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Vážení spoluobčané,
s příchodem roku 2012 mi do-

volte, abych 
zhodnotil, co 
nám přinesl rok 
2011. Pozitivních 
změn, které při-
spěly k zvelebení 
a zkulturnění na-
šeho městského 
obvodu, se událo opravdu mnoho. 

Z těch nejvýznamnějších můžeme 
uvést, že v devíti našich základních 
školách proběhla modernizace, která 
se týkala dvaačtyřiceti učeben. 
V jednatřiceti případech došlo k multi-
mediálnímu vybavení nebo doplnění 
počítačových a odborných učeben 
a kmenových tříd. V jedenácti přípa-
dech byly vytvořeny, či dovybaveny 
specializované počítačové a jazykové 
učebny a laboratoře. Náklady na pro-
jekt činily 17,6 mil. Kč, z toho 14,4 
mil. Kč se nám podařilo získat z ev-
ropských fondů. Opravy a investice 
v mateřských a základních školách si 
vyžádaly dalších přibližně 40 mil. Kč. 
Na nákladech se kromě našeho obvodu 
podílelo také statutární město Ostrava.

Velmi důležitým faktem je, že rad-
ní městského obvodu MOaP schválili 
podání žádosti statutárnímu městu 
Ostrava ve věci zrušení povolení 
k provozování videoloterijních ter-
minálů, které vydalo Ministerstvo fi-
nancí ČR v rozporu s Obecně závaz-
nou vyhláškou 10/2008, kterou se 
reguluje provozování výherních hra-
cích zřízení. Navíc zastupitelé naše-
ho obvodu podali návrh na změnu 
vyhlášky tak, aby zákaz provozování 
výherních hracích přístrojů platil pro 
celou Moravskou Ostravu a Přívoz. 
Dosud se zákaz vztahoval jen na vy-
mezené lokality. Tato vyhláška naby-
la platnosti 18. 11. 2011. 

Dokončena byla 2A etapa investič-
ní akce nazvané Regenerace sídliště 
Šalamouna, která zahrnovala rekon-
strukci vozovky, chodníků, úpravu 
veřejného osvětlení, doplnění mobili-
áře, sadové úpravy a vytvoření hřiště 
pro děti předškolního věku.

Na základě stížností občanů na ne-
respektování značek zákazu vjezdu 
do pěší zóny v centru jsme zprovoz-
nili automatické výsuvné sloupky, 
které se už několik let nepoužívaly. 
Pěší zóna je pro vjezd vozidel uza-
vřena v době od 10 do 18 hodin. 
Rovněž jsme získali dotaci na digita-
lizaci Minikina, díky které se opět 
zvýšila prestiž tohoto oblíbené kul-
turního stánku (lepší kvalita obrazu 
a zvuku, možnost 3D projekcí atd.).

V neposlední řadě je třeba zmínit 
skutečnost, že nám Evropská unie 
schválila dotaci ve výši 103 mil. Kč 
na projekt Estetizace přednádražního 
prostoru. Stavební práce by měly být 
zahájeny na jaře 2012 a náš městský 
obvod na projekt vyčlení cca 35 mil. Kč. 
Více informací k rozpočtu na rok 2012 
uvádíme na jiném místě této strany.

Závěrem bych vám jménem vede-
ní a radních městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz popřál 
do nového roku pevné zdraví, hodně 
štěstí, radosti a vzájemné tolerance 
a slušnosti.

 Jiří Havlíček, starosta 

Slovo má…

Zastupitelstvo městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz schválilo 8. 12. 
2011 rozpočet na rok 2012. Náš městský 
obvod bude hospodařit s částkou v cel-
kovém objemu cca 396,4 mil. Kč.

Výše daňových příjmů je rozpočto-
vána ve výši 44,7 mil. Kč. Výše těchto 
příjmů vychází z očekávané skutečnosti 
roku 2011 a dále se zohledňují změny 
zákona o dani z nemovitosti a z obecně 
závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy, kterou se reguluje provozování 
výherních hracích přístrojů. Oproti před-
pokládaným 20 mil. Kč v roce 2011 je 
v rozpočtu na rok 2012 počítáno s pří-
jmem za poplatek za provozovaný vý-
herní přístroj pouze ve výši 4,2 mil. Kč. 

Až do 8. ledna 2012 bude dění 
na Masarykově náměstí zpříjem-
ňovat projekt Vánoční kluziště!!!, 
který zajišťuje společnost Sareza.

Za bruslením pro radost i zába-
vu je možné se vydat denně od 10 
do 20 hodin. „Také na Nový rok 
bude otevřeno až do 20 hodin. 
Bruslení je samozřejmě stále zdar-
ma,“ informuje místostarosta Dali-
bor Mouka. 

Organizátoři rozdělili každý den 
do čtyř bloků (od 10 do 12 hodin, 
od 13 do 15 hodin, od 16 do 18 ho-
din a od 18.30 do 20 hodin; po skon-
čení jednotlivých bloků rolba led 
upraví). 

Ledová plocha o velikosti 30 x 
15 metrů s efektním nasvícením 
a s kapacitou přibližně 150 lidí vy-
drží neporušeně až do teploty 10 °C. 
V areálu kluziště se nachází půjčov-
na bruslí a malých tučňáků (pomůc-
ky pro děti), sociální zařízení, šatní 
skříňky atd. (inf)

Číslo�měsíce
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Čtvrtou nejvyšší horu světa Lhotse 
se v roce 2012 pokusí zdolat 
zastupitel našeho městského 
obvodu Leopold Sulovský se 
svým týmem. Více na straně tři.

Zastupitelé�schválili�rozpočet�na rok�2012

Na Masarykově�náměstí�se�stále�bruslí�zdarma!

Od 26.�11.�do 23.�12.�probíhaly�na Masarykově�náměstí�vánoční�trhy,�jejichž�součástí�byl�také�projekt�České�Vánoce.�
Největší�lákadlo�pro�děti�představoval�středověký�kolotoč�a okružní�projížďky�vláčkem.�Na druhou�stranu�u Ježíškovy�
pošty�často�postával�i nejeden�dospělý.�Po celou�dobu�projektu�vládla�pohodová�atmosféra.�Přispěl�k tomu�i fakt,�
že� mnohé� z  aktivit� a  doprovodných� akcí� byly� zaměřené� na  zachování� tradičních� hodnot,� což� potvrzovala� také�
přítomnost�několika�dobových�řemeslníků.�Své�kreativní�schopnosti�předváděl�mimo�jiné�Štefan�Kanaloš,�držitel�
titulu�Nositel�tradice�lidových�řemesel,�který�vyráběl�dlabané�dřevěné�výrobků�(misky,�lžíce,�vařečky�aj.).�

Nedaňové příjmy jsou v celkové výši 
cca 139,8 mil. Kč. Strukturu nedaňových 
příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jed-
notlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou 
to zejména příjmy z poskytování služeb, 
příjmy z pronájmu nemovitého majetku 
svěřeného městskému obvodu a příjmy 
z úroků. Výše kapitálových příjmů je plá-
nována na 16 mil. Kč. Transfery ze státní-
ho rozpočtu a rozpočtu statutárního města 
Ostravy přesáhnou 114 milionů korun.

Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 
2012 je zpracován v závislosti na reálné 
tvorbě zdrojů v celkovém objemu cca 
396,4 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou 
plánovány ve výši necelých 85 mil. Kč. 

Z investičních akcí, které byly za-
počaty v roce 2011, bude v roce 2012 
dokončena rekonstrukce ulice Tyršova 
a celková rekonstrukce domu Nádražní 
24. Největší naplánovanou akcí je Esteti-
zace přednádražního prostoru v Ostravě-
Přívoze, na kterou městský obvod MOaP 
získal dotaci z Evropské unie ve výši 
103 mil. Kč.  Z našeho rozpočtu bude 
hrazeno 35 mil. Kč. 

Pokračovat se bude v regeneraci 
sídliště Šalamouna (17 mil. Kč), a to 
s podmínkou získání dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. Dále bude 

provedena rekonstrukce chodníků ulice 
Na Hradbách, v úseku od ul. Sokolská 
po ulici Dr. Šmerala, a navazujících 
chodníků ulice A. Macka až po parko-
viště u OC LASO (3,8 mil. Kč) a re-
konstrukce komunikace Zeyerova, 
v úseku od ul. Na Hradbách směrem 
k OC LASO (1 mil. Kč). Plánuje se také 
revitalizace panelového domu Na Můst-
ku 2 (5,9 mil. Kč), rekonstrukce střechy 
objektu v Dětském areálu na ul. Sadová 
(1,7 mil. Kč), rekonstrukce ulice Jureč-
kova (1,8 mil. Kč) a výměna nákladních 
výtahů v MŠ Hornická (450 tis. Kč).

Ve výdajové části rozpočtu je dále 
například příspěvek na plavecký výcvik 
žáků ZŠ ve výši 866 tis. Kč, neinvestiční 
příspěvky ZŠ a MŠ ve výši 32 mil. Kč, 
dále 1,6 mil. Kč na dary do oblasti kul-
tury, sportu a sociální oblasti, na údržbu 
veřejné zeleně cca 24,6 mil. Kč, na opra-
vy komunikací cca 15 mil. Kč.

Na správu a běžnou údržbu domov-
ního fondu je vyčleněno cca 53 mil. Kč 
a na větší opravy domů, bytů a nebyto-
vých prostor cca 10 mil. Kč. 

Schválený rozpočet je zveřejněn 
na internetových stránkách www.moap.
cz, sekce Povinně zveřejňované infor-
mace.  (inf)

Ve večerních�hodinách�je�kluziště�barevně�osvětleno.

Vedení městského obvodu se rozhod-
lo změnit pravidla pro pronajímání bytů 
a nebytových prostor. Rada městského 

obvodu na své po-
slední prosincové 
schůzi předložené 
zásady schválila. 

Hlavními důvody 
pro razantní změnu 
v pronajímání bytů 
byla jednak nutnost 

pružně reagovat na zájem občanů o byty 
svěřené městskému obvodu, ale také zod-
povědnost za řádné hospodaření se svě-
řeným majetkem. V současné době roste 
počet nájemníků s velmi špatnou platební 
morálkou a dluhy vůči našemu městské-
mu obvodu se povážlivě zvyšují. 

Pro zájemce o výběrové řízení na proná-
jem bytu platí od 1. 1. 2012 nové podmínky. 
Zájemci již nebudou navrhovat výši dlu-
hu, ke kterému hodlají přistoupit, ale sami 
navrhnou výši nájemného (Kč/m2/měsíc). 
O přidělení bytu bude nadále rozhodovat 
rada městského obvodu, odpadne však roz-
hodování zastupitelstva městského obvodu 
o uzavření dohod o přistoupení k závazku, 
čímž dojde k zjednodušení a urychlení celé-
ho procesu pronájmů bytů. Rada zasedá kaž-
dých 14 dní, kdežto zastupitelstvo čtvrtletně. 
Pro mnohé lidi právě několikaměsíční čekání 
na přidělení bytu představovalo značné obtí-
že při řešení jejich bytové situace.  

Ke změně zásad na pronajímání nebyto-
vých prostor vedla vedení městského obvo-
du také nutnost reagovat na současný vývoj 
trhu. Stanovili jsme minimální nájemné 
ve výši 600 korun za metr čtvereční a rok, 
snížili jsme výši složené kauce z šestinásob-
ku měsíčního nájemného na trojnásobek. 
Především pro drobné živnostníky se jedna-
lo o značnou finanční zátěž. S tímto krokem 
souvisí i další změna, a to délka výpovědní 
lhůty. Doba výpovědní lhůty bude v případě 
porušování podmínek smlouvy kratší, a to 
z původních tří měsíců pouhý jeden měsíc. 
V nových zásadách je přesně definována 
i možnost podnájmu nebytových prostor 
a slev na nájemném. Budou-li chtít nájemci 
nebytových prostor snížit výši kauce, mohou 
podat žádost na majetkový odbor. 

Jako řádní hospodáři chceme upozornit 
všechny naše nájemníky, že od 1. ledna 
2012 budeme plně respektovat výpovědní 
lhůty, které vyplývají z nájemních smluv. 
Žádosti o ukončení nájemního vztahu do-
hodou budeme řešit pouze ve výjimečných 
a odůvodnitelných případech.

Přesné znění zásad je k dispozici na we-
bových stránkách městského obvodu nebo 
je zájemci obdrží v tištěné podobě na ma-
jetkovém odboru v kanceláři č. 315 (pří-
stavba budovy Nové radnice).

 Petra Bernfeldová, místostarostka

Nová�pravidla�pro�pronájem�
bytů�a nebytových�prostor

Ples�MOaP�se�v roce�
2012�neuskuteční

Městský� obvod� Moravská�
Ostrava�a Přívoz�nebude�v roce�
2012�organizovat�obvodní�ples.�
V  předchozích� letech� byla�
z větší� části� tato�akce� financo-
vána� díky� sponzorům.� Vedení�
radnice� tentokrát� případným�
sponzorům�navrhlo,�aby�se�mís-
to�plesu�podíleli�na financování�
oblíbeného�kluziště.�To�je�v pro-
vozu� na  Masarykově� náměstí�
od  26.� 11.� 2011� do  8.� 1.� 2012.�
Hlavní�důvod�spočívá�v tom,�že�
projekt� Vánoční� kluziště!!!� byl�
vyhodnocen�jako�daleko�užiteč-
nější� a  prospěšnější� záležitost,�
a to�nejen�pro�občany�z našeho�
obvodu,�než�jednorázové�pořá-
dání�plesu.



         www.moap.cz centrum
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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.

■ Družstvo starších žáků 1. Judo Club 
Baník Ostrava získalo na Mistrovství 
České republiky v Benešově zlaté me-
daile. Tým startoval ve složení V. 
Žemla, O. Mičan, M. Václavík, 
P. Vilímek, D. Lukáš, P. Tempír, L. 
Selecký, J. Pátek, J. Slánička, 
P. Bednařík a J. Král.

■ V Domě kultury města Ostravy za-
čne 11. 1. kurz Zdravotního cvičení, 
který bude probíhat vždy ve středu 
v 17.30 a 18.30 hodin. Cvičení pod 
vedením rehabilitační odborné pracov-
nice, zaměřené na relaxační techniky: 
odbourávání stresu a napětí, uvolnění 
a posilování přetížených svalových 
skupin,  protahovací cvičení a zvýšení 
kondice. Více informací, a to včetně 
dalších nových kurzů, lze získat na vol-
na@dkv.cz nebo tel. čísle 597 489 257.

■ Městská nemocnice Ostrava ote-
vřela v prosinci roku 2011 svou his-
toricky první kapli. Kaple se nachází 
v pavilonu H2 v prostorách oddělení 
Interny F. Bohoslužby se zde budou 
konat pravidelně každou sobotu 
od půl třetí odpoledne.

■ Základní škola Gen. Píky 13A po-
řádá 11. 1. od 10 do 16 hodin Den 
otevřených dveří. Všichni příchozí 
budou seznámeni s prostředím školy 
a se všemi jejími aktivitami.

■ Michal Václavík reprezentující 
Judo Club Městské policie Ostrava 
vybojoval dvě první místa v kategorii 
jednotlivců na Přeboru ČR starších 
žáků v Ostravě a na Mistrovství ČR 
dorostenců v Jablonci nad Nisou. 
Zároveň M. Václavík zvítězil v pátém 
ročníku Vánočního turnaje dětí a mlá-
deže ve středisku juda na základní 
škole Komenského v Ostravě-Porubě.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v lednu: Jiří Heyduk, Františka Bártková, 
Zdeněk Myška, Josef Vavrisz, Helena 
Smolková, Anna Maříková, Štěpánka 
Moškořová, Adéla Adámková, Věra 
Daňková, Božena Dvoroková, Marie 
Winklerová, Marie Šnicerová, František 
Pietruszka, Dagmar Pražáková, Vanda 
Malá, Anežka Byšová, Emilie Přívětivá, 
Karolina Libišová, Emma Maníková, 
Karel Mruzek.

VOlNé�NEByTOVé
PROSTORy

Masarykovo�náměstí�1498/4�
195,79�m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Nádražní�1026/41
Střední�1901/4
Dobrovského�490/6�
Sládkova�373/6�
S.�K.�Neumanna�1691/4�
Chelčického�693/7�
Náměstí�Republiky�1562/1
Na Jízdárně�2895/18
Macharova�945/9
Náměstí�Republiky�-�podchody
Arbesova�1059/9�-�garáž�
Nádražní�996/195
Českobratrská�1769/28
Nádražní�542/148
Sládkova�862/10
Gen. Janouška�2814/2�-�garáž

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

Dne 1. 1. 2012 vstupuje v platnost 
tzv. sociální reforma. K hlavním změ-
nám patří sjednocení administrace a vý-
platy sociálních dávek na jedno místo, 
a to na úřad práce. Pro města, obce 
a jejich občany z toho vyplývá zásadní 
změna, a to že dávky pomoci v hmotné 
nouzi, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením a příspěvek na péči budou 
nově vyplácet úřady práce. „Veškerou 

Zkušebním provozem začal v Zeyero-
vě ulici fungovat mléčný bar Družstva 
NAPROTI. Jedná se o první ostravský 
projekt sociálního podnikání v oblasti po-
hostinství. Projekt je financován z Evrop-
ské unie, ze státního rozpočtu ČR a část-
kou 600 tisíc korun přispěla Nadace ČEZ.

Na chod baru dohlíží šestičlenný 
personál, z toho tři pracovní místa jsou 
vyhrazena pro osoby se zdravotním po-
stižením. „Se zaměstnáváním osob se 
zdravotním postižením máme v asoci-
aci velké zkušenosti. Ve Francii a Itálii 
jsme viděli, že pro firmy a zaměstna-
vatele představuje zaměstnávání takto 
znevýhodněných osob vysokou spo-
lečenskou prestiž. A proč mléčný bar? 
Mám ráda historické centrum Ostravy.  
Jednou jsem procházela Masarykovým 
náměstím a vzpomněla si, jak jsem cho-
dila na snídaně a koktejly do mléčné-
ho baru. Jsem přesvědčena, že mléčný 

Komise pro obnovu Přívozu stále po-
kračuje v intenzivním rozplétání proble-
matického stavu této části našeho měst-
ského obvodu. Na základě zjištěných 
údajů se mimo jiné chystají v roce 2012 
častější namátkové kontroly v objektech 
patřících městskému obvodu. „Tyto 
kontroly se budou provádět ve věci 
správnosti využívání těchto objektů 
a dále budou zaměřeny na to, v jakém 
technickém stavu se tyto domy nachá-
zejí, na požární prevenci, hygienu, počet 
trvale přihlášených osob a podobně,“ 
upřesňuje Marie Václavková, předsed-
kyně Komise pro obnovu Přívozu. 

Zároveň komise navázala spolupráci 
s podnikateli v Přívozu, jejichž souhrn-
né požadavky a podněty budou v nej-
bližší době vyhodnoceny. „Jsem ráda, že 
se podnikatelská obec v Přívoze s námi 
spojila. Je vidět, že má eminentní zájem 
změnit Přívoz k lepšímu. Každopádně 

Na základě nařízení statutárního 
města Ostravy č. 1/2011, kterým se 
doplnilo nařízení č. 7/2009, a s při-
hlédnutím ke stavebně technickému 
stavu a menší dopravní významnos-
ti, byly některé chodníky vyjmuty 
z plánu zimní údržby a označeny 
cedulemi, které upozorňují na sku-
tečnost, že se komunikace v zimě 
neudržuje. Mapu s vyznačením ne-
udržovaných komunikací naleznete 
na http://gisova.ostrava.cz/neudrzo-
vane-komunikace.php. 

Úseky, které na základě nařízení 
města městský obvod MOaP v zimě 

V mléčném�baru�na Zeyerově�
obsluhují�handicapovaní�

V Přívoze�se�budou�provádět�
častější�kontroly�domů

Označení�chodníků,�které�byly�
vyjmuty�z plánu�zimní�údržby

Slavnostního� otevření� mléčného� baru� se� 21.� 12.� zúčastnila� také� místostarostka� Petra�
Bernfeldová�(druhá�zprava),�kterou�na snímku�doplňují�vedoucí�majetkového�odboru�ÚMOb�
MOaP�Ivona�Vaňková�(první�zprava),�Olga�Rosenbergerová�a obsluhující�M.�Glumbíková.

Od ledna�2012�vyplácí�sociální�dávky�úřad�práce!�
agendu vyplácení dávek přebírá úřad 
práce, náš úřad bude nadále vykonávat 
v oblasti sociální péče terénní práci,“ 
uvedl místostarosta Tomáš Kuřec. 

V praxi to pro klienty úřadu MOb 
MOaP, kteří až dosud pobírali dávky po-
moci v hmotné nouzi a vyřizovali je na od-
boru sociálních věcí, znamená, že od 1. 1. 
2012 o ně budou žádat nově na úřadu prá-
ce, a to v budově na ulici Husova 7.

Sjednocením výplat sociálních dá-
vek na úřady práce chce stát kromě 
jiného uspořit za administrativu, do-
sáhnout větší účelnosti dávek a zvý-
šit efektivitu politiky zaměstnanosti. 
„Úřad práce od nás přebírá všechny 
činnosti, které přímo souvisí s říze-
ním, rozhodováním i výplatou dávek 
pomoci v hmotné nouzi. My se zamě-
říme na odborné sociální poradenství, 

vyhledávací činnost a terénní sociální 
práci,“ doplnil Tomáš Kuřec. 

V souvislosti s převodem agend pře-
vezme úřad práce devět zaměstnanců 
z úřadu MOb MOaP. Tyto změny vyvo-
laly mimo jiné potřebu stěhování a také 
přejmenování jednotlivých oddělení 
odboru sociálních věcí, takže od 1. led-
na 2012 bude odbor vykonávat svoji 
činnost v těchto budovách:

Původní název oddělení    Nový název oddělení         Původní místo výkonu činnosti               Nové místo výkonu činnosti od 1. 1. 2012
Oddělení péče o občany    Oddělení sociálních služeb         Sokolská třída 28 – 2. patro              Ostrčilova 4 („věžák“) – 4. patro
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí   Oddělení sociálně-právní ochrany dětí        Nádražní 110               Sokolská třída 28 – 1. patro
Oddělení sociálních dávek    Oddělení sociální péče         Sokolská třída 28 – 1. patro              Sokolská třída 28 – 2. patro

bar do Ostravy patří,“ vysvětluje Olga 
Rosenbergerová, předsedkyně Asoci-
ace TRIGON a její dceřiné organizace 
Družstvo NAPROTI.

Sortiment mléčného baru se zaměřuje 
na zákazníky se zájmem o rychlé a zdravé 
občerstvení (mléčné koktejly, palačinky 
s tvarohem, podmáslový chléb se šunkou 
nebo sýry, domácí zákusky atd.). Většina 
výrobků je z potravin místních farem. Při-
danou hodnotou podniku je zázemí pro 
nejmenší návštěvníky – dětský koutek 
s doprovodným programem. „Tuto práci 
jsem si vybrala, abych potkala nové lidi 
a naučila se novým věcem. Chtěla bych 
se naučit míchat koktejly, vařit dobrou 
kávu a setkávat se s novými lidmi. Přála 
bych si, aby do mléčného baru chodilo 
hodně lidí a byli spokojeni. Bude to moje 
první pracovní zkušenost,“ dodává jedna 
z obsluhujících zdravotně handicapovaná 
Michaela Glumbíková.  (peb)  

na to, aby se v Přívoze situace posunula, 
je nutná spolupráce všech místních ob-
čanů,“ uvádí Marie Václavková.  

Komise pro obnovu Přívozu také 
přispěla k tomu, že od ledna 2012 za-
čnou platit nové podmínky v souvislosti 
s pronajímáním obecních bytů, o čemž 
více informujeme na straně jedna.

V roce 2012 se komise zaměří pře-
devším na sociální oblast a na rozšíření 
kulturních aktivit a smysluplné využití 
volného času v této lokalitě. „Daleko 
více budeme spolupracovat s přívoz-
skými školami, protože si skutečně 
myslíme, že u dětí, u kterých je potře-
ba, aby se řádně vzdělávaly, je výraz-
ný potenciál. Navíc Přívoz disponuje 
spoustou atraktivních míst, kde by se 
mohly pravidelně konat kulturní akce. 
Věřím, že mnohé z našich záměrů zre-
alizujeme,“ dodává Marie Václavková. 
 (peb) 

neudržuje, již byly označeny cedu-
lemi s nápisem „Chodníky se v zimě 
neudržují“. V rámci našeho obvodu 
bylo letos pro zimní období rozmís-
těno zhruba 200 kusů těchto cedulí. 
Ve většině případů je v ulicích udržo-
ván alespoň jeden chodník – na vhod-
nější straně komunikace. K jejich 
označení byla vybrána nejlevnější 
varianta, která splňuje svůj účel, a to 
umělohmotná cedule na dřevěném 
sloupku. Jiné způsoby řešení by byly 
až pětkrát dražší. „Ne všechna města 
či městské obvody mají takto kon-
krétně označeny chodníky, na kte-
rých není zajištěna zimní údržba. 
Mnohdy jsou tyto cedule s obecným 
textem pouze na vjezdech do měst 
a jednotlivé chodníky již označeny 
nejsou. My jsme nyní zvolili tento 
konkrétní způsob označení chodníků, 
protože tímto jednak dodržujeme zá-
kon, ale především chceme, aby byli 
naši občané detailně a férově infor-
mováni i o nepopulárních krocích,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka.        
 (red)

Tříkrálová sbírka 2012 bude v rámci Os-
travy a okolí probíhat od 1. do 14. 1. 2012. 
Charita Ostrava se této tradiční veřejné 
sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou 
Charitou sv. Alexandra. 

Z finančních příspěvků dárců bude 
v roce 2012 podpořeno vícero projektů 
(Podpora lidí v závěrečném stádiu života 
– provozní náklady Mobilní hospicové jed-
notky, Podpora uživatelů služeb Poradny 
Charity Ostrava – provozní náklady atd.). 

V Tříkrálové sbírce 2011 bylo celkem 
vykoledováno 1 281 293 Kč.

Více informací: ostrava@caritas.cz, 
www.ostrava.caritas.cz, tel.: 596 621 094 
nebo alexandr@charita.cz, www.charita-
svalexandra.cz, tel.: 596 237 831. 

Tři�králové�budou�koledovat�
i v našem�obvodu



centrum� � � � � � � � www.moap.cz� 3

V MŠ Hornická byla ve druhé polo-
vině listopadu dokončena komplexní 
rekonstrukce zahrady, včetně oplocení. 

Během zahradních úprav byly vy-
tvořeny dva samostatné herní prostory 
pro děti od dvou do pěti let s průlezka-
mi a pískovišti. Obě tato hřiště získa-
la pryžové dopadové plochy. Rovněž 
vznikla pevná plocha pro míčové hry 
s basketbalovým košem a kopec se 
skluzavkami. Na místě původního ne-
funkčního bazénu bylo postaveno tzv. 
mlhoviště (vodní prvek – nerezový 
rám s tryskami), kolem něhož se na-
chází odpočinková plocha se sezením 
pro děti. Došlo také k přemístění ně-
kterých herních prvků. „Všechny tyto 
změny přispěly k tomu, že současný 
stav zahrady už odpovídá funkčním 
i hygienickým požadavkům a bezpeč-
nostním normám, což v minulosti ne-
platilo. Zároveň už zahrada disponuje 
kvalitními herními prvky,“ zdůraznil 

S účinností od 15. 12. 2011 došlo 
ke změnám při vydávání parkovacích 
karet typu „R“. Úpravy se týkají ceny 
parkovací karty a podmínek, za jakých 
je tato karta vydávána. U parkovacích 
karet „A“ žádné změny nenastaly. 

Parkovací karty typu „R“ nebo „A“ 
se vztahují na oblast vymezenou ko-
munikacemi: Sokolská třída – Čes-
kobratrská – Havlíčkovo nábřeží – 
Na Karolíně – 28. října – Poděbradova 
– Švabinského – Jurečkova – Nádražní 
– Žerotínova – Poděbradova – Bieblo-
va – Nádražní – 30. dubna – Balcarova 
– Na Desátém – Gregorova – 30. dub-
na – Sokolská třída, přičemž parkovací 
karta typu „R“ je určena pro fyzickou 
osobu s místem trvalého pobytu ve vy-
mezené oblasti nebo fyzickou osobu 
vlastnící nemovitost ve vymezené ob-
lasti a parkovací karta typu „A“ je urče-
na pro fyzickou osobu podnikající nebo 
právnickou osobu mající sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti.  

Počet parkovacích karet typu „R“ vy-
dávaných dle nařízení rady města ze dne 
1. 12. 2009 pod č. 8/2009 dvojnásobně 
převyšoval počty stávajících parkova-
cích míst vyčleněných pro užití s tímto 
typem karet. Dokazuje to také statistika, 
kdy k 25. 8. 2011 bylo vydáno celkem 
1864 parkovacích karet typu „R“ a pou-
ze 20 karet typu „A“. K dispozici je 
ovšem v našem městském obvodu pouze 
912 parkovacích míst pro držitele parko-
vacích karet typu „A“ a „R“. Z tohoto 
důvodu bylo nutné přijmout účinné pro-
středky k regulaci při jejich vydávání. 

Původní cena parkovací karty typu 
„R“ byla dle uvedeného nařízení rady 
města 600,- Kč/rok (50 Kč/měsíc) pro 
1. vozidlo, 1080,- Kč/rok (90 Kč/mě-
síc) pro 2. vozidlo a 3000,- Kč/rok (250 
Kč/měsíc) pro další vozidlo.

Tyto ceny stanovené ve výše uvede-
ném nařízení rady města za vydávání 
parkovacích karet typu „R“ byly již ne-
dostatečné. Proto rada MOb MOaP dne 
28. 11. 2011 požádala radu statutárního 
města Ostrava o změnu nařízení č. 8/2009 
tak, aby došlo k účinnější regulaci počtu 
parkovacích karet a současně k zameze-
ní jejich zneužívání. Ceny parkovacích 
karet typu „R“ se tedy s účinností od 15. 
12. 2011 změnily na 840 Kč/rok (tj. 70 
Kč/měsíc) za 1. vozidlo a pro 2. a další 
na 12000 Kč/rok (tj. 1000 Kč/měsíc).

Pro parkovací karty „A“ zůstaly 
v platnosti stávající ceny, to znamená 
12000,- Kč/rok (1000 Kč/měsíc) pro 1. 
vozidlo a 16800,- Kč/rok (1400 Kč/mě-
síc) pro druhé a další vozidlo. 

Zároveň se změnily i podmínky pro 
vydání karet typu „R“. U žádosti o vy-
dání parkovací karty „R“ je nově poža-
dováno doložit platné osvědčení o regis-
traci vozidla (technický průkaz vozidla), 
kde je žadatel o parkovací kartu zapsán 
v osvědčení o registraci vozidla jako 
vlastník nebo provozovatel vozidla, a po-
kud není v předloženém osvědčení o re-
gistraci vozidla žadatel o parkovací kartu 
zapsán  jako vlastník nebo provozovatel 
vozidla, doloží také doklad o oprávně-
ní k užívání vozidla (např. leasingovou 
smlouvu, úvěrovou smlouvu, potvrzení 
zaměstnavatele o poskytnutí služebního 
vozidla k soukromým účelům). 

Parkovací karty typu „R“ a „A“ jsou vy-
dávány v kanceláři č. 503 (v 5. patře pří-
stavby Nové radnice na ul. Sokolská 28), 
a to v úřední dny (PO a ST od 8 do 11.30 
hod. a od 12.30 do 17 hodin, ve ČT od 8 
do 11.30 hod. a od 12.30 do 16 hodin). 

Další informace jsou k dispozici na webo-
vém portálu eSMO a na webových stránkách 
našeho obvodu v sekci Potřebuji si vyřídit. 
 Dalibor Mouka, místostarosta 

Od září 2011 začala v našem obvodu 
(Masarykovo náměstí 6) fungovat me-
zinárodní Tučňákova školka, do které 
mohou docházet české děti, ale i děti 
cizinců. Pedagogové s nimi komu-
nikují jak v angličtině, tak v češtině. 
„Zatím jsme spokojeni, i rodiče nás 
hodnotí kladně a chválí nás za to, že 
děti začínají mluvit anglicky. Jejich 
pozitivní zpětná vazba nás motivuje 
k tomu, abychom pokračovali v té ces-
tě, kterou jsme započali,“ oznamuje 
Blanka Sanytrová z Tučňákovy školky. 

Školní vzdělávací program preferuje 
mj. věkově smíšené třídy, individuální 
přístup pedagogů k předškolákovi, časté 
pohybové aktivity a zdravý životní styl. 
„Vycházíme z toho, že mladší děti se 
učí od těch starších a ti starší zase musí 
s těmi mladšími spolupracovat. Co se 
týká stravování, tak náš jídelníček neob-
sahuje žádné nezdravé věci, po konzulta-
cích s rodiči například nedáváme do čaje 

Na ZŠ a MŠ Ostrčilova by rádi za-
hájili pravidelnou bilingvní výuku 
také na druhém stupni základní školy. 
V současné době záleželo vždy na tom, 
kolik bilingvních žáků zůstane po od-
chodu na osmiletá gymnázia a tudíž, 
zda budou třídy pro druhý stupeň bi-
lingvní výuky dostatečně naplněny.

Záměrem vedení školy je, aby byla 
ve školním roce 2012/2013 zajištěna 
bilingvní výuka pro šesťáky a postup-
ně aby byly vytvořeny další bilingv-
ní třídy v každém ročníku. „Chtěli 
bychom umožnit především našim 
žákům, kteří u nás absolvují bilin-
gvní vzdělávání na prvním stupni, 
ale i šikovným žákům z běžných tříd 
naší školy nebo z jiných základních 
škol, aby mohli pokračovat či vstoupit 
do procesu bilingvní výuky na stupni 
druhém a rozvíjet tak své jazykové na-
dání,“ řekla Hana Kimerová, ředitelka 
ZŠ a MŠ Ostrčilova.

Na přelomu března a dubna roku 2012 
se Leopold Sulovský vydá na svou další 
osmitisícovou misi. 
Tentokrát byla jako 
cíl zvolena Lhotse 
(8 516 metrů). Jedná 
se o čtvrtou nejvyš-
ší horu světa, ležící 
na hranicích Tibetu 
a Nepálu.

Zastupitel našeho městského obvo-
du prozatím stanul na vrcholech čtyř 
osmitisícovek, přičemž v roce 1991 
vystoupal jako první Čech na nejvyš-
ší horu světa – Mount Everest (8 850 
metrů). „Na podzim roku 2010 jsme se 
už pokoušeli o západní stěnu Lhotse, 
kterou půjdeme i v tomto případě, ale 
kvůli nepříznivému počasí jsme museli 
skončit asi šest set metrů pod vrcholem. 
Zkusíme to tedy znovu. Jako termín ex-
pedice jsme však tentokrát zvolili dobu 
před monzunovým obdobím,“ vysvětlu-
je Leopold Sulovský. 

Tým pro Expedici Czech Lhotse 
2012 by dále měli tvořit mj. Radovan 
Marek, Kamil Bortel a Pavol Lupták. 
„Zajímavostí této expedice je fakt, že 
takových skupin, jako budeme my, jez-
dí do Himalájí stále méně. Většinou se 
tam objevují klienti různých organiza-
cí, které pod vedením horských vůdců 

Zahrada�v MŠ�Hornická�bude�od jara�přístupná�i veřejnosti Změny�u parkovacích�
karet�typu�„R“

V Tučňákově�školce�se�mluví�
hlavně�anglicky

Na ZŠ�Ostrčilova�chtějí�rozšířit�
bilingvní�výuku�i na druhý�stupeň

leopold�Sulovský�vyráží�na lhotse

Mnoho� atraktivních� herních� prvků� sloužících� ke  kvalitnímu� všestrannému� vyžití�
přibylo�v mateřské�škole�Hornická.

místostarosta našeho obvodu Dalibor 
Mouka s tím, že zahrada bude od jara 
2012 zpřístupněna i pro veřejnost. 

Kompletně bylo přebudováno také dět-
ské dopravní hřiště. Jeho funkce zůstala 
zachována, pouze dřívější jednosměr-
ný betonový okruh nahradila rozšířená 
dvousměrná komunikace s živičným po-
vrchem a pevným obrubníkem ze zámko-
vé dlažby. „Na novém hřišti si děti v praxi 
procvičí své znalosti z dopravního provo-
zu. Hřiště bude od jarních měsíců roku 
2012 sloužit k výuce dopravní výchovy 
nejen dětem naší školy, ale i všech mateř-
ských škol, které o jeho využívání projeví 
zájem,“ prozradila Jarmila Bystroňová, 
ředitelka MŠ Hornická. 

Rekonstrukce začala v červenci 2011. 
Její součástí bylo také zateplení fasády 
a střechy, částečné zastřešení terasy, vý-
měna původních oken v nevyhovujícím 
stavu za plastová a instalace chybějící 
vzduchotechniky do kuchyně.  (peb) 

cukr, ani nepodáváme čokolády a podob-
ně,“ prozrazuje dále B. Sanytrová. 

Součástí každého dne je pětačtyřice-
timinutová výuka angličtiny. „Není to 
jenom tak, že si hrajeme v angličtině, ale 
děti se učí prostřednictvím světově zná-
mého a osvědčeného kurzu Pingu´s En-
glish,“ říká B. Sanytrová s tím, že trojice 
pedagogů (včetně rodilého mluvčího) 
obvykle zařazuje do denního plánu také 
zumbu pro děti nebo keramický kroužek. 

Častým jevem v Tučňákově školce 
jsou i společná setkání rodičů a dětí, 
a to včetně pestrého programu (pletení 
adventních věnečků, halloweenská par-
ty, pečení perníčků atd.). „Snažíme se 
během těchto zážitkových akcí budovat 
vzájemnou vazbu mezi školkou a rodi-
nou. Když je dítě šťastné a zdravé u nás, 
promítá se to i v rodině. Zkrátka naše 
školka je postavena na mezilidských 
vztazích a na vzájemné důvěře,“ dodává 
B. Sanytrová.  (peb)

Do bilingvních tříd na druhém stup-
ni školy by mělo docházet maximálně 
dvacet žáků. Část výuky by probíhala 
v češtině a část v anglickém jazyce. 
„Jde o to, aby si žáci osvojili správnou 
terminologii pro další studium jednak 
na českých středních školách, ale také 
na těch zahraničních. Každopádně ze 
strany rodičů zájem o studium v bilin-
gvních třídách na druhém stupni je. A to 
nejen u těch, jejichž děti navštěvují naší 
školu. Občas se nám v této záležitosti 
ozvou také rodiče žáků jiných škol,“ 
uvedla H. Kimerová. 

První kolo zápisu do bilingvního šes-
tého ročníku se uskuteční 7. 2. 2012, dru-
hé kolo je naplánováno na 24. 4. 2012.

V současné době mohou děti v Ostra-
vě navštěvovat pět základních škol, kte-
ré umožňují bilingvní výuky, respektive 
výuku v anglickém jazyce. Nicméně 
pouze na dvou (mj. právě také ZŠ a MŠ 
Ostrčilova) se neplatí školné.  (peb)

vytáhnou na okolní velehory, mnohdy 
i na ten Mount Everest. My se však 
od těchto výprav budeme lišit, takže 
i proto si myslíme, že půjde o dostateč-
nou propagaci nejen našeho městského 
obvodu, ale i města, kraje a České re-
publiky,“ říká dále L. Sulovský s tím, že 
podobně jako jeho předchozí osmitisí-
cové výstupy bude i tento absolvován 
tou méně obvyklou variantou, to zna-
mená bez kyslíkového přístroje.

Doposud nástrahy Lhotse úspěšně 

zvládlo pouze devět českých horolezců 
(včetně jedné ženy, a to Soni Boštíko-
vé). „Intenzivní trénink začne asi tak dva 
měsíce před samotným výstupem. Někdo 
volí běhání, někdo horské kolo. Já pre-
feruji výjezdy na horském kole na Lysou 
horu. Jinak trénujeme na ledovcích v Ra-
kousku, přes zimu jsou výhodné také le-
zecké stěny,“ uzavírá Leopold Sulovský. 

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz podpořil tuto expedici 
150 000,- Kč.  (peb) 

leopold�Sulovský�stanul�v roce�2009�na vrcholu�Cho�Oyu.�Snímek�jej�zachycuje�
pod�jihozápadní�stěnou�této�hory�vysoké�8 201�metrů.

Dárek�pro�majitele�psů

Hlásiče�požáru�nabízejí�
i podvodníci

Majitelé psů, kteří řádně zaplatí poplatek 
za rok 2012 i ti, kteří jsou od placení po-
platků osvobozeni, si mohou v úřední dny 
po předložení občanského průkazu vyzved-
nout v budově Nové radnice (kancelář č. 
146 - oddělení místních poplatků a pohle-
dávek, odbor financí a rozpočtu) 360 ná-
hradních 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, když předloží 
plnou moc podepsanou majitelem psa a pro-
káže svou totožnost občanským průkazem.

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

S ohledem na vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
o technických podmínkách požární ochra-
ny staveb se stále častěji stává, že domác-
nosti navštěvují podomní prodejci (často 
se představují jako hasiči, i když s nimi 
nemají nic společného) a upozorňují maji-
tele bytových jednotek (ve většině případů 
seniory), že ve vyhlášce je zmíněna povin-
nost pořídit si např. autonomní hlásič po-
žáru. Za své služby pak požadují mnohdy 
přemrštěné částky v řádech tisíců korun. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje doporučuje instalaci hlásičů 
požárů i do bytových jednotek postave-
ných před účinností zmiňované vyhlášky. 
Při jednání s firmami nabízejícími po do-
mech instalaci hlásičů požáru však buďte 
obezřetní. Pokud byste měli jakoukoliv po-
chybnost o nabízeném zboží nebo službách 
v této oblasti, můžete se obrátit na nejbližší 
hasičský záchranný sbor s konkrétním do-
tazem. Více informací o požárních hlási-
čích a dalších prostředcích požární ochrany 
naleznete na www.hzsmsk.cz.

 Prevence HZSMSK
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Od září roku 2011 došlo k dalšímu 
rozšíření činnosti v této klubovně, kde 
se pravidelně každý čtvrtek od 15 ho-
din do 17 hodin scházejí lidé po cév-
ních mozkových příhodách, ale i ostat-
ní muži a ženy všech věkových katego-
rií. Vstup je bezbariérový a účast 
na akcích je bezplatná.

Náplň činností je bohatá a zaujme ur-
čitě každého. Jsou to logopedická a de-
chová cvičení, rekondiční cvičení při-
způsobená individuálním možnostem, 
harmonizační tělesná cvičení, relaxační 
cvičení s prvky jógy a pohodovou rela-
xační hudbou určenou k uvolnění, posi-
lování dolních končetin pomocí jízdy 
na MOTOMEDU, nácvik autogenního 
tréninku k regeneraci psychické a fyzic-
ké energie organismu (tj. sebeovládáním 
ke zdraví), muzikoterapie, ergoterapie – 
práce s papírem, přírodninami, výtvarné 
práce, výrobky i přáníčka zaměřené 
ke každému ročnímu období i svátkům, 
stolní společenské hry, kuželky, šipky, 
cvičení pozornosti a orientace v prosto-
ru, cvičení paměti (zaměřené na využití 
všech smyslů – zraku, sluchu, hmatu 
i čichu), cvičení jemné motoriky – ruce, 
pohyblivost prstů, možnost výuky a prá-
ce na PC, zdravotní a jiné přednášky 
na různá témata, kulturní vystoupení, 
přátelská posezení se vzájemnou komu-
nikací členů, oslavy narozenin členů. 

Dále je možno podle zájmu účastníků 
navštívit rehabilitační bazén v areálu 
Městské nemocnice Ostrava. Bazén má 
teplotu 31°C, kapacitu 6 – 8 lidí a cena 
je 50,- Kč na hodinu. Je zde možno re-
habilitovat, plavat, relaxovat nebo pou-
žít masážní trysky. Programová náplň 
členů je velmi bohatá a široká a vítá se 
každý nový nápad. 

Kontaktní osobou je paní Květuše 
Šurychová, tel: 737 159 160. Jejím jmé-
nem si dovolujeme pozvat nové členy, 
kteří mají chuť setkávat se a v neposled-
ní řadě udělat také něco pro sebe. 

 Alena Antoszyková
 vedoucí oddělení sociálních služeb

Společnost pro ranou péči je organiza-
ce, která poskytuje odborné služby, pod-
poru a pomoc rodinám, ve kterých se na-
rodilo dítě se zrakovým nebo i s kombi-
novaným postižením. Ostravské středisko 
vzniklo v roce 1994 a v současné době 
sídlí na Havlíčkově nábřeží. 

V roce 2011 využilo pomoc střediska 
téměř devadesát rodin z celého 
Moravskoslezského kraje, přičemž upřed-
nostňovány jsou především terénní služby, 
kdy pracovníci společnosti dojíždějí za ro-
dinami handicapovaných dětí přímo do je-
jich domovů. Služby jsou určeny pro děti 
do sedmi let. „Veškeré činnosti předvádí-
me názorně, aby rodiče věděli, jak v dané 
situaci postupovat,“ vysvětluje Vladimíra 
Salvetová ze Společnosti pro ranou péči.

SPRP neposkytuje zdravotnické, ale 
sociální služby. „Pomáháme od chvíle, 
kdy se nám rodiny samy ohlásí. Mnohdy 
se však stane, že se rodiče zavčas neo-
zvou. Nutno zdůraznit, že raná péče není 
ničím nahraditelná,“ říká dále Vladimíra 
Salvetová s tím, že rodiče si mohou 
na středisku také některé vhodné pomůc-
ky pro své děti zapůjčit (komunikátory, 
polohovací vaky, stimulační desky atd.).

V roce 2012 bude SPRP pokračovat 
v nabídce stávajících služeb, ale záro-
veň se bude více věnovat metodě na-
zvané Výměnný obrázkový komuni-
kační systém. „Jde o to, že rodiče ko-
munikují s dítětem pomocí obrázků, 
což je pro dítě velmi přínosné. Dochází 
ke zlepšení sociální interakce,“ uzavírá 
V. Savetová.  (peb) 

Letos jsme se opět zapojili do celore-
publikového projektu na podporu 
Českého Ježíška. Děti z prvního stupně 
a okolních školek celý týden připravovaly 
dopis Ježíškovi. Ti nejmenší kreslili ob-
rázky, co si přejí pod stromeček a ti větší 
to krasopisně napsali.

Dne 9. 12. jsme se setkali před naší 
školou, abychom balonky s dopisy 
ve stejnou dobu jako ostatní děti po celé 
republice vypustili k nebi. Za přispění 
herce Václava Vydry se prostřednictvím 
Rádia Impuls vzneslo k nebi před naší 
školou 204 balónků s dopisy.

Předcházela však tomu ochota žáků de-
váté třídy. Pod vedením pana ředitele hodi-
nu před začátkem akce nafukovali balónky 
a navazovali na ně dopisy mladších spolu-
žáků. Jakmile začalo na Impulsu odpočítá-
vání, měly již všechny děti v ruce svůj ba-
lónek s dopisem. Společně je vypustily 
a teď jen doufají, že se jim přání vyplní. 
Akce se nám vydařila i díky počasí.

 Jarmila Mertová, zástupkyně ředitele

Obchodní�domy�Baťa�a Pešat�na Masarykově�náměstí
Zlínská obuvnická firma Baťa měla 

zájem postavit v Moravské Ostravě ob-
chodní středisko už ve druhé polovině 
dvacátých let minulého století. A jako 
podnik působící v několika zemích měla 
o moderní výstavbě jiné představy než 
moravskoostravští radní. Zakoupila tedy 
na Masarykově náměstí dva domy u ústí 
Mostní ulice (28. října). 

Když ale mělo dojít na jejich bourání, 
radní se obávali, zda příliš avantgardní 
stavební styl nenaruší historickou jednotu 
náměstí. Nakonec padlo rozhodnutí: bou-
rat se nesmí. Firma proto adaptovala sta-
ré domy a prodávala boty v nich. V roce 
1930 nakonec město souhlas k demolici 
dalo. Své přitom sehrála i okolnost, že 
tvorba projektu byla zadána dvěma mla-
dým ostravským architektům Františku 
Stalmachovi a Janu Svobodovi. Byl to 
v podstatě dobrý obchodní tah, protože 
jeden z objektů, na jejichž uvolněných 
parcelách měl obchodní dům vyrůst, pat-
řil právě rodině Stalmachových. 

Moderní�i bez�honosného�
vstupního�prostoru

Do samého centra Moravské Ostravy 
vtrhnul do té doby nevídaný moderní pr-
vek. Čtyřpatrová funkcionalistická novo-
stavba na Masarykově náměstí č. 13 (čp. 
24) představila v centru jedinečný archi-
tektonický rozměr. Parter je prosklený 
a fasáda členěna bílými parapetními vý-
plněmi a pásy horizontálních oken. Po-
slední patro je směrem do náměstí i při-
lehlé ulice opatřeno terasami. Nezvyklé 
bylo rovněž vnitřní uspořádání, protože 
zde chyběl – u podobných staveb napro-
sto nezbytný – honosný vstupní prostor 

Další�rozšíření�činnosti�
v klubovně�pro�seniory�
na ul.�Gajdošova�39

Raná�péče�je�
nenahraditelná!

Žáci�a učitelé�ZŠ�Gen. Píky�
podpořili�Českého�Ježíška

Současná�podoba�Obchodního�domu�Baťa Masarykovo�náměstí�(cca�1928)�s prodejnou�Baťa�ještě�ve starých�domech

s monumentálním schodištěm. V osmde-
sátých letech minulého století byla přista-
věna část blíže k Sokolské ulici. Objekt 
je zapsán jako kulturní památka.

Nejprve�projekční�kancelář,
pak�emigrace

Architekt František Stalmach se na-
rodil v Ostravě roku 1903. Vystudoval 
pražskou Akademii výtvarných umění 
a po ukončení studia si společně s Janem 
Svobodou otevřeli v Ostravě projekční 
kancelář. Postavili celou řadu moderních 
budov v celé republice. Když se v roce 
1948 chopili moci komunisté, Stalmach 
emigroval do Kanady, kde si v Torontu 

založil vlastní projekční atelier. Patřil 
k významným architektům Kanady.

Jan Svoboda, který byl jen o rok mladší 
než Stalmach, vystudoval rovněž Akade-
mii výtvarných umění v Praze, přičemž 
byl silně ovlivněn profesorem Janem Go-
čárem. Po roce 1948 rovněž emigroval, 
pravděpodobně do Spojených států ame-
rických, kde se jeho stopa ztrácí.

Fuchsova�stopa�v Ostravě�
Na Masarykově náměstí, hned vedle 

Obchodního domu Baťa, stojí úzký dům 
postavený ve výrazně funkcionalistickém 
slohu, který si nechal vybudovat ředitel 
hudební školy ve Vítkovicích Jan Pešat. 

Dům má plochou střechu, celý objekt 
do dvora kaskádovitě ustupuje. Autorem 
projektu byl významný brněnský archi-
tekt Bohuslav Fuchs. Narodil se roku 
1899 ve Všechovicích nedaleko Hranic 
na Moravě, vystudoval Akademii vý-
tvarných umění v Praze u profesora Jana 
Kotěry. Patří k nejvýznamnějším českým 
představitelům purismu a funkcionalis-
mu. Byl neuvěřitelně pracovně výkonný 
a jeho skvělé stavby jsou rozesety po celé 
republice, nejvíce je jich ovšem v Brně. 
V Ostravě projektoval již zmíněný ob-
chodní dům Pešat, Hudební školu Leoše 
Janáčka ve Vítkovicích a funkcionalistic-
kou vilu v Mariánských Horách.  (na) 

Zdeněk�Ďuriš:�Moře�je�vždy�atraktivní�pro�nás�suchozemce�
Zdeněk Ďuriš je oceánolog, učitel a vědec, 

který už od roku 1995 působí na Přírodově-
decké fakultě Ostravské univerzity v Ostra-
vě. Dá se říci, že do světa biologie a ekologie 
ho nasměrovaly také filmy francouzského 
oceánologa Jacquese-Yvese Cousteaua, které 
zhlédl ve svých patnácti letech, tedy v době, 
když se učil na zámečníka.

Zdeněk Ďuriš se věnuje výzkumu 
sladkovodních raků a mořských korýšů, 
přičemž během posledních patnácti let 
objevil kolem dvaceti nových, vědě dosud 
neznámých, krevet a krabů.

Přemýšlel jste někdy o tom, jak by 
vypadal váš život, kdybyste tenkrát ty 
filmy neviděl? 

Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale asi 
bych byl v situaci toho patnáctiletého 
kluka bez vyhraněných zájmů, a zřej-
mě bych sklouzl do pozice, kterou si 
přál můj otec. To znamená, že bych pak 
studoval Vysokou školu báňskou. Dnes 
bych asi stál u rýsovacího prkna nebo se-
děl u počítače a kreslil.

Zdeněk� Ďuriš� během� expedice�
na Tchaj-wanu�v roce�2011.

Jak se za tu dobu, co vyučujete 
na univerzitě, změnili studenti?

Studenti se mění hodně. V každém roč-
níku se však najde parta výborných a zají-
mavých lidí. Přesto jsem zaregistroval, že 

se už u nás málo vyskytují fousatí studenti 
ve vytahaných svetrech, a převládají spíše 
ti, kteří jsou schopni se naučit, ale nemusí 
mít vyhraněný zájem o biologii a se stej-
ným úspěchem by mohli studovat cokoliv. 
Nicméně celková úroveň připravenosti 
studentů spíše klesá. Také úloha pedagoga 
byla dříve váženější. 

Každopádně o váš předmět Biologie 
moří je stále velký zájem. Čím si to vy-
světlujete?

Moře vždycky bylo, je a bude atrak-
tivní pro nás suchozemce, zvlášť když 
se celkem snadno a rychle můžeme do-
stávat do přímořských krajin. Ale musí-
me být realisté a počítat s tím, že kromě 
motivace něco se dozvědět, jsou studenti 
vázáni na kreditní systém, takže i mož-
ná proto tento předmět navštěvují. Nelze 
opomenout ani fakt, že studenti i veřejnost 
mnohdy z mých expedic vnímají jen ten 
konečný výsledek a rozzářené fragmenty, 
ale už nevidí ty hodiny cestování, práci 
v terénu, celní prodlevy, případně mořské 
nemoci atd.  

Procestoval jste spoustu oblastí, 
která je na objevování nových krabů 
a krevet nejvhodnější?

Jihovýchodní Asie, konkrétně kolem 
trojúhelníku Filipíny, Malajsie, Papua-
Nová Guinea je svět vodní fauny nej-
rozmanitější. Já jsem asi pět šest sezon 
trávil ve Vietnamu, což je taková druhá 
liga z pohledu výskytu mořských zvířat, 
ale pořád jsou zde místa, kde se nachází 
opravdu hodně korálů a mezi nimi spous-
ta drobných i větších mořských tvorů. 
V budoucnu bych rád navštívil například 
Filipíny. Pro porovnání, třeba na Filipí-
nách najdu za určitou jednotku času deset 
mořských hub, v nichž budou pro vědu 
dva noví korýši, nicméně ve Vietnamu 
bych musel najít dvacet hub se stejným 
výsledkem. 

Zatím je s vaším jménem spojeno 
přibližně dvacet nově objevených kre-
vet, či krabů. Je možné určit konečné 
číslo těchto objevů? 

Určitě ne! Ten počet se stále navyšuje. 
Jde o to, že některé druhy jsou už publi-
kované, další rozpracované a jiné mám 
ve zkumavkách, a přitom vím, že jsou 
nové. Pokud bude zdraví sloužit, rád bych 
se stále potápěl a prováděl sběr vědeckého 
materiálu, který přispívá k našim znalos-
tem o životě v moři.  (peb) 

Žijí mezi námi

Místostarostka městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz Pet-
ra Bernfeldová navštívila 19. pro-
since výstavu Novoročenky jinak 
v Knihovně města Ostravy (poboč-
ka na ulici 28. října 2). V místním 
hudebním oddělení je až do 31. 12. 
k vidění více než stovka prací Jana 
Bujáka (na snímku vlevo). Z jeho ne-
tradičně pojatých novoročenek, které 
vznikaly v letech 1968 až 2011, vy-
zařuje vtip, nadhled, preciznost. Dále 
vyniká jejich barevná nápaditost. 
„Velmi mě zaujalo, že je vidět, jak 
se novoročenky po grafické stránce 
postupně vyvíjejí, od černobílých až 
po barevné, v současnosti jsou běž-
né i animované,“ uvedla mimo jiné 
po zhlédnutí této zajímavé výstavy 
Petra Bernfeldová.

Jan Buják, který již čtyřicet let při-
pravuje novoroční přání pro ostravské 
ragbisty, zpracoval také P. F. 2012 pro 
náš městský obvod. 
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