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Vážení spoluobčané,
už v předchozích vydáních zpravo-

daje Centrum (ří-
jen a prosinec 
2011) jsem vás in-
formovala o tom, 
že se snažíme eli-
minovat veškeré 
projevy hazardu 
v našem městském 
obvodu. V této věci je třeba připome-
nout, že od 18. 11. 2011 vstoupila 
v platnost Obecně závazná vyhláška 
č. 5/2011, která zakazuje provozovat 
výherní hrací přístroje a videoloterijní 
terminály na území celého městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kterou od 1. 1. 2012 nahradila Obecně 
závazná vyhláška č. 11/2011.

Ráda bych vám touto cestou přiblí-
žila aktuální situaci, jelikož bohužel 
nebylo v našich silách, aby provoz 
těchto přístrojů zanikl k 1. 1. 2012 
jako takový. Od 18. 11. 2011 již náš 
městský obvod nevydával žádná další 
povolení pro výherní hrací automaty 
pro rok 2012. Pouze ve třech provo-
zovnách mají povoleno 11 výherních 
hracích automatů na letošní rok. Je 
však třeba zmínit, že s provozovateli 
je vedeno správní řízení, jehož cílem 
z naší strany je, aby provoz přístrojů 
byl ukončen v dřívějším termínu. 

Problém stále zůstává u videolote-
rijních terminálů, o jejichž provozu 
rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 
Ihned po platnosti výše zmiňované vy-
hlášky jsme prostřednictvím statutární-
ho města Ostrava požádali o zrušení již 
povolených videoloterijních terminálů. 
Žádost na ministerstvo financí byla 
odeslána 23. 11. 2011. Zpětnou vazbu 
z ministerstva dosud ještě nemáme. 
O dalším dění v dané věci vás budeme 
pravidelně informovat.

 Petra Bernfeldová, místostarostka 

Slovo má…

V roce 2011 bylo na území Morav-
ské Ostravy a Přívozu uzavřeno 138 
manželství, z toho ve dvanácti přídech 
se jednalo o sňatek církevní. 

Nejvíce svateb v jeden den, a to sedm, 
se uskutečnilo 2. července 2011 a 27. 
srpna 2011. V dalších šesti případech 
proběhlo v jednom dnu šest svatebních 
obřadů, což se týkalo také 31. prosince 
2011. Celkem u patnácti párů pocházel 
aspoň jeden ze snoubenců ze zahraničí. 

Mimo obřadní síň se do manželství 
vstupovalo nejčastěji v Hornickém 
muzeu v Petřkovicích, a to pětkrát. 

Dále si snoubenci pro svatební ob-
řady vybrali například věž Nové rad-
nice, hotel Imperial, některé restaurace 
na Stodolní ulici a vzhledem ke zdra-
votním důvodům také nemocnici.

Do registrovaného partnerství vstou-
pilo v roce 2011 jedenáct párů, z toho 
sedm mužských a čtyři ženské.  (peb)

Od 16. do 19. 1. probíhaly na všech 
devíti základních školách, jejichž zři-
zovatelem je statutární město Ostrava, 
městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz, zápisy do prvního ročníku pro školní 
rok 2012/2013. Z předběžných údajů lze 
zjistit, že prozatím bylo zapsáno 588 dětí, 
což je největší počet za poslední tři roky 
(tzn. rok 2010 = 523 dětí, rok 2011 = 480 
dětí).  O dostatečné kvalitě a oblíbenosti 
základních škol sídlících v Moravské Os-
travě a Přívozu svědčí fakt, že z celkové-
ho počtu zapsaných má čtyřicet šest pro-
cent dětí trvalé bydliště mimo náš obvod.

Číslo měsíce

24 000
Více než 24 000 bruslařů se aktivně 
zapojilo do druhého ročníku 
projektu Vánoční kluziště!!!. 
Podrobnosti na straně tři.

Rekordní účast u zápisů do prvních tříd ZŠ 

Místostarostka Petra Bernfeldová (na snímku vlevo) se svým synem, jenž absolvoval zápis do první třídy ZŠ. Děti 
v příjemném prostředí zvládaly různorodé úkoly, prostřednictvím kterých se zjišťovala jejich školní zralost.

Lékař Baníku René Boglevský zdůrazňuje: Je třeba se stále vzdělávat!
René Boglevský patří mezi respektované 

české ortopedy, specializuje se především 
na artroskopie kolena a ramena. V součas-
né době zastává funkci zástupce primáře 
ortopedického oddělení Městské nemocnice 
Ostrava a zároveň provozuje soukromou am-
bulanci Ask Tore (Nádražní ulice).

R. Boglevský začal v roce 2008 v rámci 
endoprotetiky ramena praktikovat speciální 
reverzní náhrady ramenního kloubu, přičemž 
právě ortopedické oddělení MNOF zatím 
úspěšně zvládlo (společně s Fakultní nemoc-
nicí v Motole) nejvíce těchto operací.

Díky vaším odborným schopnostem vás 
navštěvují lidé nejen z celé České republi-
ky, ale dokonce také ze Slovenska a z Pol-
ska. Chápete tuto skutečnost jako jeden 
ze znaků ocenění vaší práce, nebo vám to 
spíše přináší větší zodpovědnost?

Potěší to, nebudu říkat že ne… Zvlášť 
když za vámi přijede někdo z Prahy nebo 
Brna, kde je mnoho jiných kvalitních ortope-
dů. Na druhou stranu bych to nepřeceňoval. 
Ostatně jak se říká, všechna sláva, polní trá-
va. Když pacient přijde, poskytnu mu mož-
nou péči, a pokud odchází spokojený, je to 
radost pro něj i pro vás. 

Myslíte si, že v rámci své profese 
máte rezervy spíše v oblasti ramena, 
nebo kolena?

V obou. Nemyslím si, že jsem dokonalý. 
Myslím si, že každý by se měl pořád vzdě-
lávat a pořád by měl v sobě hledat rezervy. 
V okamžiku, kdy si myslíte, že už umíte 
všechno, tak je to první krok k tomu, že za-
čnete padat dolů… K sebevzdělávání patří 
jak studium odborné literatury, časopisů tak 
i to příjemnější – účast na různých kongre-
sech, stážích v České republice i v zahraničí. 
Na nich si také člověk může ověřit, zda jde 
správným směrem. Samozřejmě to vezme 
čas jinde, a najednou zjistíte, že dcera už jde 

do první třídy. Na druhou stranu čím jsem 
starší, a mám více zkušeností, uvědomuji si, 
co všechno se může stát, takže i ta pokora je 
nesmírně důležitá. 

Vzhledem k tomu, že ročně musíte 
zvládnout až 600 operačních výkonů, tak 
se nabízí otázka, jakým způsobem se sna-
žíte předcházet stresu?

Pokud jde o samotnou operaci, tak si ne-
smíte žádný stres připustit. Musíte mít důvě-
ru v sám sebe, že víte, co máte dělat. Pokud 
se nějaká komplikace vyskytne, tak o to více 
pak doceníte kolektiv spolupracovníků, kdy 
stačí jediné gesto jako podpora, které vás 
“nakopne” správným směrem. Náznaky fy-
zického, či psychického vyčerpání se však 
mohou objevit po náročných operačních 
dnech, anebo když se ne všechno podaří tak, 
jak by mělo. V takovýchto případech mám 
podporu doma – v rodině. Na práci také za-
pomínám při sportovních aktivitách, anebo 
když si třeba doma posekám zahradu. 

Jedenáct let jste také (s kolegou Tomášem 
Pavliskou) lékařem FC Baník Ostrava...

Ano, to je pravda. Beru to jako součást mé 
práce, na druhou stranu těch zranění zde není 
tolik a máte možnost se bavit tou atmosférou 

Žijí mezi námi

Bilingvní třídy v ZŠ Ostrčilova budou 
navštěvovat dokonce děti různých ná-
rodností (mj. z Vietnamu, Koreji, či Ka-
zachstánu). „Do devíti základních škol 
bude ve školním roce 2012/2013 do-
cházet určitě více prvňáčků než v právě 
probíhajícím školním roce. Oproti před-
chozím rokům jsme zaznamenali zvý-
šený zájem o školní docházku zejména 
na ZŠ Ostrčilova a ZŠ Gen. Píky,“ říká 
místostarosta Tomáš Kuřec.

Se svým synem přišla k zápisu do ZŠ 
Matiční také místostarostka Petra Bernfel-
dová. Na budoucí školáky zde čekaly pes-

tré úkoly, které otestovaly jejich sociální 
a logopedickou zralost, jemnou a hrubou 
motoriku atd. Na závěr si děti odnesly 
dáreček, který pro ně vyrobili právě žáci 
ze ZŠ Matiční. „Myslím si, že dnešní děti 
jsou velice bystré, rychlé a aktivní, ale 
na druhou stranu také méně soustředěné 
a koncentrované. Pramení to pravděpo-
dobně ze současného tempa života a doby. 
Pokud je však jejich školní zralost v po-
řádku, tak úkoly zvládají velmi dobře,“ 
popisuje své zkušenosti z mnoha zápisů 
do prvních tříd Anna Chamrádová, učitel-
ka prvního stupně ZŠ Matiční.  (peb)

fotbalu. Svým způsobem je to příjemný re-
lax. Samozřejmě jsem rád, že jsem mohl být 
u těch vzácných chvil v roce 2004, kdy Ba-
ník získal ligový titul. To jsou zážitky, které 
vám nikdo nevezme!

Jak by dopadlo srovnání Ostravy 
s ostatními světovými městy, která jste 
měl možnost navštívit?

Ostravu mám samozřejmě rád, naro-
dil jsem se zde, devatenáct let už působím 
v Městské nemocnici Ostrava. Ačkoliv bych 
mohl jít někde jinde, tak věřím, že tam zů-
stanu. Ostrava je určitě jiná, než byla před 
pětadvaceti, třiceti lety, už nejsme jenom 
to ocelové srdce republiky, ale pořád mám 
pocit, že lidé v Ostravě jsou strašně smutní, 
zapšklí, pořád mají nějaké problémy a moc 
toho veselí – snad s výjimkou období, kdy se 
koná Colours of Ostrava – tady nevidím. Líbí 
se mi ovšem vánoční Ostrava, která má své 
kouzlo. Kdyby po celý rok byli lidé veselí 
a chovali se k sobě tak jako o Vánocích, hned 
by to zde vypadalo podstatně lépe.  (peb) 

Rok 2011 si připsal 
138 manželství

Vzhledem k tomu, že jsem zazname-
nal i nepříznivé ohlasy, vrátil bych se 
ještě jednou k problematice vydávání 
a cen rezidenčních (parkovací karta 
typu „R“) a abonentních (parkovací 
karta typu „A“) karet, a objasnil fakta, 
která nejsou obecně zcela známa. 

Doposud tuto záležitost řešilo naří-
zení rady statutárního města Ostravy 
č. 8/2009. Toto vymezuje na území 
města oblasti s placeným stáním a ur-
čuje cenu karet. Bohužel se vůbec ne-
zabývá metodikou vydávání. V praxi to 
znamenalo, že občan s pobytem v zóně 
mohl získat libovolný počet rezidenč-
ních karet za velmi příznivou cenu. 
Opakuji, že na 912 parkovacích míst 
bylo v roce 2011 vydáno 1 933 rezi-
denčních a 21 abonentních karet. 

K problematice parkovacích karet typu „R“ a „A“
Situace se stala neúnosnou, a proto 

jsme, vycházejíc z osvědčených funkčních 
pravidel z jiných měst, vypracovali me-
todiku vydávání karet k nařízení města č. 
8/2009, a předložili ji radě města ke schvá-
lení. Materiál bohužel zkolaboval již 
na právní komisi města a k jeho projednání 
vůbec nedošlo. Vzhledem k tomu, že úřed-
ní procesy mají své termíny a bylo jasné, 
že obhajoba naší metodiky by nebyla mož-
ná v čase do začátku vydávání, přistoupili 
jsme po dohodě s odborem dopravy ales-
poň k tomu, že jsme navrhli navýšení cen 
karet. Tento krok dle našeho názoru jedno-
značně omezuje možnost, aby se s těmito 
kartami dalo spekulovat. Rada města náš 
požadavek dne 30. 11. 2011 nařízením č. 
6/2011, kterým se mění a doplňuje naříze-
ní města č. 8/2009, akceptovala. 

Cena rezidenční karty byla navýšena 
z 50,- Kč na 70,- Kč měsíčně. Toto na-
výšení by mělo částečně kompenzovat 
předpokládaný propad příjmů z prodeje 
karet tohoto typu. U druhé a další rezi-
denční karty jsme přistoupili k navýšení 
ceny na cenu karty abonentní, tj. 1 000,- 
Kč měsíčně. Toto navýšení směřuje 
k omezení prostoru pro spekulace.

Rád bych občany požádal o pocho-
pení, každé zdražování je určitě nepří-
jemné, ale věřím, že toto má své opod-
statnění a povede k většímu komfortu 
obyvatel našeho obvodu. Souběžně stále 
pracujeme na prosazení metodiky výdeje 
k nařízení města. 

K 20. 1. 2012 bylo vydáno 1 067 rezi-
denčních a 23 abonentních karet. 

 Dalibor Mouka, místostarosta 

Do matričních knih Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bylo 
v roce 2011 zapsáno celkem 1 090 naroze-
ní, z toho 588 chlapců a 502 děvčat.

Rodiče dávali svým narozeným dětem 
nejčastěji tato jména: Jan (29krát) a Na-
tálie (25). Z chlapeckých jmen byl dále 
preferován Jakub (24), Adam (23), Tomáš 
(23) a Vojtěch (21), z dívčích jmen byla 
upřednostňována Eliška (22), Sofie (19) 
a Tereza (16). Někteří rodiče volili také 
netradiční jména pro své děti, a to mj. 
Fabian, Damian, Tamera, Andreas Benja-
min, Jeremy Rino, David Goran, Saman-
tha, Kimberly, Maya a Marie Ja-lin.

První miminko roku 2012 se v Měst-
ské nemocnici Ostrava narodilo 1. 1. 
v 1.05 hodin. Děvčátko Marie Ludmila 
Glogerová vážilo 2550 gramů a měřilo 
47 centimetrů. 

Nejstarším otcem byl v roce 2011 muž 
narozený v roce 1957, nejstarší matka 
byla ročník 1965. Tři děti byly během 
roku 2011 odloženy do baby boxu (červen 
– děvčátko, září – chlapeček + děvčátko).

K 31. 12. bylo v našem matričním 
obvodu za rok 2011 zaznamenáno 1 204 
úmrtí, k 1. 1. 2012 mělo na území Mo-
ravské Ostravy a Přívozu trvalé bydliště 
38 922 obyvatel. V roce 2012 se předpo-
kládá, že by 100 a více let mohlo oslavit 
šest jubilantů z našeho městského obvo-
du, z toho by se dvě občanky měly dožít 
rovných sta let.  (peb)

Nejvíce se narodilo 
Natálek a Honzíků
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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.

■ Až do 17. 2. je možné se zapsat do jarního 
semestru kurzů, které organizuje Alliance 
francaise Ostrava. Nově se otevírají 
Intenzivní kurz pro naprosté začátečníky 
a Kurz profesní francouzštiny. Kompletní 
nabídka kurzů, jejichž jarní semestr začne 
20. 2., na: www.alliancefrancaise.cz/ostrava.

■ Městská policie Ostrava pořádá 29. 2. 
od 16 hodin další bezplatný kurz pro veřej-
nost. Ústředním tématem bude prevence 
viktimizace, tedy jak se nestát obětí trestné-
ho činu. Chybět nebude ani oblíbená sebeo-
brana a připraven bude i dětský koutek pro 
děti účastníků kurzu. Místo konání: budova 
na Hlubinské 6 (bývalé ředitelství MP). 
Bližší informace na tel. číslech: 599 414 165, 
950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty: info@mpostrava.cz.

■ Dne 4. 2. se v dobrovolnickém centru 
Adra Ostrava (Ahepjukova ulice) usku-
teční od 14 do 18 hodin první setkání zá-
jemců, kteří by se chtěli stát dobrovolníky 
v zařízeních paliativní péče. Akci spolu-
pořádá Mobilní hospic Ondrášek. 

■ Taneční klub Katlen se sídlem 
na Černé louce (pavilon E) získal na me-
zinárodní soutěži moderních tanců 
Vienna Open Dance (dětská, juniorská 
i seniorská kategorie), která se od 13. 
do 15. 1. konala ve Vídni, patnáct me-
dailí (deset zlatých, jedna stříbrná, čtyři 
bronzové) a navíc hlavní cenu Best of 
pro taneční duo Zuzana Vítečková a Jan 
Xavier Tihelka. Soutěže se zúčastnili 
tanečníci z patnácti zemí.

■ V multižánrovém centru Cooltour vzni-
ká tzv. USE IT mapa Ostravy. Jedná se 
o síť map evropských kulturních měst. 
Své tipy na oblíbená místa, která by ne-
měla chybět v této mapě určené přede-
vším mladě smýšlejícím cestovatelům 
a jejich specifickým potřebám (nižší roz-
počet, zvědavost, flexibilita atd.), lze uvá-
dět na www.useitostrava.blogspot.com.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v lednu: Gertruda Gracová, Kristina 
Entlerová, Anna Lukšíková, Miloslava 
Kanczucká, Svatava Kuchrýková, 
Jaroslav Tkáč, Anna Sakuličová, 
Miloslava Janečková, Zdeněk Jiří 
Kozáček, Jiřina Kitová, Alice Michalská, 
Maria Hroncová, Milada Ranochová, 
Alena Klaudová a Jarmila Bolová.

Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na základě usnesení č. 
1419/RMOb1014/24/12 ze dne 5. 1. 2012 
vyhlašuje konkurzní řízení na výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky MŠO Hornická 
43A, příspěvková organizace. Před-
pokládaný termín nástupu do funkce je 
1. srpna 2012. Přihlášky do konkurzního 
řízení lze podat do 29. února 2012, a to 
na  adresu: Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor škol-
ství a volnočasových aktivit, Prokešovo 
náměstí 8, 729 29 Ostrava. Bližší infor-
mace ke  konkurznímu řízení je možné 
najít na  internetových stránkách měst-
ského obvodu www.moap.cz. 

VOLNé NEBytOVé
PROStORy

Nádražní 1026/41  
119,30 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Jurečkova 1935/12 
Střední 1901/4
Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
S. K. Neumanna 1691/4  
Masarykovo náměstí 1498/4
Na Jízdárně 2895/18
Náměstí Republiky 1562/1
Arbesova 1059/9 - garáž 
Českobratrská 1769/28
Nádražní 542/148
Sládkova 862/10
Gen. Janouška 2814/2 - garáž
Nádražní 1026/41
28. října 105/15 

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

Od 1. do 14. 1. probíhala v Ostravě 
Tříkrálová sbírka, kterou na pomoc lidem 
v nouzi každoročně pořádá Charita Česká 
republika a v našem městě se jí účastní 
Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou 
sv. Alexandra.

Dne 6. 1. navštívili Tři králové také 
starostu našeho obvodu Jiřího Havlíčka 
a místostarostu Tomáše Kuřece. Kašpar, 
Melichar a Baltazar, v jejichž rolích se 
představili Martin Pražák (ředitel Charity 
Ostrava), Lukáš Curylo (ředitel Diecéz-
ní charity ostravsko-opravské) a Prisca 
Perera ze Srí Lanky (řádová sestra kon-
gregace Sester Dobrého Pastýře), zazpí-
vali píseň My tři králové, popřáli štěstí, 
zdraví, lásku, vše dobré v roce 2012 
a také předali dary v podobě tříkrálových 
kalendářů a cukru. „Přeji vám, ať se daří, 
a ať nadále vaše charitativní činnost pro-
spívá,“ uvedl na adresu Tří králů Jiří Hav-
líček, který následně společně s Tomášem 
Kuřecem tuto tradiční veřejnou sbírku 
finančně podpořil. Na závěr setkání byla 
napsána písmena K+M+B a číslice 2011 
na vstupní dveře kanceláře starosty. 

Jiří Havlíček a tomáš Kuřec 
podpořili tříkrálovou sbírku

Informace k místnímu 
poplatku ze psů

Konkurzní řízení 
na ředitele/ředitelku 
MŠ Hornická 

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti obec-
ně závazná vyhláška č. 13/2011, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vy-
hláška č. 12/2010 o místním poplatku ze 
psů na území statutárního města Ostravy. 

Pro území městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz byla zavedena nová 
sazba za psa, jehož držitel má trvalý po-
byt hlášen na adrese Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Saz-
ba poplatku činí 1 500 Kč. Ostatní roční 
sazby zůstávají nezměněny. To znamená: 
a) za prvního psa chovaného v rodinném 
domě 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa chova-
ného v rodinném domě 300 Kč,
c) za psa v bytovém domě 1 500 Kč,
d) za psa, který je využíván k podnikatel-
ské činnosti 1 500 Kč, 
e) za druhého a každého dalšího psa 2 250 Kč 
u psů uvedených pod písmeny c), d),
f) za psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 200 Kč, v tomto případě se platí 
za druhého a dalšího psa 300 Kč.

Osvobození od poplatku je nově doplně-
no o příspěvkové organizace zřízené naším 
městským obvodem, jestliže je pes využí-
ván pro hlídání věcí užívaných těmito pří-
spěvkovými organizacemi.

Ke dni 31. 12. 2011 bylo na území obvo-
du evidováno 2 118 psů. Jejich majitelé mají 
povinnost poplatek ze psů zaplatit do 31. 
3. V případě, že se jedná o částku vyšší 
než 1 000 Kč, může být poplatek splatný 
ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději 
do 31. 3. a 30. 9. příslušného roku.

Držitel psa je povinen oznámit správci 
poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své po-
platkové povinnosti. Prvním dnem této 
lhůty je den vzniku této poplatkové po-
vinnosti. Povinnosti oznámit držení psa 
má i osoba, která je od placení poplat-
ku podle zákona o místních poplatcích 
a OZV č. 12/2010 osvobozena.

Tomu, kdo neoznámí správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti, a nere-
aguje ani na písemnou výzvu k podání 
ohlášení k místnímu poplatku, může 
správce poplatku uložit pořádkovou po-
kutu až do výše 50 000 Kč.

V roce 2008 vstoupila v platnost vyhláš-
ka specifikující povinnost mít psa na vo-
dítku, mimo místa, která slouží pro volný 
pohyb psů. V městském obvodu MOaP se 
jedná o tato místa (musí být také označena 
tabulkou „Volný pohyb psů dovolen“):
1) Zadní část Komenského sadů, od památ-
níku Rudé armády směrem k ulici Mugli-
novská po konec aleje.
2) Parčík na ulici Slovenská, pozemek 573/2 
(Přívoz). 
3) Travnatá plocha na ulici Hlubinská, po-
zemky č. 3183 a 3104 (Moravská Ostrava). 

Správcem místního poplatku ze psů je 
Úřad městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu 
– oddělení místních poplatků a pohledá-
vek (vyřizuje Svatava Horkelová, kance-
lář č. 147, budova Nové radnice).  (inf) 

Majitelé psů, kteří řádně zaplatí popla-
tek za rok 2012 i ti, kteří jsou od placení 
poplatků osvobozeni, si mohou v úřední 
dny po předložení občanského průkazu 
vyzvednout v budově Nové radnice (kan-
celář č. 146 - oddělení místních poplatků 
a pohledávek, odbor financí a rozpočtu) 
360 náhradních sáčků na psí exkrementy. 
Ti, co si v roce 2011 nevyzvedli plastové 
pouzdro se sáčky, dostanou i toto pouzdro. 

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

Cílem tohoto projektu je zlepšení čisto-
ty našeho obvodu, přičemž použité sáčky 
lze odkládat do klasických odpadkových 
košů. (inf)

Dárek pro majitele psů

V Ostravě a okolí se během dvanác-
tého ročníku Tříkrálové sbírky podařilo 
vybrat částku 1 306 343 Kč. Z finančních 
příspěvků dárců bude v našem městě 
podpořeno vícero projektů: mj. Podpo-
ra osob bez přístřeší v charitním domě 
sv. Benedikta Labre – provozní náklady 

a rekonstrukce střechy, Podpora lidí v zá-
věrečném stádiu života – provozní nákla-
dy Mobilní hospicové jednotky, Podpora 
uživatelů služeb Poradny Charity Ostrava 
– provozní náklady, Přímá humanitární 
pomoc uživatelům poskytovaných sociál-
ních služeb Charity Ostrava atd.  (peb) 

Starosta Jiří Havíček (třetí zleva) a místostarosta tomáš Kuřec (čtvrtý 
zleva) s koledníky.

TOM BVÚ - Centrum pro volný čas 
a pomoc mládeži o.s. (Křišťanova 1049/15) 
pořádá od 9. do 16. 3. jarní chlapecký tábor 
(věk 10 - 14 let) v Oderských vrších po-
blíž Fulneku. Je připraven bohatý program 
se spoustou tematických táborových her, 
návštěv zajímavých míst v okolí (bobová 
dráha, aquapark aj.). Instruktory jsou dlou-
holetí členové organizace. Cena: 840 Kč.

V případě zájmu lze volat na: 
603 899 040, e-mail: bvu@bvu.cz. Další 
informace také na ww.bvu.cz.

Jarní tábor pro chlapce
Agenda ztrát a nálezů při ÚMOb 

MOaP registrovala v loňském roce ulo-
žení 476 věcí, což je o dvanáct méně než 
v roce 2010. Nejčastěji se jednalo o mo-
bily, svazky klíčů, peněženky, ale done-
seny byly rovněž platební karty, batohy, 
brýle, různé věrnostní karty, hodinky, 
šperky, deštníky nebo oblečení. Z nety-
pických předmětů lze zmínit například 
urnu, náhrobní desku, kočárek, kolo, 
minibike atd. 

Během loňského roku se stalo, že lidé 
přivedli také psy. V takovýchto případech 
však musí úředníci ÚMOb MOaP zavolat 

Do ztrát a nálezů putovala i urna nebo náhrobní deska
strážníky městské policie, kteří následně 
psy odvážejí do útulku. 

V případě, že občan ztratí věc v Morav-
ské Ostravě a Přívozu, může se informo-
vat na odboru vnitřních věcí, v kanceláři 
číslo 141 v budově Nové radnice. Seznam 
nalezených věcí je uváděn také na webo-
vých stránkách www.moap.cz. V loňském 
roce byla původním majitelům vrácena 
přibližně třetina nalezených předmětů. 

Nepřihlásí-li se o nález vlastník do šes-
ti měsíců od jeho odevzdání, připadá věc 
do vlastnictví našeho městského obvodu. 
 (red) 

V Centru sociálních služeb pro 
ženy a matky s dětmi (na ulici 
Gen. Píky 25/2980), které provozuje 
Armáda spásy, došlo k navýšení ka-
pacity v noclehárně. 

Původní počet osm lůžek byl 
po drobných úpravách objektu navý-
šen na čtrnáct.

„K tomuto kroku nás vedlo dlou-
hodobé sledování statistik, z nichž 
jasně vyplývá, že v Ostravě rapidně 
přibylo žen, které se ocitly bez pro-
středků na ulici. Navíc po celý loňský 
rok byla noclehárna plná, a to i včet-
ně letních měsíců,“ vysvětluje důvod 
rozšíření Jan Krupa, oblastní ředitel 
Armády spásy. 

Více lůžek v noclehárně Armády spásy
Centrum sociálních služeb pro 

ženy a matky s dětmi bylo na ulici 
Gen. Píky otevřeno v roce 2002.

V současné době objekt tvoří azylo-
vý dům pro matky s dětmi (deset by-
tových jednotek pro maminky s dětmi 
a sedmadvacet lůžek pro ženy) a noc-
lehárna. V obou případech je ženám 
nabízena základní pomoc v podobě 
noclehu, hygieny, stravy, sociálního 
poradenství atd.  

Armáda spásy do budoucna uvažu-
je o tom, že by noclehárna mohla dis-
ponovat až jednadvaceti lůžky a že by 
díky stavebním úpravám byl vybudo-
ván vchod zvlášť do azylového domu 
a zvlášť do noclehárny.  (peb) 
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Ještě v lednu nadělovali žáci ze ZŠ 
Ostrčilova vánoční dárky, a to konkrét-
ně klientům Domova pro seniory Slu-
novrat v Přívozu. 

Počátek tohoto chvályhodného skut-
ku spadá do prosince loňského roku, 
kdy na ZŠ Ostrčilova proběhl vánoč-
ní trh, který v rámci celoročního pro-
jektu Já a ti přede mnou uspořádaly 
děti z prvních až pátých bilingvních 
tříd. „Během vánočního trhu s názvem 
Christmas Charity Market se prodávaly 
výrobky, které školáci v předvánočním 
čase připravili. Jednalo se o vánoční de-
korace, perníčky, ozdoby, dárečky a po-
dobně. Celkem se nám podařilo získat 
14 454 Kč a za tyto peníze byl nakoupen 
kreativní a terapeutický materiál pro se-
niory,“ vysvětluje třídní učitelka čtvrtého 
bilingvního ročníku Hana Foltová, která 
celou tuto charitativní akci vymyslela.

Dne 10. 1. se dětská delegace pod ve-
dením H. Foltové vypravila do Domova 
pro seniory Slunovrat a veškeré dárky 
(terapeutický pes, stolní hry, výtvarné 
potřeby, masážní míček atd.) osobně se-
niorům předala. „Velmi si vážíme toho, 

ZŠ Gen. Píky získala dotaci z Evrop-
ské unie z Operačního programu vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost na pro-
jekt Popularizace technických oborů 
a řemesel prostřednictvím interaktivní 
výuky žáků. Ten je určen pro žáky šesté-
ho až devátého ročníku a jeho zahájení 
je naplánováno na červenec letošního 
roku, kdy dojde k rekonstrukci dvou dí-
len pracovních činností v areálu školy.

Obsahem projektu je především zvý-
šení zájmu žáků základní školy o obory 
technického a řemeslného charakteru 
v počátečním vzdělávání. „Do projektu 
jsme se zapojili proto, abychom žáky 
´přivedli´ zpět k práci a činnostem, kte-
rými se budou živit po ukončení studia 

Žáci ze ZŠ Gajdošova připravili dě-
tem z mateřských škol: MŠ Blahosla-
vova, MŠ Poděbradova, MŠ Hornická 
a MŠ Zelená Den zdraví. 

Děti od nejmenšího věku si moh-
ly za pomoci našich žáků vyzkoušet 
některé dovednosti zaměřené na zdra-
votnictví. Poslouchaly si stetoskopem 
srdíčko, měřily si tlak, foukaly do vý-
dechoměru, povídaly si o zdravé stravě 
a úrazech a zkoušely resuscitaci figu-
ríny. Jelikož děti mají většinou obavy 
z lékařů a sester, rozhodli jsme se, že 
zvolíme bílé oblečení, aby si děti uvě-
domily, že ne vždy se musí bát „lidí 
v bílém“.

Náš tým byl složen z „profesionálů“ 
VI. ročníku (pod vedením vyučující 
Jany Dvořákové), kteří se již dva roky 
věnují této problematice a mimo jiné 
se zúčastňují různých soutěží ve zdra-
vovědě. Všichni, kteří splnili zadané 
úkoly, byli odměněni drobnými cenami 
a osvědčením pana doktora Gajdošíka.

Celá akce mohla být realizována 
díky účelovému neinvestičnímu pří-
spěvku městského obvodu MOaP.

 Anna Krasulová,
 ředitelka ZŠ Gajdošova

Již před rokem zahájilo Rodin-
né a komunitní centrum Chaloupka 
provoz Dětského koutku v areálu ZŠ 
Nádražní 1217/117. 

Dětský koutek je určen pro děti 
od dvou do pěti let. V jedné skupině 
je maximálně osm dětí pod dohle-
dem dvou lektorek, týdně se v dět-
ském koutku vystřídá třicet až čty-
řicet dětí. 

Provozní doba je od pondělí do pát-
ku (7.30 až 13.45 hodin). „V dětském 
koutku se nám podařilo vytvořit pří-
jemné prostředí, a to nejen po stránce 
vizuální, ale i tvůrčí. Pro mnohé ma-
minky a jejich děti je to vůbec první 
zkušenost s hlídáním cizími lidmi 

V Divadle Petra Bezruče byla dokon-
čena komplexní rekonstrukce budovy. 
Celkové náklady činily zhruba 35 mili-
onů korun. 

Zásadní změnou prošlo především 
hlediště (včetně míst k sezení), přičemž 
divácká kapacita byla mírně navýšena, 
a to z původních sto dvanácti přibližně 
na sto třicet míst. „Samozřejmě i nadále 
se s hledištěm bude manipulovat jako 
v minulosti. V tomto ohledu zůstává-
me v Ostravě ojedinělí, protože ostat-
ní divadla jsou takzvaně ´kukátková´. 
To znamená, že mají hlediště na jedné 
straně a jeviště naproti. My však umíme 
vytvořit i jiné hrací prostory, jako napří-
klad ulici, arénu a podobně,“ upřesnil 
ředitel divadla Jiří Krejčí. 

Dále byl zmodernizován světelný 
park, zvukový aparát a vybudován bez-
bariérový přístup (včetně zřízení sociál-
ního zařízení pro vozíčkáře). Do uvol-
něných půdních prostor se přemístila 
zkušebna a také byla vytvořena sušár-
na s prádelnou. Zprovoznění se dočkal 
i další hrací sál, a to takzvaná Márnice, 
kde navíc vznikl únikový východ smě-
rem k ulici Janovského. „Divák jistě 
ocení kulturnější, čistší a profesionál-
nější prostředí, a také v hledišti, které je 
díky nové konstrukci pevnější, se bude 
cítit bezpečněji,“ ohodnotil ve stručnos-
ti přínos rekonstrukce Jiří Krejčí.  

Od února 2012 bude divadelní soubor 
opět působit ve svém domovském stán-
ku. V období květen 2011 až leden 2012 
hráli Bezruči svá představení v Diva-
dle loutek Ostrava. Na první inscena-
ci ve zrekonstruovaných prostorách 
se mohou návštěvníci divadla těšit 3. 
2., kdy v 19 hodin začne premiéra hry 
Na větrné hůrce.  (peb)

Procházka po Masarykově náměstí 
skýtá po většinu roku smutný pohled. 
Bez lidí, kteří tady nebydlí, to asi lep-

ší nebude. Zvláš-
tě, když se nám 
má kousek od něj 
na jaře otevřít ta 
naše „chlouba“. 
Od konce listopadu 
2011 do 8. ledna 
2012 po dobu 44 

dní však náměstí žilo a bavilo se. 
Hlavní měrou k tomu vedle vánoč-

ních trhů přispěla akce Vánoční klu-
ziště!!! na Masarykově náměstí. 

Je moc dobře, že se nám ve spolu-
práci s provozovatelem, společností 
Sareza a díky podpoře města tuto akci, 
kterou si centrální náměstí Ostravy ur-
čitě zaslouží, podařilo zrealizovat. 

Oproti loňskému roku, kdy byla 
akce financována z větší části z  pro-
středků magistrátu, jsme v rámci sou-
boje o kluziště (ve hře byly i žádosti 
jiných obvodů) přistoupili na přene-
sení financování provozu na naše 
bedra. 

Naše obvodní zastupitelstvo tuto 
akci jednohlasně podpořilo a schváli-
lo navýšení prostředků na část jejího 
finančního krytí. Větší část rozpočtu 
akce byla dokryta z vnějších zdrojů 
díky sponzorským darům společností, 
které náš obvod oslovil. 

Sluší se za nás a dovolím si i za více 
než 24 000 bruslících a další tisíce 
přihlížejících námi osloveným a akci 
finančně podporujícím firmám jmeno-
vitě poděkovat. 

Jednalo se o tyto společnosti STRA-
BAG a.s., SILNICE doprava, a.s., 
CTP Invest, spol. s r.o., HOCHTIEF 
CZ a.s., DAV, a.s., SLONKA  s.r.o. 
Za finanční podporu děkujeme i Petru 
Kajnarovi, primátorovi města Ostra-
vy. Zároveň děkujeme také partne-
rům společnosti Sareza: OZO Ostrava 
s.r.o., Auto Tichý s.r.o, M&M reality 
holding a.s., OVANET a.s., Ostravské 
komunikace, a.s., RT TORAX, s.r.o., 
OSA - INVEST s.r.o., Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna, Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., Ulovto.cz, 
Cinestar, Nikolas Tours, Petron ser-
vis, s.r.o., Kontejnery Ostrava s.r.o., 
Deník, Hitrádio Orion, Helax a Avízo. 
Všichni jmenovaní se aktivně na pro-
jektu podíleli a patří jim obrovské po-
děkování. 

Věříme, že i další již 3. ročník to-
hoto projektu bude tak úspěšný a při-
láká na Masarykovo náměstí obyvatele 
z celé Ostravy. 

 Dalibor Mouka,
 místostarosta 

V 1. čtvrtletí letošního roku dojde 
ke zdvojnásobení počtu pracovníků, kteří 
vykonávají veřejnou službu v Technických 
službách MOaP, čímž pomáhají s úklidem 
v našem městském obvodu. Dosud jich 
bylo třicet denně, po doplnění ve spolupráci 
s úřadem práce jich bude každý den šede-
sát. Pracovníci jsou rozděleni do tří skupin, 
první pro oblast Fifejdy, druhá pro sídliště 
Šalamouna a třetí pro Přívoz.

V prosinci 2011 vyhlásilo Středisko 
volného času Méďa Krnov krajskou vý-
tvarnou soutěž s názvem Stroj času.

Do soutěže bylo zasláno 200 výtvar-
ných prací, přičemž vítězem se stal Mi-
chal Kovář (na snímku) ze ZŠ Nádražní. 
„Zamyslel jsem se nad tím, jestli tím stro-
jem času je raketa, kouzelné hodinky nebo 
nějaký transportér. Další myšlenkou bylo, 
kam a jak se s ním cestuje a z čeho jej vy-
tvořím. Nakonec jsem se rozhodl vyrobit 
model stroje času jako dopravní prostře-
dek budoucnosti z krabičky od rostlinného 
tuku v kombinaci s papírem. Bavilo mne 
vytvářet i ty nejmenší detaily, jako hasicí 
přístroj či sedadlo pro cestujícího časem,“ 
prozradil žák páté třídy M. Kovář.

Předávání cen proběhlo ve slavnostní 
atmosféře a autor nejlepší kresby obdržel 
věcné dary. „Odborná porota ocenila jak 
výtvarný projev, tak i obsah díla, který 
plně odpovídal zadání soutěže,“ doplnila 
Zuzana Holubová ze ZŠ Nádražní.  (peb)

VOLNé Byty
k pronájmu formou výběrového řízení

Poštovní 345/25
1+2       66,29 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
ÚNOR 2012

Poštovní 345/23
Nádražní 542/148 
Hornopolní 2595/43
Hornická 2675/50
Dostojevského 1765/5
Na Fifejdách 1559/1
Senovážná 2110/3
Senovážná 1529/4
Špálova 439/12
Arbesova 1062/15
Zákrejsova 1065/10
trocnovská 855/8
Na Můstku 1068/2
Spodní 2151/24
Spodní 2148/30
Spodní 2147/32

BLIŽŠÍ INFORMACE
Jan Adamovský
t  599 444 203
E  adamovsky@moap.ostrava.cz
W  www.moap.cz

Žáci ze ZŠ Ostrčilova potěšili seniory v Slunovratu

Na ZŠ Gen. Píky podporují řemesla a technické obory!  

Dětský koutek v Chaloupce si pochvalují děti i rodiče 

Michal Kovář ze ZŠ Ná-
dražní ovládl Stroj času 

Počet pracovníků veřejné 
služby se zdvojnásobí

Den zdraví 
pro mateřské školy

Zrekonstruovaní Bezruči 
už jsou bezbariérovíVánoční kluziště!!! 

mělo úspěch

Školáci ze ZŠ Ostrčilova ví, že dobré skutky lze vykonávat během celého roku...

co jste pro nás udělali. Zvlášť v dnešní 
době není běžné, aby někdo druhému 
cokoliv daroval,“ ocenil přístup žáků 

Vojtěch Curylo, ředitel Slunovratu. 
Senioři na oplátku školákům věnovali 

malované talířky, obrázky a košíčky.  (peb) 

na střední škole či odborném učilišti. 
Na základě statistik je patrný pokles 
zájmu žáků základních škol o technické 
a řemeslné obory, což je aktuální trend 
v celé republice. V důsledku tohoto po-
klesu se na středních školách otevírá 
méně oborů, a to vede k nedostatku tech-
nicky a řemeslně zaměřených lidských 
zdrojů na trhu práce v regionu,“ vysvět-
luje ředitel ZŠ Gen. Píky Jan Veselý 
s tím, že projekt bude probíhat dva roky. 

Žáci budou v rámci projektu rozvíjet 
své schopnosti v práci se dřevem, ko-
vem, plastem a papírem a také absolvují 
několik exkurzí v podnicích po celé 
České republice, kde se seznámí s tech-
nologiemi a jednotlivými výrobky. 

„Dnešním trendem jsou počítače a tech-
nika, ale zapomíná se na manuální čin-
nosti, vztah k řemeslu, resp. práci jako 
takové. Ne každý žák školy bude mít 
možnost studovat na střední a později 
na vysoké škole. Může být ale dobrým 
řemeslníkem – stolařem, obráběčem 
kovů, mechanikem apod. Slibujeme si, 
že se na naší škole najdou žáci, kterým 
naše myšlenka ukáže cestu ke své bu-
doucí profesi. Vždyť již v minulosti se 
o našich řemeslnících říkalo ´zlaté čes-
ké ručičky´,“ dodává Jan Veselý.

ZŠ Gen. Píky bude na projektu spo-
lupracovat se studenty Vítkovické 
střední průmyslové školy a gymnázia 
v Ostravě-Hrabůvce.  (peb) 

a v cizím prostředí,“ řekla Kateřina 
Židková z RKC Chaloupka s tím, že 
děti absolvují každý den pohybové, 
hudební a výtvarné aktivity. 

Dětský koutek navštěvují přede-
vším děti rodičů, kteří se snaží sklou-
bit rodinný a pracovní život (přede-
vším matky pracující na mateřské 
dovolené, hledající práci po ma-
teřské dovolené, rekvalifikující se 
a studující, aby si zvýšily možnosti 
na trhu práce atd.).

Kontakty pro zájemce o umístě-
ní dětí do dětského koutku: telefon 
724 937 846 nebo 777 266 454, 
e-mail: info@rcchaloupka.cz nebo
zidkova@rcchaloupka.cz. 
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Rada městského obvodu na své schůzi 
dne 15. 12. 2011 vydala s účinností od 1. 
3. 2012 nové zásady pronajímání bytů 
v domech, které v současné době nesou 
název Domy s pečovatelskou službou 
(DPS), a současně změnila název 
na Domy zvláštního určení (DZU).

Jak již z názvu vyplývá, nejedná se ani 
do budoucna o bytové domy pro jakékoliv 
nájemníky, ale jsou zvlášť určeny nájem-
níkům s určitými specifickými potřebami. 
Jedná se tedy o domy určené pro bydlení 
seniorů a osob se zdravotním postižením 
za účelem řešení bytové situace těchto 
osob, které si z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení 
nejsou schopny pořídit nebo udržet bydle-
ní v tržním sektoru. I nadále bude v těchto 
domech poskytována pečovatelská služba 
těm nájemníkům, kteří mají uzavřenou 
smlouvu o jejím poskytování, nebo si tuto 
smlouvu uzavřou, a v takovém rozsahu, 
jaký si ve smlouvě sjednají. Je tedy zřej-
mé, že pro současné ani budoucí nájemní-
ky těchto domů se nic na dostupnosti pe-
čovatelské služby nemění. Proč bylo tedy 
potřeba přistoupit k této změně?

Ve své podstatě jsou DPS domy s běž-
nými nájemními byty, ve kterých bydlí 
osoby, kterým je (nebo by měla být) po-
skytována pečovatelská služba. Tento 
druh sociální služby je zákonem o sociál-
ních službách definován jako terénní (pří-
padně ambulantní), to znamená, že služba 
je poskytována v terénu – v domácnos-
tech uživatelů, nikoli v zařízení sociálních 
služeb. Proto DPS nejsou zařazeny mezi 
zákonem vyjmenovaná zařízení sociál-
ních služeb, jako např. domovy pro senio-
ry (dřívější domovy důchodců), ve kte-
rých je poskytována zdravotní a ošetřova-
telská péče po dobu 24 hodin, a se kterými 
velmi často veřejnost DPS zaměňuje.

Problémy, které při pronajímání bytů 
v DPS vznikají, souvisejí právě s podmín-
kou poskytování pečovatelské služby, kte-
rá je v současné době v souladu s přísluš-
ným zákonem a standardy kvality posky-
tována výhradně na základě uzavřené 
smlouvy mezi uživatelem a poskytovate-
lem. Pokud by trvání nájmu bylo touto 
povinností striktně podmíněno, vznikaly 
by v praxi velké problémy v případě, kdy 
nájemce smlouvu vypoví (důvody mohou 
být různé, např. finanční, neboť poskyto-
vání pečovatelské služby je opět v soula-
du se zákonem poskytováno za úhradu dle 
sazebníku schváleného radou). To by za-
kládalo městskému obvodu povinnost 
(minimálně morální s ohledem na věk 
a sociální situaci nájemců) zajistit náhrad-
ní bydlení. Proto je poskytování pečova-
telské služby v současně platných zása-
dách „pouze“ zvýhodněno v bodovém 
hodnocení, na základě kterého se sestavu-
je pořadí žadatelů o byt. 

V současné době bydlí např. v DPS 
Gajdošova celkem 105 nájemců, z nichž 
pouze 44 má uzavřenou smlouvu o po-
skytování služby, navíc 1/3 z nich využívá 
pečovatelskou službu pouze 2x měsíčně. 
Je tedy zřejmé, že žadatelé o byt v DPS 
tak řeší především svou bytovou a celko-
vou sociální situaci, neboť společným 
jmenovatelem osob poptávajících sociální 
bydlení je nízká uplatnitelnost na volném 
trhu s byty a vzhledem k absenci tzv. so-
ciálních bytů (např. bytů s menší podlaho-
vou plochou a tedy nižším nájmem, nebo 
bytů bezbariérových) jim nic jiného ne-
zbývá. Tato situace je obdobná také v ji-
ných obvodech a městech po celé republi-
ce. Zásady pro uzavírání nájemních smluv 
k těmto bytům byly tedy upraveny tak, 
aby městský obvod umožnil žadatelům 
o byt legálně řešit své potřeby. Název 
Domy zvláštního určení pak lépe vystihu-
je charakter bydlení.

 Dagmar Bradová,
 vedoucí odboru sociálních věcí

Fragnerův dům kultury a bruselský styl
Když byla v roce 1954 vypsána archi-

tektonická soutěž na stavbu kulturního 
a pionýrského domu v Ostravě, stalo se 
tak rok po Stalinově smrti. Mezi návrhy 
zvítězila klasicistně pojatá práce vynika-
jícího architekta Jaroslava Fragnera. 

Projekt představoval největší kulturní 
dům tehdejšího Československa urče-
ný pro uměleckou, kulturní a výchovně 
vzdělávací činnost. Investorem bylo 
ROH, tedy odbory, takže objekt vlastně 
zaplatili občané ze svých příspěvků.

Kaple, vila, ale i pomník 
Jaroslav Fragner patřil před druhou 

světovou válkou k  výrazným představi-
telům českého funkcionalismu. Společně 
s Karlem Honzíkem, Evženem Linhar-
tem a Vilémem Obrtelem vytvořili v roce 
1923 takzvanou puristickou čtyřku, poz-
ději vstoupili do Devětsilu. 

V roce 1931 se Fragner stal členem 
Spolku výtvarných umělců Mánes. Svý-
mi návrhy se podílel na rekonstrukci Bet-
lémské kaple, planetária ve Stromovce, 
stavbě barrandovské vily rodiny Hav-
lových. Zúčastnil se prací na poválečné 
obnově Pražského hradu a zvláště pak 
reprezentačních místností prezidenta re-
publiky, dostavby Karolina pro Univer-
zitu Karlovu, navrhl vstupní budovu této 
univerzity atd. Je také autorem mnoha 
budov, peněžních ústavů, průmyslo-
vých staveb, s řadou sochařů se podílel 
na postavení pomníků (mj. pomník T. G. 
Masaryka v Olomouci, jehož autorem je 
Vincenc Makovský). Vytvořil rovněž ar-
chitektonický návrh gymnázia v Českém 
Těšíně, které bylo postaveno v roce 1933. 

Domy s pečovatelskou 
službou od 1. března nově

Kašna se sousoším Dívčí tajemství (na snímku vlevo) dominuje prostoru u západního křídla Domu kultury.

Lidé bez domova nacházejí u Charity Ostrava plnou podporu a pochopení.

Vstupu vévodí alegorické sochy
Dům kultury v Ostravě představuje 

metu, kam až bylo možno zajít v odklo-
nu od socialistického realismu a nenarazit 
u kulturních komunistických matadorů 
typu Václava Kopeckého. Takže v našem 
městě stojí klasicistní stavba, která sice 
neoslňuje moderností, ale rozhodně to 
není transformovaný ideologický paskvil 
poplatný době. Objekt byl součástí tehdy 
velkoryse pojaté Gottwaldovy třídy (dnes 
28. října), která měla sloužit k přehlíd-
kám, prvomájovým průvodům a podobně. 
Exteriér domu kultury působí uměřeně až 
přísně, což podtrhuje dlouhý spojovací 
blok a obložení keramickými dlaždicemi. 

Nad poněkud přepjatě důstojným 
vstupem jsou umístěny alegorické sochy: 
Hudba, Sochařství, Sport, Práce s dětmi, 
Zlepšovatel a Chemie. Autory jsou Vlas-
timil Večeřa a Jiří Myszak. Vedle hlav-
ního vchodu nelze přehlédnout sousoší 
Mládí, za traktem blíž k parku je Dívčí 
tajemství, autorem obou je sochař Sta-
nislav Hanzlík. Jeho díla stojí uprostřed 
fontán, ze kterých ale po dokončení třicet 
let nevystříkla ani kapka vody. V součas-
né době je vše opraveno a funkční.

Do interiérů vstoupil bruselský styl 
Nastupující bruselský styl lze vypozo-

rovat spíše v interiérech. Především náby-

tek, některé interiérové prvky a umělecká 
díla dotvářel přicházející nový umělecký 
směr. Týkalo se to velkého závěsu v es-
trádním sále od Aloise Fišárka, nebo mo-
zaikového triptychu Hudba, Tanec, Di-
vadlo od Vladimíra Sychry. Stylové byly 
také židle, osvětlovací tělesa a podobně. 
Na patře jsou umístěny figurální plastiky 
od Vjačeslava Irmanova, přičemž jedna 
z jeho kompozic byla vystavena v hlav-
ním vestibulu československého pavilonu 
na Expo 58 v Bruselu. Dům kultury byl 
po svém dokončení v roce 1961 převeden 
do vlastnictví Vítkovických železáren. 
Dnes patří městu a je zapsán jako kulturní 
památka.  (na) 

Martin Pražák: Jsem rád, že nám lidé pomáhají pomáhat
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-

voz spolupracuje se sedmi nestátními nezis-
kovými organizacemi (Armáda spásy, Cha-
rita Ostrava, Společně-Jekhetane, Centrom, 
Diecézní charita ostravsko-opavská, Asoci-
ace Trigon, MENS SANA). V následujících 
číslech zpravodaje Centrum vám činnost 
těchto organizací představíme podrobněji. 
Jako první padla volba na Charitu Ostrava, 
o jejichž aktivitách jsme rozmlouvali s ředi-
telem Martinem Pražákem. 

Charita Ostrava poskytuje sociální, soci-
álně zdravotní a zdravotní služby seniorům, 
lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, 
ohroženým dětem a mládeži, osobám se 
zdravotním postižením, osobám s duševním 
onemocněním, lidem nevyléčitelně nemoc-
ným v terminálním stádiu života atd. 

Mohl byste objasnit, jak konkrétně 
spolupracujete s naším městským obvo-
dem?

Úzké vazby máme především v oblasti 
pomoci lidem bez přístřeší a pomoci lidem 
ohroženým sociálním vyloučením. Městský 
obvod nám v Přívoze nabídl pět nájemních 
bytů pro službu sociální rehabilitace. Jedná 
se o takzvané startovací byty, do kterých se 
stěhují naši klienti, kteří prošli azylovým 
domem. S těmito lidmi se snažíme pracovat 
tak, aby se postupně plně začlenili do spo-
lečnosti a posléze si našli vlastní bydlení. 
Obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu jsou 
také často uživateli Domova pokojného stáří 
svatého Václava v Heřmanicích nebo Den-
ního centra pro seniory ve středisku svaté 

Alžběty. Také v našich noclehárnách nebo 
denních centrech ve Vítkovicích jsou klienti, 
kteří pochází z MOaP. 

Je možné, že by se tato spolupráce ještě 
prohloubila, popřípadě by přešla i do ji-
ných oblastí? 

Do budoucna uvažujeme o navýšení po-
čtu uvedených startovacích bytů. Nicméně 
musíme být při rozvoji sociálních služeb 
opatrní, protože se dostáváme do období 
ekonomické krize. Rovněž zvažujeme za-
jišťování veřejné služby pro osoby, které 
jsou evidovány na úřadu práce. Každopádně 
v oblasti sociální prevence spolupracujeme 

s obvodem asi osm let, a musím říci, že 
za tu dobu máme velmi dobré zkušenosti. 
Jsem velmi potěšen vstřícným jednáním 
městského obvodu, který v různých pro-
blematických situacích přistupuje k lidem, 
kterým hrozí, že zůstanou bez přístřeší, jako 
k osobám, které mají vlastní důstojnost a se 
kterými je nutno jednat tak, jako s každým 
jiným občanem. 

Co je na vaší práci nejtěžší?
Důležité je vybrat správné zaměstnance. 

Základem sociální práce je schopnost vcítit 
se do potřeb toho druhého člověka. Nutná je 
jednak empatie, ale na druhé straně pracov-

ník v sociálních službách nemůže přenášet 
problémy uživatele do vlastního života. Je 
třeba udržet si profesionální odstup, což je 
velmi důležité a velmi náročné.  

S jakými nejvíce problematickými situ-
acemi se v praxi setkáváte? 

V poslední době vnímám jako značný 
problém zvýšený počet lidí, kteří upadají 
do tzv. dluhových pastí, protože si vezmou 
více úvěrů, které nemohou splatit. Sice tyto 
neřešitelné situace často souvisí s nízkou 
ekonomickou gramotností těchto osob, ale 
druhá věc je neuvěřitelná dostupnost úvěrů 
de facto pro kohokoliv. Zlepšení této situace 
vidím v tom, že dojde k přísnější regulaci při 
poskytování nejrůznějších úvěrů. Dále se 
domnívám, že by policejní a jiné zodpověd-
né složky měly zabránit lichvě, se kterou se 
bohužel v naší společnosti často setkáváme 
a která je často cílená na lidi ohrožené soci-
álním vyloučením.

Naopak co vás dokáže po pracovní 
stránce potěšit?

Jsou to především lidé, kteří naší organi-
zaci pomáhají pomáhat. V Charitě Ostrava si 
vážíme lidí, kteří se v rámci dobrovolnictví 
zapojují do činností naší profesionální orga-
nizace, ale i jiných subjektů. Rovněž je pro 
mě potěšitelné, že v Ostravě existuje velice 
dobrá spolupráce a provázanost mezi posky-
tovateli sociálních služeb, magistrátem měs-
ta Ostravy a městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz. Myslím si, že tato prová-
zanost je specifikum Ostravy. V jiných měs-
tech České republiky to běžné není.  (peb) 

Součástí nově otevřené Indrustrial Gal-
lery, která se nachází v suterénu domu č.  
10 na Zahradní ulici v Moravské Ostravě, 
je také působivá kavárna, která vnáší do 
našeho města nonšalanci prvorepublikové-
ho kavárenského života. 

Interiér kavárny, který navrhovala archi-
tektka Kateřina Trávničková, je inspirován 
tvorbou významného architekta Josefa 
Gočára. V kavárně se lze usadit do pohodl-
ných sofa, která jsou věrnou kopií původní-
ho dobového nábytku. Dále vnitřní prostor 
tvoří rovněž originální kusy nábytku z po-
čátku minulého století: rondokubistický 
sedací nábytek je dílem žáků Jana Kotěry 
(český architekt, urbanista, návrhář nábyt-
ku atd.), židle se původně nacházely v pr-
vorepublikové kavárně v Praze. „Přestože 
mnohé z těchto kousků byly vyrobeny před 

Industrial Cafe na Zahradní ulici – kavárna s prvorepublikovou noblesou 
více než sedmdesáti lety, slouží po celkové 
rekonstrukci dále,“ doplňuje Hana Miku-
lenková z Industrial Gallery. 

V nabídce kavárny figuruje například 
zázvorový nebo mátový čaj, připravovaný 
z vlastnoručně zpracovaných surovin, kan-
dovaný zázvor nebo domácí pečená jablka. 
„Doba první republiky má pro mě osobně 
v sobě cosi fascinujícího. Možná, že si ji až 
příliš idealisticky spojuji s pojmy jako po-
ctivost, slušnost, úcta k hodnotám… Nelze 
ji však upřít, že byla dobou elegance, nád-
herných staveb, prosperity a ´zlatých čes-
kých ručiček´. Přála bych si prostřednic-
tvím této kavárny zachytit alespoň kousek 
atmosféry té doby,“ říká majitelka kavárny 
a galerie Šárka Hrdá s tím, že káva je ser-
vírována v originálním porcelánu v duchu 
tvorby Pavla Janáka.  (peb)


