
Od 1. dubna je zpoplatněno par-

koviště před Městskou nemocnicí 

na Fifejdách. Už vloni požadovalo 

vedení nemocnice vyřešit situaci 

na tomto parkovišti. 

Na parkovišti totiž dlouhodobě par-
kovali obyvatelé okolních domů nebo 
návštěvníci Stodolní ulice. Nařízení 
statutárního města Os tra va č. 8/2009, 
které nabylo účinnosti 1. 1. 2010, 
umožňuje, aby se za parkování na 
tomto parkovišti platilo. Ná sledně by-
la na základě rozhodnutí Ra dy měst-
ského obvodu MOaP ze dne 11. 2. 
2010 uzavřena nájemní smlouva. 

První hodina parkování je zcela 
zdarma, každá další stojí 15 Kč. Ma-
ximální sazba za celý den je 60 Kč.

K tomuto kroku se přistoupilo z dů-
vodu, aby občané, kteří chtějí navští-
vit své příbuzné v nemocnici, nebo ti, 
kteří chtějí nakoupit léky v blízké lé-
kárně, mohli na tomto parkovišti bez 
problémů zaparkovat.  (peb)

Pavla Beretová stále bydlí na Va-
ren ské ulici. Chodila na základní ško-
lu Kounicova a také středoškolské 
vzdělání získala v Ostravě (Biskup-
ské gymnázium v Zábřehu). Poté se 
rozhodla zkusit herecké štěstí v Pra-
ze. Uspěla. Dnes je stálou členkou 
činoherního souboru Národního diva-
dla. Byla dokonce nominována na 
Cenu Thálie za rok 2009. 

Jaké kroky předcházely tomu, že 

momentálně máte stálé angažmá 

v Národním divadle v Praze?

Především to bylo obrovské štěstí. 
Hostovala jsem zde už v prváku, pak 
náš celý ročník vzali jako stafáž do 
Cyrana z Bergeracu. Poté z jedné 
role odstoupila Petra Špalková, a pro-
tože potřebovali mladou holku, vzpo-
mněli si na mě. Je docela absurdní, 
že první jeviště, na kterém jsem stála, 
bylo Národní divadlo…

Kde hledat příčinu toho, že z Os-

travy pochází, nebo ostravskými di-

vadly prošlo, tolik herců a hereček, 

kteří se úspěšně etablovali v Praze 

(L. Žáčková, J. Hájek, R. Krajčo, 

D. Zábranská, J. Bir gu so vá atd.)?

Mám pocit, že lidé v Ostravě berou 
svou práci vážněji, což jim pak dává 
velkou sílu na sobě pracovat a být 
dobrý. Jsou to prostě dobří lidé, a po-
tom i dobří herci. Myslím si, že mít 
ostravskou náturu je výhoda všude 
ve světě, nejenom v Praze. Ostraváci 

jsou třeba velcí patrioté, což není ob-
vyklé. Stojíme si i za tím málem, co 
v Os tra vě máme.

Jak byste popsala současnou 

Ostravu?

Ostrava je úžasná. Navždy zůstane 
mým domovem. Je čím dál tím krás-
nější a živější. Mám velkou radost 
z toho, jak teď funguje Stará Aréna. 
A vůbec veškeré divadelní dění zde 
je úžasné. Věc, která mě velmi mrzí, 
je otázka smogu. Mělo by se s tím 
něco dělat, ale sama nevím co. 

Televizní diváci vás mohli vidět ve 

filmech Hodina klavíru, Jose fo-

va cesta a také v povídkách Mi ro sla-

va Donutila 3+1, nicméně seriálo-

vým rolím se prozatím vyhýbáte… 

Nechci se vůči ničemu vymezovat. 
Chci dělat všechno a chci se všechno 
naučit. Zatím vždy dávám přednost 
divadlu. Teď však točím s Irenou 
Pavláskovou třídílný televizní film. 
Hraje tam třeba Simona Stašová, 
Stanislav Zindulka a Jana Pidr ma-
nová. Pracovní název zní Bludičky. 
Česká televize ho odvysílá asi v roce 
2011.  (peb)
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Vážení spoluobčané, 
jsem rád, že se během pár po-

sledních let podařilo zajistit rozsáh-
lejší spolupráci s nestátními nezis-
kovými organizacemi (NNO) půso-
bícími v našem městském obvodu 
(MOb) a v našem městě, a to i v 
oblasti sociálního bydlení. V sou-
časné době se realizuje v našem 
MOb několik projektů s programem 
sociálního bydlení.

Z pohledu bytové správy se stále 
jedná o svěřené nájemní byty, které 
jsou pronajímány za stejných pod-
mínek, tj. platí zde stejná výše ná-
jemného podle platných předpisů 
a stejné ceny doprovodných služeb 
jako pro ostatní nájemce nájemních 
bytů svěřených do péče městského 
obvodu. Smluvně však mohou ne-
státní organizace „podnajímat“ tyto 
byty svým klientům. A to však pou-
ze za předpokladu, že tito klienti 
souhlasí s účastí v daném sociál-
ním programu pod dohledem so-
ciálních pracovníků. Smlouva je 
uzavírána na dobu určitou, ve větši-
ně případů jen na několik měsíců. 
Spolupráce je podmíněna ještě 
ohlašovací povinností vůči bytové 
správě a MOb a spoluprací NNO 
s odborem sociálních věcí MOb. 

MOb zajišťuje: a) výběr bytů – 
stanovení smluvních podmínek pro-
nájmu, b) uzavření nájemní smlou-
vy, obsahující souhlas pronajímate-
le, který má uzavřenou podnájemní 
smlouvu s klientem NNO, c) uplat-
nění jistého zvýhodnění pro občany 
našeho MOb a podmínění toho, že 
občan bude spolupracovat s naším 
odborem sociálních věcí. 

NNO zajišťuje: a) úhradu nájem-
ného, příp. služeb, b) odpovědnost 
za případnou škodu, c) ohlašovací 

povinnost o změ-
nách na bytě, 
výběru klienta, 
případně spolu-
práci s naším 
odborem so-
ciálních věcí, d) 
uzavření podná-
jemní smlouvy, 
e) sociální práci s klientem, sociální 
poradenství, volnočasové aktivity 
pro klienty i členy jeho rodiny. 

Výhody spolupráce: 1) Eko no-

mické: stabilizace výběru pojistné-
ho, omezení vzniku škod = snížení 
nákladů na údržbu těchto bytů. 2) 

Sociální: a) prevence před hrozbou 
sociálního vyloučení, b) sociální in-
tegrace (lepší a snazší soužití), c) 
zdůraznění hodnoty bydlení jako 
kvality života, d) zajištění sociální 
práce mezi různými skupinami oby-
vatelstva, e) lepší spolupráce se 
sociálními pracovníky našeho od-
boru sociálních věcí, f) zvýšená 
účinnost sociální práce. 3) Bez-

pečnostní: a) větší ohleduplnost 
a tolerance, b) snížení počtu kon-
fliktů, c) zvýšení odolnosti klientů 
před některými patologickými jevy. 

Nevýhody: a) nedostatečný po-
čet bytů, b) malá kapacita NNO 
(personální i finanční), c) program 
dokončí část klientů – chybí nava-
zující projekty. 

V současnosti běží nebo je ve 
zkušební tzv. pilotní fázi celkem 7 
projektů. Každý projekt zaštiťuje ji-
ná organizace. Městský obvod k té-
to činnosti zatím vyčlenil 45 nájem-
ních bytů. Je pravděpodobné, že 
v budoucnu ještě dojde ke zvýšení 
počtu těchto bytů. 

Jiří Groll

místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Starostu našeho městského obvodu ing. Miroslava Svozila navštívily Romana Vlková (vlevo) z Matičního gymnázia 
a Martina Čiklová (vpravo) ze ZŠ Ostrčilova. M. Čiklová zvítězila v 17. ročníku ankety Zlatý Ámos. R. Vlková zase získa-
la cenu Média Ámos, o které rozhodovali novináři akreditovaní na finálovém klání v hotelu Olšanka v Praze. Romana 
Vlková zároveň skončila na druhém místě ve Zlatém Ámosovi a stříbrnou pozici obsadila rovněž díky rozhodnutí dětské 
poroty v anketě Dětský Ámos. 

Pavla Beretová: Z Varenské do Národního divadla

Martina Čiklová ze ZŠ Ostrčilova 

se stala vítězkou ankety o nejoblí-

benějšího učitele v České republi-

ce – Zlatý Ámos 2010. Třídní uči-

telka 4. A si zároveň připsala titul 

Ámos sympaťák, jenž se určoval 

na základě doručených textových 

zpráv. 
Do finále soutěže Zlatý Ámos 

jste se dostala už potřetí. Pomohly 

vám vaše předchozí finálové účas-

ti?

Mám pocit, že záznam finále lze 
kdykoliv zhlédnout na stránkách Zla-
tého Ámose, takže všichni finalisté 
mají možnost omrknout, jak to asi 
chodí. Já měla výhodu, že jsem měla 
přehled i o hledišti, tak jsem poradila 
dětem, kam si sednout, aby dobře 
viděly a slyšely. Jinak o úkolech – te-
dy jen dvou – jsme věděly dopředu, 
jeden je pořád stejný, ty druhé dva 
byly tajné do poslední sekundy. 

Můžete zpětně popsat vaše první 

pocity ve chvíli, když bylo oznáme-

no, že jste zvítězila?

To víte, že jsem měla obrovskou 
radost. Já mám od loňského roku 
naprosto výjimečné děti, kterým jsem 
to vítězství strašně moc přála. A ono 
to vyšlo! Taky hned po vyhlášení vý-
sledků jsem si nešla sednout na trůn 
a převzít vítěznou korunku, ale se-
skočila jsem z pódia mezi ně a nejpr-
ve jsme se všichni radostně objímali, 
výskali, ječeli a plakali… A až poté 
došlo na korunovaci.

Na porotu zapůsobilo především 

vaše společné vystoupení s žáky. 

Můžete prozradit, proč jste vsadila 

právě na toto pěvecké číslo, jehož 

součástí byly vlastní verze zná-

mých písní? 

Moje děti velmi hezky a často zpí-
vají. Tak jsem věděla, že to je jejich 
parketa a já už se jen snažila, abych 
jim to moc nepokazila. Pokoušela 
jsem se sladit texty písniček s obsa-

hem normálního školního dne a ně-
které příhody ze třídy vyloženě inspi-
rují. Např. slova na melodii Travička 
zelená – „Diktátek z češtiny, to je 
moje potěšení, diktátek z češtiny psal 
bych celé hodiny…“ – jsou opravdu 
z naší třídy. Tyto moje „nenormální“ 
děti vážně rády píšou diktáty. Za kaž-
dý diktát bez chyby dostávají do seši-
tu nálepky – kluci auta, holky myšáka 
Mickyho. I ten, který má méně chyb 
než posledně, dostane nálepku. Tak-
že se snaží, aby měly v sešitě těch 
nálepek co nejvíc, a proto milují diktá-
ty. Divné, ale je to tak. A tak to bylo 
i s ostatními texty. 

Máte nějaké učitelské krédo? 

Keep smiling – vždy s úsměvem – 
mě provází už řadu let. Je pravda, že 
někdy ztuhne úsměv na rtu, ale 99 
procent všech problémů, starostí 
a vrásek jsou malé věci. Někdy je 
třeba mávnout rukou, zasmát se si-
tuaci a leckdy i sám sobě.  (peb)

Martina Čiklová má výjimečné děti 

Ačkoliv veškeré práce měly být 

ukončeny do 31. května, celá vý-

sadba byla provedena už v průbě-

hu dubna. 

Stromy byly vysázeny především 
v severní části Komenského sadů, to 
je v prostoru mezi památníkem Rudé 
armády a ulicí Muglinovská. Jedná se 
o javory, katalpy, duby, platany, vrby, 
magnólie nebo borovice.

K výsadbě se použily vzrostlé list-
naté a jehličnaté stromy s dobře za-
pěstovanými korunami a rovnými prů-
běžnými kmeny. „Součástí dodávky 
bude také běžná zálivka,“ informuje 
Petr Vykrut z firmy Zahradní služby, 
která práce prováděla. 

Dodavatel poskytne na všechny 
nově vysázené stromy tříletou záru-
ku.  (peb)

V Komenského sadech 

vysázeno 93 stromů! 

Parkování před nemocnicí se platí

 Číslo měsíce 0
Náš městský obvod nemá od 

data 31. 12. 2008 žádné dluhy. 
K 31. 12. 2006 (tzn. ke konci vo-
lebního období 2003–2006) činila 
zadluženost Moravské Ostravy 
a Pří  vo zu 75 mil. Kč.

Foto: Marie Dvořáková
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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 
Os  trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v květnu: Rudolf 
Mrázek, Ludmila Štigelová, Josefa 
Nešporová, Ludmila Glosová, Žo-
fie Vengelová, Ludmila Dubová, 
Eva Veselá, Ludmila Musálková, 
Marta Menšíková, Marie Pe cha-
nová.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Nová radnice patřila sociálním 

pracovníkům. Pod záštitou starosty 
Moravské Ostravy a Přívozu Mirosla-
va Svozila se v polovině dubna usku-
tečnila Krajská konference sociálních 
pracovníků OSTRAVA 2010, kterou 
uspořádala Vyšší odborná škola so-
ciální v Ostravě. Téměř dvě stě pade-
sát účastníků konference si vyslechlo 
řadu příspěvků, mezi nimi také před-
nášku profesora Jana Kellera. 

Zku še nosti z programů sociální 
práce s občany ohroženými sociál-
ním vyloučením přednesl místosta-
rosta Moravské Ostravy a Přívozu Jiří 
Groll, který představil například pro-
jekt s názvem Společně žít či spolu-
práci s neziskovými organizacemi.

 Děti z bilingvních tříd ze ZŠ Os-

trčilova pomohly obětem zemětře-

sení na Haiti. Ve výtvarné výchově 
namalovaly pod vedením Hany Fol-
tové zhruba 150 obrázků, z nichž se 
následně třicet dostalo do dražby. Do 
akce se zapojilo osm tříd. 

Aukce vynesla 78 529 korun. 
Organizátoři peníze poslali na sbírku 
společnosti Člověk v tísni. 

 Městská policie pořádá druhý 

letošní kurz pro veřejnost, který se 
bude konat 12. května od 16 hodin 
v budově ředitelství MP Ostrava 
(Hlubinská 6). Zváni jsou všichni bez 
ohledu na věk, pohlaví či případné 
zdravotní indispozice. Před náš ky 
a výcvik povedou lektoři akreditova-
ného výcvikového střediska MP Os-
tra va. Kurz je bezplatný. 

Bližší informace lze získat na tel. 
599 414 165, 599 414 156 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na 
adrese: info@mpostrava.cz.

 Soutěž Miss Aerobik Dance & 

Sport 2010 se 1. května zastaví 

v Bonver Aréně. Patnáctý ročník 
soutěže o nejkrásnější dívku se spor-
tovním talentem začíná ve 14 hodin. 
Zacvičit si pod vedením české sou-
časné špičky však může každý, kdo 
přijde. 

 Taoistické tai chi – vnitřní umění 
pro zdraví vás zve na úvodní ukázko-

vou hodinu zdravotního cvičení. 
V pátek 4. června v 16 hodin a v 

pondělí 7. června v 9.30 hodin na 
ulici Čs. legií 20 v centru Ostravy. 
Cvičení povedou akreditovaní instruk-
toři. Pravidelná skupina pak bude 
probíhat každé pondělí v 9.30 hodin 
a také každý pátek v 16 hodin. Pře-
zutí a dobrou náladu s sebou. Více 
informací najdete na www.taoist.cz.

...Radim Špaček
Přestože jsem se v Ostravě naro-

dil, nikdy jsem zde nestrávil delší 
dobu – vždycky jsem přijížděl na 
návštěvu k prarodičům, kteří bydleli 
ve starém činžáku přímo naproti Ka-
rolině. Ta se mi stala na celé dětství 
útočištěm mé fantazie, okouzleně 
jsem v noci sledoval kouř a zábles-
ky, a představoval si, co všechno se 
musí odehrávat uvnitř. 

Šanci vidět to na vlastní oči jsem 
dostal v polovině 80. let, kdy mě 
Juraj Herz obsadil do epizodní role 
dělnického kluka ve filmu Zastihla 
mě noc. Industriální prostředí mě 
vždycky fascinovalo, měl jsem oči 
navrch hlavy a v Ostravě, přímo 
v obří fabrice uprostřed města, jsem 
se poprvé seznamoval s filmařskou 
prací. 

Shodou okolností se koprodu-
centem mého posledního filmu 
Pou ta stalo ostravské studio České 
televize, takže jsme sem vyrazili na 
obhlídky a já byl překvapen, kolik 
toho zmizelo (bruslák na plácku za 
Stodolní), ale naopak i přibylo.

Osobně však vnímám spíš věci, 
které z Ostravy nezmizely, takže 
jsem rád, že zůstala zachována 
část Vítkovických železáren i Ka ro-
liny. Další kategorií jsou stavby, 
které bohužel zatím nevznikly – 
knihovna Černá kostka, revitalizace 
Karoliny podle toho nejlepšího ná-
vrhu apod. Nicméně i kdyby ne-

vzniklo nic jiného než (ano, vím, 
přeceňovaný) fenomén Stodolní, 
tak to stojí za to.

Nakonec jsme natáčeli ve Vít-
kovicích, Hrabůvce a také v baru 
Gruzie v pasáži Vesmír. Už tam ne-
ní, ach jo… 

Ostravanům bych popřál, ať se co 
nejméně těchto skvělých staveb 
ocitne v takovém stavu, ať se pove-
de postavit Černou kostku a ať revi-
talizace Karoliny nezůstane na půl 
cesty. 

Radim Špaček se narodil 13. říj-
na 1973 v Ostravě. Absolvoval režii 
na FAMU a hereckou konzervatoř 
v Praze. Syn Ladislava Špačka, bý-
valého tiskového mluvčího prezi-
denta Vá clava Havla. Dva roky 
(1993 a 1994) prožil v obležené bo-
senské metropoli Sarajevu, kde na-
točil film Mladí muži poznávají svět.

V současnosti kina uvádějí celo-
večerní film Pouta, který režíroval 
podle původního scénáře Ondřeje 
Šindla.  (peb)

Jak to vidí...

Foto: © Josef Louda

Prázdninový provoz 

v mateřských školách

PROVOZ V ČERVENCI

a)  spádová oblast 

Centrum I. a Cent rum II.

1. 7.–16. 7. MŠ Poděbradova 19
1. 7.–16. 7. MŠ Šafaříkova 9
19. 7.–30. 7. MŠ Křižíkova 18
19. 7.–30. 7. ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 
(MŠ J. Lady 6)

b)  spádová oblast 

Fi fejdy a Ša lo mou na

1. 7.–30. 7. MŠ Lechowiczova 8
1. 7.–30. 7. MŠ Hornická 43A

PROVOZ V SRPNU

a)  spádová oblast

Centrum I. a Cent rum II.

2. 8.–13. 8. MŠ Dvořákova 4
2. 8.–13. 8. MŠ Špálova 32
16. 8.–31. 8. MŠ Repinova 19
16. 8.–31. 8. MŠ Blahoslavova 6
b)  spádová oblast 

Fifejdy a Ša lo mou na

2. 8.–27. 8. MŠ Varenská 2a

V celorepublikovém testu hod-

notícím vlaková nádraží, jehož vý-

sledky zveřejnila MF Dnes, zazna-

menalo výrazný úspěch ostravské 

hlavní nádraží. 

To obsadilo druhé místo mezi vše-
mi vlakovými nádražími v krajských 
městech. Hod notilo se ve dvaceti ka-
tegoriích (mj. bezpečnost, čistota, 
úschovna zavazadel, informace atd.). 
Nádraží Ostrava-Svinov skončilo na 
třetím místě.

V květnu začne realizace dlouho-
dobého projektu Estetizace hlavního 
nádraží v Os tra vě-Přívozu, a to opra-
vou stávajícího přístřešku před budo-
vou Českých drah.

„Rámová konstrukce přístřešku bu-
de opláštěna ze spodního líce i po 
obvodu a do spodní podhledové ka-
potáže budou osazena kruhová svíti-
dla. Ocelové konstrukce budou otrys-
kány a opatřeny ochranným nátěrem. 
Dojde rovněž k sanaci kotvení ocelo-
vých sloupů v základových patkách. 
Vrchní vrstva střešní konstrukce na 
nových podkladních a spádových 
vrstvách bude tvořena kvalitními le-

Začne modernizace hlavního nádraží
Vzhledem k příznivým klimatic-

kým podmínkám se už dokořán 

otevřely brány sportovních hřišť 

v našem obvodu. Každé hřiště na-

bízí pestré sportovní vyžití, při-

čemž součástí mnohých z nich 

jsou také pískoviště, skluzavky 

a průlezky. 

Rozlišovat můžeme jednak hřiště 
u škol nebo mateřinek (provoz hřišť 
u základních škol je organizován 
správcem, je potřeba dodržovat pro-
vozní dobu) a hřiště, která jsou umís-
těna ve vnitroblocích, na sídlištích, či 
v parcích (na Sadové, v sadu Milady 
Horákové atd.). 

V prvním případě jsou tři spor-

tovně rekreační areály zařazeny do 

projektu Rozšíření otevřených 

školních hřišť veřejnosti. Kon krét-

ně se jedná o ZŠ Gajdošova, ZŠ 

Gen. Píky a ZŠ a MŠ Ostrčilova. 

V rámci tohoto projektu jsou návštěv-
níkům k dispozici sportovní asistenti, 
kteří mají na starosti nejen metodické 
vedení sportovních aktivit, ale také 
půjčovny sportovních potřeb (míče, 
sítě, tenisové pálky, dresy atd.). Areál 
na Ostr či lově 1 je vybaven např. bě-

žeckou dráhou s umělým povrchem, 
doskočištěm pro skok do dálky, hřiš-
těm na streetball a malou kopanou, 
areál na ulici Gen. Píky 13A disponu-
je atletickým oválem, fotbalovým hřiš-
těm nebo tartanovým hřištěm na bas-
ketbal. Atle tickým disciplínám, fotba-
lu, či tenisu se lze zase věnovat na 
hřišti u ZŠ Gajdošova 9. 

Jednotlivé areály mohou navštěvo-
vat sportovní nadšenci všech věko-
vých kategorií, a to včetně sobot, 
nedělí, svátků a prázdnin. Veškeré 
sportování je zdarma. 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz se snaží těmito kroky nabí-
zet široké veřejnosti smysluplnou ná-
plň volného času. Tím, že jsou pod-
porovány sportovní aktivity dětí 
a mládeže, jsou také vytvářeny pod-
mínky pro prevenci negativního cho-
vání a kriminality mladistvých. 

Vyhledávaným místem je tzv. in-
dián  ské městečko na sídlišti Fifejdy, 
kde je soubor pestrých herních prvků 
na různě vyvýšených místech, při-
čemž zde děti mohou při hrách rozví-
jet své tvořivé schopnosti. (inf)

Hřiště lákají ke sportování 

Do světla zahalené náměstí

Ve dnech 6. až 18. dubna probí-

hal festival Architektura Ostrava 

(AO) 2010. 

Pestrý program zahrnoval např. 
mezinárodní konferenci Lidé a pro-
stor v perspektivě nebo velmi atrak-
tivní výstavu Pozor, architektura v po-
hybu! s workshopem Světlo v archi-
tektuře, včetně večerní light show 
přímo na Masarykově náměstí.

Zároveň se mnozí zájemci zúčast-
nili komentované prohlídky budovy 
Nordica a bytového komplexu Měst-
ská brána. 

Festival Architektura Ostrava 2010 
byl určen nejen odborným architek-
tům, studentům, nebo zájemcům o ar-
chitekturu, ale také široké veřejnosti.

Architecture Week pokračuje

Druhý ročník festivalu Archi tec-

ture Week Ostrava nabízí také 

v květnu kulturní program. 

V Galerii výtvarného umění Ostrava 
je možné až do 6. 6. navštívit výstavu 

Mezinárodní vztahy / Mladí architek-

ti z Německa. 
Další doprovodný program připravu-

jí také v antikvariátu a klubu Fiducia. 
1. května ve 14 hod. se lze zúčastnit 
Šumné procházky po stopách Prů-

vodce architekturou Ostravy. Sraz je 
v centru Ostravy na mostě M  iloše Sý-
kory nebo pod ním. Prů vodci: Mar tin 
Strakoš a Radovan Lipus. 3. 5. bu de 

v 18 hod. zahájena výstava Os travské 

těžní věže. Vernisáž je spojena s ko-
mentovanou prohlídkou M. Strakoše. 

Oba festivaly architektury finančně 
podpořil náš městský obvod. (inf)

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava, vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu:

Ulice Byt č. Vel. Plocha Min. požadovaná Prohlídky dne 

       výše nabídky 11. 5 13. 5.

Palackého 91 4 1+1 40,00 m2  25 000 Kč 9.00 13.00
Palackého 71 9 1+2 97,17 m2  25 000 Kč 9.10 13.10
Palackého 75 2 1+1 52,37 m2  25 000 Kč 9.20 13.20
Palackého 75 3 1+1 49,35 m2  25 000 Kč 9.20 13.20
Nádražní 195 3 1+3 106,50 m2 50 000 Kč 9.50 13.50
Vaškova 21 6 1+3 80,23 m2 25 000 Kč 10.20 14.20
Maroldova 3 29 0+1 30,19 m2  25 000 Kč 10.40 14.40
Maroldova 3 73 1+3 68,53 m2  50 000 Kč 10.50 14.50
Maroldova 3 86 1+3 77,09 m2  50 000 Kč 11.00 15.00
Hornopolní 49 56 0+1 28,81 m2  25 000 Kč 13.00 9.00
Poštovní 23 6 1+1 40,52 m2 50 000 Kč 13.40 9.40

Základní informace:

-  zájemce si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budově úřadu na Sokolské tř. 28, 
třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo prostřednictvím internetu, případně při prohlídkách 
bytů: přihlášku s podmínkami, formulář pro výběrové řízení, smlouvu o úhradě zálohy na 
náklady spojené s výběrovým řízením,

-  obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář a doklad 
o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel odevzdá do 16.00 hod. 

dne 24. 5. 2010 do podatelny městského obvodu (Nová radnice, první poschodí vpravo, 
dveře č. 142),

-  podmínky pronájmu bytu jsou obdobné s předcházejícími VŘ a jsou uvedeny na rubu při-
hlášky.

Více informací podá: J. Adamovský, kanc. 317, tel.: 599 444 204, www.moap.cz

Starosta našeho městského obvodu 
M. Svozil zahájil přestřižením pásky 
festival Architektura Ostrava 2010. 

penkami,“ informuje ing. Pavel Hu-
dec, vedoucí investičního odboru úřa-
du MOaP. 

Po dobu rekonstrukce se plánuje 
vytvoření provizorního koridoru pro 
pěší. „Cestující budou na tramvaj na-
stupovat z drážního tělesa. Dojde 
k posunu zastávek. Při opravě části 
přístřešku v souběhu tramvajové 
a trolej busové smyčky bude úplná 
výluka s náhradní dopravou,“ uvádí 
dále ing. Pavel Hudec. 

Změny ve funkčnosti přístřešku se 
v plné míře projeví až po realizaci 
souvisejících dílčích investičních ak-
cí: rekultivace ploch před nádražní 
budovou, úprava kašny, vybudování 
ramp pro bezbariérový přístup k bu-
dově ČD, vybudování polyfunkčního 
objektu s věží, úpravy komunikací, 
prodloužení ulice Skladištní včetně 
smyčky autobusů, sadové úpravy 
a nový mobiliář.

Realizační náklady na opravu pří-
střešku by měly činit 18,44 mil. Kč vč. 
DPH. (peb)

Internacionální Velikonoce
Na Základní škole Matiční 5 si žáci 

druhého stupně prodloužili o den 
prázdniny. Studenti francouzského ja-
zyka si pod vedením Saši Sikorové 
z deváté třídy připravili různé aktivity, 
divadelní scénku, soutěže a během 
akce s názvem „Pâques à la Fran çai-
se“ provedli své spolužáky z ostat-
ních tříd zvyklostmi udržovanými ve 
Francii i jiných zemích.

Porovnávaly se obyčeje evrop-
ských zemí a České republiky: takový 
palačinkový závod jako v Anglii tu 
nemáme a kdoví, jestli by nás za po-
mlázku nepohnali v Americe na poli-
cii. Děti ze ZŠ Matiční už vědí, co to 
znamená Buona pascha, Christos 
annesti, a že pomlázka se na Hané 
řekne mrskut… No a samozřejmě 
tak, jako ve Francii, se ve velkém jed-
la čokoláda.
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Anketa našich zastupitelů 
V čem vidíte největší změny v našem obvodě, k nimž došlo během va-

šeho působení ve funkci zastupitele(ky)? je anketní otázka, ke které se 
postupně vyjadřují zastupitelé našeho obvodu (v abecedním pořádku).

Senioři, kteří by chtěli na vstupní dveře bytů instalovat bezpečnostní prvky, 
mohou své žádosti stále směřovat na odbor místního hospodářství, dopravy 
a obchodu – ing. Ivana Křístková. V minulém vydání zpravodaje Centrum 
jsme však uvedli nesprávný telefonní kontakt. Platné telefonní číslo je: 599 

442 215. Montáž těchto bezpečnostních řetízků a kukátek je hrazena z roz-
počtu městského obvodu. 

Setkání jubilantů v Parníku 

V sobotu 10. 4. se v klubu Parník uskutečnilo setkání se-

niorů, které pravidelně organizuje Aktiv pro obřady a slav-

nosti při MOb Moravská Ostrava a Přívoz. Celkem jich přišlo 

77, kteří se narodili v lednu a únoru v letech 1921 až 1930.

Oslavencům, kteří dostali upomínkové dárky, blahopřáli k na-
rozeninám radní Jana Štěd roňo vá, Mgr. Jaroslav Skýba a za-
stupitelka RNDr. Jana Rutová (na snímku vpravo při slavnost-
ním přípitku). Naše jubilanty pobavili Polanští písničkáři, jejichž 
nový program se velice líbil! Slavnostní odpoledne zpestřilo 
vystoupení jubilantky Zdeňky 
Ru ta rové, která předvedla 
svou úžasnou paměť, když 
odrecitovala dlouhou báseň. 

MUDr. Wanda Malá (88 let) – 
lékařka v oboru všeobecné lé-
kařství a interna. „Na tomto 
setkání jubilantů jsem podruhé 
a velmi se mi tady líbí,“ řekla 
známá lékařka. MUDr. Malá je 
již 42 let vdovou, vychovala 
2 děti a má 3 vnuky. Děti i vnu-
ci zůstali věrní medicíně.

Paní Blažena Malenková (87 
let) celý profesní život praco-
vala jako zdravotní sestra. Po 
odchodu do důchodu se zača-
la věnovat výrobě paličkované 
krajky a od roku 1990 své vý-
robky vystavuje. V lednu měla 
paní Ma lenková výstavu i v Di-
vadle A. Dvo řáka. K paličkova-
né krajce se dostala přes další 
ruční práce – pletení, drhání. 
Navštěvovala také věznici 
v Opavě, kde učila vězeňkyně 
ručním pracím. Pa lič ko va nou 
krajku chodívá pro zpestření 
předvádět do „školy pro senio-
ry“ v charitativním domě sv. 
Alžběty v Ostravě. 

Jozef Suk (81let) působil v ar-
mádě a také prošel mnoha 
zaměstnáními, např. v uhel-
ných skladech, Bytostavu 
a po   té se do armády vrátil. Do 
výsluhy odcházel s hodností 
plukovníka. Pracuje jako před-
seda klubu vojenských dů-
chodců a z toho vyplývá sta-
rost o bývalé příslušníky armá-
dy a občanské zaměstnance. 
„Tato set kání jubilantů jsou 
dobrou tradicí,“ řekl stále aktiv-
ní senior.

Elfrida Sulavová (82 let) byla 
26 let hlavní kuchařkou na ZŠ 
Ostrčilova. Vychovala 2 děti, 
má 2 vnuky a 1 pravnučku.

Ludmila Dvorská (83 let) je sestřenicí slavné herečky Mileny 
Dvorské. Pracovala však mimo „světla ramp“, a to v centrálních 
mlékárnách jako úřednice a poté jako pokladní. Je matkou 4 dě-
tí, babičkou 6 vnoučat a prababičkou 11 pravnoučat. 

Cílem projektu Fasáda Morav-

sko   slezského kraje je profesionál-

ně vybrat, ohodnotit a ocenit dobře 

odvedenou práci na realizaci fasá-

dy objektu. 

V kategorii bytových domů patří 
prvenství za rok 2009 fasádě řadové-
ho domu v historickém centru Ostravy 
na Šmeralově ulici (dům č. 11). Po ro-
ta, jejímž předsedou byl architekt Jan 
Zelinka, ocenila především to, že při 
opravě této historické fasády byla 
použita tradiční technologie vápeno-
cementové malty a odlévání štuků. 

Také klempířské prvky byly vyrobeny 
ze zinkotitanového plechu. Zajíma-
vos tí je, že při výrobě nových kovář-
ských prvků se využily dobové foto-
grafie.

Stavbu, která byla dokončena v říj-
nu loňského roku, zrealizovala firma 
Ekofas. 

V pátém ročníku projektu Fasáda 
Moravskoslezského kraje se dále 
soutěžilo v následujících kategoriích: 
energeticky úsporný projekt, rodinné 
domy, správní a průmyslové objekty 
a panelové domy. (inf)

Ocenění Fasáda Moravskoslezského kraje 

získal bytový dům na Šmeralově ulici

15. května bude Parník 

hostit jubilanty naroze-

né v březnu a dubnu 

1921 až 1930, jejich vrs-

tevníci, kteří se narodili 

v květnu a červnu, bu-

dou pozváni na 19. červ-

na 2010.

Josef Kalousek (KSČM) 

Opravili část 
Zborovské ulice. 
To je dobře. Ji-
nak ale vlád-
noucí koalice 
ODS a ČSSD 
velkým činům 
ve prospěch o-
byčejných lidí 

nakloněna není. Za poslední volební 
období vidím jen málo změn k lepší-
mu. V Husově sadu sice za miliony  
opravili bezvýznamnou kapličku, ale 
netknuta zůstala zdevastovaná kaš-
na, rozpadlé lavičky i přeplněné 
a škaredé odpadkové koše. Náměstí 
Republiky hyzdí díra pro mrakodra-
py. Frýdlantské mosty zůstávají ostu-
dou města. Stále na neurčito odsou-
vají rekonstrukci jediného dopravního 
hřiš tě v Ostravě-Přívozu. To jsou sli-
bované změny k lepšímu?! Věřím, že 
občané tyto problémy vnímají, na 
podzim přijdou k volbám a dají hlas 
těm, kdo na ně myslí a své sliby plní.

Ivo Količ (ČSSD) 

Jeho odpověď uveřejníme v příštím 
čísle zpravodaje Centrum.

Jan Krsička (ČSSD) 

Při výkonu 
mé funkce za-
stupitele jsem 
se maximální 
měrou podílel 
na zpracovaní, 
připomínkování 
a vysvětlování 
Zásad pro pri-

vatizaci bytového fondu městského 
obvodu MOaP. A to je můj příspěvek 
na změnu vlastnických poměrů v by-
tovém fondu obce. Ta veliká přeměna 
v estetizaci domů, kdy návštěvník 
našeho města vidí, jak se soukromí 
vlastníci dokáží starat o svůj majetek. 
Samozřejmě je to z velké míry dáno 
přispěním obce. Ta novým vlastníkům 
po provedení oprav domů vrací 30 % 
z kupní ceny, kterou zaplatili obci za 
odkoupené byty. Toto jsme v zastupi-
telstvu a v bytové komisi prosazovali 

a dnes je změněna naprostá část 
bytových domů v obvodu.

Lenka Niklová (SZ) 

Jako členka 
sociální komise 
vidím velkou 
změnu ve fun-
gování sociální-
ho odboru. Ne-
vím, jestli je to 
změna největší, 
ale pro mě je 

zásadní. S příchodem nové vedoucí 
odboru se mnoho věcí změnilo v or-
ganizaci i způsobu práce. Dobře fun-
guje pečovatelská i odlehčovací služ-
ba a novinky zaznamenala organiza-
ce volného času seniorů i provozová-
ní klubů důchodců. Změnou je i aktiv-
ní snaha odboru o zapojení do pro-
jektů, které přinášejí finance navíc. 
Jsem ráda, že se po celé zastupitel-
ské období podařilo udržet podporu 
projektu Prevence bezdomovectví 
pro sociálně vyloučené rodiny. 

Vladimír Polák (SNK ED) 

Velmi podivné 
spojení ČSSD-
-ODS začíná 
být jistým návo-
dem pro komu-
nální politiky, jak 
si takříkajíc roz-
dělit posty a vliv 
s omezením ně-

jaké kontroly malé opozice. Velmi 
„chytře“ tato koalice odpojila od infor-
mací zbytek zastupitelstva neakcep-
továním nepsaného pravidla, že kon-
trolní výbor je obsazen opozicí. 

První rok byl ve znamení vzniku 
nových odborů, tudíž tzv. přebujení 
byrokratického aparátu úřadu. 

V dalších letech byly mnohé veřej-
né zakázky zvláště pak malého roz-
sahu vysoutěženy nad cenou podle 
projektové dokumentace, a to i firma-
mi, které měly stavební činnost v živ-
nostenském oprávnění velmi čer-
stvou. Velmi špatným obrazem bylo 
odvolání dvou mladých radních 
z ČSSD. 

Ve středu 26. května se v Kulturním zařízení Na Jízdárně 18 bude konat 

schůzka Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených. Na Ostr či-
lově ulici (věžový dům, 5. patro, dveře č. 520) také funguje poradna pro se-
niory ve věcech sociálních, právních a bytových. Zároveň zde lze získat in-
formace při zajišťování slev, pojišťování domácností, nemovitostí, dodávkách 
plynu, elektřiny atd. Bližší informace: ing. Lubomír Pásek, tel.: 596 632 772. 

Dvě investiční akce, které probí-

haly v prvním čtvrtletí tohoto roku, 

dospěly do finální fáze. Zatímco 

stavební práce kolem poškozených 

zpevněných ploch u památníku Ru-

dé armády v Komenského sadech 

byly dokončeny koncem dubna, tak 

kolaudace druhé etapy akce Re kon-

strukce ulice a vnitrobloku Zbo rov-

ská je naplánována na 12. května. 

V okolí památníku Rudé armády 
v Komenského sadech došlo jednak 
k obnovení přední nástupní plochy 
s živičným povrchem, včetně dělicího 
rastru, a také k obnovení povrchu 
a prodloužení stávajícího chodníku 
kolem hrobů až k památníku. Dále 
byla zrušena zadní asfaltová plocha, 

která byla nahrazena zatravněním. 
Na konci této plochy byl vybudován 
nový příčný chodník z mechanicky 
zpevněného kameniva (drobný válco-
vaný štěrk) a rovněž se opravila část 
poškozeného asfaltu na vnějším 
chodníku za památníkem. „Práce byly 
zahájeny netradičně již 1. března 
ještě za velkých nočních mrazů, a to 
odstraňováním sněhové a ledové po-
krývky a bouráním starých zdevasto-
vaných ploch. Zhotovitel Ostravské 
stavby, a.s., tuto zakázku dokončil 
v termínu,“ prozradil Pavel Hudec, 
vedoucí investičního odboru. 

Také rekonstrukce Zborovské ulice, 
a to v úseku mezi ulicemi Jindřichova 
a Nádražní, se blíží ke konci. V první 

Investiční akce dokončeny podle plánu 

Realitní skupina RPG Real Estate 

investuje v následujících třech le-

tech do revitalizace svého bytové-

ho portfolia tři miliardy korun. 

Opravy za desítky milionů se v le-

tošním roce dotknou i domů v cen-

trálním městském obvodu.

V roce 2010 dojde k výměně doží-
vajících dřevěných oken za nová – 
plastová, v 635 bytech. Ty se nachá-
zejí v domech v ulicích Foersterova, 
Zelená, Chocholouškova, Nedbalova, 
Výstavní, Havířská, Dr. Malého, Ned-
ba lova, Hornických učňů, Sportovní 
a Gajdošova, tedy vesměs v oblasti 
sídliště Šalomouna. 

V rámci programu Bezpečnost do-
jde k výměně vstupních dveří, insta-
laci nových zvonkových tabel a do-
movních komunikátorů, úpravě spo-
lečných prostor a vyklizení a zabez-
pečení sklepů v lokalitě Šalomouna 
a v městském centru. Jedná se o 981 
bytů v 97 domech v ulicích Verdunská, 
Slavíčkova, Bachmačská, Zborovská, 
Gregorova, Na Bělidle, Budečská, 
So kolská, Nedbalova, Zelená, Ha víř-
ská, Na Široké, Dr. Malého a na ná-
městí Jiřího Myrona. 

V rámci regenerace sedmi panelo-
vých domů pak budou vyměněna ok-
na, zatepleny fasády, upraveny spo-
lečné prostory a vchody v ulicích Čs. 
legií, Josefa Brabce a Varenské. 

(inf)

Revitalizace bytů 

RPG pokračuje

polovině května ještě dojde na čás-
tečnou rekonstrukci chodníků, terén-
ní úpravy i terénní úpravy loňské 
etapy a zároveň bude zajištěno vodo-
rovné a svislé dopravní značení. 
Přesto se oproti původním plánům 
muselo přistoupit k drobným změ-
nám. „Z důvodu stávajících prostor-
ných železobetonových kanálů spo-
lečnosti Dalkia, a.s., došlo k zúžení 
komunikace, a to z původně plánova-
ných osmi na sedm metrů. Zároveň 
nově v tomto místě došlo k vybudová-
ní parkovacích zálivů v počtu pěti 
kusů stání. Oficiální průběh stavby 
musel být přerušen také z toho důvo-
du, že se rekonstruovaly přípojky vo-
dy k domům. Tuto realizaci zajišťovala 
společnost OVaK, a.s.,“ řekla inves-
tiční referentka z úřadu MOaP Lenka 
Smiešková s tím, že stálý průjezd 
Zborovské bude možný nejpozději 
čtrnáct dnů poté, co bude vydán ko-
laudační souhlas. (peb)
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Vážení občané, rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 

byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-

liky. 

•  V souvislosti s distribucí hlasovacích lístků vás prosíme, abyste si zkontrolo-
vali, zda máte správně označeny poštovní schránky, abychom mohli zajistit 
řádné doručení hlasovacích lístků všem trvale přihlášeným občanům našeho 
městského obvodu. 

•  Občané, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, 
mohou požádat o vydání voličského průkazu. Tento průkaz opravňuje voliče 
volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, nebo v zahrani-
čí na zastupitelském úřadu ČR. Voličské průkazy budou vydávány od 13. 5. 
2010 na ohlašovně našeho úřadu v kanceláři č. 178. Občané si je mohou 
vyzvednout v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. 
a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hod.

•  O voličský průkaz může volič požádat i písemně, nejpozději však do 21. 5. 
2010. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádat 
o vystavení voličského průkazu, ať písemně či osobně, může volič již nyní, 
respektive od vyhlášení voleb. Osobně je možné žádat o jeho vydání do 26. 5. 
2010. Voličský průkaz bude předán přímo voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz 
také zašle.

•  Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje občana, aby 
byl zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů v jakémkoliv volebním 
okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

•  Podrobnější informace k vydávání voličských průkazů budou poskytnuty na 
telefonních číslech 599 442 118 nebo 599 442 536.

Mgr. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního a hospodářské správy

K volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 31. 3.–2. 4. patřilo Ji-

rás kovo náměstí velikonočnímu 

jarmarku. Třídenní program po 

dlouhé zimě příjemně oživil cent-

rum města. Cílem akce bylo také 
připomenutí tradic a zvyků. Řemesl-
ní   ci z Ostrav ska, Valašska, Slovenska 
i Polska předvedli své kovářské, drá-
tenické a řezbářské umění. Folklorní 
soubory, gajdoši a flašinetář vytvořili 
jarmareční dobovou atmosféru, při 
které nemohla chybět domácí zabi-
jačka, gorolské klobásy a speciality 
slezské kuchyně. Akce, kterou pořá-
dalo Cent rum kultury a vzdělávání 
Mo rav ská Os trava, byla financována 
z rozpočtu městského obvodu MOaP.

U příležitosti Dne učitelů proběhlo 
v klubu Parník každoroční setkání 
vedení MOaP s řediteli mateřských 
a základních škol zřizovaných naším 
obvodem. Za odváděnou práci jim 
poděkovali starosta ing. Miroslav 
Svozil a místostarosta Tomáš Kuřec 
(na snímku).

V prostorách národní kulturní 

památky Důl Michal / Petr Cingr 

v Os travě-Michálkovicích byla po-

křtěna publikace Martina Strakoše 

(na snímku vlevo) Průvodce archi-

tekturou Ostravy. Slavnostního křtu 
se zúčastnil také starosta Miroslav 
Svo zil (na snímku vpravo). Kniha, je-
jíž vydání podpořil i městský obvod 
Moravská Os trava a Přívoz, předsta-
vuje architektonické bohatství Ostravy 
od nejstarších dob až do současnosti. 
Její autor Martin Strakoš se zaobírá 
téměř dvě stě sedmdesáti objekty, 
přičemž takřka polovinu z nich najde-
me v našem městském obvodu.

Náš seriál Putování za historií 
bude pokračovat v následujících 
dvou číslech zpravodaje Centrum 
zveřejněním soutěžních otázek. 
I tentokrát čeká na tři výherce fi-
nanční odměna po 2 000 Kč. Po-
kud si neschováváte starší výtisky 
Cent ra, připomínáme, že je najde-
te na www.moap.cz/centrum.


