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Vážení spoluobčané,
letošní zima se chová poměrně nevy-

počítavě a je plná 
zvratů. Po téměř 
podzimním období 
beze sněhu a ná-
sledných dlouhých 
holomrazech nás 
zasypala až nepří-
jemnou sněhovou 
nadílkou. Ještě zdaleka nekončí, ale 
pohovořil bych o vztahu jejího průběhu 
k našim technickým službám (TS).

Průběh zimy přinesl doposud slušné 
provozní úspory, ale výsledek bych 
zhodnotil až na jaře. Co je ale význam-
né, umožnil TS pracovat na zeleni v ob-
lastech, které byly v minulosti dlouho-
době spravovány dodavatelskými fir-
mami. S koncem kalendářního roku 
byly smlouvy s dodavateli ukončeny.

Jak jsem již dříve avizoval, mým cí-
lem je využít maximálně potenciálu TS 
a převést postupně celou údržbu zeleně 
a úklidu do jejich správy. Proto bylo 
rozhodnuto s dosavadními dodavateli 
ve spolupráci nepokračovat a zodpověd-
nost za kvalitu přenést na naše TS. Za pr-
vořadý považuji pořádek a řádnou péči 
o veřejnou zeleň. Přišli jsme tak sice 
o jednoho z hlavních sponzorů minulým 
vedením tak oblíbeného obvodního, pro 
veřejnost uzavřeného, plesu, ale ten jsme 
letos pro upřednostnění kluziště 
na Masarykově náměstí stejně zrušili.

TS využily slušného počasí a pustily 
se hned od 2. 1. 2012 do průklesů zane-
dbaných keřů v nově spravovaných 
lokalitách. I když to mnohde vypadalo 
dramaticky, je vše řízeno odborným 
dendrologickým dohledem. Doposud 
TS proklestily a zlikvidovaly téměř 50 
tun (!) větví. A to na úpravu čekají 
ještě lokality Šalamouna a Přívoz.

Celá údržba keřů bude muset být 
prováděna intenzivně a postupně 
po dobu dvou let, protože díky jejich 
zanedbanému stavu ji nelze provést 
najednou, aniž by došlo k jejich zniče-
ní, nebo trvalému poškození.

Zima nám tedy v tomto ohledu přá-
la. Jsem přesvědčen, že nastartovaný 
převod kompetencí a povinností na po-
li údržby zeleně a úklidu na TS bude ku 
prospěchu nás všech, občanů žijících 
v našem obvodu.

 Dalibor Mouka, místostarosta 

Slovo má…

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
vyhlásil fotografickou soutěž, jejímž obsahem 
je zachycení života lidí našeho městského 
obvodu. Do soutěže mohou všichni zájemci 
hlásit fotografie z kulturních, společenských, 
sportovních akcí, ale i z běžného každodenní-
ho života v našem obvodu v roce 2012. Z vy-
braných snímků bude na konci roku uspořá-
dána výstava ve Výstavní síni Sokolská 26 
a zhotoven stolní kalendář na rok 2013.

Do soutěže se mohou přihlásit amatérští 
i profesionální fotografové, občané a ná-
vštěvníci centrálního ostravského obvodu 

Číslo měsíce

90
Před tolika lety byla založena knihovna 
v Přívoze – jedna z nejstarších poboček 
KMO. Více na straně tři.

Místostarosta Tomáš Kuřec navštívil 14. 2. ve  Výstavní síni Sokolská 26 výstavu Umění očima dětí, která představovala 
výtvarná díla žáků základních škol z celé Ostravy. Tyto práce vytvořili žáci během vzdělávacího programu Galerijní animace. 
Na tento oblíbený projekt, který rozvíjí tvořivost, a umožňuje seznámení se s tvorbou renomovaných výtvarníků, finančně 
přispěly městský obvod MOaP i statutární město Ostrava. Místostarostu našeho obvodu doprovázel Filip Rohan, ředitel CKV.

Tereza Chlebovská, finalistka České miss 2012, přiznává, že nedokáže žít bez hudby
Druhým rokem studuje Tereza Chle-

bovská Ostravskou univerzitu v Ostravě, 
a to konkrétně obory Hudební výcho-
va a Výchova ke zdraví se zaměřením 
na vzdělávání. V současné době se tato 
pohledná tmavovláska, která se stala 
Miss Praha Open 2011, připravuje na fi-
nále soutěže Česká miss 2012. 

Proč jste se rozhodla na OSU studovat 
učitelský obor se zaměřením na hudební 
výchovu? 

Od malička tíhnu k hudbě, miluji zpěv 
a nedokážu si představit jediný den bez 
hudby, proto hudební výchova byla jedno-
značná volba. Absolvovala jsem také oba 
cykly pro zpěv na základní umělecké ško-
le. V rámci studia mě nesmírně baví hrát 
na klavír, a i když nemusím, tak ve volných 
chvílích sednu ke klavíru a hraji. Navíc 

pocházím z učitelské rodiny, takže si my-
slím, že s učitelstvím jako takovým bych 
neměla větší problém. To, zda se nakonec 
učitelství věnovat budu, však záleží rovněž 
na dalších příležitostech, které se mi během 
života mohou, ale také nemusí naskytnout. 

K hudební výchově jste si ovšem při-
brala i výchovu ke zdraví… 

Nechtěla jsem studovat pouze jeden 
obor, proto jsem si zvolila ještě výchovu 
ke zdraví, kde se učíte o zdravém životním 
stylu, psychologii osobnosti, pedagogice 
atd., což jsou další oblasti, které mě zajíma-
jí a baví. Zatím se jedná o bakalářské studi-
um (učitelství pro základní školy), poté se 
chci určitě hlásit na navazující magisterské 
studium (učitelství pro střední školy).

Jaké vlastnosti by podle vás měl mít 
kvalitní učitel, respektive jakým způso-
bem by měl pedagog v dnešní době při-
stupovat k žákovi, či ke studentovi? 

Myslím si, že učitel by si měl ze všeho 
nejdříve ve třídě vybudovat autoritu tak, 

aby ho žáci i studenti respektovali. Určitě 
by to ale nemělo mít negativní dopad na at-
mosféru ve třídě. Také by měl být spraved-

livý, úměrně přísný, ochotný, důsledný, 
nápomocný a vstřícný.

V čem jste podle vás jiná než finalistky 
České miss 2012? 

Víte, každý člověk je ojedinělou bytostí 
teto planety, proto i já se budu něčím lišit 
oproti ostatním. Otázkou je čím? Přinej-
menším určitě svou DNA. Sama sebe bych 
se však charakterizovala jako obyčejná 
holka se smyslem pro humor, občas cho-
lerická, která si jde za svými sny. Jestli je 
na tom něco jedinečného? Nejspíše ne, je to 
zcela normální. Většina lidí si jde za svými 
sny, ale lišit se zřejmě budeme onou cestou, 
po které jdeme… 

Domníváte se, že budete pociťovat 
větší nervozitu spíše při samotném finá-
le, nebo až půjdete poprvé učit?

Myslím si, že budu nervózní v obou pří-
padech, ale před třídou to bude trvat jen pěta-
čtyřicet minut. (smích) Každopádně od finá-
le čekám stres, vypětí, velkou show, skvělou 
atmosféru, úlevu, směsici pocitů, cenné zku-

Žijí mezi námi

šenosti a možná nějakou příležitost. Pro mě 
je obrovským úspěchem už samotné finále. 
Neznamená to však, že bych se nepokusila 
vydat ze sebe to nejlepší a tím pádem zabo-
dovat u diváků a poroty. Rozhodně se budu 
snažit soutěž důstojně zvládnout.

Před jaký nejtěžší úkol, který jste zvlád-
la, jste zatím byla v životě postavena?

Myslím si, že ty nejtěžší úkoly mě teprve 
čekají, ale prozatím to určitě bude zvládnutí 
maturity a přijetí na vysokou školu. 

Kdybyste měla určit vaše nejoblíbeněj-
ší místo v centru města, které by to bylo? 

Komenského sady. V tomto rozsáhlém 
parku se cítíte spíše jak někde na venko-
vě než ve městě. Navíc jsou tam takové 
vyvýšeniny, kde se hlavně v létě, když je 
teplo, můžete natáhnout na deku, a prostě 
a jednoduše odpočívat, nabírat síly nebo se 
opalovat. Také mám oblíbenou jednu ma-
lou, zato útulnou, pizzerii, kde vám pizzu 
dělají přímo před očima, a zaručuji vám, že 
si na ni stoprocentně pochutnáte.  (peb)

Fotografická soutěž na téma: Moravská Ostrava a Přívoz očima lidí 
svými fotografiemi o minimálním rozměru 
15 x 21 cm a větším. K fotografiím musí být 
přiložena přihláška a CD s digitalizovanými 
fotografiemi v rozlišení pro tisk (ve formátu 
JPG). Přihláška je ke stažení na internetových 
stránkách www.moap.cz, v sekci Aktuálně. 

Autor se může prezentovat maximálně 
pěti snímky, přičemž každá fotografie musí 
být zřetelně označena názvem shodným 
s názvem snímku na přihlášce, jménem 
a příjmením a adresou autora. Fotografie 
bez řádného označení nebudou do soutěže 
zařazeny. Soutěž bude ukončena 29. června 

„V některých obytných domech naše-
ho obvodu vznikla neodkladná potřeba 
znovu vytvořit pozici domovníka. Funk-
ce správce domu byla ještě v minulém 
století zcela běžná věc a podle vyprávění 
pamětníků to také v domech i před nimi 
vypadalo. Domovník zajišťoval pořádek, 
čistotu, drobné opravy a údržbu. Dohlí-
žel na běžný úklid, udržování čistoty, vy-
užívání společných prostor, obsluhoval 
vytápění apod. A tak radní po pečlivém 
zvážení a na základě zjištěného stavu 16. 
února rozhodli, že do Moravské Ostravy 
a Přívozu se domovníci opět vrátí,“ říká 
místostarostka Petra Bernfeldová.

Zájemci budou vybíráni z nájemníků 
jednotlivých domů a jejich jmenování 
bude schvalovat rada, která také rozhod-
ne o výši slevy z nájemného. „Je nám 
jasné, že nikdo nebude dělat správce 
zadarmo. Domovnickou odměnu stano-
víme například podle počtu bytů v domě, 
ale i podle místa, kde dům stojí apod. 
Od tohoto kroku si hodně slibujeme. Vě-
říme, že se nám podaří zlepšit vzájem-
nou komunikaci s nájemci a efektivněji 
řešit problémy související s bydlením,“ 
dodává P. Bernfeldová.

A co konkrétně bude obsahem výkonu 
domovnické funkce roku 2012? Kro-
mě provádění drobných údržbářských 
prací a oprav, odpovídajících fyzickým 
možnostem a odborným předpokladům 
adepta, bude domovník oznamovat zjiš-
těné stavební závady, předávat korespon-
denci vztahující se k nájemnímu vztahu, 
jako jsou vyúčtování služeb, evidenční 
listy oznamující úpravu výše nájemného 
atd. „Od domovníka budeme také poža-
dovat informace o delším neužívání bytu 
nájemcem, když v bytě žijí cizí osoby 
a jejich počet se neúměrně zvýší, když 
se bydlící nevhodně chovají. Domovník 
bude mít na starosti i sledování stavu vo-
doměrů v jednotlivých bytech, bude dbát 
na řádné jmenné označení domovních 
zvonků, schránek i dveří bytů. Hlavně 
však bude dohlížet na pořádek a čistotu 
v domech i před nimi. V tom se práce 
současných domovníků neliší od svých 
předchůdců,“ uvádí místostarostka Petra 
Bernfeldová.

Zájemci o funkci domovníka se mohou 
hlásit do 31. března 2012 na majetkovém 
odboru úřadu Moravská Ostrava a Pří-
voz, Prokešovo nám. 8. Kontaktní osoba: 
Eva Friedecká, tel. č.: 599 442 605, kan-
celář č. 213 v přístavbě Nové radnice.

Dohodu o výkonu domovnické činnos-
ti naleznete na internetových stránkách 
www.moap.cz v sekci Radnice-Úřad-
-Odbor majetkový-Formuláře.  (red) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz během minulého roku opět pořádal pra-
videlné akce pro své občany. „Velmi mne 
zaujalo setkání s našimi jubilanty v Parníku. 
Nádherné byly také okamžiky, kdy jsem 
měla příležitost dovést do stavu manželské-
ho mladé páry. Mělo to pro mě jedinečnou 

Domovníci se vracejí zpět

Vítání občánků i setkání s jubilanty mají tradici
atmosféru. Zejména moje premiérová svat-
ba v roli oddávající byla doslova kouzelná,“ 
říká místostarostka Petra Bernfeldová.

Vítání občánků se uskutečnilo sedmkrát. 
Zúčastnilo 226 dětí se svými rodiči a nej-
bližšími příbuznými. „Součástí ceremoniá-
lu je mimo jiné i zápis jmen chlapců a děv-
čátek do pamětní knihy. O kulturní program 
se starají žáci ze Základní umělecké školy 
v Moravské Ostravě. Jejich vystoupení má 
vždy velký úspěch,“ doplňuje Jan Becher, 
předseda komise. 

Setkání s jubilanty ve věku od 80 do 90 
let v Klubu Parník se loni konalo šestkrát. 
Na programu bylo nejen zajímavé vystou-
pení Polanských písničkářů, ale na všechny 
čekalo občerstvení i drobný dárek. Pozvání 

2012, a následně hodnotící komise složená 
z odborníků (fotografové Fedor Gabčan, 
Miloš Polášek a novinářka Marie Václav-
ková) rozhodne o vítězích. Autoři vítěz-
ných fotografií získají finanční odměnu.

Obálku s fotografiemi, datovým CD 
a vyplněnou přihláškou v uzavřené obálce 
označené „FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ“ 
je možné předat osobně na podatelnu úřadu 
našeho obvodu (dveře č. 142) nebo odeslat 
poštou na adresu: Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo ná-
městí 8, 729 29 Ostrava.  (inf) 

obdrželo 1 369 jubilantů, do Parníku jich 
přišlo 423 - mnozí v doprovodu svých nej-
bližších. „Těší nás, že jubilanti vnímají spo-
lečná odpoledne velmi pozitivně. Často sly-
šíme, jak jsou rádi, že městský obvod na ně 
nezapomíná a že si toho velmi považují,“ 
říká J. Becher s tím, že pokud se občan 
obvodu dožije devadesáti let a více, gratu-
lace se u oslavence uskuteční přímo doma. 
V loňském roce bylo takto zástupci komise 
a vedení obvodu navštíveno 65 jubilantů.

Dne 3. března se od 13.30 hodin usku-
teční v Klubu Parník letošní první setkání 
s jubilanty, kteří se narodili v lednu a únoru 
v letech 1923 až 1932. Březnové vítání ob-
čánků je připraveno na 10. 3. od 9.30 hodin 
v obřadní síni Nové radnice.  (red) 
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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.

■ Středisko volného času (Ostrčilova 
ulice) nachystalo od 12. do 16. 3. pří-
městský tábor pro děti školního věku. 
V plánu jsou mimo jiné tyto aktivity: 
výlet na Ostravici, návštěva Rybího 
domu v Karviné, bowling, soutěže 
atd. Program je zajištěn od 8 do 15.30 
hodin. Nutná rezervace místa. Bližší 
informace: Štěpánka Macháčková 
(775 598 566, smachackova@svcoo.
cz) nebo Lucie Šnaurová (775 
598 663, lsnaurova@svcoo.cz). 

■ Od 19. do 24. 3. bude v Ostravě 
probíhat Irish Cultural festival. 
Závěrečný koncert začne 24. 3. v 19 
hodin v Bonver Aréně a mezi vystu-
pujícími se objeví The Kilkennys, 
Mad Dogs McRee, The Mighty 
Ghostsof Erin a Acoustic Irish. 
Podrobnější informace na: http://
www.irishculturalfestival.com/

■ Dalibor Tomáš ze ZŠ Ostrčilova po-
stoupil z regionálního kola do semifi-
nále soutěže Zlatý Ámos, která hledá 
nejoblíbenějšího učitele České republi-
ky. Semifinále devatenáctého ročníku 
této ankety se uskuteční 8. 3., finále je 
na programu 23. 3. 

■ Karolína Lasáková, Aneta Středová, 
Eva Phamová a Sidonie Balogová ze 
ZŠ Gajdošova uspěly v pěvecké soutě-
že, kterou pořádala Ostravská univer-
zita v rámci projektu Podpora multi-
kulturní výchovy a vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji. Soutěž ur-
čená žákům škol z celého 
Moravskoslezského kraje se konala 
v koncertním sále Základní umělecké 
školy (Sokolská ulice), přičemž v ka-
tegorii Sólový zpěv obsadila K. 
Lasáková (6. třída) první místo a A. 
Středová (8. třída) třetí místo. V kate-
gorii Komorní zpěv skončily E. 
Phamová (8. třída) a S. Balogová (9. 
třída) také na bronzové příčce. 

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v březnu: Vanda 
Botorová, Leo Buxbaum, Františka 
Čiháková, Karel Daroš, Jaroslav 
Konečný, Erika Kubková, 
Drahomíra Marková, Jarmila 
Mikulová, Františka Návrátová, 
Rudolf Pondo, Františka Radová, 
Anna Staňková a Jarmila Střílková.

VOlNé NebyTOVé
PROSTORy

28. října 105/15   
35,92 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

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 
Nádražní 542/148
Sládkova 862/10
Nádražní 1026/41
Jurečkova 1935/12 
Tyršova 1597/11
Tyršova 1823/12
Chelčického 691/8 
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I přes snížený rozpočet vloží náš měst-
ský obvod v tomto roce nemálo finanč-
ních prostředků do investičních akcí. 

Největší investiční akce by měla být 
zahájena v květnu, a půjde o Estetizaci 
přednádražního prostoru v Ostravě-Pří-
voze. „V dané lokalitě dojde k navýšení 
parkovacích míst, dále bude vybudován 
důstojný a bezbariérový přednádražní 
prostor, vysazena zeleň, vytvořen od-
počinkový prostor a doplněn městský 
mobiliář. Jako dominanta prostoru je na-
vržen jednopodlažní objekt s hodinami, 
kde vzniknou pronajímatelné prostory 
pro občerstvení, bezbariérové WC, míst-
nosti pro pracovníky MHD, zastřešení 
pro cestující. Také bude vytvořeno pro-
pojení mezi ulicí Nádražní a prostorem 
mezi ulicemi Nádražní a Wattovou se 
smyčkou pro dálkové autobusy,“ upřes-
ňuje místostarosta Dalibor Mouka.

Dále je plánována rovněž rekonstruk-
ce střechy objektu v Dětském areálu 
na ulici Sadová u Komenského sadů. Co 
se týká oprav chodníků a komunikací, 
můžeme uvést rekonstrukci chodníků 
Na Hradbách, včetně přilehlé části ko-
munikace Zeyerova, rekonstrukci chod-
níků a opravu komunikace Tolstého a re-
konstrukci ulice Jurečkova. 

V rámci investičních akcí, které spa-
dají pod odbor majetkový, lze zmí-
nit dokončení stavebních úprav domu 
na Nádražní 24. Rovněž se počítá se 
zateplením fasády, výměnou oken 
a střechy u panelového bytového domu 
Na Můstku 2 a výměnou oken, opravou 
fasády a střechy u řadového cihelného 
bytového domu Na Liškovci 3, který 
pochází z třicátých let minulého století. 
U obou těchto akcí se předpokládá, že by 
mohly být realizovány od června. V ná-
vaznosti na rekonstrukce v bytových pa-

Majitelé psů, kteří řádně zaplatí po-
platek za rok 2012 i ti, kteří jsou od pla-
cení poplatků osvobozeni, si mohou 
v úřední dny po předložení občanského 
průkazu vyzvednout v budově Nové 
radnice (kancelář č. 146 - oddělení 
místních poplatků a pohledávek, odbor 
financí a rozpočtu) 360 náhradních sáč-
ků 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 ma-
jitelem psa a prokáže svou totožnost 
občanským průkazem.

Cílem tohoto projektu je zlepšení 
čistoty našeho obvodu, přičemž použité 
sáčky lze odkládat do klasických od-
padkových košů. Na vybraných místech 
rovněž strážnici MP Ostrava provádějí 
důsledné kontroly, které slouží ke zjiště-
ní, zda jsou předpisy dodržovány.  (inf) 

Všichni, kteří se chtějí vzdělávat 
v oblasti zahájení podnikání, mohou 
využít bezplatných kurzů, které pro ně 
připravila Agentura pro regionální roz-
voj. V úvodní části budou na programu 
informace, které jsou potřeba k zahájení 
podnikání, dále se zájemci naučí tvořit 
podnikatelský plán a získají vědomos-
ti a praktické dovednosti týkající se 
marketingu a průzkumu trhu a základů 
účetnictví.

Výuka bude zahájena 7. 3. Kurzy 
probíhají v hotelu Harmony (ul. 28. 
října 170), vždy od 8 do 16 hod. Účast 
na kurzech vč. celodenní stravy je zdar-
ma. Nutná registrace na www.arr.cz, 
příp. tel.: 595 691 261 nebo e-mailem 
na svajcakova@arr.cz. 

Od 18. 4. do 27. 6. budou ostravští 
policisté v policejním areálu Ostrava-
-Hulváky pořádat další kurz KUZMA 
čili Kurz zodpovědného majitele měst-
ského psa. Kurz, jehož úkolem bude 
naučit majitele psa porozumět psychice 
svého zvířete, je zdarma přístupný všem 
mladým psovodům ve věku od 12 do 18 
let. Bonusem pro mladé psovody bude 
exkurze na pracovišti pachové identifi-
kace. Z důvodu individuálního přístupu 
je kapacita kurzu omezena. 

Bližší informace na emailové adrese 
mrova.pis@mvcr.cz nebo telefonních čís-
lech 974 725 239 (organizační záležitos-
ti), 974 725 294 (kynologická tématika).

Městská policie Ostrava připravuje 28. 
3. od 16 hodin další bezplatný kurz pro ve-
řejnost. Ústředním tématem bude bezpeč-
né nakládání s penězi - zásady bezpečné-
ho chování a nakládání s platební kartou, 
čeho se vyvarovat při sjednání půjčky ap.

Chybět nebude ani oblíbená sebeobrana 
a k dispozici bude i dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. Místo konání: Hlubinská 
6 (bývalé ředitelství městské policie). Bliž-
ší informace na tel. číslech: 599 414 165, 
950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty: info@mpostrava.cz. 

Občanské sdružení Senior servis se při-
pojí 13. 3. přednáškou k celosvětové akci 
Týden uvědomění si mozku. Bezplatná 
přednáška začne v 10 hodin v sále Biskup-
ství ostravsko-opavského (Kostelní nám. 1).

Občanské sdružení MENS SANA pořádá 
15. 3. v Knihovně města Ostravy (ulice 28. 
října 2) literární setkání s názvem Čtení ze 
šuplíku. Čtení autorských textů, aneb lite-
rární Hyde park, v rámci kterého lze sezná-
mit se svou tvorbou všechny příchozí, začne 
v salónku Hudebního oddělení v 17 hodin.  

Dárek pro majitele psů

bezplatné vzdělávání nejen 
pro začínající podnikatele

Zodpovědný majitel

MP Ostrava zve

Trénování paměti

Příležitost pro každého

Projekt estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze je 
spolufinancován eRDF prostřednictvím ROP Moravskoslezsko. 

Vzhledem ke své historické hodnotě vyžaduje památkově chráněný 
objekt, v němž sídlí MŠ Dvořákova, důkladnou péči.

Městský obvod pokračuje v investičních akcích 
nelových objektech Arbesova 9, 11 a 15, 
kde v minulých letech proběhlo zateple-
ní fasády, střechy, stropní konstrukce nad 
suterénem, výměna oken a dveří, dojde 
v těchto domech k výměně výtahu.  

Během letních prázdninových měsíců 
by měla být provedena výměna dvou ná-
kladních výtahů v objektu MŠ Hornická 
a také se chystá oprava fasády, oplocení 
z uliční strany a oprava parket ve třídách 
v MŠ Dvořákova, a to za předpokladu, že 
náš městský obvod získá neinvestiční dota-
ci na obnovu a zachování kulturní památky 
z rozpočtu statutárního města Ostravy.

V případě získání dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR a po realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie by mohlo 
v červenci letošního roku začít dokon-
čení 2. etapy (2B etapa) Regenerace 
sídliště Šalamouna. „Tato etapa zahrnu-
je rekonstrukci ulice Hornické, od ulice 
Na Jízdárně včetně přilehlé ulice Šala-
mounské a vnitroblok mezi ulicemi Ne-
dbalova, Dr. Malého, Hornických učňů. 
Opravou projdou chodníky, komunika-
ce, vybudována budou parkovací stání, 
dětská hřiště, sportovní plochy pro do-
spělé s posilovacími sestavami, plánují 
se také sadové úpravy a úprava veřejné-
ho osvětlení,“ dodává místostarosta Da-
libor Mouka. (peb)

Ve čtvrtek 1. března 2012 se 
sejdou na  jednání zastupitelé  
městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zaseda-
cím sále č. 306 ve  3. patře 
Nové radnice, Prokešovo ná-
městí 8, Moravská Ostrava. 
Začátek je v 9 hodin. Program 
jednání bude zveřejněn 
na  Úřední desce a  webových 
stránkách (www.moap.cz). 
Na  webových stránkách jsou 
rovněž materiály. 

Jednání zastupitelstva je 
veřejné. Občané mohou jed-
nání sledovat z  vyhrazených 
míst na balkónu. 
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V letošním roce uplyne devadesát let 
od založení knihovny v Přívoze – jed-
né z poboček Knihovny města Ostravy 
(1921). Počátek této kulturně vzdělá-
vací instituce lze však hledat ještě dále 
v minulosti. V roce 1881 vznikl Čte-
nářský a vzdělávací spolek v Přívoze 
a následně o sedm roků později začala 
fungovat Veřejná lidová knihovna a čí-
tárna pro Moravskou Ostravu, která už 
však nesloužila pouze členům spolku, 
ale byla určena pro širokou veřejnost.

Důležitou roli v této oblasti dále 
sehrál Zákon o veřejných knihovnách 
obecných vydaný 22. 6. 1919, jenž 
umožňoval vytvářet knihovny dle tako-
vých pravidel (půjčovna, čítárna atd.), 
na základě kterých jsou provozovány  
i v současnosti. Knihovna v Přívoze za-
hájila svou činnost v květnu roku 1922 
a po mnoha stěhováních působí tato 
pobočka KMO od roku 1996 v budově 
na nám. Svatopluka Čecha 7, která je 
majetkem městského obvodu.

V přízemí budovy je umístěno od-
dělení pro dospělé a v prvním patře 
oddělení pro děti a mládež. „Tím, že 
v dětském oddělení byla v roce 2008 
zřízena klubovna K2, tak se zde nespe-
cializujeme pouze na půjčování knih 
či časopisů, ale umožňujeme dětem, 
mnohdy ze sociálně slabších rodin, vol-
nočasové aktivity, k nimž by se obvykle 
nedostaly. Chodí zde v odpoledních ho-
dinách hrát na playstation, na internet, 
půjčují si stolní hry. Každý čtvrtek pro 
ně připravujeme zábavná odpoledne, 
včetně výtvarných dílen, besed, taneč-

Archiv města Ostravy (Špálova uli-
ce) převzal v loňském roce 105 metrů 
archiválií. Nejvyšší přírůstek ve 21. sto-
letí přitom spadá do roku 2003, kdy se 
Archiv města Ostravy (AMO) rozrostl 
o 163 metrů.

Z podrobnějších údajů vyplývá, že 
více než sto metrů získaných archiválií 
lze dále rozdělit na 358 úředních knih, 
15 indexů, 582 archivních kartonů, dva 
balíky a dvě alba. „Nejmladším pře-
vzatým materiálem byly dokumenty 
společnosti Černá louka 2015, s. r. o., 
z let 2009 až 2010 (smlouvy, projekty, 
propagační materiál aj.), jejíž činnost 
byla v důsledku nezískání titulu Evrop-
ské hlavní město kultury 2015 ukonče-
na. Z Městské nemocnice Ostrava jsme 
převzali celou řadu operačních knih 
a dalších evidenčních knih od r. 1949. 
Také jsme obdrželi kompletní docho-
vanou dokumentaci Vodního družstva 
Hrabová z let 1925 až 1947, jehož mate-

I v sobotu se děti z MŠ Lechowiczova 
těšily na to, že mohou jít do své mateřské 
školy. Stalo se tak u příležitosti Karneva-
lu s Hopsalínem, který se zde konal 11. 2. 

Třináctého ročníku této akce se 
zúčastnilo celkem 150 dětí a rodičů. 
„Školka se proměnila na pohádkové 
království plné krásných princezen, 
rytířů, víl, berušek. Našel se i malý 
pasáček, nebo čert, kuřátko a mnoho 
dalších krásných masek. Letos se jedna-
lo o Šmoulí karneval, takže samozřej-
mě nechyběli Šmoulové. Navíc klaun 
Hopsalín opět dokázal zapojit do pro-
gramu také rodiče,“ upřesnila Jindřiška 
Nejedlá, ředitelka MŠ.  (peb) 

Dne 28. 1. si manželé Leo a Eva Kazi-
mírští (oba ročník narození 1940) připo-
mněli zlatou svatbou v obřadní síni Nové 
radnice padesát let společného života. 
Oba vyrůstali v Novém Jičíně, v roce 
1962 se přestěhovali do centra Ostravy. 
Dnes se považují za ostravské patrioty.

Manžel Leo dlouhá léta působil na os-
travské radnici, kde měl na starosti roz-
voj komunálních služeb. Později praco-
val na magistrátu města. I v současnosti 
pro své bývalé pracoviště zajišťuje např. 
vzdělávání úředníků. Manželka Eva 

Jakub Oprštěný a David Rulák ze ZŠ 
Matiční obsadili první místo v soutěži 
pod názvem Staň se nejlepším manaže-
rem, která se ve druhé polovině ledna ko-
nala na Gymnáziu Olgy Havlové. 

Soutěž byla určena pro týmy z devá-
tých tříd ostravských základních škol 
a příslušných ročníků víceletých gym-
názií, přičemž její aktéři měli za úkol 
předvést, jak se umí rozhodovat v rámci 
vedení podniku na trhu, a to pomocí si-
mulačního programu společnosti Junior 
Achievement. 

Mladí manažeři v rámci osmi kol ana-
lyzovali stav své fiktivní firmy a na tom-
to základě zadávali pokyny pro úpravu 
ceny, množství výrobků, odpisy, zásoby 
a investice pro další kolo. „Ověřili jsme 

Evropská unie vyhlásila rok 2012 
jako Evropský rok aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity s důra-
zem na podporu vitality a důstojnosti 
všech osob. 

Cílem je usnadnit vytvoření kultury 
aktivního stárnutí založené na společ-
nosti vstřícné pro všechny věkové sku-
piny. „Pozitivním zjištěním je fakt, že 
v našem městském obvodu se rozvíjejí 
aktivity samotných seniorů, kteří jsou 
schopni sami definovat potřeby starších 
spoluobčanů a s pomocí samosprávy 
i úřadů města a obvodu realizovat kon-
krétní projekty,“ potvrzuje místostaros-
ta Tomáš Kuřec, který v rámci svých 
kompetencí chce přispět nejen k po-
pularizaci Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Jeho slova dokládají mnohé aktivi-
ty a konkrétní činnosti vícero občan-
ských sdružení, která působí v našem 
městském obvodu, a byla založena 
seniory. Za všechny jmenujme Inter-
netový klub seniorů se sídlem v Domě 
s pečovatelskou službou na Gajdošově 
ulici na Šalamouně, jehož provozo-
vatelem je občanské sdružení Senior 
servis. Dále můžeme zmínit občanské 
sdružení Společnost senior, které v ob-
jektu Na Jízdárně 18 realizuje mnoho 
podnětných aktivit (mj. kurzy anglič-
tiny, němčiny, malování, ruční práce, 
přednášky na různé téma, organizování 
výletů atd.). Navíc v prostorách Domu 
kultury města Ostravy senioři využíva-
jí počítačové středisko. „Jde nám o to, 
abychom udrželi tyto lidi co nejdéle 

Devadesát let knihovny v Přívoze!

Sobotní karneval v mateřské škole 

AMO se rozrostl o 105 metrů archiválií 

Senioři z našeho obvodu umí být aktivní

Zlatá svatba manželů Kazimírských

Nejlepší manažeři jsou ze ZŠ Matiční 

Knihovnice lenka Hulenová (stojící) a  Klára Kovářová (zcela vpravo) 
dokáží pro děti vždy vymyslet netradiční a  zábavné akce se spoustou 
nezapomenutelných zážitků.

Jaroslav Feix (vlevo) a místostarosta Tomáš Kuřec (vpravo) si uvědomují, že 
také naši starší spoluobčané potřebují prostor pro vlastní seberealizaci.

ních aktivit a podobně. Jsme moc rády, 
že na projekty realizované v K2 již tře-
tím rokem přispívá Úřad městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ 
prozrazuje důležitou informaci vedoucí 
přívozské pobočky KMO Klára Ková-
řová. Pro upřesnění dodává, že v loň-
ském roce bylo na této pobočce usku-
tečněno přibližně 60 vzdělávacích a 80 
kulturních akcí. 

Přívozská knihovna registruje v sou-
časnosti přes 900 čtenářů. U dětských 
čtenářů je velmi oblíbený žánr fantasy 
a komiks, naopak dospělí preferují ro-

aktivní. Pokud se do takových akcí 
mohou zapojit, dotváří to spokojenost 
daného člověka,“ říká Jaroslav Feix ze 
Společnosti senior.

V roce 2011 žilo v Ostravě 49 142 
osob starších pětašedesáti let, což před-
stavuje 16,25 procent celkového počtu 
obyvatel v našem městě. Na sto dětí 
ve věku 0 až 14 let připadalo 116 osob 
starších pětašedesáti let. „Ve společ-
nosti, kde se podíl seniorů rapidně zvy-
šuje, jsou jejich problémy a potřeby vý-
zvou pro všechny kompetentní strany 
v této věci, aby seniorům byla umož-

mantickou literatura a detektivky. „Těší 
nás, že návštěvnost v obou odděleních 
neustále stoupá. Je to nepochybně dáno 
i velkým výběrem nových knih. Kaž-
dopádně v budoucnu bychom chtěly 
do dospělého oddělení nalákat ještě 
více mladých lidí. V knihovně máme 
pro ně velkou nabídku doporučené lite-
ratury a snad u nás také brzy bude roz-
šířena nabídka půjčování o audioknihy 
a e-čtečky. V dětském oddělení se i na-
dále budeme snažit zajišťovat dětem 
smysluplné vyžití jejich volného času,“ 
uzavírá K. Kovářová.  (peb) 

něna nezávislost a vytvořeny podmín-
ky pro spokojený život. Touto cestou je 
třeba se ubírat v oblasti zdravotní péče, 
sociálních služeb, kultury a vzdělávání, 
v bytové politice, v dopravě, ale také 
v oblasti informačních technologií,“ 
zdůrazňuje dále Jaroslav Feix.

V rámci Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity se 
budeme na stránkách našeho zpravo-
daje věnovat této problematice častěji, 
od dubnového čísla k tomu využijeme 
především rubriku Sociální okénko 
obvodu.  (peb) 

riály do té doby v archivu nebyly vůbec 
uloženy,“ upřesňuje Blažena Przybylo-
vá, ředitelka AMO. 

Možnosti studia archiválií využilo 
vloni v badatelně AMO 228 návštěvní-
ků, dalších 189 osob zažádalo o před-
ložení knih nebo novin. Celkem bylo 
ke studiu předloženo 2135 svazků no-
vin. „Loňské nej se netýká archiválií, 
protože v této souvislosti lze zmínit pře-
devším skutečnost, že jsme do knihovny 
koupili knihu s názvem Učebná kniha 
o porodnictví pro babičky, která byla 
vydána v roce 1870. Její hodnota však 
spočívá především v poznámkách vepi-
sovaných do této příručky její uživatel-
kou – porodní babičkou z Martinova,“ 
přidává další zajímavosti B. Przybylová. 

AMO také v říjnu 2011 formou au-
torského čtení představil už pětadvacá-
tý svazek sborníku Ostrava, příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ost-
ravska.  (peb) 

převážnou část svého pracovního života 
strávila jako sociální pracovnice, pečo-
vala zejména o mentálně postižené děti. 
Manželé vychovali dvě děti, syna Petra 
a dceru Lenu, a momentálně se mohou 
těšit ze čtyř vnuků.

Mezi záliby paní Kazimirské patří pěs-
tování okrasných rostlin, četba historické 
literatury a rovněž navštěvuje kurzy ce-
loživotního vzdělávání. Pan Kazimirski 
je stále veřejně činný – působí jako ak-
tivní lektor ministerstva vnitra . Oba jsou 
velkými příznivci vážné hudby.  (red) 

si dosavadní vědomosti a schopnosti, 
zejména jsme se nově seznámili s fungo-
vání firmy na trhu. Byl to úplně jiný po-
hled na fungování firem než z učebnice, 
museli jsme řešit situace, kdy bylo třeba 
zbavit se zásob nebo pomocí ceny pro-
dat v dalším kole dvojnásobek výrobků,“ 
zhodnotili své dojmy vítězové.

Oba deváťáci hodlají i v budoucnu 
zůstat ve světě ekonomických a mana-
žerských pravidel. David Rulák se hlá-
sí na gymnázium, a následně by chtěl 
studovat vysokou školu s ekonomickým 
zaměřením. Jakub Oprštěný se chystá 
na studium elektrotechniky, jeho další 
studijní kroky by mohly vést na VŠB-TU 
Ostrava, kde by preferoval vybraný eko-
nomický obor.  (peb)

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava byl 
založen v roce 1994. Jeho sportovní speci-
alizací je stolní tenis. „Je to krásný sport. 
Není moc limitován věkem a ani není moc 
nákladný,“ vysvětluje Zdeněk Jedlička, 
předseda klubu, jehož současné sídlo je 
na Gajdošově ulici. 

Do SKV patří dvaatřicet členů, z nichž 
mnozí absolvují nominační turnaje Český 
pohár open ve stolním tenise vozíčkářů 
(loni se uskutečnilo devět turnajů, letos 
jich je v plánu sedm), které následně určí 
nejlepší, a ti se účastní Mistrovství ČR. 
„Toto mistrovství budeme letos pořádat 
ve sportovním areálu TJ Mittal Ostrava 
na Varenské ulici už poosmnácté. Máme 
zde výborné podmínky, včetně bezbariéro-

SKV Ostrava se nezaměřuje pouze na sport
vých přístupů a ubytování,“ prozrazuje dále 
Zdeněk Jedlička s tím, že letos se bude hrát 
od 31. 5. do 3. 6.

Čtyři členové SKV Ostrava se vloni také 
zúčastnili mezinárodního turnaje handi-
capovaných stolních tenistů Czech Open 
2011 – Para Table Tennis. Navíc Jaroslav 
Hadrava byl dokonce v roce 2011 členem 
týmu, který na ME družstev vozíčkářů 
v Chorvatsku obsadil druhé místo. „Nejsme 
jenom sportovní klub, jsme otevřeni lidem 
s jakýmkoliv handicapem. I ty, co aktivně 
nesportují, se snažíme zapojit do projektů, 
na kterých spolupracujeme s Evropskou 
unií a jsou zaměřeny na sociální problema-
tiku a integraci tělesně postižených do spo-
lečnosti,“ říká Z. Jedlička.  (peb) 
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První etapa sociální reformy přinesla 
od 1. ledna 2012 výrazné změny přede-
vším v práci jednoho z oddělení odboru 
sociálních věcí, které až dosud vypláce-
lo osobám v hmotné nouzi sociální dáv-
ky. Tato agenda přešla na úřady práce 
a sociálním pracovníkům zmíněného 
oddělení nastaly zcela nové povinnosti. 
To vyvolalo také změnu názvu, a oddě-
lení sociálních dávek bylo přejmenová-
no na oddělení sociální péče. 

V čem tedy tato péče spočívá? Něco 
již napovídá název tohoto článku. 
Stručně řečeno, sociální pracovníci 
od ledna tohoto roku poskytují lidem 
v nepříznivé sociální situaci pomoc 
nebo radu při řešení jejich problémů. 
Co se rozumí nepříznivou sociální si-
tuací a o jakou pomoc se jedná? 
Takových situací může být celá řada, 
např. ztráta zaměstnání, ztráta nebo 
hrozba ztráty bydlení, nedostatečné 
příjmy, zadluženost, špatný zdravotní 
stav apod. A co vám můžeme nabíd-
nout? Je to např.:
•	Poradenství v oblasti sociálních dá-

vek, tj. dávek pomoci v hmotné nou-
zi, dávek státní sociální podpory, 
dávek pro zdravotně postižené obča-
ny, dávek důchodového a nemocen-
ského pojištění, včetně možnosti do-
provodu při jejich vyřizování. 

•	Asistence při nácviku zvládání soci-
álních a praktických dovedností, 
např. jak komunikovat při jednání 
na úřadech, vyplnění žádostí o různé 
typy dávek, využívání karty sociální-
ho systému aj. 

•	Pomoc při orientaci v systému soci-
álních a zdravotních služeb, pomoc 
při výběru vhodné sociální služby. 

•	Pomoc při vyřizování osobních do-
kladů, např. podání žádosti o vysta-
vení občanského průkazu, rodného 
listu, průkazu zdravotní pojišťovny. 

•	Pomoc při hledání zaměstnání, např. 
sestavení životopisu, výběr vhodné-
ho zaměstnání. 

•	Asistence při jednáních s různými 
institucemi, včetně doprovodu klien-
ta při vyřizování osobních záležitos-
tí, např. vyřizování sociálních dávek, 
osobních dokladů atd.

•	Pomoc při hospodaření s finančními 
prostředky, např. sjednávání splátko-
vého kalendáře, pomoc při zpro-
středkování kontaktu s exekutory. 

•	Kontakty a zprostředkování jednání se 
specializovanými poradnami, např. po-
radna při finanční tísni, poradna pro rodi-
nu, manželství a mezilidské vztahy atd.

•	Pomoc při řešení problémů souvise-
jících se ztrátou nebo s rizikem ztrá-
ty bydlení.

•	Poradenství pro osoby propuštěné 
z výkonu trestu odnětí svobody. 

•	Pomoc při řešení vztahových problé-
mů, řešení domácího násilí. 

•	Pomoc při řešení dalších obtížných 
životních situací atd.
Tuto pomoc mohou sociální pracov-

níci na vyžádání poskytovat jak 
na pracovišti Úřadu městského obvo-
du MOaP (přístavba Nové radnice – 
Sokolská tř. 1374/28, 2. patro, kance-
láře č. 204, 205, 206, 208), nebo také 
přímo v domácnostech klientů, kde 
jsou oprávněni vstupovat pouze s je-
jich souhlasem a po prokázání průka-
zem sociálního pracovníka. Průkaz 
musí obsahovat jméno, příjmení a titul 
zaměstnance, fotografii zaměstnance, 
označení „sociální pracovník“ a ozna-
čení příslušného úřadu, který průkaz 
vydal vč. razítka a podpisu vedoucího 
zaměstnance.

 Dagmar Bradová,
 vedoucí odboru sociálních věcí

Mariánský morový sloup stojí na náměstí 310 let
V roce 1702, tedy před 310 lety, ne-

chali ostravští radní vztyčit na náměs-
tí morový sloup. Tehdejší víra v Boha 
a svaté byla mnohem silnější než dnes 
a vliv ochranného sloupu vycházel z teh-
dejších zvyků a představ. 

Když se město například před rokem 
1863 rozhodovalo, zda pořídit proti ohni 
stříkačku nebo postavit na náměstí sochu 
svatého Floriána, rozhodlo se pro sochu. 
Pro nás se zdá stříkačka užitečnější, jen-
že tenkrát nebylo v centru města dosta-
tek vody pro hašení. Podobně je tomu se 
sloupem na náměstí. Stojí, a je pěkný. 

Ostravu v dávné minulosti sužovali čtyři 
největší původci neštěstí: mor, požáry, po-
vodně a války. Morová pandemie několikrát 
městečko téměř vylidnila, podobně jako ho 
často ničily požáry. Koncem 17. a začátkem 
18. století se radní Moravské Ostravy roz-
hodli město chránit především proti moru, 
který byl dosud v živé paměti, „černá smrt“ 
si tady vybírala oběti ještě kolem roku 1680. 
V roce 1702 byl proto na hlavním náměstí 
vztyčen morový sloup s Pannou Marií.

Zmíněný morový sloup – zvaný také 
mariánský – je nejstarší barokní památka 
ve městě a na jeho vrcholu stojí pozoru-
hodná socha Panny Marie. Byl zhotoven 
z pískovce a zdobí ho balustráda s rokoko-
vými vázami. Autorem je Johanes Hyacint 
Zelander. Votivní morový sloup, Floria-
nova socha a kašna s kovovou plastikou 
byly charakteristickou součástí náměstí 
až do roku 1960. A protože šlo o symboly 
jednak náboženské, příčící se nové ideolo-
gii, ale také jistým způsobem připomínající 
maloměstskou historii Ostravy, byly všech-
ny tyto artefakty z náměstí odstraněny. 

Ocitli jste se v nepříznivé 
sociální situaci, a potře-
bujete pomoc nebo radu?

Minulost versus současnost. Morový sloup na snímku z konce 19. století (vlevo) a jeho aktuální podoba.

Helenu balabánovou těší v romské 
komunitě každá změna k lepšímu.

Teprve v roce 1967, kdy Ostrava sla-
vila sedmisté výročí svého založení, při-
pomenul na besedě představitelů města 
s občany tehdejší ředitel městského archi-
vu Karel Jiřík, čím bylo někdejší hlavní 
náměstí pozoruhodné, a zeptal se, kde se 
vlastně nacházejí morový sloup, socha 
svatého Floriana spolu s kašnou, a proč 
vlastně nebyly po úpravě náměstí vráceny 
na původní místo. A protože už tehdy byla 
poněkud uvolněnější politická atmosféra, 
nechal Josef Kempný, předseda městské-
ho národního výboru, věc prošetřit. Tento 
mimořádně vlivný muž byl osobně zainte-
resován na rekonstrukci městského centra. 

Mariánský sloup byl marně hledán dva 
měsíce, až se nakonec v zápisech staveb-

ního odboru nalezl dokument potvrzující, 
že sloup byl odvezen do depozitáře zámku 
v Kravařích, kde měl být umístěn v parku. 
Jenže mezitím padl návrh, že z kravařské-
ho zámku bude muzeum Ostravské opera-
ce, takže sloup ležel celé roky bezprizorně 
v trávě. Zarostlý a poničený. Byl proto 
odvezen do ostravské zoologické zahrady 
a uložen do přístřešku. 

Hned na začátku roku 1990 byla opět 
hlasitě vyslovena myšlenka vrátit moro-
vý sloup zpět na hlavní ostravské náměs-
tí. Pískovcový sloup ovšem nemohl být 
vztyčen ihned, některé jeho části byly po-
škozeny, další zničeny, takže ho nejprve 
čekala rekonstrukce. Na svém původním 
místě se objevil až v roce 1992.  (na) 

Co to byl mor? Tuto nemoc, údajně 
pocházející z pouště Gobi, roznášeli mezi 
lidmi především krysy a potkani, přesněji 
řečeno jejich blechy. Zjistil to švýcarský 
lékař Alexander Yersin až v roce 1894, 
který morový bacil identifikoval. Méně 
se nákaza šířila ve zděných domech, více 
v dřevěných. Ostravská stavení byla – až 
na kostel a některé domy na náměstí – 
většinou ze dřeva, krytá šindelem nebo 
doškem, a zmíněným hlodavcům se v nich 
bezesporu dařilo. Zvláště také proto, že 
městečko bylo povětšinou zemědělské 
s mnoha chlévy a stodolami. Od roku 1725 
se mor v českých zemích už neobjevil.

Největší morová epidemie byla v pol. 
14. století, říkalo se jí „černá smrt“.

Helena balabánová: Naše práce v Přívoze je vidět! 

Po dárcích věnovali školáci seniorům i pohádkové představení

Historie občanského sdružení Spo-
lečně - Jekhetane se sídlem na ulici Pa-
lackého č. 49 se píše od roku 1998. Užší 
spolupráce s naším městským obvodem 
byla navázána v roce 2001. O tom, jak 
tato kooperace probíhá v současné době, 
prozradí více Helena Balabánová, místo-
předsedkyně sdružení. 

Mohla byste tedy upřesnit, na jaké 
bázi se odvíjí spolupráce s městským 
obvodem MOaP?

S obvodem MOaP spolupracujeme 
především na projektu Krizové bydlení 
pro rodiny s dětmi, který se týká rodin 
žijících zejména v lokalitě tzv. zadního 
Přívozu. V šesti bytech, které jsme si 
pronajali od městského obvodu, žije šest 
rodin s více dětmi. Tyto rodiny v podstatě 
přišly z různých důvodů o trvalý domov, 
takže u nich hrozilo odebrání dětí a rozpa-
du celé rodiny. Díky zařazení do projektu 
krizového bydlení Pro rodinu zůstalo ně-
kolik početných rodin pohromadě. S od-
dělením sociálně-právní ochrany dětí od-
boru sociálních věcí ÚMOb MOaP také 
spolupracujeme na projektu Rovný start, 
který je zaměřen na rozvoj předškoláků, 
kteří nechodí do žádného školského zaří-
zení. Snažíme se to, aby se tyto děti lépe 
začlenily do školních kolektivů. 

V létě loňského roku jste rovněž 
ve spolupráci s Moravskou Ostravou 

a Přívozem zorganizovali příměstský 
tábor pro děti ze sociálně slabých ro-
din… 

Tento příměstský tábor nazvaný 
Na Dvorku podle toho, že se většina pro-
gramu odehrávala u nás v areálu na za-
hradě, měl nebývalý úspěch. Obdrželi 
jsme pozitivní ohlasy ze všech stran – cí-
lová skupina (děti, rodiče), radní, zastu-
pitelé, pracovníci magistrátu atd. Velmi 
pozitivně vnímám mimo jiné i to, že hod-
ně z těchto dětí posléze začalo navštěvo-
vat naše Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež (NZDM). Pokud bychom získa-
li dotaci, chtěli bychom tento příměstský 
tábor připravit i letos. 

Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě 
působíte takřka čtrnáct let, lze si všim-
nout toho, že vaši klienti k vám přistu-
pují jinak než v době, kdy jste začínali? 

Určitě ano, práce naší organizace je ne-
zanedbatelná. Ačkoliv máme omezené ka-
pacitní i finanční možnosti. Naše činnost je 
vnímána z pohledu cílové skupiny dobře, 
ti lidé nás vyhledávají a vnímají to, co pro 
ně děláme. Dokonce už ví, v jakých přípa-
dech se na nás mohou obrátit, a kdy jim už 
vyhovět nemůžeme, neboť je to nad naše 
síly. Na druhou stranu víme, že kdybychom 
měli dvakrát více pracovníků, nepokryjeme 
všechny lidi, kteří by naši pomoc potřebova-
li. I jiné organizace by pořád měly co dělat. 

Co považujete za největší úspěch 
v rámci organizace?

Co se týká spolupráce s MOaP, tak 
bych jako velmi prospěšné uvedla to, že 
jsme získali do pronájmu za velmi sluš-
nou cenu prostory na Palackého 25, kde 
momentálně funguje NZDM. Z celkové-

ho hlediska je největší úspěch asi fakt, že 
se nám v roce 2007 podařilo organizaci 
zprofesionalizovat a mohli jsme zaregis-
trovat čtyři sociální služby, čímž jsme se 
vlastně udrželi na trhu sociálních služeb 
v Ostravě a následně začlenili do Komu-
nitního plánu sociálních služeb a souvi-
sejících aktivit ve městě Ostrava. V tom 
roce 2007 totiž mnoho nestátních organi-
zací musela z finančních důvodů skončit.  

Co vám dodává entuziasmus do vaší 
náročné činnosti? 

Přiznám se, že toho entuziasmu už moc 
není, a docela mě opouští… Vzhledem 
k tomu že se už dvacet let, tedy skoro můj 
celý svůj profesní život, věnuji romské ko-
munitě v Ostravě… Je sice pravda, že se 
to v té komunitě už posunuje k plánova-
nému rodičovství, k tomu, že je třeba nej-
dříve vytvořit nějaké zázemí, a pak teprve 
mít děti. To znamená, že aspoň nějaká část 
komunity přemýšlí o tom, jak by to v tom 
životě mělo být nastaveno, ale je také čím 
dál tím více případů mladých lidí, které 
znám od malých dětí a měla jsem u nich 
velká očekávání, ale ta se nenaplnila. Nic-
méně si zase říkám, že nějaká obrovská 
očekávání v té sociální oblasti a v myšlení 
u této komunity je na hodně dlouhou dobu 
a možná ani můj celý profesionální život 
nebude stačit na to, abych zaznamenala 
výrazný posun a výrazný úspěch. (peb) 

Žáci ze ZŠ Ostrčilova nezahá-
lí, a opět přišli s nápadem, který 
udělal radost seniorům. Nejprve 
v lednu předali našim starším spo-
luobčanům z Domova pro seniory 
Slunovrat dárky, které zakoupili 
díky finančním prostředkům ze 
školního vánočního trhu. A ná-
sledně v únoru si pro ně připravili 
pohádku O dvanácti měsíčkách. 
Představení se všem přítomným 
velmi líbilo.  

Po premiéře (21. 2. ve SVČ Os-
trčilova) určené pro rodiče účinku-
jících se žáci třetí až páté třídy pod 
vedením pedagogů Hany Foltové 
a Dana Rajnocha vypravili 23. 2. 
do Domova pro seniory Slunovrat. 
„Autory tohoto hudebně-dramatic-
kého zpracování známé pohádky 
o Dvanácti měsíčkách jsou Zde-

něk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. 
Tuto pohádku jsme si vybrali 
proto, že ji děti mohou snadno 
zazpívat a také z toho důvodu, 
že představení trvá okolo pěta-
dvaceti minut, takže se senio-
ři mohou na jeho průběh bez 
problémů soustředit. Jsme moc 
rádi, že jsme mohli seniorům 
zpříjemnit jejich den,“ řekla 
Hana Foltová. 

Žáci ze ZŠ Ostrčilova se pre-
zentovali nejen hodnotnými pě-
veckými a divadelními výkony, 
ale předvedli se také jako nápa-
dití kreativci, protože kostýmy, 
ve kterých vystupovali, si sami 
připravili. 

Další představení speciálně 
pro seniory odehrají školáci ze 
ZŠ Ostrčilova v březnu.  (peb)


