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Vážení spoluobčané, 
v prosinci loňské-
ho roku zastupitel-
stvo našeho měst-
ského obvodu 
schválilo na svém 
prvním zasedání 
rozpočet na rok 
2011, ve kterém 
byly mimo jiné vyčísleny výdaje na in-
vestice v celkové výši cca 107,7 mil. 
Kč. Z této částky bylo vyčleněno 66.392 
tis. Kč jako rezerva kapitálových výda-
jů, zbývající finanční prostředky byly 
rozděleny na konkrétní investiční akce. 

Na druhém zasedání zastupitelstva 
2. 3. 2011 bylo schváleno rozdělení 
rezervy kapitálových výdajů ve výši 
téměř 53.896 tis. Kč. Finanční pro-
středky ve výši cca 12.496 tis. Kč by-
ly ponechány v rezervě pro další vyu-
žití v průběhu letošního roku. 

K tomuto postupu, ponechání po-
měrně velké rezervy, nás vedla sku-
tečnost, že velká část zastupitelů byla 
do svých funkcí zvolena nově a nesta-
čili se v poměrně krátké době s pláno-
vanými investicemi řádně seznámit 
a rozhodovat zodpovědně.

Na prvním jednání zastupitelstva 
byly schváleny akce, které byly zahá-
jeny v loňském roce v celkovém obje-
mu 41,2 mil Kč. Tyto akce jsou roz-
pracovány a je nezbytné je dokončit 
co nejdříve. Je to například přestavba 
spojovací části mezi hlavní budovou 
základní školy Ostrčilova a její tělo-
cvičnou. Letos si z rozpočtu vyžádala 
přibližně 4,8 mil. Kč z celkových ná-
kladů ve výši 27,4 mil. Kč a akce je 
již dokončena. Dále byly převedeny 
tyto projekty: Řešení statické dopravy 
na Ostrčilově ulici, Vybavení základ-
ních škol audiovizuální a počítačovou 
technikou, Oprava domu Arbesova 9 
a pokračování akce Estetizace předná-
dražního prostoru v Ostravě-Přívoze.

Další velkou investiční akcí, kterou 
zajistíme v letošním roce, je zateplení 
fasády, výměna oken, zateplení střechy, 
rekonstrukce zahrady, včetně dětského 
dopravního hřiště, v MŠ Hornická. 
Celkové náklady se odhadují 15 mil. 
Kč. V rozpočtu našeho obvodu je vy-
členěno 4,5 mil. Kč a dalšími 10,5 mil. 
Kč přispěje statutární město Ostrava.

V plánu je také pokračování  rege-
nerace sídliště Šalamouna ve výši 12,6 
mil. Kč. Etapa 2A řeší zejména dokon-
čení rekonstrukce ulice Dr. Malého 
směrem k ulici Výstavní, úpravy části 
ulice Hornických učňů a prostranství 
před prodejnou Hruška. Součástí úprav 
bude realizace nového povrchu vozov-
ky, chodníků, úpravy veřejného osvět-
lení, sadové úpravy, hřiště pro menší 
děti a doplnění mobiliáře. Celkové 
předpokládané náklady činí 16,6 mil. 
Kč. V souvislosti s touto akcí jsme po-
žádali Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR o dotaci na regeneraci panelových 
sídlišť, a to ve výši 4 mil. Kč. Akce bu-
de zahájena přibližně v červenci 2011.

Další finanční prostředky budou po-
užity například na rekonstrukci zdravo-
techniky v MŠ Křižíkova, na rekon-
strukci střechy v ZŠ Gebauerova, opra-
vu domu Arbesova 11 nebo na digitali-
zaci Minikina Kavárny na Kostelní uli-
ci. O plánované rekonstrukci ulice 
Tyršova se dočtete více na straně tři.

 
 Jiří Havlíček, starosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

TOM BVÚ: Jsme výkladní skříní Moravské Ostravy a Přívozu
Historie Tábornické oddílu mládeže 

BVÚ (bojovnost – vytrvalost – úsilí), 
centra pro volný čas a pomoc mládeži, 
se začala psát už v roce 1945. V sou-
časné době oddíl se sídlem na Křišťa-
nově ulici, do kterého dochází přibliž-
ně padesát chlapců z celého Ostravska, 
vede Petr Mika-Akim.

Můžete oddíl představit?
Jsme chlapecký oddíl, který se 

ovšem nezaměřuje pouze na tábornic-
kou činnost. Naše aktivity jsou daleko 
širší a intenzivnější. Naše hlavní krédo 
zní: „Smysluplné využití volného času 
bez rozdílu sociálního postavení a po-
moc mládeži“. Snažíme se poskytnout 
plnohodnotné jinošství, respektive mlá-
dežnická léta, úplně každému. Máme 
tady kluky ze všech společenských vrs-
tev (neúplná rodina, rodina podnikate-
lů, pěstounská rodina atd.). Pro nás ne-
existuje, aby se někdo nemohl zúčast-

nit nějaké aktivity z nedostatku fi nancí. 
U zábavy však nekončíme. Zajišťujeme 
pro kluky aktivity, které se jim v bu-
doucnu mohou hodit (počítačové kurzy, 
modelářský nebo fotografi cký kroužek, 
na táborech se naučí vařit atd.).

Co vás přivedlo do oddílu?
Působím zde asi od roku 1981. 

Do oddílu se tehdy přicházelo díky 
tomu, že se jeden kamarád zmínil dru-
hému a postupně se o TOM BVÚ zača-
lo dozvídat stále více a více lidí. Ve své 
době to totiž byla velmi vyhlášená, ale 
také poloilegální (vzhledem k tomu, 
že se držela tradic první republiky, což 
pro mnohé bylo trnem v oku) organiza-
ce, která nabízela atraktivnější činnost 
než tu, s níž se dalo setkat v pionýru.
Čím se tedy odlišujete od jiných 

turistických oddílů? 
Na rozdíl od jiných kroužků je naše 

činnost organizovaná a docházka není 
úplně dobrovolná. Kluci sice mají spous-
tu možností a výhod, ale musí si plnit 
také své povinnosti. Např. osmiletí se 
naučí samostatnosti nebo tomu, jak fun-

guje kolektiv, starší kluci se zase naučí 
ten kolektiv vést a podobně. A v koneč-
ném důsledku mohou někteří kluci po-
sléze získat práci v organizacích na nás 
navázaných. Zkrátka snažíme se našim 
členům pomáhat takřka celý život. Svým 
způsobem jsme taková výkladní skříň 
Moravské Ostravy a Přívozu. (smích) 

Ve vašem plánu běžně fi gurují 
také výlety na jachtě, do Alp nebo 
vyhlídkové lety… 

Tyto aktivity jsou určeny pro nejak-
tivnější členy, kteří uspějí v oddílovém 
bodování. Neboduje se jen docházka, 
ale také brigády, vykonání nějaké prá-
ce atd. Jak jsem řekl, u nás děti a mlá-
dež mají možnost dostat se ke sportům 
(hokej, lyžování aj.) a dalším aktivitám, 
které jsou fi nančně nákladné a mnozí 
by se k nim zřejmě nikdy nedostali.

Prozraďte vaše osobní know-how, 
díky kterému vás tato činnost stále baví?

Přiznám se, že po tolika letech je 
to těžké… Člověk často prochází růz-
nými krizemi (nejen ekonomickými), 
ale nakonec si vždy řeknu, že i kdy-
bych měl pomoci jen jedné osobě, tak 
to stojí za to. A právě tohle zjištění 
mě při té práci drží tak dlouho. Navíc 
já jsem teprve druhý vedoucí za ce-
lou oddílovou historii, takže když už 
jsem ten prapor zvedl, nemůžu ho od-
hodit a poslat ke dnu něco, co funguje 
šestašedesát let. Příjemné také je, že 
se někteří lidé vrací s tím, že jim pů-
sobení v oddíle pomohlo v tom, aby 
se dostali na správnou cestu.  (peb) 

Starosta pasoval prvňáčky na čtenáře
Od 14. do 18. 3. byli v Oddělení pro děti a mládež Knihovny města Ostravy, a to v rámci Týdne prvňáčků, paso-
váni mnozí ostravští prvňáčci na čtenáře knihovny. Dne 15. 3. akci navštívili starosta Moravské Ostravy a Přívo-
zu Jiří Havlíček a Miroslava Sabelová, ředitelka KMO. Během slavnostního ceremoniálu musely děti odpovědět 
na tři jednoduché otázky, které si pro ně přichystaly tři pohádkové postavy – královna Petronie I., rytíř Gabriel 
a šašek. Hlavním tématem byly dotazy týkající se Václava Čtvrtka, protože letos si připomínáme sto let od na-
rození tohoto významného spisovatele a autora populárních pohádkových příběhů. Po splnění všech úkolů prv-
ňáčci obdrželi pasovací listinu, záložku do knihy, čtenářský průkaz s registrací na celý rok zdarma a drobné dár-
ky (mj. omalovánka, karabinka), které jim předal starosta našeho obvodu.  (peb)

Městský obvod MOaP vyhlásil 
v září loňského roku výběrové říze-
ní pro poskytování účelových dotací 
v oblasti I. kultury (uměleckých akti-
vit - vizuálního, hudebního, scénické-
ho, literárního a ostatního umění), II. 
sportu, ekologické výchovy, volnoča-
sových a zájmově vzdělávacích aktivit 
a III. sociální práce a vytváření lepších 
životních podmínek pro zdravotně po-
stižené v roce 2011. Přihlášky se moh-
ly podávat do 30. 11. 2010.

Zastupitelstvo městského obvodu 
MOaP schválilo na svém zasedání 2. 
března, že mezi projekty v rámci těchto 
oblastí rozdělí formou účelových dota-
cí celkem 3 miliony korun. 

V oblasti kultury  (uměleckých akti-
vit – vizuálního, hudebního, scénické-
ho, literárního a ostatního umění) bude 
podpořeno 52 projektů (z celkových 75 

přihlášek), na jejichž realizaci připad-
ne 1,2 mil. Kč. Částky od 5 do 60 ti-
síc Kč získaly například projekty: Se-
tkávání (Librex), Kulturní aktivity Fi-
ducia 2011 nebo Měsíc autorského čte-
ní – čestný host Polsko.

Účelovou dotaci v oblasti sportu, 
ekologické výchovy, volnočasových 
a zájmově vzdělávacích aktivit požado-
valo 72 projektů, uspělo 57, pro které 
městský obvod vyčlenil částku 1,1 mil. 
Kč. Dotace ve výši 1 až 52 tisíc korun 
fi nančně pomohou kromě jiného těmto 
projektům: Zajištění provozu mládež-
nických oddílů kopané – sportovní vy-
bavení (TJ Lokomotiva Ostrava), Za-
chování chlapecké dětské a mládežnic-
ké házené v Moravské Ostravě a Přívo-
ze (TJ Sokol Ostrava), Podpora činnos-
ti oddílu sportovní gymnastiky (TJ So-
kol Moravská Ostrava). 

Do oblasti sociální práce a vytvá-
ření lepších životních podmínek pro 
zdravotně postižené směřuje částka 
700 000 Kč, která bude rozdělena mezi 
33 projektů ze 43 žadatelů. Částky od 5 
do 92 tisíc Kč budou poskytnuty mimo 
jiné na tyto projekty: Prevence bez-
domovectví (Armáda spásy), Krizo-
vé centrum Ostrava, Podpora činnosti 
Sportovního klubu vozíčkářů Ostrava, 
Osobní asistence (Centrum pro zdra-
votně postižené MSK).

Seznam všech poskytnutých účelo-
vých dotací lze najít na stránkách www.
moap.cz pod odkazem účelové dotace.

Zároveň MOb MOaP vyčlenil pro 
letošní rok 800 tisíc Kč na účelové ne-
investiční příspěvky pro mateřské ško-
ly, základní školy a Centrum kultury 
a vzdělávání. Z 95 žádostí bylo nako-
nec schváleno 73 projektů.  (peb)

Náš obvod připravuje projekt s ná-
zvem Balíčky pro majitele psů z obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz.  

V současné době je v našem městském 
obvodu evidováno 2 500 psů. „Nové ve-
dení připravuje dárek pro všechny maji-
tele pejsků, kteří řádně zaplatí poplatky 
a i pro ty, kteří jsou od placení poplatků 
osvobozeni. Tito majitelé pejsků si bu-
dou moci vyzvednout plastová pouzdra 
na sáčky na psí exkrementy, včetně ná-
hradních sáčků. Půjde přibližně o čtyři 
sta kusů,“ uvedl místostarosta Dalibor 
Mouka s tím, že cílem projektu je zlep-
šení čistoty našeho obvodu. 

Projekt zahrnuje také doplnění dal-
ších cca třiceti košů na vytipovaná mís-
ta našeho obvodu. Výdej pouzder se 
sáčky bude zahájen zřejmě koncem 
dubna. Bližší informace o způsobu pře-
dání tohoto pouzdra  se dočtete na we-
bových stránkách www.moap.cz nebo 
v dalším vydání zpravodaje Centrum. 

Technické služby MOaP používají 
na úklid našeho městského obvodu dva 
speciální vysavače na psí exkrementy. 
Ročně tyto vysavače vysají mj. čtyři až 
pět tun psích exkrementů.  (peb)

Obvod vyčlenil tři miliony Kč na účelové dotace
Číslo měsíce

1
Náš městský obvod je jediný v Os-
travě, který vlastní nový, unikátní 
stroj na opravu komunikací Silkot 
70-80. Podrobnosti na straně tři.

Od dubnového čísla bude zpra-
vodaj Centrum vydáván v nové 
grafi cké podobě, která odpoví-
dá jednotnému komunikačnímu 
stylu města Ostravy.

Dárek pro majitele psů

Upozornění pro klienty odboru 
sociálních věcí: ve dnech 27. dub-
na až 29. dubna 2011 se uskuteční 
povinné vzdělávání všech zaměst-
nanců zařazených do  odboru so-
ciálních věcí, oddělení sociálně-
právní ochrany dětí a  oddělení 
péče o občany. Požadavky klientů 
uvedených oddělení budou proto 
v  17. týdnu vyřizovány ve  středu 
27. dubna od 8 do 15 hodin.
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Blahopřejeme
jubilantům

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz: 
Na všechny odbory a oddělení se do-
voláte přes centrum spojovacích slu-
žeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E–mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz
Úřední deska se nachází při vstupu 
do pravého křídla budovy Nové 
radnice, elektronická verze na www.
moap.cz.
Spisovna úřadu (stavební archiv) – 
tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 
do 11.30 a od 12.30 do 16 hod.

■ Základní škola waldorfská Ostrava 
zve dne 19. 4. všechny své příznivce 
na jarní velikonoční dílny, které se usku-
teční v prostorách školy v době od 15 
do 18 hodin. Všichni příchozí si budou 
moci uplést velikonoční pomlázku, na-
zdobit velikonoční vajíčko, nakoupit 
drobnosti z velikonočního bazaru.

■ Dne 17. 4. bude možné vystoupat 
do tajuplných prostor vyhlídkové věže 
Nové radnice, tedy do míst, která jsou 
běžně veřejnosti nepřístupná. Během 
této cesty průvodci OIS podají komen-
tář k historii stavby a povyprávějí 
o dalších zajímavostech Nové radnice. 
Akce se koná od 9 do 16.30 hodin, při-
čemž výstupy jsou naplánovány v půl-
hodinových intervalech.

■ Od 1. 6. bude na ulici Harantova (ved-
le objektu Technických služeb MOaP) 
zprovozněno non-stop hlídané parkoviš-
tě. Oplocené prostranství s 34 parkova-
cími místy bude pod dohledem kamero-
vého systému i bezpečnostní agentury. 
Navíc každý stálý zákazník dostane 
možnost si jednou měsíčně zdarma umýt 
auto na ruční myčce v areálu TS MOaP.

■ Dobrovolnické centrum ADRA 
Ostrava pořádá bezplatnou přednáš-
ku pro seniory „Pomáhám, zn. rád“ 
aneb jak být užitečný v každém věku. 
Besedovat se bude především na té-
ma dobrovolnictví. Akce se uskuteč-
ní 11. 4. ve 14.00 hodin v Klubu se-
niorů při Domově s pečovatelskou 
službou na ul. Gajdošova 39.

■ Charita Ostrava vyhlašuje humani-
tární sbírku, která se uskuteční 18. 4. 
od 9 do 18 hodin na vlakovém nádraží 
v Ostravě-Přívoze – vjezd do areálu 
nákladního nádraží ČD Cargo na kři-
žovatce ul. Mariánskohorská a Cihelní. 
Přinést mj. lze: letní a zimní oblečení, 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, aj. 

■ Oznámení o vyhlášení konkurzního ří-
zení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 
Ostrčilova. Předpokládaný termín nástu-
pu: 1. 8. 2011, lhůta pro podání přihlášek: 
29. 4. 2011. Více na www.moap.cz.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v dubnu: Helena Hruzková, Alfred 
Rosenzweig, Františka Larišová, 
Štěpánka Gasková, Josef Vlček, Anna 
Seidlová, Jarmila Šnajberková, Milena 
Sedlářová, Marie Poledníková, Hilda 
Lubovská, Leo Dušek, Anna Gunčagová.

od 4. do 5. 4. 
28. října 141, 28. října 153, Foerstrova 20, 
Nedbalova 10, Nedbalova 16, Nedbalova 
28, Nedbalova 38, Zelená 47, Zelená 51, 
Zelená 61, Výstavní 23, Hornická 53
od 5. do 6. 4.
Hornická 43, Havířská 16, Dr. Malého 43, 
Dr. Malého 57-59, Šalamounská 4, Spor-
tovní 16, Hornických učňů 1, Výstavní 45, 
Gajdošova 39, Gajdošova 48, Uhelná 22, 
Na Jízdárně 14-16
od 6. do 7. 4.
Dr. Malého 11, Zelená 31, Na Široké 4, Na Ši-
roké 20, Na Široké 31, Petra Křičky 6, Petra 
Křičky 17, Petra Křičky 21, Nám. Jiřího My-
rona, Gajdošova 14, Válcovní 30, Válcovní 44
od 7. do 8. 4. 
Vítkovická 14-16, Bozděchova 14, Janov-
ského 4, Janovského 43,  Senovážná 1-7, 
Senovážná 14, Cingrova 7, Na Fifejdách 
9, Kafkova 15-17, Zelená 26, Petra Křič-
ky 18, Hornopolní 20 
od 11. do 12. 4. 
Varenská 32, Varenská 36, Varenská 38, 
Sládkova 27A, Sládkova 18-20, Sládkova 
6-8, Varenská 6, Varenská 16, Varenská 26, 
Hornopolní 35, Hornopolní 45, Garážní
od 12. do 13. 4.
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahepjukova 
6, Ahepjukova 9, Ahepjukova 19, Ahepju-
kova 29, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
4, Gen. Janouška 12, Lechowiczova 2, Le-
chowiczova 31, Ahepjukova 2
od 13. do 14. 4.
Lechowiczova 13, Lechowiczova 19, Le-
chowiczova 27, Gen. Píky 3, Gen. Píky 
8-10, Gen. Píky 17, Gen. Píky 26, Josefa 
Brabce 5, Josefa Brabce 13, Josefa Brabce 
25, Josefa Brabce 41, Oskara Motyky 3-5 
od 14. do 15. 4.
Poděbradova 60, Poděbradova 61, Poděbra-
dova 63, Gorkého 9, Gorkého 19-23, Bieb-
lova 3, Bieblova 10, Bieblova 20, Nádražní 
73, Nádražní 101, Nádražní 109, Valchařská
od 18. do 19. 4.
Maroldova 6, Engemüllerova 12, Marián-
skohorská 2, Mariánskohorská 3, Marián-
skohorská 13, Mariánskohorská 21, Má-
nesova 6, Mánesova 17, Maroldova 2, Ma-
roldova 12, Jirská 7-9, Myslbekova 11
od 19. do 20. 4.
Nádražní 54, Nádražní 62, Gregorova 2, 
Ostrčilova 17, Ženíškova 6, Zborovská 16-
18, Verdunská 17, Bachmačská 23, Jindřicho-
va 4, Živičná 12, Křižíkova 9, Křižíkova 16
od 20. do 21. 4.
Sokolská třída 38-42, Sokolská třída 76, 
Sokolská třída 86-88,  Vítězná 8, Vítězná 
18, Sadová 9F, Hrušovská 8-10, Hrušov-
ská 9, Na Bělidle 1, Na Bělidle 8, U Parku 
8-10, Budečská 15 
od 21. do 22. 4.
Spodní 27, Spodní 34, Jílova 10, Jílova 17, 
Jílova 38, Cihelní 25, Josefa Brabce 11, 
Josefa Brabce 3, Lechowiczova 23, Hor-
nopolní 47, Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B 
od 25. do 26. 4.
Denisova, Jurečkova 18-20, Kolejní, Ze-
yerova 1, Pobialova 21-23, Střelniční 12, 
Bráfova, Tyršova 19-23, Mlýnská 7-9, Hu-
sovo náměstí, Žofínská 13, Dvořákova 10
od 26. do 27. 4.
Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrejsova 8, 
Muglinovská 1, Na Liškovci 2, Wattova 
15, Libušina 5, Jirská 26, Špálova 20, Špá-
lova 31, Šafaříkova 11, Jungmannova 6-8
od 27. do 28. 4.
Muglinovská 33, Korejská 26, Trocnovská 
4, Gebauerova 11, Gebauerova 12, Fügnero-
va, Newtonova 14, Newtonova 30-32, Háj-
kova, Kosmova, Orebitská 16, Orebitská 27
od 28. do 29. 4.
Křišťanova 8, Žofi e Podlipské 3, Na Náhonu 
14, Úprkova 18, Úprkova 26, Rovná 22, Dob-
rovského 8-10, Božkova 40, Elišky Krásno-
horské 3 a 22, Podmolova 3, Jaroňkova

Kontejnery budou v  uvedených 
lokalitách přistavovány na dobu 
max. 24 hodin. (OIMH)

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad

Novou Karolinu 
a autobusové 
nádraží spojí lávka

Koncem března byla provedena 
demolice staré lávky pro pěší, kte-
rá vede z autobusového nádraží přes 
silnici Místeckou směrem k vlako-
vému nádraží Ostrava-Střed. 

Nová lávka pro pěší, která by měla 
být postavena do 31. 12. 2011, zajis-
tí přímé a komfortní pěší propojení 
centra města přes území Nové Karo-
liny na vlakové, autobusové nádra-
ží a dále na oblast západně od Nové 
Karoliny.

Po celou dobu stavby nové lávky 
bude platit částečná uzavírka silni-
ce Místecké. Uzavřeny budou levé 
jízdní pruhy každého jízdního pásu 
a provoz bude veden v pravých jízd-
ních pruzích. 

Provoz pro pěší přes silnici Mís-
teckou bude uzavřen. Chodci mo-
hou využít ulici 28. října a podchod 
Frýdlantské mosty.  (inf)

V MŠ Na Jízdárně byla vybudová-
na sauna se solnou terapií. Její rozměry 
činí 2,5 metru krát 1,5 metru a je urče-
na pro deset dětí a dva pedagogy.

MŠ Na Jízdárně je jedinou mateř-
skou školou v Ostravě, která má tuto 
speciální saunu k dispozici. „Solná 
sauna spojuje pozitivní účinky sauny 
a solné jeskyně. Děti neprochází kla-
sickou saunovací kůrou, kterou většina 
z nich nezvládala, ale budou se v sau-
ničce s nastavenou teplotou 30 až 35 

stupňů příjemně prohřívat. Nepotí se, 
je to pro ně příjemnější a nenásilná for-
ma prohřátí organismu. Navíc dýchají 
solné ionty a eukalypt. Tato kůra posi-
luje imunitu dětí a pomáhá zejména při 
dýchacích problémech a astmatu,“ po-
pisuje výhody sauny ředitelka mateř-
ské školy Kamila Gadlinová. 

Sauna umístěná v prostorách školky 
umožňuje, aby ji děti využívaly kdyko-
liv. „Naše představa je, že zde budou 
děti po skupinkách relaxovat v době 

ZŠ Nádražní se zapojila do projek-
tu Ekopolis. Jeho náplní je stolní di-
daktická hra, která má děti přimět ne-
jen přemýšlet o problematice životního 
prostředí, ale především se dívat kolem 
sebe a všímat si souvislostí.

Na ZŠ Nádražní se učí zodpovědnosti vůči přírodě  

„Každý žák se ocitne v roli starosty, 
který postupně rozvíjí svoje městečko, 
a musí při tom vhodně skloubit ekolo-
gická, ekonomická a sociální hledis-
ka. Můžete vymýtit všechny továrny 
ze svého okolí, ale kde potom vyrobíte 

oblečení, auta nebo léky? Chcete znát 
nejlepší řešení? Žádné spolehlivé není, 
nicméně je dobré začít u sebe, chovat 
se k přírodě vždy zodpovědně,“ vy-
světluje Zuzana Holubová ze ZŠ Ná-
dražní.  

Hra je určena pro žáky 5. až 9. tříd 
a také studenty víceletých gymnázií. 
Hraje se ve třech až šesti hráčích, herní 
plán má podobu rozsáhlé zelené lou-
ky, kterou protéká potok s rybníkem. 
„Děti mají k dispozici určitý počet 
hracích karet, které postupně přikláda-
jí na plochu a budují svá města. Kar-
ty jsou barevně odlišené a jde o to, aby 
bylo při stavbě města použito vyváže-
ného počtu červených (industriálních), 
zelených (přírodních) a modrých (ur-
banistických) karet. Čím je rozumnější 
poměr, tím vyšší je pravděpodobnost 
výhry,“ upřesňuje Z. Holubová. 

„Z prvotních zkušeností žáků ze ZŠ 
Nádražní vyplývá, že si Ekopolis vel-
mi oblíbili. Její výhodou je, že hráči 
hned vidí důsledky svého chování,“ 
doplňuje Zuzana Holubová.  (peb)

odpoledního odpočinku a také když 
nám inverzní počasí nedovolí pobyt 
venku,“ říká dále K. Gadlinová s tím, 
že sauna nebude z hygienických důvo-
dů nabízena široké veřejnosti, ale vyu-
žívat ji budou maximálně okolní škol-
ky, respektive v odpoledních hodinách 
družiny z blízkých základních škol. 

Náklady na realizaci dosáhly část-
ky 150 000 Kč, městský obvod MOaP 
poskytl fi nanční příspěvek ve výši 
30 000 Kč.  (peb)

Všichni, kteří se chtějí vzdělávat 
v oblasti zahájení podnikání, mohou 
využít bezplatných kurzů, které pro 
ně připravila Agentura pro regionál-
ní rozvoj. V úvodní části se seznámí-
te se vším, co potřebujete k zahájení 
podnikání, dále se naučíte tvořit pod-
nikatelský plán a získáte vědomos-
ti a praktické dovednosti týkající se 
marketingu a průzkumu trhu a zákla-
dů účetnictví.

Výuka bude zahájena 26. 4. 
2011. Kurzy probíhají v  Harmony 
club  hotelu v Ostravě na ul. 28. říj-
na 170, vždy od 8:00 do 16:00 hod. 
Účast na kurzech, vč. celodenní stra-
vy, je zdarma. Zájemci mohou kon-
taktovat L. Švajčákovou na telefon 
595 691 261 nebo e-mailem na svaj-
cakova@arr.cz. (inf)

Bezplatné vzdělávání 
nejen pro podnikatele

Nová solná sauna v mateřské škole Na Jízdárně 

Poštovní 
345/23
55,14 m2

VOLNÉ 

BYTY

AKTUÁLNÍ NABÍDKU
VOLNÝCH BYTŮ
NAJDETE NA
www.moap.cz

Palackého 845/71
Palackého 846/73
Palackého 896/77
Palackého 56/91
Orebitská 859/18
Vaškova 2626/21
Jílová 2714/18
Sládkova 373/6
Hornopolní 2851/49
Hornopolní 595/26
Pobialova 1432/23 
Chelčického 649/10
Spodní 2146/34

BLIŽŠÍ INFORMACE
Jan Adamovský
tel.: 599 444 204
email: adamovsky@moap. ostrava.cz

www.moap.cz

Probuď se, přichází jaro je název pro-
jektu, který se v rámci velikonočních 
oslav uskuteční od 20. do 22. 4. na Jirás-
kově náměstí. Bohatý kulturní program 
bude probíhat denně od 10 do 18 hodin. 

Těšit se lze na řemeslníky v dobových 
kostýmech, kteří předvedou ukázky li-
dových řemesel (dlabané nádoby, fi gur-
ky z kukuřičného šustí, škrábané i vos-
kové kraslice atd.). O hudební doprovod 
se postarají fl ašinetář, dudáci nebo sku-
pina Fleret (22. 4. od 16 hodin) a dále 

Třídenní Velikonoční jarmark 
k zábavě přispějí kejklíř, šermíři, diva-
dlo Studna nebo malíř a karikaturista. 

Velikonoční atmosféru dokreslí infor-
mační tabule se zapomenutými lidový-
mi velikonočními pojmy a zvyky nebo 
drobné doplňky a rekvizity (sudy, koše, 
proutí, louče, balíky slámy jako pose-
zení atd.). Chybět nebudou ani zvířátka 
v ohradě (mláďátka koz a oveček). Sou-
částí rozmanité nabídky občerstvení bu-
dou trdelníky, domácí zabijačka, topin-
ky, cukrovinky nebo medovina. (inf)
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Anketa našich zastupitelů Silkot 70-80 zefektivní opravy komunikací

Výsuvné sloupky omezí vjezd 
do pěší zóny

O jaké změny v našem obvodu bu-
dete během vašeho působení ve funkci 
zastupitele (-ky) v tomto volebním ob-
dobí usilovat? je anketní otázka, ke kte-
ré se postupně vyjádří zastupitelé našeho 
městského obvodu (v abecedním pořád-
ku).

Jan Krsička (ČSSD) 
Stejně jako v minulém volebním ob-

dobí budu v zastupitelstvu klást důraz 
na uspokojo-
vání potřeb 
občanů obvo-
du Moravská 
O s t r a v a 
a Přívoz, a to 
v několika ob-
l a s t e c h : 
Rozvoj naše-
ho městského 
obvodu je 
p o d m í n ě n 
pečlivým vý-
běrem investičních akcí, které musí rea-
govat na denní potřeby občanů. Ať to 
jsou nutné opravy chodníků a komunika-
cí, které přísluší do správy obvodu, neod-
kladné opravy veřejných budov-školek, 
škol, sportovních zařízení, travnatých 
ploch, bytových domů a dalších, zkrátka 
veškerý majetek, který je ve správě naše-
ho centrálního městského obvodu. 
Protože však potřeby jsou několikaná-
sobně vyšší než zdroje, musíme pečlivě 
provádět výběr investičních akcí a oprav 
v investiční komisi. V tomto volebním 
období budu také v bytové komisi pod-
porovat nastoupený trend zlepšování pé-
če o bytový a nebytový fond a urychlení 
řešení oprávněných požadavků občanů-
nájemců obecního majetku. 

Tomáš Málek (hnutí Ostravak) 
Budu se soustředit především na změ-

nu ve fungování a vedení obvodu. Cílem 
by mělo být 
zlepšení a ze-
jména zjed-
nodušení ko-
m u n i k a c e 
mezi obča-
nem a úřa-
dem a uvnitř 
úřadu nasta-
vení takové 
úrovně proce-
sů rozhodo-
vání, která by 
byla co nejméně závislá na libovůli je-
dince a byla co nejlépe kontrolovatelná. 
Z toho by pak mělo plynout daleko lepší 
dohledání konkrétně zodpovědné osoby. 
Takto upravené procesy by pak měly vést 
k rozhodování, které bude zodpovědnější 
ve vztahu k majetku obvodu, tedy majet-
ku občanů obvodu. Věřím, že to přinese 
větší důvěru občanů v konání úřadu a za-
stupitelstva. Přál bych si, aby tato větší 

důvěra přivedla více lidí k zájmu o ne-
zištnou spolupráci na spravování našeho 
obvodu. Přál bych si, aby přestali vnímat 
komunální politiku jako špinavou věc 
a pustili se do práce s námi.

Tomáš Mrázek (TOP 09) 
Jsem v komunální politice nováčkem, 

což se může paradoxně ukázat jako vý-
h o d n é . 
Nejsem ome-
zen ideolo-
gickými man-
tinely a ne-
mám velikáž-
ské ambice. 
Z pozice opo-
zičního zastu-
pitele se budu 
snažit o to, 
aby se v na-
šem obvodu 
v současném volebním období investo-
valo co možná nejvíce do mateřských 
školek, základních škol a projektů, které 
zlepší dopravní situaci v centru města. 
Dalším mým zájmem bude podílet se 
na smysluplném řešení, které by zlepšilo 
životní podmínky seniorů v našem obvo-
du. Přestože jsou tyto uvedené cíle velmi 
obecné, mám již konkrétní představu 
o jednotlivých akcích a iniciativách, což 
však přesahuje rámec poskytnutého pro-
storu pro moji odpověď. Chtěl bych, aby 
za mnou byl po uplynutí volebního obdo-
bí vidět kus rozumné práce. 

Zdeněk Nytra (ODS)
Odpověď se dá rozdělit do dvou částí. 

Jelikož jsem i v minulém volebním ob-
dobí pracoval 
v bezpečnost-
ní a dopravní 
komisi, budu 
se nadále sna-
žit o zvýšení 
bezpečnosti 
v našem ob-
vodu v té nej-
obecnější ro-
vině (bezpeč-
nost na uli-
cích, hrací 
automaty a herny, dodržování veřejného 
pořádku, bezpečnost seniorů) a zároveň 
o zlepšení dopravní obslužnosti (zvýšení 
počtu parkovacích míst, ale i změna 
podmínek pro parkování na tzv. 
Rezidenční karty, řešení jednotlivých 
problematických míst z hlediska dopra-
vy, případně budování nových komuni-
kací - Místecká, Porážková). A působení 
v komisi investiční a strategického roz-
voje mi dává možnost podílet se nejen 
na investičních akcích v obvodu, ale po-
kusit se i pokračovat ve snaze upravovat 
zadávání veřejných zakázek tak, aby by-
ly pokud možno co nejefektivnější a zá-
roveň vysoce průhledné. 

Celkové náklady budou činit při-
bližně 14,1 mil. Kč. Náš obvod uhra-
dí zhruba 6,1 mil. Kč, další část po-
třebných fi nancí poskytne město Os-
trava. Investiční akce začne hned poté, 
co společnost Ostravské vodárny a ka-
nalizace provede na Tyršově ulici opra-
vu kanalizace a vodovodu. 

„Dle předběžných dohod by měly 
práce na opravě kanalizace a vodovo-
du začít v dubnu a dokončeny budou 
nejpozději na konci července. Hned 
poté bychom zahájili naše práce tak, 
aby celá rekonstrukce byla zrealizová-
na do začátku zimy,“ řekl místostarosta 
Dalibor Mouka.

Rekonstrukce bude probíhat mezi uli-
cemi Čs. legií a Mlýnská (včetně čás-
ti chodníku od Nádražní po Tyršovu). 
Akce zahrnuje úpravu vozidlové a pěší 
komunikace, veřejného osvětlení a zele-
ně, ale zároveň vybudování 51 parkova-
cích stání (v současné době je k dispo-
zici 27 parkovacích míst). Místo deví-
ti stromů bude zasazeno nově 13 stromů 
druhu Štědřenec watererův. (peb)

Ulice Tyršova projde nákladnou rekonstrukcí

Vizualizace Tyršovy ulice. Vlevo kino Vesmír.

Starosta našeho obvodu Jiří Havlíček, náměstek ostravského primátora 
Aleš Boháč a místostarosta Dalibor Mouka pozorují, jak stroj Silkot 70-80 
zvládá opravu výtluku.

Zápisy do všech mateřských 
škol zřizovaných statutárním měs-
tem Ostrava, městským obvo-
dem Moravská Ostrava a Pří-
voz, budou probíhat jednotně, a to 
ve dnech 5. dubna 2011 v době
od 8:00 hod. do 16:00 hod. a 6. dub-
na v době od 8:00 hod. do 14:00 
hod.  Rodiče nebo zákonní zástup-
ci dětí musí předložit u zápisu rod-
ný list dítěte a občanský průkaz. 
Do mateřských škol jsou zpravidla 
přijímány děti starší 3 let.

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz je zřizovatelem 11 ma-
teřských škol a 1 škola je součástí 
Základní školy a mateřské školy Os-
trava, Ostrčilova 1, PO (dřívější MŠ 
Josefa Lady).

Zápis do MŠO, Dvořákova 4, 
PO, bude probíhat v prostorách 
ZŠO, Nádražní 117, PO. Mateřská 
škola je dočasně přemístěna do škol-
ní družiny této základní školy.

Bližší informace zájemci získa-
jí osobně v níže uvedených školách 
nebo na příslušných telefonních čís-
lech, e-mailových adresách a popř. 
webových stránkách:
■ MŠO, Blahoslavova 6, PO 
tel. 596 120 453, mariebenesova@tiscali.
cz, www.blahoslavova.moravskaostrava.cz
■ MŠO, Dvořákova 4, PO
tel. 774 744 576, alenazakova@tiscali.
cz, www.dvorakova.moravskaostrava.cz 
■ MŠO, Hornická 43A, PO 
tel. 596 621 005, mshornicka@seznam.
cz, www.e-deska.cz/mshornicka
■ MŠO, Křižíkova 18, PO 
tel. 596 127 266, mskrizikova@tiscali.
cz, www.krizikova.moravskaostrava.cz
■ MŠO, Lechowiczova 8, PO
tel. 596 612 386, mslechowiczova@se-
znam.cz, www.mslechowiczova.com
■ MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 
tel. 596 632 651, msnajizdarne@iol.cz, 
www.skolyaskolky.com/templates/skol-
ky/MS-NA-JIZDARNE/
■ ZŠaMŠO, Ostrčilova 1, PO
tel. 596 127 235, skolka1@zs-ostrcil.cz, 
www.zsostrcilova.cz/
■ MŠO, Poděbradova 19, PO
tel. 596 124 387, mspodebradova@tis-
cali.cz, www.podebradova.moravska-
ostrava.cz
■ MŠO, Repinova 19, PO
tel. 596 123 679, msrepinova@tiscali.cz, 
www.materska-skola.cz/repinova
■ MŠO, Šafaříkova 9, PO
tel. 596 136 724, mssafarikova-o@tiscali.
cz, www.safarikova.moravskaostrava.cz 
■ MŠO, Špálova 32, PO
tel. 595 136 782, ms-spalova@quick.cz, 
www.ms-spalova.unas.cz
■ MŠO, Varenská 2a, PO
tel. 596 612 122, msvarenska@tiscali.cz, 
www.varenska.moravskaostrava.cz

Na základě stížností občanů na ne-
respektování značek zákazu vjezdu 
do pěší zóny v centru města rozhodlo 
vedení obvodu, že dojde ke zprovoznění 
automatických výsuvných sloupků, kte-
ré se už několik let nepoužívaly. 

Zkušební provoz bude zahájen začát-
kem dubna. Pěší zóna bude pro vjezd vo-
zidel uzavřena v době od 10 do 18 hodin. 
„Výsuvné sloupky jsou umístěny na čty-
řech vjezdech do pěší zóny, a to na křižo-
vatce ulic Poštovní a Čs. legií, poblíž hote-
lu Imperial (ulice Zámecká) a dále na uli-
cích Sokolská (nedaleko VZP) a Puchma-
jerova,“  uvedl vedoucí odboru investic 
a místního hospodářství Jan Hulva. 

Kromě těchto výsuvných sloupků bu-
dou na dalších osmi místech, které umož-
ňují vjezd do pěší zóny, instalovány kvě-
tinové nebo kamenné zábrany. Ty se bu-
dou nacházet na ulicích Vojanova, Kos-
telní, Muzejní, Purkyňova, Zeyerova, 28. 
října (v blízkosti Smetanova náměstí), 

Od 1. dubna budou Technické služ-
by MOaP využívat nový stroj Silkot 
70-80. Díky tomu se výrazným způ-
sobem zefektivní opravy komunikací 
v našem obvodu. 

Stroj Silkot 70-80 je určen k opra-
vám výtluků a jiných poruch asfal-
tových vozovek, přičemž Moravská 
Ostrava a Přívoz bude první a dosud 
také jediný městský obvod v Ostravě, 
který bude mít tento stroj k dispozi-
ci. „Nová technologie zajišťuje stro-
ji řadu výhod. Jde například o to, že 
přímo na opravy výtluků se jako ma-
teriál používá odpad, který vzniká při 
obrušování a likvidaci cest, což je 
v konečném výsledku přibližně deset-
krát levnější, než když se v minulos-
ti pracovalo s asfaltobetonem. Dále se 

o obsluhu starají pouze dva vyškolení 
pracovníci a opravy mohou probíhat 
i v zimním období při mírných mra-
zech, což dříve nebylo možné,“ in-
formuje místostarosta našeho obvodu 
Dalibor Mouka. 

Silkot 70-80 zvládne za den opra-
vy v úseku až 70 m2 (a to jak na silni-
cích, tak na chodnících), zatímco do-
sud preferovaná technologie dovolu-
je opravit maximálně 40 m2 denně. 
„Vzhledem k tomu, že pracujeme spí-
še na kratší vzdálenosti, tak jsme ze 
dvou dostupných variant volili tu, kdy 
stroj bude tažený traktorem. Je to vý-
hodnější i z toho důvodu, že v užších 
uličkách lze se strojem lépe manipu-
lovat,“ dodává Petr Smoleň, ředitel 
TS MOaP.  (peb)

Kostelní (směrem k OC Laso), A. Mac-
ka/Solná. Zároveň bude doplněno ade-
kvátní dopravní značení. 

„Nejedná se o jedinou změnu, která 
se týká samotného centra města. Nově 
bude v polovině května v místech, kde 
bylo v zimě umístěno kluziště, zasaze-
na květinová výzdoba. Vysázíme zde 
až šest set letniček, např. šalvěje záři-
vé, aksamitníky a chlorofi tum. Jedná-
me také se Soukromou střední umělec-
kou školou o doplnění prostoru umělec-
kými díly vytvořenými žáky této školy. 
Dalším záměrem vedení obvodu je re-
alizace farmářských trhů na Masaryko-
vě náměstí. V této souvislosti také ini-
ciujeme jednání mezi městem Ostravou 
a soukromými subjekty, které v součas-
né době využívají své pozemky na ná-
městí k trhovému prodeji. Díky těmto 
aktivitám chceme zajistit celkové zkul-
turnění centrálního náměstí,“ doplnil 
místostarosta Dalibor Mouka.  (peb) 

Termíny zápisů 
do mateřských škol 
v našem obvodě

VOLNÉ

NEBYTOVÉ

PROSTORY

Macharova
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AKTUÁLNÍ NABÍDKU
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NAJDETE NA
www.moap.cz
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Jurečkova 490/3
Střední 1901/4
Českobratrská 1805/32
Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Reální 1859/4 
Nádražní 694/80 
U Stadionu garáž na p. č. 2294/17
U Stadionu garáž na p. č. 2294/16
Na Jízdárně 2895/18 
S. K. Neumanna 1691/4 
Chelčického 693/7 
Poštovní 1444/15 garáž
28. října 285/13 
Masarykovo nám. 1498/4
Puchmajerova 1799/9
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Myslím, že by bylo vhodné připome-
nout vcelku známou skutečnost, že byty 
v Domech s pečovatelskou službou (DPS) 
byly a dosud mnohde i nyní jsou „využí-
vány“ osobami, které tak řešily bytovou 
situaci svou nebo svých příbuzných. 

Tento fakt se také velmi silně promí-
tá i do efektivity provozu DPS, proto-
že nemalou část uživatelů bytů v těch-
to domech tvoří ti, kteří ve skutečnos-
ti sociální služby nepotřebují, nebo jen 
ve velmi omezeném rozsahu. 
Samozřejmě, že je tu i řada těch, pro 
které je jejich pobyt v DPS opravdu 
cestou, jak snáze a komfortnějším způ-
sobem dosáhnout na řadu služeb po-
skytovaných pečovatelskou službou. 

Obávám se však, že by mi řada po-
skytovatelů provozujících DPS dala 
za pravdu v tom, že mají mnohdy vel-
mi intenzivní pocit zneužívání služby 
ze strany uživatelů bytů v DPS, proto-
že je velmi obtížné tyto osoby přimět 
k tomu, aby vůbec nějaké sociální 
služby využívaly.

Z hlediska efektivity provozu DPS bych 
pak nevnímal určitý tlak poskytovatelů 
na uživatele bytů v DPS směřující k tomu, 
aby skutečně (a více) využívali služeb pe-
čovatelské služby jako postup proti smys-
lu zákona o sociálních službách.

Tak by tomu asi nepochybně bylo, po-
kud by se skutečně sociální situace těch-
to osob z těchto důvodů zlepšila natolik, 
že by nakonec třeba vůbec sociální služ-
bu nepotřebovali. Je však otázkou, zdali 
skutečně všichni ti, kteří obývají byty 
v DPS, vůbec byli v tak nepříznivé soci-
ální situaci, že bylo nutno ji řešit umístě-
ním v DPS a „masivním“ poskytováním 
celé řady sociálních služeb.

V tomto ohledu dobře chápu tenden-
ce některých poskytovatelů i jejich zři-
zovatelů k tomu podmiňovat možnost 
umístění v DPS tím, že žadatel musí 
být příjemcem příspěvku na péči. 
Problém totiž spočívá mj. v tom, že po-
kud by se sociální situace uživatele 
zlepšila natolik, že již nemá zapotřebí 
využívat sociálních služeb, odpadl by 
důvod i jeho pobytu v DPS.

Za mnohem jednodušší osobně po-
važuji skutečně zodpovědné posuzová-
ní potřebnosti umístění v DPS u jed-
notlivých zájemců včetně důkladného 
sociálního šetření, které by bylo posu-
zováno skutečně nezávislými orgány 
(komisemi), jejichž složení by bylo tře-
ba i variabilní – s ohledem na možné 
rozhodování ve střetu zájmů. 

Kapitolou samou o sobě je pak využí-
vání bytů v DPS a služeb pečovatelské 
služby osobami, které jsou příjemci pří-
spěvku na péči. Že je v tomhle ohledu 
situace velmi nepříznivá, pokud jde 
o řádné využívání příspěvku na péči tě-
mito osobami, je všeobecně známé. 
Můžeme jen doufat, že novela zákona 
o sociálních službách, která výrazně ak-
centuje nutnost průběžné kontroly řád-
ného využívání příspěvku na péči, tuto 
neblahou situaci pomůže vyřešit.

(Převzato z časopisu Sociální služby, ročník 
XII., květen 2010, autor: Pavel Čámský)

Hotel National zbavil Ostravu méněcennosti

Minulost Moravské Ostravy je spo-
jována se jmény mnoha skvělých ar-
chitektů, kteří navíc měli štěstí, že je-
jich díla postavená před sto lety zabí-
rají v katastru města plochu, která jaksi 
vlivem osudu nepřekáží ve stavebním 
rozmachu. To se ovšem ani zdaleka ne-
týká jedinečného architekta z přelomu 
19. a 20. století Wunibalda Deiningera. 

W. Deiniger (1879 – 1963) vystu-
doval vídeňskou akademii, kde patřil 
mezi nejtalentovanější žáky profesora 
Otto Wagnera (nejvýznamnější archi-
tekt Rakousko-Uherska). Zúčastnil se 
vypsané soutěže na stavbu Obchodní 

a živnostenské banky v Moravské Os-
travě a společně se svým otcem Juliem 
vytvořili pozoruhodný vítězný projekt.

K Deiningerovým nejlepším stav-
bám evropské úrovně v Moravské Os-
travě patřil hotel National (dostavěn 
v roce 1913); do dneška se zachova-
la přestavěná a poloprázdná budova 
někdejšího interhotelu Palace. Stavba 
Nationalu spojovala odkaz barokních 
tvarů s dědictvím pozdějšího klasicis-
mu. Jindřich Vybíral napsal v díle Zro-
zení velkoměsta, že díky hotelu Natio-
nal ztratila Ostrava na čas pocity mé-
něcennosti a alespoň ve svých očích se 

vyšvihla „na špici všech provinčních 
měst“ v rakouské monarchii. 

Z pěti staveb ulice 28. října vyúsťu-
jící ze Smetanova náměstí, nepočítá-
me-li již zmíněnou někdejší Obchod-
ní a živnostenskou banku, projektoval 
Deiniger tři: hotel National, Aufrich-
tovu rohovou kavárnu Evropa (dnes 
Staročeskou pivnici) a obchodní dům 
V. Heinze a G. Kulky (součást areá-
lu hotelu Palace v současnosti nepo-
užívaný). Postavil také nájemní dům 
dědiců I. Reisze na dnešním Masary-
kově náměstí, č. 30, nájemní dům F. 
Eschnera na ulici 28. října č. 51, pře-
stavěl také nájemní dům A. Rosenstei-
na na Puchmajerově ulici č. 9.

Původně měl být zbourán celý kom-
plex budov souvisejících s interhote-
lem Palace, ale po horlivém protestu pa-
mátkářů došlo k jistým změnám. Samot-
ná historicky cenná budova hotelu stojí-
cí přímo proti ústí Nádražní ulice zbou-
rána nebude. Ostatní zamýšlené demoli-
ce (a koneckonců i stavby) uvízly para-
doxně v důsledku hospodářské krize, při-
čemž postupně cena kdysi velmi lukrativ-
ních stavebních parcel prudce poklesla. 

Dnes se zdá, že dokonce někdej-
ší Aufrichtova kavárna, v níž je v sou-
časnosti stále ještě v provozu populár-
ní Staročeská pivnice, možná také ne-
bude zbourána. Tím by se v tomto mís-
tě, kterému dominuje architektonicky 
jedinečný obchodní dům Textilia, za-
chránilo alespoň něco z historického 
Deinigerova odkazu.  (na) 

Judisté dávají možnost 
sportovat každému dítěti

Občanské sdružení M.O.S.T. pomáhá vzdělávat Tibeťany!

Před 60 lety vznikl v Ostravě prv-
ní samostatný oddíl juda, dnes působí-
cí pod  jménem 1. JUDO CLUB Ba-
ník Ostrava o. s. Ze tří set členů je jich 
270  mladších  18 let. Hlavní základ-
nou klubu je hala Sareza na Hrušovské 
ulici v Moravské Ostravě.

Tradice oddílu je postavena nejen 
na dobrých sportovních výsledcích,  
ale hlavně na výchově mládeže, při-
čemž ti nejmladší cvičenci jsou ještě 
předškoláci. „Dáváme možnost spor-
tovat každému dítěti,“ říká trenér mlá-
deže Jiří Černota. „Jsme přesvědčeni, 
že je to nejlepší způsob, jak elimino-
vat  negativní vlivy tzv. ulice,“ dodává.

Již deset let organizuje 1. JC Baník 
mezinárodní Velkou cenu Ostravy, kte-
ré se letos v únoru  zúčastnilo celkem 
779 závodníků z 91 klubů z Česka, 
Polska a Slovenska. 

Soutěžilo se v kategoriích mladší 
a starší žáci a žákyně, dorostenci a do-
rostenky a premiérově také mezi junio-
ry a juniorkami. „Judistická obec měla 
šanci vidět početně a kvalitně obsaze-
ný turnaj, který se snad v Ostravě do-
sud ještě nekonal,“ uvedl předseda 1. JC 
Baník Martin Pavlica.
Činnost 1. JC Baník Ostrava  fi nančně 

podporuje prostřednictvím  grantu i měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. (da)

Nejmladší judisté se učí základům tohoto sportu pod dohledem tří trené-
rů: Michaely Boháčové, Romana Martínka a  Jiřího Černoty (na  snímku). 
Ten pokračuje v závodní  činnosti i v současné době. Vloni obsadil třetí 
místo na mistrovství Evropy seniorů ve váhové kategorii nad 80�kg.

M.O.S.T. (sídlo na ulici Poděbrado-
va) vzniklo v roce 2004 s tím, že se za-
měřuje na pomoc Tibetu a tibetským 
uprchlíkům v Indii. Členové sdruže-
ní se snaží přispívat ke vzdělávání dětí 
od šesti do patnácti let především v La-
daku (severovýchod Indie) a ve vesnič-
ce Mussoorie. 

„Kláštery, ve kterých probíhá vyu-
čování, bývají v místech, kde mnoh-
dy nefunguje elektřina, ani topení. Děti 
se učí na hliněné podlaze. Kromě škol-

ních pomůcek a školního materiálu za-
jišťujeme dětem také oblečení,“ říká 
Petr Ďásek s tím, že v České republi-
ce je přibližně pět organizací zabýva-
jících se podporou Tibeťanů, ale pouze 
M.O.S.T (nebo-li malé občanské sdru-
žení Tibet) je podporováno Minister-
stvem zahraničních věcí ČR.

Další prospěšnou aktivitou je Kmot-
rovství na dálku, v rámci kterého kmo-
tr svému kmotřenci pomáhá tím, že mu 
fi nancuje jeho vzdělávání.

V současné době tvoří M.O.S.T. pat-
náct členů, tuto skupinu však doplňu-
jí také další příznivci a dobrovolníci. 
„Nyní máme kmotry pro 223 jedinců 
v Indii. Jedná se zejména o děti, sta-
rých lidí je přibližně pětatřicet,“ uzaví-
rá Petr Ďásek s tím, že v loňském roce 
byl seznam projektů rozšířen o pomoc 
tibetským nomádům (v Ladaku) a také 
začal humanitární projekt na podpo-
ru Tibeťanů postižených povodněmi 
v srpnu 2010.  (peb) 

Také Petr Ďásek (vpravo) se podílí 
na organizaci Festivalu pro Tibet, 
díky kterému přijíždějí do Ostravy 
tibetští mniši.

Už dva roky funguje na Ostrav-
ské univerzitě v Ostravě Centrum Py-
ramida. Jeho aktivity jsou zaměřené 
na podporu studentů se speciálními 
potřebami.

Studentem se speciálními potřeba-
mi se rozumí jedinec, jenž úspěšně 
splní podmínky pro přijetí ke studiu, 
ale jedná se o osobu se zdravotním po-
stižením (zrakovým, sluchovým, tě-
lesným), osobu s poruchou dorozumí-
vacích schopností nebo osobu se zdra-
votním znevýhodněním (studenti se 
specifi ckými poruchami učení). „Na-
bízíme tři hlavní skupiny služeb nebo 
jiné formy spolupráce. První z nich 
jsou aktivity pro uchazeče o studium, 
kam spadají např. konzultace k vhod-
nému výběru studijního programu, 

přípravné kurzy atd. Pro naše studen-
ty zajišťujeme mj. tlumočnické a asis-
tenční služby, zapisovatelskou službu, 
speciálně pedagogické poradenství, 
možnost využití a vypůjčení kompen-
začních pomůcek a podobně,“ říká re-
ferent projektu Petr Figala, a pokra-
čuje: „V neposlední řadě vycházíme 
vstříc našim zaměstnancům, pro kte-
ré pořádáme semináře a školení týka-
jící se komunikace se studenty se spe-
ciálními potřebami, kurzy znakového 
jazyka a další aktivity.“ 

Centrum Pyramida působí na všech 
fakultách OU v Ostravě, přičemž 
v právě probíhajícím školním roce pra-
cuje se třiceti studenty. Centrum pro-
zatím registruje sedm úspěšných ab-
solventů univerzity. (peb) 

Centrum Pyramida podporuje studenty 
se speciálními potřebami

Na pravé straně Obchodní a živnostenská banka na ul. 28. října. Za ní obchodní 
dům Textilia. Vlevo bývalý hotel National, který dnes zeje prázdnotou.

V letošním roce nebude uvedena 
do provozu kašna na ulici Umělecká. 
Od 1. května se do tohoto prostoru 
umístí takzvané rabátko (plocha ur-
čená k výsadbě květin) s vysazený-
mi růžemi.

„Kašna je v současnosti v technic-
ky nevyhovujícím stavu. Sběrná ná-
doba v podzemí je třikrát menší než 
horní, takže pokud dojde k ucpá-
ní, začne voda odtékat do kanalizace 
a ne do spodní nádoby, čímž během 
roku dochází k obrovským ztrátám 
na vodě,“ vysvětluje ředitel Technic-
kých služeb MOaP Petr Smoleň, a do-
plňuje: „Dalším problémem je, že se 
jedná o kašnu vanovou, která je čas-
tým cílem vandalů a návštěvníků Sto-
dolní. Prakticky denně musíme kaš-
nu opravovat, protože je zanesena ne-
čistotami, fekáliemi nebo má zlome-
né trysky, čímž nám vznikají obrovské 
náklady na údržbu.“ Náklady na údrž-
bu a čištění se za této situace pohybu-
jí mezi 70 až 100 tisíc korunami ročně.

Pro příští rok se uvažuje o tom, že by 
došlo ke kompletní rekonstrukci kašny, 
která by se z vanové změnila na přepa-
dovou (stejný typ kašny jako na nám. 
Edvarda Beneše, v Husově sadu nebo 
na Smetanově náměstí).  (peb)

Kašnu na Umělecké 
vystřídá záhon s růžemi

Potřebujeme domy 
s pečovatelskou službou?

Architecture Week

Sokolské jubileum
30. dubna uplyne 120 let od svolá-

ní ustavující schůze Sokola Moravská 
Ostrava. K tomuto výročí obdržela 
tato organizace slavnostní stuhu k no-
vému praporu od České obce sokol-
ské. TJ Sokol Moravská Ostrava stá-
le působí v Čapkově sokolovně na So-
kolské třídě. Zúčastnit se zde lze těch-
to cvičitelských aktivit: aerobic, jóga, 
kondiční nebo zdravotní cvičení atd.

Rodičovské 
centrum Chaloupka 
zajišťuje hlídání dětí

Rodičovské centrum Chaloupka 
(provozovna Dětského koutku – are-
ál ZŠ Nádražní 117) zajišťuje hlídání 
dětí od dvou do pěti let, a to od pondě-
lí do pátku (7.30 až 12.30 hodin). 

Miniškolička je výhodná především 
pro děti těch rodičů, kteří se vrací 
do zaměstnání, docházejí do vzdělá-
vacích kurzů nebo hledají nové uplat-
nění na trhu práce.

Ve skupině je maximálně osm dětí, 
pod dohledem dvou zkušených, kvali-
fi kovaných vychovatelek. Program je 
uzpůsoben věku a potřebám dítěte. 

Více informací na www.rcchaloup-
ka.cz nebo na tel. č. 777 266 454. 

 (inf)

Za fi nanční podpory městského ob-
vodu MOaP se od 4. do 28. 4 uskuteč-
ní Architecture Week Ostrava 2011. 
Jednotlivé akce se budou konat na-
příklad v Domě umění, Antikvariátu 
a klubu Fiducia nebo ve Výstavní síni 
Sokolská 26. 

Festival kromě jiného představí tvor-
bu významného architekta Borise Pod-
reccy. Jedná se mimo jiné o spoluauto-
ra nejvyšší budovy  v Rakousku, zná-
mé Milenium Tower ve Vídni. 

V české premiéře budou prezentová-
ny také výstavy: Současná architektura 
Slovinska, Čínská architektura  v post-
experimentálním věku a Přehlídka sou-
dobé  architektury Bulharska. Silné za-
stoupení bude  mít  polská strana re-
prezentována architektonickou kance-
láři Z. Maćkowa nebo Fakultou archi-
tektury Slezské Polytechniky z Gliwic.

Poprvé bude ostravský festival obo-
hacen o přehlídku fi lmů s architekto-
nickou tématikou. 
 www.architectureweek.cz


