,6 mil. Kč, městskému obvodu 
MOaP se podařilo získat dotaci z Ev-
ropské unie v celkové výši 14,4 mil. Kč. 
Zbylou část financí poskytl ze svého roz-
počtu náš městský obvod. 

Projekty mohl náš městský obvod re-
alizovat díky dotacím z Regionálního 
operačního programu NUTS II Morav-
skoslezsko 2007–2013. (peb) 

lou La Madellaine v Angers ve Francii. 
První výměna proběhla v květnu toho-
to roku příjezdem francouzské školy 

k nám do Ostravy. Tyto děti pak hostily 
naše žáky v jejich domovech v Angers.

Díky tomuto poznávacímu výle-
tu se naši žáci seznámili s rozdíly 
ve školských systémech, ve stravová-
ní, zvycích a prohloubili svou znalost 
anglického a francouzského jazyka. 
V neposlední řadě navštívili mnoho 
zajímavých míst, které Francie nabízí 
- Disneyland, kulturní památky Paří-
že s večerním výstupem na Eiffelovu 
věž, hrad a zábavný interaktivní pří-
rodovědný park Terra Botanica v An-
gers, vesničku vybudovanou ve skále 
v Rochemenier, přístav v St. Malo 
a malý skalní ostrůvek St. Michel.

Tato výměna přinesla dětem spous-
tu zážitků, mnozí z nich také navázaly 
nová přátelství. Asi největší zážitek 
měli naši žáci ze školní jídelny, která 
nabízela zdravou rozmanitou stravu 
a osobitý přístup kuchařů.

 Kateřina Švejdová, ZŠ Ostrčilova

Na Šalamouně�budou�vysazeny�stromy�a keře�za 320�tisíc�korun
tá s ošetřením stávající přestárlé zeleně 
a její doplnění novými pestrými výsad-
bami, které kladně ovlivní životní pro-
středí během všech ročních období. Nově 

jsou navrženy výsadby s pestrou sklad-
bou zeleně – směs kvetoucích listnatých 
stromů a jehličnanů,“ prozradil Jiří Hav-
líček, starosta našeho městského obvodu.  

Celkem bude vysazeno 19 stromů, 
především platanů javorolistých a také 
třešní, dále 15 solitérních keřů a více 
než 2 000 kusů sazenic živého plotu 
(ptačí zob) a listnatých keřů v ploše 
(např. tavolník).  (red)  
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Letos již podesáté pořádal městský ob-
vod u příležitosti Mezinárodního dne seni-
orů společné setkání představitelů měst-
ského obvodu s našimi seniory v Klubu 
Parník. Den seniorů se tentokrát uskuteč-
nil čtyři pondělky po sobě, a to 3. října, 10. 
října, 17. října a 24. října. V zábavném 

Trojice�vynikajících�stavitelů�Nové�radnice
Když se po vzniku Československa 

uvažovalo o župním uspořádání republi-
ky, měla být jedním z takových správních 
center také tehdejší Moravská Ostrava. 
Jenže město nemělo ve staré radnici ani 
kam posadit své vlastní úředníky. 

Především z popudu vládního komisa-
ře Jana Prokeše padl návrh o postavení 
nové radnice. Byla vypsána architekto-
nická soutěž a osloveno několik význam-
ných architektů, například Pavel Janák 
a Josef Sakař, oba z Prahy, brněnský Vla-
dimír Fischer, dále Ernst Korner – a dal-
ší. Soutěž sice vyhrál Vladimír Fischer, 
ale došlo ke spojení s domácími staviteli 
Janem Rubým a Františkem Kolářem.

Vladimír Fischer byl vynikající ur-
banista, architekt a pedagog. Studoval 
nejprve na Českém vysokém učení tech-
nickém v Praze, později na Vysoké škole 
technické ve Vídni. Po vzniku Českoslo-
venska odešel do Brna, kde projektoval 
nejvíce budov. Jeho návrh moravsko-ost-
ravské radnice byl ovšem nejrozsáhlej-
ší. Stavbu pojal jako mohutnou budovu 
s centrální částí, z níž se tyčila klasická 
věž s kopulí. Po obrovských hádkách, 
komu bude stavba zadána, musel stížnos-
ti řešit dokonce Moravský zemský výbor 
v Brně. 

Navíc v Moravské Ostravě panoval 
názor, že tak velkou budovu, do které 
by se vešlo celé Národní shromáždění 
a Senát se všemi svými úřady, město ani 
nepotřebuje. Trojice zmíněných archi-

Den�otevřených�
dveří�v DPS

Bezbariérové�bydlení�pro�seniory�Zaměstnanci�Ostravaru�
zvelebovali�Komenského�sady�

Nová�radnice�je�nezaměnitelným�
symbolem�našeho�města. Palác�Elektra�na Nádražní�třídě�byl�postaven�jako�Hornický�dům.

Na Den�seniorů�do Klubu�Parník�
zavítal�i místostarosta�Tomáš�Kuřec.

Místostarostka�Petra�Bernfeldová�
popřála�seniorům�pevné�zdraví.

Petr�Ulman�žije�v našem�obvodu�již�
deset�let.

tektů změnila v roce 1928 projekt, místo 
tradiční věže-zvonice byla navržena su-
permoderní věž z betonu, železa a skla. 
Stavba ocelové konstrukce byla zadána 
Vítkovickému hornímu a hutnímu těžíř-
stvu, poté obložena silnými měděnými 
pláty a bohatě prosklena. Tím ovšem 
mírně fádní budova získala nový akcent 
a stala se její ozdobou. Celý objekt byl 
dokončen v roce 1930.

Velká pozornost byla věnována interi-
érům radnice. Návrh na vnitřní zařízení 
nejdůležitějších reprezentačních míst-

ností, jako zasedací síně městské rady 
a zastupitelstva, starostovy úřadovny 
a přijímací salon, ale také radniční re-
staurace s terasou, svěřila městská rada 
architektu Karlu Kotasovi. Chodby, sály 
a reprezentační místnosti byly oblože-
ny mramorem dovezeným ze slezských 
lomů. Působivé jsou i mříže, bronzové 
výplně zábradlí, votivní desky a další 
umělecky zpracované detaily. Čtyři bron-
zové sochy v průčelí symbolizující hor-
nictví, obchod, vědu a hutnictví vytvořil 
akademický sochař V. H. Mach z Brna.

Stavitelé a architekti Jan Rubý 
a František Kolář se poznali při studiu 
na průmyslové škole stavební v Brně, 
později společně založili v Ostravě sta-
vební firmu, která ve městě a jeho okolí 
vybudovala desítky staveb. Mezi nej-
významnější – kromě podílu na stavbě 
Nové radnice – patří Revírní bratrská 
pokladna na Českobratrské ulici (v bu-
dově je dnes hotel Mercure), dále kino 
Kosmos na Zahradní ulici (dnes Ves-
mír), Hornický dům na Nádražní třídě 
(palác Elektra).  (na)

Petr�Ulman�vzpomíná�na Karla�Kryla
Téměř deset let už žije v našem měst-

ském obvodu ostravský rodák Petr Ul-
man. Umělecký životopis stále vitálního 
seniora nezahrnuje pouze působení u Di-
vadla Pod Okapem (Waterloo), ale vyjí-
má se zde také skutečnost, že to byl právě 
on, kdo stál u rozjezdu hudební kariéry 
Karla Kryla. Jejich přátelské vazby ne-

Do úpravy�Komenského�sadů�se�zapojila�všechna�oddělení�pivovaru.

Žijí mezi námi

programu, který moderoval oblíbený ost-
ravský herec Pavel Handl, vystoupily děti 
z mateřských škol, dechová kapela 
Kobeřanka z Kobeřic a nechyběl ani kou-
zelník. Součástí odpoledne bylo již tradič-
ně pohoštění a drobný dárek. Návštěvníci 
si se zájmem prohlédli také letáčky s na-
bídkou sociálních služeb a prodejní vý-
stavku výrobků členů klubu seniorů DPS 
Gajdošova.

Sociálním službám byl zasvěcen také 
týden od 10. do 16. října, kdy proběhla 
celorepubliková akce s názvem Týden so-
ciálních služeb, kterou každoročně organi-
zuje Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky. Cílem tohoto pro-
jektu je přiblížit veřejnosti veškeré sociální 
služby. Náš městský obvod se do tohoto 
projektu připojil Dnem otevřených dveří, 
který se uskutečnil 12. října v Domě s pe-
čovatelskou službou na Gajdošově ulici. 
Občané měli možnost prohlédnout si jak 
společné prostory, tak typizovaný byt o ve-
likosti 1+1. Součástí byla také výstavka 
prací klubu seniorů. Dne otevřených dveří 
využilo celkem 37 občanů, z toho 3 občané 
z jiných obvodů. Mezi nejčastěji kladené 
dotazy patřila, např. cena nájemného, zda 

je pečovatelská služba poskytována nepře-
tržitě, zda je v zařízení poskytována kom-
plexní péče, tj. i zdravotní, zda má v zaří-
zení ordinaci lékař, jestli je v zařízení 
možnost stravovat se v jídelně atd. Z dota-
zů občanů vyplynulo, že si široká veřejnost 
stále plete pojem „Dům s pečovatelskou 
službou“ a „Domov pro seniory“, proto se 
tomuto tématu budeme opakovaně věnovat 
v některém z příštích čísel. 

Příchozí byli nadšeni ze společných 
prostor (zimní zahrady, klubu seniorů, za-
hrady a terasy) a z celkového řešení domu, 
jako je např. barevné odlišení jednotlivých 
pater. Sociální pracovnice se návštěvníků 
ptaly, jak se o akci Den otevřených dveří 
dozvěděli. Někteří z webových stránek, 
někteří od známých a rodinných příslušní-
ků a nejvíce návštěvníků se o akci dozvě-
dělo ze zpravodaje Centrum. Jak se také 
ukázalo, většina z nich neřešila touto pro-
hlídkou svůj sociální problém, nýbrž pro-
blém bytový, zejména pak zájemci z bytů 
RPG. Všichni přítomní dostali také vyčer-
pávající informace o možnostech pečova-
telské služby, která je také službou terénní 
a může pomáhat uživatelům v jejich stáva-
jícím bydlení. Ale o tom zase příště.

 Alena Antoszyková
 vedoucí oddělení péče o občany
 odboru sociálních věcí

poznamenal ani následný Krylův odchod 
do exilu (1969). Ve společném kontaktu 
zůstali i po tzv. sametové revoluci, od níž 
letos uplyne už dvaadvacet let. A protože 
právě Krylovy nezapomenutelné písně, 
jako např. Bratříčku, zavírej vrátka, Král 
a klaun, Nevidomá dívka atd., patřily 
v tehdejších „revolučních časech“ vůbec 
k těm nejhranějším, jistě není od věci 
na tohoto „básníka s kytarou“ zavzpo-
mínat. 

Vybavujete si přesně, kdy jste se po-
prvé setkal s Karlem Krylem? 

Samozřejmě. Poznali jsme se v době, 

když jsem byl na vojně (1965 až 1967) 
v olomouckém Dex klubu (oficiálně Di-
vadlo Experiment). Následně jsme v roce 
1967 absolvovali několik společných vy-
stoupení po celé republice (kluby, hospo-
dy atd.), např. Ústí nad Labem, Liberec, 
Šumperk, Jeseník atd. Tuto akci v pod-
statě zorganizoval náš divadelní kolega 
a bývalý zaměstnanec Ostravského roz-
hlasu Miloš Zapletal (později známý jako 
organizátor soutěží krásy). Karel hrával 
na kytaru a zpíval, já obstarával mluvené 
slovo, včetně říkání nějakých vtipů.

Projevovaly se u něj už tenkrát mu-
zikantské ambice?

Ani ne. Jemu o to muzikantství zas tak 
moc nešlo. Spíše se považoval za bás-
níka než za muzikanta. Ale samozřejmě 
ho těšilo, když se začal prosazovat jako 
zpěvák vlastních písní. I když i v Ostrav-
ském rozhlase se na něj nejdříve dívali 
s nedůvěrou. 

Jak byste Karla Kryla popsal jako 
člověka? 

Byl to velice dobrý, poctivý a čestný 
člověk. Nešlo mu o peníze. Točil, aby 

přežil. Vážil si svého charakteru, byl 
na svůj původ velmi hrdý. Byl to prostě 
ten typ člověka, který trpí pro svůj cha-
rakter, poctivost a pravdu. To, asi na něm 
bylo nejcennější, že si uchoval nejen své 
ideály, ale i skepse, a hlavně rovnou pá-
teř…

V devadesátých letech minulého století 
u něj převládala především zahořklost… 

Šlo o to, že Karel prostě dospěl k ná-
zoru, že se zde po Listopadu 1989 ne-
vyvíjí vše tak, jak by mohlo a že se zde 
dělá spousta chyb. On sice v první fázi 
byl v republice nadšeně přijímán jako 
symbol roku 1968 a tehdejších ideálů, 
ale spíše u mladší generace. Nicméně 
pro své vrstevníky a pro tu garnitura, pro 
kterou toho dost udělal, už byl příliš pros-
tořeký, protože viděl tu pravdu jinde, než 
se viděla oficiálně. A to v podstatě vedlo 
k tomu, že se utýral až k smrti. Na dru-
hou stranu Karel si určitou trpkost nesl 
i z minulosti, protože nikdy nevstřebal, 
že komunistický režim vzal jejich rodi-
ně tiskárnu, protože jeho otec byl známý 
tiskař, a také byl menší postavy, takže se 

u něj projevovaly ty klasické pocity lidí, 
kteří by chtěli být větší. 

Vzpomněl byste si na nějakou his-
torku, která se v souvislosti s Karlem 
Krylem příliš neví? 

Miloval Slovensko. Patřil k těm, kteří 
se nechtěli smířit s rozdělením federace. 
Znal a zpíval spoustu moravsko-slo-
venských písniček. Ty měl opravdu rád. 
Když na to přišlo, tak je zpíval takovým 
způsobem, jako by byl jejich autorem. 
A ne zpěvák svých písní. 

Jakou Krylovu píseň máte nejraději? 
Asi „Pasážovu revoltu“, ta je velmi vý-

stižná. Jako perličku můžu uvést i to, že 
jsem tenkrát Karla po tom šumperském 
koncertu přesvědčil, že se dají jíst jeřabi-
ny, což ho posléze inspirovalo k tomu, že 
napsal píseň stejného názvu.  (peb)

Na parcele tvořící nároží ulic Troc-
novská a Hájkova se už brzy začne 
s realizací projektu Bydlení pro seniory 
Hájkova. Společnost Gaben, realizátor 
stavby, právě na tomto místě vybuduje 
pro seniory devět bytových jednotek 
s vlastním sociálním zázemím a ku-
chyňským koutem. 

Čtyřpodlažní objekt zahrnuje také 
jedenáct parkovacích stání v podzem-
ním podlaží a ordinaci lékaře v prvním 
patře. V druhém a třetím patře se bude 
nacházet po čtyřech bytech (dispoziční 
řešení: 1+kk až 3+kk), čtvrté podlaží 
je vyhrazeno pro byt 4+kk. „Myslíme 
si, že Ostrava tento typ bytů potřebu-
je. Naší cílovou skupinou jsou senioři, 
kteří se nechtějí stěhovat na venkov, 
ale chtějí zůstat ve městě, případně 
v lokalitě, kde celý život žili, a raději 
budou investovat do cestování. Máme 
zjištěno, že takových starších osob je 
v Ostravě dost,“ informuje Pavel Ben-
da, jednatel a současně majitel společ-
nosti Gaben, spol. s r.o.  

Celý objekt je řešen bezbariérově, 
přičemž jednotlivé byty jsou navrženy 
s ohledem na možnou sníženou pohyb-
livost jejich obyvatel. „Nepůjde však 
o žádný domov pro seniory s nějakým 
pevně stanoveným režimem. Na stra-

Pivovar Ostravar uspořádal 3. 10. již 
třetí ročník akce s názvem Community 
Day. Cílem tohoto projektu je pravidelně 
přispívat ke zlepšování životního prostředí 
v domovské čtvrti ostravského pivovaru.

Letos čtyřicet zaměstnanců pivovaru 
očistilo a natřelo všech 87 laviček v Ko-
menského sadech. „Výběr místa vždy kon-
zultujeme s vedením městského obvodu. 
Snažíme se tak, aby naše pomoc byla na-
mířena na nejpotřebnější místa,“ vysvět-

vu budou moci naši klienti docházet 
do blízké restaurace, kde lze využít i dva 
salónky pro společenské akce. V přípa-
dě zájmu jim zajistíme úklidovou služ-
bu, včetně praní. Součástí areálu bude 
rovněž venkovní oplocená terasa,“ říká 
Jakub Unucka, výkonný ředitel firmy.

Provoz budovy je řešen tak, aby byla 
část určená veřejnosti (ordinace lékaře) 
hned u vstupu oddělena od části sou-
kromé. V rámci zdravotnického servi-
su se počítá také s masážemi a rehabili-
tacemi. „Pokud jde o architektonickou 
stránku, tak jsme se snažili o to, aby 
objekt zachovával původní ráz Přívo-
zu. Každopádně jsme upřednostnili 
funkčnost objektu před nějakou archi-
tektonickou expresivitou,“ dodává Pa-
vel Benda.

Začátek stavby je plánovaný na bře-
zen příštího roku, jako termín dokon-
čení je stanoven červenec roku 2013. 
 (peb) 

luje Alena Váchová, která má za pivovar 
organizaci celého projektu na starosti.

Celkem pivovarníci v Komenského 
sadech odpracovali 300 hodin. Vedle 
toho pomáhali také v Bezručově sadu, 
kde sázeli záhon růží. „Kromě zajištění 
pracovníků se Ostravar podílí na úhradě 
veškerých nákladů na celou akci. Jedná se 
o veškerý materiál, nářadí, ochranné po-
můcky a samozřejmě také občerstvení pro 
zaměstnance,“ doplňuje Váchová. 


