
Žákyně 5.B Základní školy Ná-

draž  ní 117 Marie Sládková se umís-

tila na druhém místě celostátní 

lite rární soutěže „Kam s ním? aneb 

Jak to bylo u nás doma“ v katego-

rii základních škol. Odborná porota 

složená ze zástupců společnosti 

Asekol a spisovatelů Emila Hakla 

a Aleny Jež  kové oce nila Maruščinu 

povídku nazvanou Bublátor. Sou-

těže se zúčastnili žáci z 594 zá-

kladních škol z celé republiky.

Tato literární soutěž o nejlepší eko-
logickou povídku na téma hospodaře-
ní s odpady je součástí rozsáhlého 
ekologického projektu Recyklohraní 
a Základní škola Nádražní 117 tak 
získala 500 bonusových bodů.

Úspěšná autorka se zúčastnila ve-
řejného čtení v Domě knihy Kanzels-
berger na Václavském náměstí v Pra-
ze a převzala i ocenění za svůj mimo-
řádný úspěch. Vítězné povídky žáků 
byly vydány v knize „Kam s ním? 
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k častým dotazům, 

proč některé vaše žádosti a podně-
ty nemohou být v krátké lhůtě vyře-
šeny přímo starostou nebo mís-
tostarosty městského obvodu, proč 
starosta či místostarostové nemo-
hou sami rozhodnout o poskytnutí 
daru, dotace či přidělení bytu nebo 
zakázky, uvádím některé základní 
pravomoci zastupitelstva, rady 
a sta rosty městského obvodu. 

Zastupitelstvo městského obvo-
du je nejvyšším orgánem městské-
ho obvodu a rozhoduje o jeho zá-
sadních záležitostech, jako napří-
klad o rozpočtu, majetkoprávních 
úkonech, poskytování věcných da-
rů a dotací apod. Zastupitelstvo se 
koná nejméně jedenkrát za tři mě-
síce a je veřejné, takže každý z vás 
se jej může zúčastnit a vyjádřit 
k projednávaným věcem své stano-
visko. 

Rada městského obvodu je vý-
konným orgánem městského obvo-
du a zabezpečuje mimo jiné hospo-
daření podle schváleného rozpoč-
tu, rozhoduje o zadávání veřejných 
zakázek, uzavírání nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce a zabez-
pečuje rozhodování dalších záleži-
tostí v samostatné působnosti, kte-
ré nejsou vyhrazeny zastupitelstvu. 
Rada se koná zpravidla jedenkrát 
za tři týdny a je neveřejná. 

S t a r o s t a 
m ě s t s k é h o 
obvodu za-
stupuje měst-
ský obvod 
navenek a je 
povinen, stej-
ně tak jako 
místostaros-
tové, jednat 
podle rozhodnutí zastupitelstva a ra-
dy městského obvodu. Pra vomoci 
starosty jsou o me zené. Pa t ří k nim 
například svolávání a řízení zasedá-
ní zastupitelstva a schůzí rady, mož-
nost pozastavení výkonu usnesení 
rady. Starosta je volebním orgánem, 
plní úkoly integrovaného záchranné-
ho systému a krizového řízení a od-
povídá za informování veřejnosti 
o činnosti městského obvodu a za 
zavedení, organizování, řízení a za-
jištění přiměřenosti a účinnosti fi-
nanční kontroly podle zákona o fi-
nanční kontrole. V jeho nepřítom-
nosti jej zastupují místostarostové.

Výčet veškerých pravomocí 
těchto orgánů městského obvo-
du naleznete ve Statutu města 
Ostravy, který je zveřejněn na 
internetových stránkách Statu-
tár ního města Os tra vy www.
ostrava.cz.

Ing. Kateřina Huvarová

tajemnice úřadu

Slovo má…

   Číslo měsíce

3 570

Žijí mezi námi

Vyučující českého jazyka v 5.B Mgr. 
Zuzana Holubová sedí v lavici vedle 
úspěšné autorky a nejlepší žákyně 
třídy Marie Sládkové (v červeném 
tričku).

aneb Jak to bylo u nás doma,“ která 
byla při této příležitosti pokřtěna.

Termínem Bublátor autorka po-
jmenovala vzduchový filtr v akváriu 
a v povídce vtipným způsobem líčí, 
jak se tento výrobek, který již doslou-
žil, dostal až do červené popelnice 
určené pro vyřazené elektrospotřebi-
če. Převážná většina účastníků soutě-
že psala o použitých bateriích, prač-
kách, ledničkách a podobně, Maruška 
si však vybrala a originálně pojmeno-
vala výrobek, který sice mnoho dětí 
zná, ale vůbec je nenapadne, že po-
té, co skončila jeho životnost, patří 
rovněž do elektroodpadu. 

Podle Mgr. Zuzany Holubové, která 
ve třídě 5.B vyučuje český jazyk a na 
ZŠ Nádražní se věnuje ekologické 
výchově, vybrali povídku Bublátor do 
celostátní soutěže „Kam s ním? aneb 
Jak to bylo u nás doma“ spolužáci 
oceněné autorky jako nejlepší třídní 
slohovou práci. (da)

U příležitosti Dne země 22. dubna připravily čtyři ostravské knihovny pro děti 
happening na náměstí Sv. Čecha v Přívozu. Dětští čtenáři z knihoven v Ma -
riánských Horách, Vítkovicích, Fifejdách a v Přívozu skládali barevné mozaiky 
z plastových uzávěrů pet lahví na téma Země, jednotlivé světadíly nebo jejich 
hlav ní charakteristiky, a kolem nich pak vytvářeli živé řetězce. Starosta MOaP 
ing. Miroslav Svozil se zapojil do ztvárnění mapy Austrálie.   
Den Země se každoročně koná od roku 1969, kdy byl slaven v San Francisku. 
Ekologická kam paň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl zvýšit energetickou 
účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začalo 
tento svátek slavit o rok později (1971). Od roku 1990 se slaví celosvětově.

Auditorská společnost TOP AU-

DI  TING, s.r.o., přezkoumala hospo-

daření Statutárního města Os tra vy, 

městského obvodu Moravská Os-

tra va a Přívoz, za rok 2008. Při pře-

zkoumání hospodaření nebyly zjiš-

těny chyby a nedostatky.

Audit zahrnoval mj. ověření údajů 
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
včetně peněžních operací, o nákla-
dech a výnosech podnikatelské čin-
nosti (hospodaření s domovním a by-

tovým fondem), nakládání a hospo-
daření s majetkem ve vlastnictví Sta-
tu tárního města Ostravy, svěřeném 
městskému obvodu. Auditoři společ-
nosti TOP AUDITING, s.r.o., rovněž 
ověřovali zadávání a uskutečňování 
veřejných zakázek.

Audit, který se týká hospodaření 
Statutárního města Ostravy a všech 
jeho městských obvodů, tedy i Mo rav-
ské Ostravy a Přívozu, je pravidelně 
realizován za každý kalendářní rok. 

Kromě hospodaření zkoumá dodržo-
vání povinností uložených zákonem 
a dalšími právními předpisy o rozpoč-
tových pravidlech a vedení účetnictví. 

V roce 2008 hospodařil náš měst-
ský obvod s rozpočtem cca 456 mil. 
Kč a ukončil jej přebytkem ve výši 
38 835 tisíc Kč. Návrh závěrečného 
účtu za loňský rok bude předložen 
k projednání a schválení radě a za-
stupitelstvu městského obvodu 
v červnu 2009. (lk)

Nezávislý audit nezjistil chyby a nedostatky 

v hospodaření našeho městského obvodu

Bublátor obsadil druhé místo v literární soutěži 

Pracovníci Technických služeb 

MOaP brzy ráno v sobotu 18. dub-

na odstranili silné větve, které 

v pátek v podvečer spadly pod 

poryvem větru ze vzrostlého jasa-

nu v bezprostřední blízkosti dět-

ského hřiště v Husově sadu. 

Na místo se také ihned dosta vila 
dendroložka ing. Martina Kittne rová, 
aby prověřila, zda strom není v hava-
rijním stavu.

Dendroložka zkontrolovala dutinu 
u paty jasanu a vyjela pomocí plošiny 
až k tzv. tlakové vidlici, což je vidlico-
vité rozčlenění kmene stromu v mís-
tě, kde by kmen měl být průběžný. 
Právě v tlakových vidlicích často vzni-
kají dutiny, do nichž může zatékat 
voda, a jejím vlivem pak dochází 
k na  rušení dřeva. 

„Strom jsme kontrolovali ve středu 
a ani jeho dnešní ohledání neukazuje 
jednoznačnou příčinu, proč k pádu 
větví došlo, rozhodně se nejedná 
o havarijní případ,“ uvedla Martina 
Kittnerová. Podle jejích slov bude 
nutné co nejdříve provést tahové 
zkoušky podložené znaleckým po-
sudkem, které ověří provozní bez-
pečnost stromu – zda jeho statika 
není narušena. Pro realizaci taho-
vých zkoušek je v Husově sadu, kde 
je vzrostlými stromy obklopeno také 
hřiště pro děti, již vytipováno několik 
dřevin. (lk)

Stromy v Husově sadu 

projdou tahovou zkouškou

Rada městského obvodu Mo rav-

ská Ostrava a Přívoz rozhodla 

o pronájmu dalších dvou bytů 

v Pří v ozu Armádě spásy, která 

v nich realizuje svůj projekt „Pre-

vence bezdomovecví“. 

Jde o tzv. tréninkové byty, jejichž 
nájemné je Úřadu městského obvodu 
plně hrazeno Armádou spásy. Jejich 
uživatelé – pokud se po dobu nejmé-
ně dvou let osvědčí – mají možnost 
získat k těmto bytům nájemní vztah.

Počet tréninkových bytů, které 
Armá da spásy v centrálním ostrav-
ském městském obvodu spravuje tak 
stoupl na 25. „Spolupráce s Armádou 
spásy,“ říká místostarosta Tomáš Ku-
řec, „je naprosto bezproblémová. Je jí 
projekt prevence bezdomovectví, kdy 
intenzivní a systematickou sociální 
prací vedou problémové rodiny k po-
stupnému osamostatňování, se mi-
mořádně osvědčuje.“

Komunitní centrum Armády spásy 
sídlí na Palackého ulici 25 v Přívozu. 
Simona Lojková, koordinátorka pro-
jektu Prevence bezdomovectví, cha-
rakterizuje doprovodný sociální pro-
gram Počitadlo, určený předškolním 
dětem: „Jedná se o děti ve věku od 
4 do 6 let z rodin uživatelů trénin-
kových bytů, zejména z oblasti zadní-
ho Přívozu. Za jišťujeme hlídání dětí, 
aby si jejich maminky mohly vyřídit 
úřední záležitosti, účastnit se na dal-
ším vzdělávání, hledat si práci apod. 
Podporujeme i aktivní využití volného 
času rodičů s dětmi tak, aby ho trávi-
li smyslu plně, např. účastí na kultur-
ních akcích či výletech. To posiluje 
rodinné vazby.“  (da)

Armáda spásy: 25 bytů pro Prevenci bezdomovectví 

Koordinátorka projektu Armády spá-
sy Prevence bezdomovectví Simona 
Loj ková a místostarosta Tomáš Kuřec 
v komunitním centru na Palackého 
ulici. 

Obyvateli tréninkových bytů jsou čas-
to neúplné rodiny. 

Spadlá větev vypadá na fotografii 
nebezpečněji než ve skutečnosti.

Od 1. dubna 2008 je Městskou policií Ostrava provo-
zována neurgentní zelená linka 800 199 922. Za rok 
jejího fungování bylo přijato 3 570 oznámení týkající 
se veřejné zeleně, osvětlení, dopravního značení, 
černých skládek, vraků, uhynulých zvířata apod.
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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 dožívají 
90 a více let v květnu: Rudolf 
Mrá zek, Ludmila Štigelová, Josefa 
Nešporová, Ludmila Glosová, Žo-
fie Vengelová, Ludmila Dubová, 
Eva Veselá.

Blahopřejeme jubilantům

Poznej svého strážníka!
Okrsek č. P 1

Okrskář: str. Tomáš Chlebovský 

Ulice: Marián-
sko horská, Jir-
ská, U Tiskárny, 
Cho pinova, Ná-
draž ní, Ma cha-
ro va, Špálova, 
Na Liš kovci, Na 
Můst ku, Wattova, 
Jungmannova, 
Skla dištní, Ar be-
so va, Zá krej so-
va, Wint rova, Li-

bu šina, Sokolská třída, Ša faříkova, 
Hlávkova, Muglinov ská, nám. Sva-
topluka Čecha.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: Hlavní nádraží, Hasičské mu-
zeum, Archiv města Ostravy, ZŠ Pře-
mysla Pittra, mateřské školy, zdravot-
ní středisko, hlavní pošta, Krizové 
a poradenské centrum, herny, Hotel 
City a Max.

Okrsek č. P 2

Okrskář: str. Tomáš Altenburger 

Ulice: Ge bau-
e rova, Teslova, 
Kos mova, So kol-
ská třída, Mug li-
nov ská, Korej-
ská, Trocnovská, 
Orebitská, New-
to nova, K Lávce, 
Fügnerova, Háj-
ko va.

Jedná se o ok-
r  sek, který tvoří objekty: ZŠ Ge-
bauerova, občerstvení Vyhlídal, re-
staurace U Dlou hých, Na Růžku, ga-
ráže na ul. Mug li novská, firma Ha dex, 
večerka Amaja, dopravní hřiště, firma 
výtahy Ostrava.

Okrsek č. P 3

Okrskář: str. Jaroslav Orgoník

Ulice: Hlu čín ská, Koksární, Křišťa-
no va, Žofie Podlipské, Na Ná honu, 
Pod ko vářská.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: Au to bazar, Servis Škoda Auto, 
Kok sovna Svoboda, Autovrakovišťě 

zahraničních aut, 
Vzdělávací a tré-
ninkové centrum, 
Zam Servis, Dal-
kia a.s., Man 
Truck Center, 
Sta vební cent-
rum group, čer-
pací stanice 
Ben zina, areál 
ga  ráží, restaura-

ce D 47, areál dolu Odra.

Okrsek č. P 4

Okrskáři:  str. Petr Štípek 

str. Marek Liška 

str. Alexandr Kovalík

Ulice: Hlu čín-
ská, Slovenská, 
Palackého, Na 
Mlýnici, Elišky 
Krásnohorské, 
Ka rolíny Světlé, 
Dobrovského, 
Božkova, Hál ko-
va, Terezy No vá-
kové, Vinařické-

ho, Přednádraží, Úprkova, Rovná, 
Pod mo lová, Na Náspu, K Sazovně, 
Hey du kova, Na Valše, Jaroňkova, 
Oder ská.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: Armáda spásy, občerstvení 
U Bedřicha, autobazar, benzínová 
pumpa Slovnaft, firma Dunaj, firma 
Libros, OZO Ostrava, garáže na ulici 
Úprkova, komunitní centrum Čerheň, 
firma Janík aj.

UPOZORNĚNÍ: čísla okrsků jsou 

pouze informativní. Proto některé 

používají i písmena např. P 1.

Okrsek č. P 6

Okrskáři:  str. Michal Starowicz 

str. Roman Ochynský

Ulice: Mug li novská, Sadová, Hru-
šovská, U Par ku, E. F. Bu ria na, Pelc-
lo va, Partyzánské náměstí, Na Bě lid-
le, Budečská, Vítězná, So kol ská tří-
da. 

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: obytných domů, garáží, restau-
rací a obchodů, herna, ubytovny Sta-
vařov, Dům Na půl cesty, sportovní 
hala SAREZA, sportovní a školicí 
středisko PRO SPORT, vozovna tro-
lejbusů, Krajská hygienická stanice, 
čerpací stanice BENZINA, Hutní 
mon táže, sál království Jehovových.

Okrsek č. P 7

Okrskáři:  str. Dalibor Škandera

str. Roman Smoloň 

Ulice: Horova, Blahoslavova, So-
kol ská třída, Sadová, Pre slo va a Ví-
tězná.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: Pol ský konzulát, mateřská ško-
la, Lázně Sareza, tenisové kurty, Dět-
ský Ráj, restaurace Sport, Čap ko va 
Sokolovna a Střední průmyslová ško-
la elektroniky a informatiky.

Okrsek č. P 8

Okrskáři:  str. Miloš Basta

str. Vladimír Ondo

Ulice: 30. dubna, Gregorova, Na 
Desátém, Bal carova, Os tr či lova, Sla-
víč ko va, Ženíškova, Josefa Lady, 
Zbo rovská, Ná dražní, Sokolská třída.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty obytných domů, MŠ, ZŠ a gym-
názia, Dům dětí a mládeže, restaura-
ce, obchody, Diagnostické centrum, 
OKD, Magistrát města Ostravy aj.

Okrsek č. P 9

Okrskáři:  str. Stanislav Mihok

str. Pavel Válek

Ulice: Mug li nov ská, Mysl be ko va, 
Su char dova, Slavíčkova, Kři žíkova, 
Ži vič ná, Verdunská, Bachmačská, Na 
Spojce, Jind ři cho va, Škrétova, Ná-
dražní, So kolská třída, Zborovská.

Jedná se o okrsek, který tvoří ob-
jekty: obytné domy, MŠ, restaurace 
a obchody, Hornická poliklinika, po-
bočka České pošty aj.

Na www.moap.cz v sekci O měst-
ském obvodu, která se ukazuje na 
úvodní stránce jako první vlevo 
nahoře, je zařazena nová podsek-
ce s názvem Městská policie – 
okrsky a okrskáři. 

4. a 5. dubna se v Domě s pečovatelskou službou Gajdošova 39 konala výstav-
ka rukodělných výrobků s tematikou Velikonoc. Organizátory i výrobci byli se-
nioři, kteří se scházejí pravidelně každé úterý na zájmovém setkávání s názvem 
„Pojďte mezi nás“. K vidění byly kraslice zdobené různými technikami jako háč-
kování, drátkování, ubrousková technika apod. Další dekorativní předměty byly 
upleteny z proutí, drátků, uháčkovány, vyrobeny paličkováním nebo vyšíváním.

Také letošní Velikonoce strávili hrá-
či basketbalového klubu BCM Ostrava 
na turnajích ve Francii. Po loňském 
úspěšném účinkování se opět utkali 
s kvalitními týmy z Evropy a USA.

Ve městě La Roche sur Yon se hrál 
turnaj kadetů (hráči do 16 let). Soupeři 
byli velice kvalitní: Gondon – Hanley 
New York All stars (výběr USA), 
Toronto CIA Bounce (výběr Kanadské 
provincie), BC Vilnius, CASVI Madrid. 
Pro naše mladé hráče (polovina naše-
ho družstva byla tvořena o rok mladší-
mi chlapci) bylo obrovskou zkušeností 
hned první utkání proti výběru New 
Yorku, který nás porazil rozdílem třídy 
95:33. Kluci zažili srovnání s druž-
stvem z „kolébky“ basketbalu a zjistili, 
že mají před sebou ještě obrovský kus 
práce. V konečném účtování skončilo 
BCM Ostrava na 8. místě. 

Město Cholet hostilo kategorii ju-
niorů (hráči do 18 let). Také zde bylo 
možné vidět družstva zvučných jmen, 
např. Real Madrid (Španělsko), Stella 
Azura (Itálie), KK Zitko Bělehrad 
(Srbsko), BC Vilnius (Litva). Tři smol-
né porážky znamenaly až 11. místo 
v turnaji.  

Individuální soutěže byly nicméně 
ve znamení našich hráčů. V soutěži 
ve smečování se na druhém místě 
umístil David Kouřil, 3. místo ve střel-
bě za 3 body získal David Hrnčíř. 

Jen možnost konfrontace s kvalit-
ními týmy může posunout naše hráče 
a potažmo český basketbal o kus dál. 
Účast našich družstev byla podporo-
vána z rozpočtu Statutárního města 
Ostrava.

 Jan Veselý, BCM Ostrava

Basketbalisté BCM 

Ostrava ve Francii

Na Velký pátek 10. dubna se Mo-
ravská Ostrava stala jedním z 84 míst 
České republiky, kde se uskutečnilo 
veřejné čtení z Bible 21. století, což je 
překlad Písma svatého do současné-
ho jazyka. 

Na úvod akce, jejímž patronem je 
Nadační fond České bible, promluvili 
duchovní dvou největších křesťan-
ských společenství – katolické církve 
a církve evangelické. 

Starosta městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz ve své pro-
mluvě pak zdůraznil, že bible, jakožto 
základní duchovní dílo naší civiliza-
ce, je nositelem hodnot, na nichž 
stojí i naše demokratická současnost: 
porozumění, odpuštění, oběť, mezi-
lidská solidarita, láska, duchovní 
smysl naší existence.

„Veřejné čtení z bible v Moravské 
Os travě,“ připomenul dále starosta 
Svozil, „je malým příspěvkem k lidské 
štafetě, jejímž prostřednictvím jsou 
duchovní hodnoty bible předávány 
dalším generacím“. 

Nový překlad bible je k dostání ve 
všech knihkupectvích – cena 250 Kč. 
Jednotlivé kapitoly – v psané i mluve-
né podobě – jsou ale ke stažení i po-
slechu na internetu. 

Od myšlenky na překlad bible do 
současného jazyka po dokončení 
projektu uběhlo patnáct let. Pře kla da-
telé Alexandr Flek (Nový a část Sta-
ré ho zákona) a Jiří Hedánek (část 
Starého zákona) vycházeli z původ-
ních biblických jazyků, ale přihlíželi 
i k textu Bible kralické.

(da)

Na Masarykově nám. se četlo z Bible 21. století

Starosta MOb MOaP ing. Miroslav Svozil při projevu k zahájení čtení z Bible 
21. století na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě. 

V červnovém Centru budou uveřejněny zbývající okrsky.

„Počet občanů ČR v našem obvo-
du byl k 31. 3. 2009 40 469, cizinců 
s trvalým pobytem 582, což je o 140 
více než ke konci roku 2008,“ infor-
movala nás paní Jana Stančíková, ve-
doucí oddělení matriky a ohlašovny. 

V matričních knihách je zapsáno za 
1. čtvrtletí 286 dětí (děti narozené 
v nemocnici v Moravské Ostravě, z to-
ho 147 chlapců, 139 děvčátek, jedno 
dítě bylo vloženo do baby boxu (ne-
mocnice MO) dne 26. 1. 2009.

Úmrtí v našem matričním obvodu 
bylo zaznamenáno 328. Dále 20 
sňat ků, z toho 5 cizinců, (2 z Ukraji-
ny, 2 ze Slovenska, 1 z ostrova Mau-
ricius), jedno manželství bylo bohužel 

uzavřeno ve vazební věznici Na Hrad-
bách. Zapsána byla i dvě registrova-
né partnerství.

V měsíci únoru se uskutečnilo vítá-
ní dětí, kdy z 80 pozvaných se jich 
dostavilo 41. Za 1. čtvrtletí navštívili 
osobně členové komise APOS 18 jubi-
lantů, kteří slavili svá životní jubilea 
90 let a více. Podle paní J. Stančíkové 
se uskutečnila na Nové radnici i svat-
ba s rekordní účastí za poslední dese-
tiletí, odhadem bylo přítomno na čtvrt 
tisíce hostů. Pár oddával zastupitel 
Vladimír Polák, který sklidil při svém 
svatebním projevu dvakrát bouřlivý 
potlesk, mj. i za blahopřání v řečtině 
(rodná řeč ženichova).  (rd)

Za 1. čtvrtletí přibylo 140 cizinců

CENTRUM  s přílohou
Toto vydání zpravodaje Centrum 

má barevnou přílohu „Zóny se 
zákazem konzumace alkoholu“. 
Mapa vám, vážení čtenáři, jistě 
bude sloužit k podrobnému se-
známení s naším obvodem.
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Tělocvičná jednota Sokol byla 

v Moravské Ostravě založena již 

v roce 1891 a pozoruhodný byl 

fakt, že se do ní hlásili příslušníci 

všech sociálních vrstev bez výjim-

ky: živnostníci, tovární úředníci 

i  dělníci, advokáti, studenti a – to 

je zaznamenáno přesně – dvanáct 

českých učitelů. Byl to pozoruhod-

ný čin, protože do té doby Češi 

mohli v Ostravě navštěvovat jen 

německé tělovýchovné spolky. 

Parcela pro stavbu tělocvičny byla 
zakoupena poblíž Národního domu 
za 1 800 zlatých, což bylo asi za tře-
tinu reálné ceny. Tehdejší archivář 
Sokola Jan Smutek připomíná v roce 
1896, že místo je dobré, ale „bůhví-
kdy se začne stavět, neboť na vybu-
dování domu a tělocvičny by bylo za-
potřebí alespoň dvacet tisíc zlatých“. 

Nicméně sokol-
ská myšlenka sílila 
a Moravská Ostra-
va se stala sídlem 
Sokolské župy mo-
ravskoslezské, kte-
rá sdružovala dva-
cet šest jednot. 
Starostou se stal 
známý ostravský 
advokát, český 
vlastenec a kultur-
ní pracovník Karel 
Fajfrlík. Ten měl ne-
jen skvělé organi-
zační schopnosti, 
ale uměl sehnat 
 také donátory – dnes bychom řekli 
sponzory. A tak byla v roce 1904  
vedle Národního domu na ulici Neue-
gasse, po roce 1918 přejmenovanou 
na Čs. legií, dokončena stavba so-
kolského domu s tělocvičnou, a to 
v historizujícím slohu s  neoklasicist-
ními prvky. 

V šedesátých letech minulého sto-
letí byl k objektu přistavěn ještě gym-
nastický sál. V obou tělocvičných za-
řízeních, která se nacházejí ve dvoře, 
se cvičí i v současnosti. (na)

Otázka pro soutěžící: Kdy byla 

dokončena stavba Sokolského 

domu v Moravské Ostravě na 

dnešní ulici Čs. legií? Od pověď 
zašlete do 20. květ na.

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. 

Historie moravskoostravského Sokola začíná na ulici Čs. legií

Pouze nepříliš výrazný název SOKOL 
(označeno elipsou) na fasádě 2. patra 
tohoto domu na ulici Čs. legií je důka-
zem, že se jedná o sokolský dům.

V tomto gymnastickém sále cvičila a později trénovala 
olympionička Adolfi na Tkačíková.

Waldorfská škola vydává 

tři školní časopisy

V letošním školním roce získala 
Základní škola waldorfská, která sídlí 
v Ostravě-Fifejdách na ul. Gen. Píky, 
grant na vydávání prvního ročníku 
školního časopisu. Byla sestavena 
redakční rada ze zástupců všech tříd, 
která se schází každý čtvrtek a rokuje 
nad příspěvky a návrhy jednotlivých 
přispěvatelů. 

Waldíček červeného patra přiláká 
děti 1.–3. třídy kromě jiného omalo-
vánkami, rébusy, pohádkami psanými 
velkými tiskacími písmeny apod. 

Žáci 4.–9. tříd, zeleného a modré-
ho patra, naplní svého Waldíka a Wal-
du vlastními příspěvky, které zachy-
cují všechny události, které se ve 
škole uskutečnily v poslední době. 

„Ve školním časopise budou prů-
běžně zveřejňovány i verše našich 
žáků. A taky se těšíme, že se řady 
korespondentů rozšíří a časopis se 
stane živou součástí naší školy,“ říká 
paní učitelka Mgr. Lenka Holeksová.

Další akci přibližuje paní učitelka 
Mgr. Jana Seidlová: „Už třetím rokem 
pořádáme Jarní dílny, letos to bude 
30. dubna odpoledne. Jejich cílem je 
zútulnit a vyzdobit naši školu, even-
tuálně vyrobit dárky pro návštěvy 
a hosty. Na Jarní dílně budeme vyrá-
bět z ovčího rouna, malovat na hed-
vábí, nově si vyzkoušíme malování 
na sklo a batikování.“ (inf) 

Rekonstrukce základní školy, jež 

sídlí na ulici Generála Píky, se 

úspěšně chýlí ke konci. Konkrétně 

se jedná o kompletní obnovu pavi-

lonu E, v němž se nachází sportov-

ní zázemí areálu, a to včetně bazé-

nu a dvou tělocvičen. Náklady na 

realizaci činí přibližně šedesát jed-

na milionů korun. 

Rekonstrukce začala v listopadu 
loňského roku, přičemž celá akce by 
měla být dokončena letos v červnu. 
Kromě bazénové vany, která získá 
pouze kvalitnější nátěr, jinak zůstává 
v původním stavu, se stavební úpravy 
týkají sprch, šaten, sociálního zaříze-
ní, podlahových krytin, obkladů, stro-
pů, ventilace, oken, dveří, palubovky, 
silnoproudých a slaboproudých roz-
vodů apod. „Vypadá to, že se vše 

stihne v řádném termínu, takže v příš-
tím školním roce by se měly bazén 
a tělocvičny normálně využívat,“ říká 
ředitel školy Jan Veselý s tím, že roz-
měrově se nic nezmění. A to vzhle-
dem k tomu, že konstrukce střechy je 
koncipována tak, že s ní nelze vůbec 
manipulovat. „Sice bychom uvítali, 
kdyby se prostor v tělocvičně zvětšil, 
ale nejde to,“ dodává Veselý.

Součástí velké tělocvičny je sice 
regulérní basketbalové hřiště, ale 
oproti běžným sportovním halám je 
za postraními a koncovými čarami 
menší prostor, takže se zde mohou 
hrát pouze zápasy žáků nebo minižá-
ků. To samé platí také v případě se-
dmnáctimetrového bazénu, který ne-
ní určen ke kondičnímu nebo závod-
nímu plavání, výuka plavání nebo 
hodiny tělocviku však zde mohou 
probíhat bez omezení. „Samozřejmě 
že naše děti nezůstaly bez sportov-
ních aktivit ani během rekonstrukce. 
V prvním pololetí výuka plavání pro-
bíhala na porubském bazénu Sareza, 
ve druhém pololetí děti jezdí do areá-
lu Ještěrka v Radvanicích. Co se týká 
tělocviků, tak ty řešíme podle okol-
ností. Pokud je příznivé počasí, tak se 
chodí do haly Tatran, kde hrávají bas-
ketbalisté Nové huti Ostrava nebo do 
haly Mittalu Ostrava na Varenskou 

ulici. V zimě byly na programu běžky, 
vycházky nebo nějaké sáňkování. 
Když se otepluje, je to výrazně lepší, 
protože děti chodí na školní hřiště, 
které je od dubna do října otevřeno,“ 
konstatuje dále Jan Veselý. 

Plně využitá sportoviště

Nespornou výhodou daného kom-
plexu je, že se poblíž nachází vícero 
subjektů, které se mohou v tomto 
areálu věnovat sportovním aktivitám. 
„Tělocvičny i bazén využívají kromě 
nás také žáci ze základní waldorfské 
školy a studenti z waldorfského lycea, 
případně žáci ze základní školy na 
Ostrčilově ulici. Navíc tělocvična je 
v odpoledních hodinách vyhrazena 
pro různé zájmové kroužky a také pro 
naše sportovní kluby, vzhledem ke 
sportovnímu zaměření některých na-
šich tříd,“ říká ředitel základní školy, 
který zároveň doufá, že se nebudou 

opakovat jisté negativní situace jako 
v minulých letech. Venkovnímu areálu 
totiž nepomohlo ani jeho oplocení 
před útoky sprejujících výrostků. 
„Snad se veřejnost a hlavně děti 
a mládež budou k opravenému objek-
tu chovat ohleduplně. Rekonstruova-
nou budovu by sprejerské výtvory 
znehodnotily. Uvažujeme nad kame-
rami, které by monitorovaly pohyb 
v okolí,“ uzavírá Jan Veselý.

Petr Bidzinski

Rekonstrukce na ZŠ Gen. Píky: bazén a tělocvična

V roce 2004 byl v areálu ZŠ rekonstruován pavilon C včetně školní ku-
chyně. Práce byly v objemu 31,2 mil. Kč. 

V roce 2005 byl rekonstruován suterén objektu a upraven na archiv. 
Práce byly v objemu 0,9 mil. Kč. Ve stejném roce byl kompletně rekon-
struován pavilon B v ceně 28 mil. Kč. 

V roce 2006 byl kompletně rekonstruován pavilon A včetně vnitřních 
rozvodů, a to v ceně 70 mil. Kč.

Na současnou rekonstrukci pav. E je počítáno s částkou 61,2 mil. Kč.

Výherci s bonusem
103 správných odpovědí bylo 

za řazeno do slosování „Soutěže 

s bo nusem“ o tři výhry po 2 000 

Kč. Čtenáři-senioři zpravodaje 

CENTRUM odpovídali na otáz-

ky uveřejněné v únoru, březnu 

a dubnu 2009. Soutěžní úkoly 

se vztahovaly ke stavbám, je-

jichž majitelem je společnost 

RPG Real Estate, která vlastní 

a spravuje největší by tový fond 

v centrálním městském obvodu 

Moravská Ostrava a Pří voz. 

Únorová otázka se týkala býva-
lého ředitelství Vít kovických ka-
menouhelných dolů na Sme ta-
nově náměstí, v březnu jsme se 
ptali na osud ředitelské vily, na-
cházející se na křižování ulic 
Českobratrské a So kolské a v dub-
nu se otázka vztahovala k bývalé 
Jámě Jindřich a dnešní ulici Na 
desátém.

Vylosováni byli: pan Zdeněk 

Mrnuš tík (odpovídal dopisy) 

a dva účastníci, kteří použili 

e-mail – paní Fran tiš ka Vaňá-

ková a pan Břetislav Bar tu sek. 

Výherci Soutěže s bonusem 
obdrží peněžitou výhru poštou na 
adresu, kterou uvedli v dopise či 
v e-mailu.

Děkujeme všem soutěžícím za 
zájem i jejich pochvalná slova, ale 
i kritické připomínky k obsahu 
zpravodaje Centrum.

Naše soutěž však pokračuje!!! 
V listopadu minulého roku jsme 
vyhlásili soutěž Naše Ostrava, 
která skončí vylosováním vítězů 
v říjnu letošního roku. Čeká nás 
tedy ještě pět soutěžních otázek. 
Všichni, kteří se této soutěže 
účastní, tedy i ti, kteří již byli oce-
něni v dílčí Soutěži s bonusem, 
mají šanci i na závěrečnou prémii, 
která je opět ve výši 3x 2 000 Kč. 
Každá vaše odpověď, ať už byla 
zaslána v dopise, na korespon-
denčním lístku nebo e-mailem 
(a těchto odpovědí je většina) bu-
de zařazena do závěrečného slo-
sování.  (red)

Finále celostátní soutěže Fasáda roku: 

rekonstruovaný dům na Partyzánském náměstí
Mezi osm finalistů letošního de-

vátého ročníku soutěže Fasáda ro-

ku 2008, jejíž výsledky byly počát-

kem dubna vyhlášeny v pražském 

Národním divadle, byl v kategorii 

Re  konstrukce nominován činžovní 

dům na Partyzánském náměstí 

1738/2. Celkem se do soutěže při-

hlásilo 259 objektů z celé ČR.

Dům, nyní v majetku společenství 

vlastníků, byl jako součást souboru 
šesti obytných domů a obchodního 
objektu navržen v roce 1925 projekční 
kanceláří moravskoostravského archi-
tekta Arnošta Kornera. Pro své urba-
nistické a architektonické hodnoty byl 
v roce 2001 prohlášen kulturní památ-
kou. Revitalizaci domu s deseti byty 
a dvěma nebytovými obecními prosto-
ry připravila a organizovala společnost 

EURO REVITAL s. r. o, pro její realiza-
ci byla vybrána společnost Winro s.r.o. 
Oprava fasády, střešní krytiny a repa-
sování kastlíkových oken probíhaly od 
dubna do října loňského roku. Umís-
tění v celostátní silné konkurenci je 
významným úspěchem, který podle 
slov starosty městského obvodu MOaP 
ing. M. Svozila podpoří návrat bydlení 
do centra města a jeho zkrášlení. (lk)

r. 2005 r. 2008

Návštěvní den

s Barborkou

Dopravní podnik Ostrava, a. s., si 
letos připomíná 60. výročí svého vzni-
ku. Na sobotu 23. května je u této 
příležitosti naplánován Den otevře-
ných dve ří s bohatým programem 
v Ústřed ních dílnách v Martinově. 
Vystoupí zpěvák Pavel Dobeš, taneč-
ní skupina s orientálními tanci i histo-
ričtí šermíři, kteří předvedou rytířské 
turnaje. Účast níci oslav si budou mo-
ci vyzkoušet také simulátor nárazu 
nebo zásady první pomoci, s kterými 
je seznámí odborníci teamu BESIP. 
Chybět samozřejmě nebudou soutě-
že pro malé i velké, stánky s občerst-
vením a upomínkovými předměty. 

Milovníci techniky se mohou těšit 
na výstavu moderních i historických 
typů autobusů a tramvají. Martinovské 
Ústřední dílny slouží již čtyřicet let. 

V neděli 24. května pak Dopravní 
podnik zpřístupní všem zájemcům 
tramvajovou vozovnu v Moravské Os-
tra vě, která slaví své již osmdesáté 
výročí. Neděle bude proto věnována 
historickým jízdám přes centrum 
města. 

MHD funguje v Ostravě již úctyhod-
ných 115 let. (rd)

17metrový bazén
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Volby do 

Evropského 

parlamentu 
Vstupem České republiky do 

Evropské unie 1. 5. 2004 vzniklo 

automaticky občanům ČR občan-

ství Evropské unie, a tím i právo 

volit své zástupce do Evropského 

parlamentu. Poslanci jsou voleni 

na dobu 5 let. Na území České re-

publiky se volí 24 poslanců.

Volby do Evropského parlamen-

tu se na území České republiky 

uskuteční v pátek 5. června 2009 

od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v so-

botu 6. června 2009 od 8.00 hod. 

do 14.00 hodin.

Právo volit na území České repub-
liky do Evropského parlamentu má 
každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, a občan jiného členského stá-
tu, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let, je po dobu nejmé-
ně 45 dnů veden v evidenci obyvatel 
a do 26. dubna 2009 požádal o zápis 
do seznamu voličů. Překážkami ve 
výkonu volebního práva je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a zbave-
ní způsobilosti k právním úkonům. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství ČR (plat-
ným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR, nebo cestovním průka-
zem ČR), nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu 
Evropské unie a je na území České 
republiky veden v evidenci obyvatel. 

Seznam voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu vede obecní úřad 
samostatně pro každé volby do EP. 
Seznam voličů byl uzavřen ke dni 
26. 4. 2009. Znamená to, že volič vy-
koná své volební právo v tom voleb-
ním okrsku, ve kterém byl k tomuto 
dni veden v evidenci obyvatel jeho 
trvalý pobyt. Změna trvalého pobytu 
v době od uzavření seznamů do dne 
konání voleb nemá na jeho zařazení 
do seznamů voličů žádný vliv. Roz-
hod ne-li se volit v okrsku nového trva-
lého pobytu, je to možné jen s vyříze-
ným voličským průkazem, jenž bude 
voliči vystaven v místě původního 
trva lého pobytu.  

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz oznamuje voličům 
trvale hlášeným v tomto obvodu, kteří 
ve dnech konání voleb do Evropského 
parlamentu nebudou v místě trvalého 
pobytu, že o voličské průkazy pro 
volby do EP mohou požádat osobně 
nebo písemně nejpozději do 21. květ-
na 2009 v Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nová 
rad nice, Prokešovo náměstí 8 (kan-
celář č. 178 – ohlašovna v 1. poscho-
dí), a to v pondělí a ve středu v době 
od 8.00 do 11.30 hodin, od 12.30 do 
17.00 hodin, a ve čtvrtek v době od 
8.00 do 11.30, 12.30 do 16.00 hodin, 
po předložení občanského průkazu 
nebo cestovního pasu. Předložení 
tohoto průkazu a dokladu totožnosti 
opravňuje voliče k hlasování v kte-
rémkoliv volebním okrsku na území 
ČR.

Hlasovací lístky budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb a budou také 
k dispozici v každé volební místnosti. 

Každý volič se musí před hlasová-
ním odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební komise hlasová-
ní neumožní. V tomto prostoru vloží 
volič do úřední obálky jeden hlasova-
cí lístek (tj. lístek se jmény kandidátů 

vybrané politické strany, hnutí nebo 
koalice), na němž může zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýše 
u dvou kandidátů vyznačit, komu dá-
vá přednostní hlasy.

Volič, kterému jeho zdravotní stav 
nedovoluje přijít do volební místnosti, 
může požádat ve dny voleb, aby ho 
členové okrskové volební komise na-

vštívili s přenosnou volební schrán-
kou. Žádosti již nyní eviduje paní 

Jarmila Křenová na tel. čísle 599 

442 415 a slečna Monika Za hrad ní-

ková na tel. čísle 599 442 332.

K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu voleb ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise. 

V Úřadu městského obvodu Mo rav-
ská Ostrava a Přívoz (v budově Nové 
radnice) na Prokešově náměstí 8 bu-
de v průběhu voleb zajištěna služba, 
která v kanceláři číslo 177 vydá vyho-
tovené občanské průkazy, a to v  pá-
tek 5. června od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 
14.00 hodin.

Okrsky a volební místnosti jsou 
podle místa trvalého bydliště stano-
veny v městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v „Oznámení o době 
a místě konání voleb do Evropského 
parlamentu“. 

Bc. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy ÚMOb MOaP


