
Sobota 13 hodin: drtivá většina 

obchodů v centru města zavírá. 

18.00 hod.: jsou otevřeny jen herny 

a pohostinská zařízení. V neděli je 

nabídka prodeje prakticky nulová, 

za kul turou a poznáním lze navští-

vit Os trav ské muzeum, Galerii vý-

tvarného umění a Minikino v Kos-

telní ulici. I Ostravský informační 

servis, zařízení magistrátu města, 

který má mj. sloužit návštěvníkům 

radou a pomocí, má zavřeno. V 19 

hodin končí premiéra v Divadle 

Jiřího Myrona v ulici Čs. legií. Za 

občerstvením lze jít „Na Spolek“ 

nebo do Imperialu…

Tento nelichotivý obraz centra třetí-
ho největšího města České republiky 
trvá už desítky let. Jak centrum oži-
vit? Starosta MOb MOaP ing. Miroslav 

Svozil: „V dlouhodobé perspektivě je 
to jasné: stavět domy s byty. Pokud 
nebudou lidé v centru města bydlet, 
prostě tam o víkendech chodit nebu-
dou. Jednáme s kým se dá, ale od 
konce minulého roku přichází jedna 
špatná zpráva za druhou: pozastavu-
je se stavba Nové Karoliny, Jindřich 
Plazza, i výškových domů na Náměstí 
Republiky“.

Proto je nutné pokračovat i cestou 
malých kroků. Např. Galerie výtvarné-
ho umění měla roky o nedělích zavře-
no. Její nové vedení otevřelo od letoš-
ního února galerii návštěvníkům ne-
jen o nedělích, ale zrušilo i vstupné 
ve středu. Spolu s atraktivním výstav-
ním programem se radikálně zvýšil 
počet návštěvníků. Starosta Svozil: 
„V zařízeních našeho městského ob-
vodu a v nebytových prostorech, kte-
ré pronajímáme, musíme postupovat 
obdobně. Chceme, aby kulturní a re-

staurační zařízení byla otevřená 
i v ne děli – a s přijatelnými cenami. 
Proč nemohou návštěvníci divadla 
Jiřího Myrona navštívit nedalekou ka-
várnu v Klubu Atlantik, když už je 
bývalá kavárna Fénix, která je přímo 
naproti divadla, zřejmě navždy „ztra-
cena“?

V srpnu roku 2008 byl v centru 
Ostravy zaznamenán rekord v nabíd-
ce za čtvereční metr stavební plochy- 
19 000 Kč. O půl roku později říká 
primátor města ing. Petr Kajnar:

„Ostrava jako by se zastavila.“ 

Ale než se nepříznivá investiční 

a ekonomická situace změní, stále 

existuje prostor pro menší, ale to-

lik potřebné změny.  (da)

Sopranistka Eva Gebauerová-

-Phi l lips působila ve Státním diva-

dle v Os travě v letech 1960–1993. 

Dnes již na divadelní scéně nevy-

stupuje, ale v době, kdy pobývá 

v Os tra vě (část roku tráví v Londýně 

se svým anglickým manželem), 

připravuje mladé talenty pro jejich 

profesionální pěveckou dráhu. 

Předurčuje ji k tomu nejen dlouho-
letá úspěšná profesní kariéra operní 
divy (kromě angažmá v Ostravě hos-
tovala také v Ná rod ním divadle v Pra-
ze a v zahraničí), ale také rodinná 
tradice učitelského povolání, díky níž 
zdědila „geny trpělivosti“. Jak sama 
říká, proměna z barevného, pohádko-
vého povolání operního pěvce v pě-
veckého pedagoga se mnohým ne-
podařila právě proto, že jim chyběla 
tato základní vlastnost pro učení ne-
zbytná. „Kromě ní je třeba mít smysl 
pro humor a nějaký společný zájem 

s žáky – u mne to jsou zvířátka, s ni-
miž mám od dětství tajemné pouto“, 
usmívá se paní Ge baue rová. „Letos 
si mne oblíbila divoká liška, která 
chodí do naší londýnské zahrady 
a bere si ode mne kuřecí křídla přímo 
z ruky.“

Se svými žáky pořádá Eva Ge-
bauerová každoročně v červnu kon-
cert ve foyer Divadla Antonína Dvo-
řáka. „Vždy si s dětmi něco zazpívám 
a nemusím volit lehké skladby – dob-
rou techniku zpěvu jsem získala u své 
nejvýznamnější profesorky, paní Nadi 
Kejřové, která studovala zpěv v Paříži 
a Miláně“. Talentovaným dětem, které 
se chtějí vydat na pěveckou dráhu, 
paní Gebauerová-Phillips ráda pora-
dí, jak pracovat s hlasem. 

Kontakt na ni lze získat v kanceláři 
místostarosty našeho obvodu pana 
Tomáše Kuřece na telefonním čísle 
599 442 163.  (mg)
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Žijí mezi námi

Dnem 12. 2. 2009 byla ukonče-

na složitá kapitola ze života sprá-

vy domovního a bytového fondu 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. Vyúčtování slu-

žeb spojených s bydlením za rok 

2007 je zpracováno a uzavřeno. 

Jsme si vědomi, že prověření 
ekonomických a softwarových va-
zeb mezi skutečně vynaloženými 
náklady a zálohovým plněním jed-
notlivých služeb s výstupem v po-
době jejich vyúčtování, bylo v inkri-
minovaném roce 2008 důslednou, 
i když rozhodně ne plánovanou, 
prověrkou trpělivosti nájemníků 
v našich domech.

Chceme proto touto cestou všem 
zainteresovaným uživatelům bytů 
a nebytových prostor poděkovat za 
shovívavost, kterou projevili při pro-
cesu reklamací a opravných vyúč-
tování. 

Z celkového výsledku opravného 
vyúčtování je pro nájemce zásadní 
informací celková suma přeplatků 
ve výši 892 738 Kč, která se týká 
více než 300 bytů. V úředních 

dnech 16. 
a 18. února 
bylo z této 
sumy odbo-
rem bytového 
hospodářství 
na Nádražní 
ulici poklad-
nou vyplace-
no téměř 200 
tisíc Kč ve 112 transakcích. V lis-
tinné podobě bylo vyúčtování pře-
dáváno při pokladních operacích 
a těm, kteří si jej nevyzvedli do 
25. 2. 2009 je zasíláno spolu s in-
formací o způsobu vyplacení pře-
platku, případně úhradě nedoplat-
ku. 

Máme-li možnost vyslovit závě-
rečné přání, pak je jím efektivnější 
zpracování vyúčtování služeb spo-
jených s nájmem bytů a nebyto-
vých prostor za rok 2008, na jehož 
přípravě v těchto dnech usilovně 
pracujeme. 

Ing. Jiří Groll

místostarosta

Slovo má…

Slavná sólistka se nyní věnuje dětem

V roce 2008 bylo na pozemcích 

našeho městského obvodu skáce-

no 228 stromů, z čehož 67 stromů 

z důvodů havarijních a bezpeč-

nostních a 47 z důvodů zdravot-

ních, to znamená, že šlo o suché či 

značně proschlé dřeviny, respekti-

ve dřeviny přestárlé – bez vitality. 

Oproti tomu nechal městský obvod 
v roce 2008 ze svých prostředků vy-
sázet 80 stromů a připravil v projekto-
vých dokumentacích místa pro vý-
sadbu dalších 417 ks stromů a 116 ks 
keřů. 

Tyto projekty byly postoupeny od-
boru ochrany životního prostředí Ma-
gistrátu města Ostravy pro náhradní 
výsadby a jejich realizace se dá oče-
kávat přibližně do dvou let. V letošním 
roce hodlá vedení obvodu tento počet 
zvýšit na 500 ks nově vyprojektova-
ných stromů.

K vysázeným 80 kusům stromů, 
které mohou na první pohled vyvolat 
dojem nepoměru k vykáceným stro-
mům, je ovšem nutné přičíst dalších 
387 ks stromů, které byly vysazeny 

na pozemcích městského obvodu ci-
zími organizacemi v rámci určených 
náhradních výsadeb podle projektů 
z let 2006 a 2007, vypracovaných 
odborem místního hospodářství do-
pravy a obchodu Úřadu centrálního 
městského obvodu. 

Z výsledného přehledu je tak pa-

trné, že v městském obvodu bylo 

za poslední rok vysázeno téměř 

dvakrát tolik více stromů než těch, 

které bylo nutno z různých příčin 

odstranit. 

Magistrát souhlasí s kácením

Začátkem února vydal Magistrát 
Statutárního města Ostravy souhlas 
s vykácením čtyřřadé lipové aleje 
v Komenského sadech. Administra-
tivní řízení, které se táhne již více než 
dva roky, se možná prodlouží, proto-
že jeden z jeho účastníků, občanské 
sdružení sv. Václav, se zřejmě odvolá 
ke krajskému úřadu. 

Rozhodnutí magistrátu zdůvod-

nila jeho mluvčí Andrea Vojkovská: 

„Ne bylo prokázáno, že vykácení 

aleje bude mít dopad na kvalitu 

ovzduší v místě. Navíc součástí 

rozhodnutí je i nařízení o náhradní 

výsadbě. Vy sa zeno bude osm de-

sítek sadovnicky zapěstovaných 

vzrostlých listnatých stromů. Ob-

no va aleje je dílčím krokem v dlou-

hodobě probíhající rekonstrukci 

parku, která má za cíl zvýšení bez-

pečnosti i kvality zeleně,“ uvedla.

„Komenské sady nejsou samozřej-
mě jen lipová alej,“ říká starosta ob-
vodu ing. M. Svozil. Budeme i letos 
pokračovat v plánované výsadbě 
a přednost budou mít vzrostlé zapěs-
tované stromy, jako byl vloni osmi-
metrový dub bahenní a další dřeviny.

V současnosti dochází k aktualiza-
ci investičního záměru ve čtyřech 
oblastech, největší změny čeká jižní 
část parku nacházející se za Novou 
radnicí a poté severní část (směrem 
k Mu g linovské ulici) s projektovanou 
vodní plochou. Tímto směrem zamě-
řujeme naše úsilí v tomto centrálním 
městském parku,“ upřesňuje staros-
ta.  (va)

„Masarykovo náměstí v čase“ se jmenovala poznávací akce, kterou u příleži-
tosti Mezinárodního dne průvodců, který připadá na 21. února, uspořádala 
AHOL – Vyšší odborná škola, na níž se vyučuje i obor cestovní ruch. Prů vod-
cov ské služby zajišťovali studenti této školy a komentovaná prohlídka končila 
v Ostravském muzeu. Účastnil se i starosta obvodu ing. Miroslav Svozil (vlevo) 
a ředitelka Vyšší odborné školy AHOL Mgr. Pavla Sztulová. 

Oživí centrum města 

jen nová výstavba?

V roce 2008 bylo v obvodu pokáceno 

228 stromů a vysázeno 467 nových

CENTRUM s přílohou 
Náš zpravodaj vychází s pří-

lohou o prodeji domů, bytů, 

nebytových prostor, souvisejí-

cích pozemků a poskytnutí 30% 

slev z kupní ceny nemovitostí. 

Zásady byly schváleny zastu-

pitelstvem městského obvodu 

18. prosince 2008.

Problémy s úklidem nehrozí
Pokud schválí Senát novelu zá-

kona, budou za úklid chodníků a za 

eventuální úrazy, které si lidé způ-

sobí na neuklizených a v zimě ne-

posypaných chodnících, odpověd-

né obce, v Ostravě tedy obvody. To 

je častá otázka posledních dní. Jak 

vypadá situace v našem obvodu? 

„Městský obvod zajišťuje úklid – 
prostřednictvím TS MOaP – převážné 
většiny chodníků, ve vlastním centru 
města všechny, takže se situace, po-
kud se týče objemu práce, výrazně 
nezmění. I současná praxe počítá 
s pojištěním – na odškodnění even-
tuálně postižených osob, “ říká mís-
tostarosta Jiří Groll. 

„Technické služby našeho obvodu 
udržují 128 km chodníků, 64 km ko-
munikací, po nichž nejezdí veřejná 

doprava, a 250 000 m2 veřejných 
ploch – náměstí apod. Ročně je v roz-
počtu plánována částka 4 až 10 mil. 
Kč, která se čerpá podle náročnosti 
klimatických podmínek. Asi 55 pro-
cent plánované rozpočtované částky 
je určeno na údržbu 128 km chodní-
ků,“ upřesňuje náměstek technických 
služeb Petr Smoleň.  (da) 

Číslo měsíce

892 738
je celková suma přeplatků v Kč, 
která se týká více než 300 bytů ve 
správě našeho městského obvodu. 
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, 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 je v podchodu pod 
Frýdlantskými mosty, 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.

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v březnu: Albí-
na Šmeková, Karel Daroš, Ce-
les tina Staňková, Františka Ná-
vrá tová, Františka Popiolková, 
Leo Marceluch, Marie Stratilová, 
Mária Ritnošíková, Bohumila 
Botlíková.

Blahopřejeme jubilantům

 Otevřená radnice Mo ravské 

Ostravy a Přívozu – pravidelné 
set ká vání občanů s vedením naše-
ho obvodu má téma „Bez peč nostní 
situace v Ostravě-Přívo zu“. Klub 

Atlantik 10. 3. v 18.00 hodin. 

 Společnost SENIOR pořádá ve 
čtvrtek 2. dubna 2009 velikonoční 
výstavu ručních prací členek klubu. 
Výstava se koná v klubovně Spo leč-
nosti Senior, Na Jízdárně 18, Mo rav-
ská Ostrava. Potrvá od 10 do 16 ho-
din. Srdečně vás zveme.

KRÁTCE

Desítka chlapců, dva učitelé, 

šest vychovatelů, šest asistentů 

a jeden terapeut tvoří osazenstvo 

rekonstruovaného domu na Háj ko-

vě ulici v Přívozu, kde sídlí detašo-

vané pracoviště Dětského diag-

nostického ústavu v Bohumí ně.

Zařízeno je určeno pro psychicky, 
sociálně a výchovně indisponované 
školáky, kteří nemají vlastní rodinu 
a nemohou být umístěni ani v běž-
ném typu školského zařízení. 

Díky Nadaci OKD, ArcelorMittal Os-

trava, a.s., neziskovým organizacím 
Černobílý svět a Happy Life byla v ob-
jektu vybudována terapeutická míst-
nost, adaptováno podkroví na herny, 
zakoupeno sportovní vybavení, počí-
tač, set top box, kytara, DVD přehrá-
vač, šicí stroj, knihy a další. Sponzoři 
věnovali takřka 170 000 Kč. 

Pozitivní prostředí a terapeutická 
péče jsou nezbytné pro to, aby se 
chlapci mohli postupně vyrovnat se 
svým sociálně psychickým handica-
pem. (rd)

V minulém vydání zpravodaje 

Centrum jsme přinesli informace 

o jmenování strážníků v okrscích 

2, 3, 6 a 8. V tomto vydání přináší-

me další. Celkem je v obvodu 31 

okrsků.

Okrsek č. 1:

Okrskáři:  str. Marcel PAŽICKÝ 

str. Pavel HAVLÍČEK

Ulice Přívozská, Českobratrská, 
Sokolská třída, 28. října, Solná, Dr. 
Šmerala, Na hradbách, Matiční, Dvo-
řá kova, Antonína Macka, Zeyerova. 

Jedná se o okrsek umístěný v cen-
tru Ostravy, který tvoří bytová zástav-
ba s nebytovými prostory, kde je 
umístěno množství obchodů, kance-
láří, sídel společností, základní škola 
Matiční, gymnázium Dr. Šmerala, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, bu-
dovy VŠB, Gyncentrum, obchodní 
dům Laso.

Okrsek č. 4

Okrskáři:

 str. Blanka MIKULAJČÍKOVÁ

         str. Tomáš MATĚJÍČKA

Ulice Českobratrská, Porážková, 
Že rotínova, Poděbradova, 30. dubna, 
Herodova, Bráfova, Přívozská, Hu so-
va, Nádražní, Veleslavínova. 

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: základní škola, Janáčkova kon-

zervatoř, budova úřadu sociálního 
za bezpečení, budova úřadu práce 
a evangelický kostel. 

Okrsek č. 5

Okrskáři:  str. Libor SLIVKA 

str. Zd. SLÓSARCZYK

Havlíčkovo nábřeží, ulice Střel nič-
ní, Pivovarská, Vojanova, 28. října, 
Ná dražní, Zámecká, Dlouhá, Velká, 
Kostelní, Kostelní náměstí, Biskupská, 
Zeyerova, Muzejní, Puchmajerova, 
Tyr šova, Náměstí Dr. Eduarda Be-
neše. 

Jedná se o okrsek umístěný ve 
středu města a u řeky Ostravice, kte-
rý tvoří zástavba s nebytovými a byto-
vými prostory. Tento okrsek tvoří ob-
jekty: Biskupství ostravsko-opavské 
diecéze, filiální kostel sv. Václava, 
Morový sloup nacházející se na Ma-
sa rykově náměstí, muzeum, hotel 
Imperial, restaurace McDonald’s, po-
bočka firmy T-mobile, Lunettes opti-

ka, UniCredit Bank, Volksbank, Česká 
pojišťovna, Česká spořitelna, pojiš-
ťovna Kooperativa, zlatnictví, mm 
centrum a další prodejny potravin 
a drogerie.

Okrsek č. 7:

Okrskáři:  str. Robert ŠEFČÍK

str. Petr CARBOL

str. Lenka VAVREČKOVÁ

Ulice Če sko-
bratrská, Milí -
čova, Pří vozská, 
Pur kyňova, Dlou-
há, Ma sa ry kovo 
nám., Jiráskovo 
nám., Reální, 
Sol   ná, Nám. 
Msgre Šrámka, 
Čs. Le gií, Poš-

tov ní, Zahradní, Dvořákova, Hu sův 
sad.

Jedná se o okrsek umístěný v sa-
mém historickém centru města Os tra-
vy, který tvoří zejména starší zástav-
ba využívaná z velké části ke ko-
merčním účelům a také k byd lení. 
V této lokalitě se nachází také ob-
chodní dům Laso, menza a budova 
Ostravské univerzity, budova České 
pošty, mateřská škola, náborové cen-
trum AČR, Masarykovo a Jiráskovo 
náměstí a množství prodejen a ob-
chodů.

Okrsek č. 9:

Okrskáři:  str. Viliam BALOG

str. Milan STOHL

Ulice Nádražní, Janáčkova, Škrou-
p o va, Musorgského, Stodolní, Šu ber-
to va, Hollarova, Českobratrská, Po-
dě  bradova, 28. října, Denisova, 
Střed    ní, Švabinského, Jurečkova, 
Umě  lecká.

Jedná se o okrsek umístěný v těs-
né blízkosti historického centra 
Ostravy, který tvoří zejména starší 
bytová zástavba s nebytovými prosto-
ry, kde jsou umístěny restaurace, 
bary, kluby, kanceláře a sídla společ-
ností. Nachází se zde také Fi nanč ní 
úřad, Městské informační centrum, 
hotel Brioni, budova banky ČSOB, 
Dům umění a v lokalitě Sto dol ní ulice 
množství restaurací, barů a klubů.

Okrsek č. 11:

Okrskáři: str. Petr CHROMÍK

Ulice Se no-
vážná, Cingrova, 
28. říj na, Vít ko-
vická, Místecká, 
Frýd lant ská, Po-
rážkova.

Jedná se 
o okr sek v blíz-
kosti centra měs-
ta Ostravy, kde 

se nachází ÚAN Ostrava, vlakové 
nádraží Ostrava-střed, OC KARO-
LÍNA, čerpací stanice PHM, Celní 
úřad Ostrava, zastávky tramvají MHD 
s podchody – Frýdlantské mosty. By-
to vá zástavba v tomto okrsku je na 
ulici 28. října, Cingrova a Se novážná. 
Nebytové prostory a kanceláře firem 
se nacházejí ve výškovém objektu 
vedle ÚAN.

Okrsek č. 12:

Okrskáři:  str. Patrik KAJZAR

str. Jiří GURNÝ

Ulice 28. října, Janovského, Boz dě-
chova, Červeného kříže, Odboje, Ne-
moc niční, Na Fifejdách, Kounicova, 
Kafkova, Hornopolní, Varenská, Ga-
ráž ní, Sládkova, Cingrova, Porážkova, 
Náměstí Republiky, Senovážná.

V této lokalitě se nachází Městská 
nemocnice – dětská pohotovost, lé-
kárna, všeobecná pohotovost, točna 
trolejbusů a autobusů MHD, sportov-
ní hala BONVER ARÉ NA, stanice 
HZSMO. Bytová zástavba v okrsku 
číslo 12 je na ulici 28. října, Ja nov-
ské ho, Bozděchova, Cing ro va, Se no-
vážná, Na Fifejdách a na ulici Va-
renská, Sládkova a Hornopolní – část 
sídliště Fifejdy. Kanceláře firem a ne-
bytové prostory se nacházejí v okolí 
Městské nemocnice a na sídlišti 
Fifejdy.

Poznej svého strážníka!

Sponzoři přispěli na DDÚ na Háj ko vě ul. 

Základní škola Ostrava, Matič-

ní 5 se stala úspěšným žada-

telem grantového projektu Mo ti-

va ce žáků ZŠ ke studiu technic-

kých oborů v rámci operačního 

programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost a globálního 

gran tu Zvyšování kvality ve vzdě-

lávání v kraji Morav sko slezském.

Projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky, a to ve výši 
2 276 752 Kč a je řešen Základní 
školou Ostrava, Matiční 5, příspěv-
kovou organizací.

Partnerskou školou je Střední 
průmyslová škola elektrotechniky 
a informatiky Ostrava, příspěvková 
organizace.

Projekt je tematicky zaměřen na 
zavedení inovativních metod výuky 

ve vybraných vzdělávacích oblas-
tech s cílem zvýšit zájem žáků 
o technické a přírodovědné předmě-
ty a motivovat je ke studiu technic-
kých oborů na středních a vysokých 
školách. Škola reaguje na poptávku 
po technicky vzdělaných kádrech.

Aktivity projektu jsou orientovány 
na implementaci nových metod 
a forem využití ICT, podporu čin-
nostního učení a rozvoj klíčových 
kompetencí žáků. Činnosti projektu 
spočívají zejména ve vypracování 
nových metodických materiálů 
a inovativních pomůcek potřebných 
pro nové pojetí výuky, technické 
a materiální vybavení pro zavedení 
interaktivních forem výuky a odbor-
nou přípravu pedagogů.

Mgr. Dagmar Hrabovská

ředitelka školy

S využitím evropských fondů 

vzdělávacího programu Comenius 

si Ma  tič ní gymnázium Ostrava při-

pomene nejstarší období existence. 

For mou výstavy ve vestibulu školy 
a celodenního programu v klubu At-
lan tik 27. března přiblíží studenti gym-
názia svým projektovým partnerům ze 
dvou italských a jednoho francouzské-
ho gymnázia i zájemcům z řad ostrav-
ské veřejnosti velké osobnosti klasické 
éry Matičního gymnázia z první polo-
viny 20. století. Ve vedení klasického 
gymnázia se střídaly významné osob-
nosti ostravského politického a kul-
turního života jako profesor Rudolf 

Tla pák, předseda Le gio nářské jednoty 
Os  trav ska a organizátor Kul tur ní rady 
pro širší Ostravsko, profesor František 
Král, klasický filolog a renomovaný 
překladatel z francouzštiny a angličti-
ny, profesor Old řich Svozil, který vedl 
klasické Matiční gymnázium v roce 
oslav padesátého výročí nejstarší 
české střední školy v Ostravě r. 1947, 
pouhý rok před necitlivým zrušením 
osmiletého klasického gymnázia.

Humorným zpracováním klasické-

ho tématu bude scénická parodie 

„Odys seia, jak ji (ne)znáte“, která je 

na programu klubu Atlantik 27. 3. 

v 15 hodin. (in)

Na klasické tradici stavíme 

kvalitní současnost

Nové stromy na Masarykově náměstí
Jerlíny, které byly vysázeny při 

poslední rekonstrukci Masarykova 

náměstí, nesplňují nároky kladené 

na zeleň vysazenou do tohoto re-

prezentativního prostoru. 

Náš městský obvod proto zvažuje 
uplatnění práva na reklamaci, ale co 
je mnohem důležitější, stávající stro-

my nebudou vykáceny, ale přesazeny 
na území obvodu. Výměna bude ne-
jen šetrná, za použití pouze ručního 
nářadí, ale i okamžitá, což znamená, 
že po vyzvednutí původního stromu 
bude ihned zasazen nový strom. 
Počítá se se vzrostlými předpěstěný-
mi listnáči.  (rd)

Hudbu lze provozovat na čemkoliv 
Výuku hudební výchovy zcela ne-

tradičním způsobem zažili žáci 5. tříd 
Základní školy na Nádražní ulici 117 
v Moravské Ostravě. Seznámili se 
s historií vzniku hudebních nástrojů 
a sledovali jejich vývoj od prehistoric-
kých až po současné formy a vše 
bylo doplněno zajímavostmi z výroby 
jednotlivých nástrojů. Následovaly 
praktické ukázky hry na více než čty-

řicet různých nástrojů. Byly mezi nimi 
také některé středověké či renesanč-
ní nástroje jako např. zvířecí rohy, 
chrot, cink, křivý roh, loutna, fidula, 
psalterium, středověká harfa aj. Do 
přednášky se žáci zapojili i vlastním 
zpěvem. Že se dá hrát doslova na 
vše, na prázdné či plné zkumavky 
i na hadici od pračky, předvedl na 
závěr přednášející Mgr. Macků.  (sk)
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Rekonstrukce vnitřní části histo-

ricky známé Čapkárny, nyní Lázní 

Mo rav ská Ostrava, byla zahájena 

v září roku 2008. 

Při realizaci velkého rozsahu bou-
racích prací, které se prováděly až na 
hrubý ŽB skelet, probíhaly současně 
práce na nové konstrukci střešního 
a obvodového pláště (fasáda a okna), 

které bylo třeba stihnout do zahájení 
zimního období.

Následně byly v průběhu měsíce 
listopadu 2008 zahájeny práce na 
nové dispozici vnitřních prostor areá-
lu, jelikož většina z nich bude mít 
zcela nové využití. Původní kryt civilní 
ochrany se změní na vodní svět s ma-
lou vodní řekou, masážními lůžky 

a vodní jeskyní s hudbou. Náv štěv ní ci 
budou mít k dispozici také modernizo-
vaný provoz vodoléčby a relaxace 
a nově kompletní wellnes zázemí. 

V současné době je tak realizace 
ve stavu dokončené hrubé stavby 
s provedením základních rozvodů 
elektroinstalace, vzduchotechniky, 
ka nalizace, vody a podlahového to-
pení. Zahájeny jsou montáže techno-
logie ve zmiňovaném vodním světě, 
v nejbližší době již začnou v někte-
rých částech budovy práce na obklá-
dání stěn.

Budoucí návštěvníci jistě ocení ta-
ké doplnění areálu o přístavbu to-
bogánů v jeho zadní části. Se zahá-
jením jejich výstavby se počítá kon-
cem února 2009. Výsledkem bude 
jednak uzavřený, celoročně využitel-
ný, 96 metrů dlouhý tobogán s 12% 
sklonem a 11metrovým převýšením 
a  druhý tobogán pro letní období. Ten 
bude poskytovat vzrušení z 30 metrů 

dlouhé jízdy uzavřeným korytem, se 
sklonem cca 40 % a 11metrovým 
převýšením.

Lázně Moravská Ostrava budou při 
předpokladu zdárného postupu prací 
slavnostně vítat první návštěvníky 
1. července 2009. Do té doby je mož-
no využívat jednotlivé služby na 
ostatních střediscích společnosti SA-
RE ZA. Klasické i baňkové masáže je 
možno vychutnat v nedaleké Spor-
tov ní hale Ostrava-Přívoz, ul. Hru šov-
ská, plavání nabízí Krytý bazén Os-
tra va-Poruba (včetně masáží, suché 
i parní sauny) nebo Ozdravné cent-
rum Ještěrka v Ostravě-Bartovicích. 
Hydromasáže, klasické i baňkové 
ma sáže a infrasauny jsou k dispozici 
v rámci Sportovního areálu Vol go-
grad ská v Ostravě-Zábřehu. 

Infor ma ce o provozních dobách 
a kontaktech jsou k dispozici na www.
sareza.cz nebo tel. č.: 596 977 777. 

(gg)

Na Čapkárně se začal stavět obří tobogán

Snahou každé obce je udržovat 
čistotu a pořádek ve své lokalitě. Ne 
vždy se to daří, obzvlášť pokud se 
jedná o majetek, který obci nenáleží 
(např. prostranství soukromých ob-
jektů, sloupy).

Porušení určitých zásad při zveřej-
ňování informací v podobě plakátů, 
vývěsek aj., nazýváme „černý výlep“ 
a nacházíme ho stále častěji i v cent-
ru Ostravy.

Jednotlivci, skupiny i renomované 
firmy využívají každého volného mís-
ta k nalepení svých plakátů – je to 
pohodlné, zdarma a všem na očích. 
Pro obec to ovšem znamená finanční 
zátěž, která jde v konečném důsled-
ku z kapes daňových poplatníků. 

S tímto neduhem úspěšně bojují 
některá města, např. Mladá Boleslav 
zaměstnává firmu, která strhává pla-

káty a čistí tyto plochy. V Trutnově 
a Berouně vyhradili místa pro výlep 
za týdenní úhradu a v případě poru-
šení udělují finanční sankce až do 
2 000 Kč.

Je asi naivní se dovolávat zodpo-
vědnosti těch, kteří „černý výlep“ pro-
vozují. Mají z toho zisk, kterého se 
jen tak nevzdají. Ale je jich jen pár 
proti těm, kteří se tak nechovají, ale 
musí za to platit. Také většina soukro-
mých objektů zatím nepocítila potře-
bu postarat se o očistu svých polepe-
ných a znečistěných ploch na území 
našeho obvodu, i když jsou jeho sou-
částí.

A to by se mělo brzy změnit, vždyť 
je v zájmu každého občana obvodu 
bydlet v hezkém a čistém městě.

Mgr. Sylvie Tobiczková

zastupitelka MOb MOaP

Černé výlepy jsou přestupkem

Casa sul Fiume (Dům u  řeky 

nebo Dům na řece) se nazývá ital-

ský projekt, který by mohl přispět 

k přitažlivější podobě Havlíčkova 

nábřeží. Ve dvou podzemních a pě-

ti nadzemních podlažích budou 

umístěny prodejny, administrativní 

objekty, byty a garáže. 

Havlíčkovo nábřeží je jedinou ko-
munikací v našem městském obvodě 
nesoucí jméno nábřeží. 

Bylo projektováno zároveň se stav-
bou Nové radnice, kde začíná a táh-
ne se podél Ostravice, až po její 
soutok s Lučinou do míst, kde se 
dnes nachází Hradní lávka. Zatímco 
vlastní nábřežní komunikace, která je 
od břehu řeky zpevněna kamennými 
kvádry, je po celé své délce stále 
moderní a velkolepou stavbou, budo-
vy na části Havlíčkova nábřeží od 
mostu Miloše Sýkory nepůsobí příliš 
reprezentativně. 

Tvůrci Havlíčkova nábřeží se před 
80 lety domnívali, že staví městské 
korzo na břehu řeky. Ještě na začátku 
40. let minulého století tomu tak bylo: 
o víkendech proudily davy lidí na 
slezskoostravský břeh, kde se na 
Staré střelnici nacházel fotbalový sta-
dion SK Slezská. 

Ale především byl volně přístupný 
– a navštěvovaný – břeh řeky, s mož-
ností koupání.

Přirozeným zázemím této oblasti 
bylo Kostelní náměstí – skutečné 
historické centrum Ostravy, z něhož 
dnes vlastně zbylo pár domů a reno-
vovaný kostel sv. Václava. Ale co je 
nejhorší, zcela se změnila konfigura-
ce městských ulic v tomto prostoru, 
a to zvláště s výstavbou Černé louky. 
Např. dnešní ulice Biskupská před 
2. světovou válkou vůbec neexisto-
vala. Např. běžně docházelo k přeru-
šení celých domových bloků, které 
jsou dnes od Kostelního náměstí zce-
la „obnažené“.

Projekt Casa sul Fiume má zabírat 
nábřežní objekt o čtvercovém půdory-
su (cca 20 m) na místě současného 

Poradna pro seniory

v Moravské Ostravě

Regionální pracoviště Rady senio-
rů ČR v Moravské Ostravě má za 
sebou první půlrok své existence. Od 
června 2008 sídlilo v Domě odboro-
vých svazů (který nyní čeká přestav-
ba na hotel), od 1. prosince loňského 
roku působí na Ostrčilově ul. 4, výš-
kový dům Magistrátu města Ostravy, 
5. patro, č. dv. 520.

Regionální pracoviště funguje jako 
finanční poradna pro seniory, sociál-
ně slabší rodiny a rodiny s dětmi 
a držitele průkazů ZTP. Informuje 
své klienty a sjednává pro ně slevy 
k pojištění domácností, osobních au-
tomobilů, na služby vybraného mobil-
ního operátora, na dodávky plynu, 
elektřiny atd. 

Tato poradna má úřední hodiny 
každý čtvrtek od 9 do 12 hod. Je vý-
hodné informovat se telefonicky – 
599 445 532 nebo 603 868 669 nebo 
písemně: Rada seniorů ČR, regionál-
ní pracoviště, Ostrčilova 4, 702 00 
Ostrava.  (ss)

Národní týden 

trénování paměti
Od 16. 3. do 22. 3. se uskuteční 

Národní týden trénování paměti. 

Jeho cílem je přesvědčit nejen se-

niorskou populaci, že trénování 

paměti je i rychlá cesta ke zvýšení 

sebevědomí. 

Občanské sdružení Senior servis 
se k tomuto dni připojuje přednáška-
mi, které se uskuteční v pondělí 16. 3. 
v Ostravě v sále Biskupství ostrav-
sko-opavského, Kostelní náměstí 1 
v 10 hod., v úterý 17. 3. v Ostravě 
v Do mě s pečovatelskou službou na 
Gajdošově ulici 39 v 10 hodin.

Přednáška je bezplatná a trvá cca 
1 hod., tam je možné se informovat 
na kurzy Trénování paměti. Před náší 
Mgr. Šárka Maňasová, CSc. (in)

MP Ostrava pořádá

kurzy pro veřejnost
Kurzy jsou určeny pro širokou ve-

řejnost. Budou se konat vždy jednou 
za čtvrt roku v prostorách ředitelství 
Městské policie Ostrava na ul. Hlu bin-
ské 6 v Moravské Ostravě. 

Součástí každého kurzu bude výu-
ka základů sebeobrany, přednáška 
na téma zachování vlastní bezpeč-
nosti – jak se nestát obětí trestného 
činu, informace o pomoci obětem 
trestné činnosti, zásady poskytování 
první pomoci, informace o činnosti 
městské policie – povinnosti a opráv-
nění strážníků a další. Přednášky 
a výcvik povedou lektoři akreditova-
ného výcvikového střediska Městské 
policie Ostrava. 

Náplň každého kurzu bude jiná, 
jednotlivé kurzy budou na sebe volně 
navazovat, avšak kdokoli se může 
zúčastnit kteréhokoli kurzu (jednoho 
nebo také všech).

První kurz se uskuteční dne 18. 

března v 16 hodin. Termíny následu-
jících budou sděleny v dostatečném 
předstihu prostřednictvím médií a in-
ternetu (www.mpostrava.cz). Účast 
není nutno avizovat předem.

Vítáme účast každého zájemce, 
bez ohledu na věk, pohlaví či případ-
né zdravotní omezení. Zájemci se 
dostaví v uvedeném čase na místo 
konání (tramvaj č. 1, 2, 6, 13 – za-
stávka Důl Hlubina). Je vhodné si 
s sebou přinést sportovní oblečení 
(pro výuku sebeobrany), volnější 
obuv na přezutí a hygienické potřeby 
(možnost využití sprchy po sebeobra-
ně). Sportovní obuv není třeba, výuka 
základů sebeobrany probíhá v tělo-
cvičně na žíněnkách.

Informace poskytneme na tel. č. 
599 414 156–159 nebo e-mail: info@
mpostrava.cz. (MP)

Havlíčkovo nábřeží: korzo na břehu Ostravice

neobydleného domu čp. 27 a poloroz-
padlé rozvodny tepla a další objekt na 
půdorysu obdélníku podél ulice Bis-
kupské až po její křižování s ulicí Kos-
telní v délce cca 60 metrů. Investor je 
již vlastníkem pozemku a v současné 
době probíhá na Ma gis trátu města 
Ostravy územní řízení. 

Zatím se nedá stanovit přesnější 
datum, kdy bude projekt realizován, 
protože však investor vložil nemalé 
prostředky do koupě pozemků, dá se 
předpokládat, že nebude se stavbou 
otálet.

V oblasti Kostelního náměstí po-
kračuje v současné době stavba do-
movního komplexu zvaného Městská 
brána. Práce nebyly přerušeny ani 
vlivem zimy ani finanční krize. 

Ve stadiu příprav jsou ještě dva 
projekty: prvním je obytný dům na 
Kostelním náměstí (dnes parkoviště) 
a druhým hotel či administrativní ob-
jekt na pozemku podél ulice Bis kup-
ské směrem k sídlu VZP.  (rd)

Dům na Havlíčkově nábřeží čp. 27 je 
neobydlený a připravený k rekon-
strukci. Na snímku vpravo je studie 
fasády budoucího Casa sul Fiume.

Biskupská ulice vznikla pokračováním stávající Sokolské ulice směrem na 
Havlíčkovo nábřeží. Přerušovaná čára ukazuje, kde bude vystavěna druhá část 
„Domu u řeky“.

Vizualizace 96 metrů dlouhého tobogánu, který bude celoročně využitelný.

Černé výlepy hyzdí veřejná prostran-
ství.

Skalničkářská organizace 

ADONIS pořádá výstavy:

3. a 4. 4. od 9 do 17 hod. Před-

jarní výstava. 28. až 30. 4. od 9 
do 17 hod. Velká jarní výstava. 
15. a 16. 5. od 9 do 17 hod. Vý-

stava spojená s burzou za-

hrádkářů. V soboty do 12 hodin.
Vstupné dobrovolné, je zajiště-

na poradenská služba z řad čle  nů 
klubu. Výstavy se konají u domu 
zahrádkářů v Ostravě-Zá  břehu 
na ul. Čes ká 10/a nedaleko ná-
draží ČD Os tra va-Vít ko vice. 

Za výbor klubu David Šeděnka



Ani lednové mrazy a únorové 

sněžení nezastavily přestavbu ro-

zestavěného objektu META na Mís-

tec ké ulici naproti Bon ver Aréně 

(hala Tatran) na In te grované bez-

pečnostní centrum (IBC) Mo rav-

sko slezského kraje. 

Co bude nové IBC znamenat pro 

občany našeho obvodu, města Os tra-
vy a Moravskoslezského kraje? Od-

po vídá ing. Zdeněk Nytra, ředitel 

Ha sičského záchranného sboru 

Mo ravskoslezského kraje a radní 

našeho městského obvodu.
„Do IBC budou svedena volání na 

tísňová čísla 150, 155, 158, 112 z úze-
mí celého kraje a na tísňové číslo 156 
z území města Ostravy. Svou činnost 
ukončí stávající Cent rum tísňového 
volání v Ostravě a všechna další ope-
rační střediska hasičů, zdravotnické 
záchranné služby a policie v Mo rav-
skoslezském kraji. Z tohoto jediného 
místa pak budou předávány pokyny 
k výjezdu záchranných a zásahových 
jednotek do všech stanic a sídel hasi-
čů, záchranky a policie v kraji. Ti k zá-
sahům budou vyjíždět ze svých stanic 
stejně jako doposud, ale jejich činnost 

na místě zásahu bude nově řízena 
a koordinována z jediného centra, 
a tím bude IBC. 

V novém IBC budou všichni dispe-
čeři spolupracovat ve společném sá-
le. K dispozici budou mít tu nejmoder-
nější technologii a špičkovou infor-
mační podporu k tomu, aby rychle 
a účinně zvládli nejen malé případy, 
ale i velké havárie, mimořádné udá-
losti a krizové situace na území celé-
ho Moravskoslezského kraje. Toto 
špičkové pracoviště na světové úrov-
ni poskytne našim spoluobčanům ga-
ranci bezpečného života i bezpeč-
ných domovů.“ 

Stavba a montáž technologií IBC 
bude dokončena v polovině roku 
2010. Poté budou zahájeny rozsáhlé 
provozní testy všech systémů IBC 
a pokud budou dodrženy projektové 

parametry, datem zahájení ostrého 
provozu je konec roku 2010.

Stavba je spolufinancována z pro-
středků Evropské unie v rámci Re-
gionálního operačního programu re-
gionu soudružnosti Moravsko slez sko. 
Další finance poskytuje ministerstvo 
vnitra, Moravskoslezský kraj a město 
Ostrava. (da)

4
březen 2009 Informace o našem obvodu najdete na www.moap.cz centrum

Zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu CENTRUM 3/2009 • Vydává v Moravskoslezském nakladatelství, s.r.o., městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz, Proke šo vo náměstí 8, 729 29 Mor. Ostrava • Reg. č. MK ČR E 12817 – PP • Za vydavatele je zodpovědný starosta ing. Miroslav Svozil • 

Redakce: v.vavrda@seznam.cz, tel/fax: 596 125 781 • Grafická úprava Kateřina Vévodová • Rozšiřuje Česká pošta • Bezplatné • Vyšlo 25. 2. 2009

Pokud se ve vaší poštovní schrán-

ce neobjeví náš zpravodaj Cent-

rum, informujte nás: tel. 599 442 

165 – kancelář sta rosty, poštou, 

e-mailem – adresy najdete na 

straně 2 vlevo nahoře.

Ten, kdo se snaží, 

se musí mít lépe, než ten, 

kdo je pasivní

S novým rokem přicházejí další 
změny v systému poskytování dávek 
pomoci v hmotné nouzi, které se tý-
kají především dvou oblastí, a to výše 
příspěvku na živobytí a způsobu vý-
platy dávek pomoci v hmotné nouzi.

Platí odlišná pravidla pro stanovení 
částky živobytí u osob, které pobírají 
příspěvek na živobytí méně než 6 
měsíců a více než 6 měsíců. Je zave-
den institut veřejné služby, který roz-
šiřuje možnosti příjemců dávek, resp. 
osob v hmotné nouzi, vymanit se 
z nepříznivé situace, popřípadě obdr-
žet dávku pomoci v hmotné nouzi ve 
vyšší částce než člověk, který je mé-
ně aktivní.

Novelizací dochází k úpravě 

usta novení § 24 (stanovuje částku 

živobytí) zákona č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, a to:
Obecně lze říci, že: 
•  osoba, která na výzvu nedoloží indi-

viduální akční plán z úřadu práce, 
bude mít částku živobytí ve výši 
existenčního minima, tj. 2 020 Kč, 

•  osoba, která vykonávala dobrovol-
nickou nebo veřejnou službu ales-
poň 30 hodin měsíčně, může mít 
částku živobytí až 3 679 Kč, resp. 
bude mít tuto částku, pokud nemá 
žádný majetek, pohledávky, je evi-
dována na ÚP a prokazuje vlastní 
aktivitu, 

•  osoba, která vykonávala dobrovol-
nickou nebo veřejnou službu ales-
poň 20 hodin měsíčně a bude pro-
kazovat vlastní aktivitu při hledání 
zaměstnání, může mít částku živo-
bytí až 3 126 Kč, 

•  pokud nebude osoba vykonávat 
dobrovolnickou nebo veřejnou služ-
bu nebo bude, ale v rozsahu krat-
ším než 20 hodin měsíčně, bude po 
6 měsících pobírání PNŽ její částka 
živobytí rovná existenčnímu mini-
mu, tj. 2 020 Kč. Toto se však ne-
vztahuje na osoby, u nichž se ne-
zkoumá snaha zvýšit si příjem vlast-
ní prací, osoby pobírající podporu 
v nezaměstnanosti či při rekvalifika-
ci a na osoby, které jsou výdělečně 
činné. Podle přechodných ustano-
vení se 6 měsíců začíná počítat od 
ledna 2009.
Veřejná služba bude spočívat 

v pomoci obci v záležitostech, které 
jsou v jejím zájmu, jako je např. zlep-
šování životního prostředí, udržování 
čistoty a pomoc v oblasti kulturního 
rozvoje a sociální péče. Dobro vol-

nic kou službou bude dobrovolník 
poskytovat pomoc např. osobám so-
ciálně slabým, zdravotně postiženým, 
seniorům, osobám po výkonu trestu 
odnětí svobody, osobám drogově zá-
vislým, pomoc při péči o děti, mládež 
a rodinu v jejich volném čase, při pří-
rodních, ekologických nebo humani-
tárních katastrofách a pomoc při 
uskutečňování rozvojových programů 
a v rámci operací, projektů a progra-
mů mezinárodních organizací a insti-
tucí.

Jana Holásková

vedoucí oddělení 

sociálních dávek

odboru sociálních věcí

Městská vila na křižovatce ulic 

Českobratrské a Sokolské je archi-

tektonickou památkou. Postavena 

byla kolem roku 1900 pro ředitele 

Se verní dráhy Ferdinandovy. Jmé-

no autora projektu se nezacho-

valo. 

Objekt je postaven ve stylu dozní-
vající secese s historizujícími archi-
tektonickými formami, snad i s prvky 
art deco. V minulém století prošel 
celý objekt mnoha úpravami, v roce 
1927 byly na původních terasách 
přistavěny zimní zahrady. Historicky 
cenná je celková stavba, dále fasády, 
zaoblené přístavky v patře s tera-
sami.

Pozoruhodný je interiér s jedineč-
nou schodišťovou halou a dřevěným 
jednoramenným schodištěm, což do-
plňují vitráže s rostlinným dekorem, 
dřevěné obklady stěn, vestavěný ná-
bytek, skříně v podobě skleníku. 

V jižní části přízemí je místnost s mra-
mo rovým krbem, pohovka je ve vý-
klenku. Historicky cenné jsou i dlažby, 
na stěnách pak štuky a vlysy. Výplně 
dveřních otvorů jsou barevné, pozo-
ruhodná jsou dochovaná svítidla, ale 
také další řemeslné prvky. Jde o cen-
nou památku, která zejména svým 
interiérem patří mezi to nejlepší, co 
bylo v Ostravě posta veno.

Po roce 1945 byla vila ve vlast-
nictví OKD, sloužila jako technická 
knihovna a redakce novin Horník. 
V současné době patří společnosti 
RPG Real Estate a sídlí v ní pojišťov-
na RENOMIA. (na)

Otázka pro soutěžící: Za jakým 

účelem byla postavena vila na 

křižovatce Sokolské a Česko-

bratrské ulice? Od pověď zašlete 
do 20. března.

Odpovědi je možné zasílat buď 
prostřednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semně (stačí i korespondenční lístek 
či pohlednice) na adresu: Morav sko-

slez ské nakladatelství, Česko bratr-

ská 19, 702 00 Ostrava. 

V bývalé ředitelské vile 

je nejcennější interiér 

Objekt META před zahájením stavby 
Integrovaného bezpečnostního centra.

Objekt IBC po dokončení stavby (vi-
zualizace projektu).

Stavba Integrovaného bezpečnostního centra 

pokračuje navzdory rozmarům počasí

Do slosování budou zařazeny ad-
resy pouze těch seniorů, kteří odpoví 
správně na všechny otázky. Tři vylo-
sovaní (říjen 2009) obdrží peněžitou 
odměnu, každý ve výši dva tisíce ko-
run. 

Soutěž s bonusem

V tomto zpravodaji CENTRUM se 
již podruhé věnujeme stavbám, je-
jichž majitelem je společnost RPG 
Real Estate. 

Správné odpovědi z těchto tří mě-
síců budou zařazeny do ještě jedno-
ho speciálního slosování (v květnu): 
tři výherci obdrží ceny v hodnotě dal-
ších třikrát 2 000 Kč. Je to tedy příle-
žitost pro ty seniory, kteří se do naší 
soutěže nestačili přihlásit. 

Cenný historický interiér s barevnými 
vitrážemi a stylovým nábytkem.

Sokolská třída 1616/20a je adresou památkově chráněné městské vily.

Neznámí podvodníci začali zneu-

žívat stavební ruch společnosti 

RPG Byty po Havířově také v Os-

tra  vě. Vydávají se za pracovníky 

společnosti RPG Byty a lákají z dů-

věřivých nájemníků 10 000 korun 

jako zálohu na výměnu oken či re-

konstrukci koupelny. 

„Společnost RPG Byty se od těchto 
praktik zcela distancuje a vyzývá 
všechny své nájemníky, aby nikomu 
žádné peníze v souvislosti s probíha-
jícími rekonstrukcemi domů nedáva-
li,“ varuje ředitel pro vnější vztahy 
RPG Real Estate Petr Handl a dodá-
vá: „Společnost RPG Byty nikdy ne-
vybírá žádné platby od nájemníků 
takovýmto způsobem, ať již se jedná 
o jakýkoliv typ poplatku“. Podle jeho 
slov je potřeba tyto případy v každém 
případě nahlásit Po licii ČR. 

„Rádi bychom poděkovali těmto 
všímavým občanům, protože pravdě-
podobně zabránili okradení dalších 
nájemníků. Není vyloučeno, že se 
stejní podvodníci objeví i v jiných 

městech. Kontaktovat mohou samo-
zřejmě také naši zákaznickou linku 
840 293 546,“ vyzývá Petr Handl.

Společnost RPG Služby, s.r.o., zís-
kala zakázku na poskytování služeb 
facility managementu v projektu The 
Orchard v Ostravě. Stará se o hotelo-
vý komplex a o dvě kancelářské budo-
vy projektu. „V The Orchard provádí-
me technickou správu a údržbu objek-
tů, technickou administrativu spoje-
nou se sledováním termínů záručních 
lhůt, servisních činností, plánů prohlí-
dek a pohotovostní službu,“ uvedl 
k roli RPG Služby na projektu Peter 
Bar to šák, ředitel divize Facility mana-
gementu pro firemní zákazníky a do-
dal: „Jedná se o našeho prvního ex-
terního zákazníka, který klade vysoké 
nároky na správu a údržbu nejmoder-
nějších technologií. Museli jsme se 
přizpůsobit náročnému trhu a projít 
nadstandardní certifikací. Uplat ňu je-
me proto postupy v rámci norem ISO 
9001, 14001 a OHSAS 18001.“ (RE)

Rekonstrukcí zneužívají podvodníci

Vytvářet podmínky a uskutečňo-

vat konkrétní akce a projekty, které 

přispějí efektivním způsobem ke 

snížení počtu tragických doprav-

ních nehod nejen v Ostravě, ale 

i na evropských silnicích, umožní 

přidělené účelové dotace Úřadu 

měst ského obvodu Mo rav ská Os-

tra va a Přívoz a Sta tu tár ní ho města 

Os tra vy na provoz dětského do-

pravního hřiště v Ostravě-Pří vozu.

Zapůjčit si odrážedla, koloběžky, 
jízdní kola, ověřit si své znalosti z pra-
videl silničního provozu formou testu, 
a to vše zdarma, využije v letošním 
roce při volnočasových aktivitách do-
pravního hřiště cca 15 000 dětí před-
školního a školního věku a stejný 
počet osob dospělých.

Nejen obyvatelé přívozské části 
Ostravy uvítají spolupráci v oblasti 
prevence nehodovosti v silničním 
pro vozu, dohodnutou provozovatelem 
dětského dopravního hřiště a zástup-
cem společnosti Libros Ostrava, kte-
rá realizuje moderní projekt Centra 

bezpečné jízdy a koncepční projekt 
výchovy a vzdělávání dětí.

Smysluplně využívat svůj volný čas 
mohou děti a jejich rodiče v areálu 
dětského dopravního hřiště v Ostravě-
-Pří vozu na Orebitské ulici denně 
vždy od 14 hodin, včetně svátků, so-
bot, nedělí a prázdnin.

Činnost a akce na dopravním hřišti 
v letošním roce:

Zimní období: každá sobota od 
13.30 hod. turnaj ve stolním tenisu, 
běžkování dětí v areálu hřiště.
12. 4.–14. 4. Velikonoční tradice
4. 6. Den dětí – veselá koloběžka
25. 6. Den otců – gulašiáda
červenec–srpen: příměstské tábory 
pro děti
3. 9. Dortyáda 
24. 9. Evropský týden mobility – Den 
bez aut, dopravní soutěž
28. 10. Přívozská světýlka
26. 11. Den splněných přání
5. 12. Mikulášská nadílka
24. 12. Vánoce spolu
31. 12. Silvestr na hřišti (BB)

Nově na dopravním hřišti


