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Vážení spoluobčané,
v posledních letech se jízdní kolo stá-

vá častým a oblíbe-
ným dopravním 
prostředkem a jeho 
obliba neustále 
stoupá. Pro rozvíje-
ní a zkvalitnění cyk-
listické dopravy je 
ovšem nezbytné, 
aby cyklisté mohli využívat odpovídající 
cyklistické trasy. 

Územím našeho městského obvodu 
povede např. dlouhodobě připravována 
cyklostezka v úseku od pěší lávky 
na Kamenec v Komenského sadech 
po Hradní lávku Slezskoostravského hra-
du. Ta zahrnuje také vybudování pěší ko-
munikace v bermě (plošina podél hráze) 
řeky Ostravice od ulice Muglinovská 
po zmíněnou Hradní lávku. Předpokládaný 
termín ukončení stavby je rok 2013.

Začátkem letošního roku nabyla pro-
jektová dokumentace stavby 
„Cyklostezky – komunikace v bermě 
a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hra-
du“ konkrétní podoby a předpokládala 
při realizaci stavby cyklostezky velmi 
radikální zásah do stávající zeleně, ze-
jména vzrostlých stromů. 

Původní projekt počítal v této lokalitě 
s kácením sedmaosmdesáti stromů. 
Okamžitě jsme iniciovali jednání s inves-
torem, statutárním městem Ostrava a pro-
jektanty. Cílem bylo najít řešení, kterým 
bychom vyšli vstříc cyklistům, ale záro-
veň jsme dbali na to, aby nedošlo k ni-
kterak závažnému zásahu do životního 
prostředí. Jednou z priorit našeho obvodu 
totiž je chránit zdravou zeleň. Navrhli 
jsme část stezky vést po tzv. systému 
roštu, který zabrání zásahu do kořenové-
ho systému stromů a použití technologií, 
které redukují zásah do podloží. 

Jednání z naší strany vedené místosta-
rostou Daliborem Moukou a Janem 
Hulvou (vedoucí odboru investic a míst-
ního hospodářství) byla i díky vstřícnosti 
investora úspěšná. Původní návrh, který 
vyžadoval kácení sedmaosmdesáti stro-
mů, se nám podařilo výrazně zredukovat. 
Nakonec tedy dojde k odstranění patnác-
ti stromů (z toho sedmi kvůli špatnému 
zdravotnímu stavu). Je samozřejmostí, 
že za pokácené dřeviny bude provedena 
adekvátní náhrada. Věřím, že projížďka 
na kole či procházka v atraktivní krajině 
přispěje k tomu, že se občané i návštěv-
níci obvodu budou cítit příjemně.

 Jiří Havlíček, starosta

Slovo má…

Jan�Veselý�získával�basketbalové�základy�v Ostravě,�teď�míří�do slavné�NBA
Psal se rok 2006, když se tehdy šest-

náctiletý Jan Veselý učil ve Sportovním 
centru mládeže při BK NH Ostrava 
(jeden ze dvou subjektů, z nichž poslé-
ze vykrystalizoval klub BCM Ostrava 
se sídlem na Cingrově ulici) základní 
basketbalovou abecedu. Uplynulo pět 
let, a Jan Veselý se může těšit na to, 
že si zahraje slavnou NBA. Dne 23. 6. 
se mu splnil sen, o kterém sní miliony 
basketbalových nadšenců po celém svě-
tě – v draftu si jeho služby zajistil klub 
Washington Wizards.

Vzhledem k tomu, že byl vybrán jako 
šestý v pořadí, stal se tak nejvýše posta-
veným Čechem na draftu. Před ním si nej-
lepší basketbalovou ligu vyzkoušeli pou-
ze dva Češi, a to Jiří Zídek a Jiří Welsch.

Jan Veselý, jehož další kroky vedly 
do slovinského Slovan Geoplin Lubláň 

a následně srbského KK Partizan Beo-
grad (2008 – 2011: mistr Srbska, vítěz 
srbského poháru, vítěz adriatické NLB 
ligy), stále na ostravské angažmá s obli-
bou vzpomíná. „Dostal jsem zde dobrý 
základ, na kterém jsem mohl stavět při 
svém působení v zahraničí. Nejvíce mi 
asi dal trenér Dušan Hrdlička (šéftrenér 
v BCM Ostrava). Dával mi pořádně 
do těla. Tehdy jsem ještě nevěděl proč, 
ale dnes s odstupem času jsem rád, že 
se mi tolik věnoval,“ říká nejlepší hráč 
Evropy do 21 let v roce 2010, ale při-
pouští: „Je ovšem pravda, že až na pár 
výjimek jsem v těchto utkáních tolik 
nebodoval. Občas jsem dal kolem tři-
ceti bodů, většinou jsem však měl tak 
patnáct bodů. Nicméně měl jsem hodně 
doskoků, přibližně kolem patnácti až 
dvaceti.“

Také Dušan Hrdlička si na svého 
bývalého svěřence velmi přesně pama-
tuje. „Jako dnes vidím, když jsme byli 
na prvním turnaji. Honza byl samá ruka, 
samá noha, ale nechyběla mu obratnost 
a zdobila ho koordinovanost. Byl po-
hybově šikovný, čímž se od ostatních 
nejvýrazněji odlišoval. Důležité rovněž 
bylo, že měl doma optimální zázemí,“ 
konstatuje D. Hrdlička.

Každopádně ve Washingtonu moc 
dobře věděli, proč šáhli zrovna po jedn-
advacetiletém Ostravákovi, který jako 
svůj vzor uvádí Dirka Nowitzkého 
(v sezoně 2010/2011 to byl především 
on, kdo dovedl Dallas Mavericks k his-
toricky prvnímu titulu v NBA). 

Vedení „Čarodějů“ si totiž slibuje, 
že by Veselý, jakožto vítězný typ, mohl 
ve spolupráci s Johnem Wallem (loňská 

Příměstský�tábor�pro�děti�
ze�sociálně�slabých�rodin

Číslo�měsíce
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Čtveřice hráčů z BCM Ostrava 
získala na mistrovství Evropy hráčů 
do šestnácti let stříbrné medaile. 
Šampionát se konal na přelomu 
července a srpna v Pardubicích a Hradci 
Králové. Ostravský klub úspěšně 
reprezentovali Radovan Kouřil, Jiří 
Dedek, Matěj Svoboda a David Šubert. 

Dárek�pro�majitele�psů�
Majitelé�psů,� kteří� řádně�zaplatili� poplatky� i  ti,� kteří� jsou�od placení�

poplatků�osvobozeni,�si�stále�mohou�v úřední�dny�vyzvednout�v budově�
Nové�radnice�(kancelář�č.�147�–�oddělení�místních�poplatků�a pohledá-
vek,�odbor�financí�a rozpočtu)�plastová�pouzdra�na sáčky�na psí�exkre-
menty,�včetně�360�náhradních�sáčků.�„Cílem�tohoto�projektu�je�zlepšení�
čistoty� našeho� obvodu� a  snaha� o  aktivní� zapojení� pejskařů� do  úklidu�
obvodu,“�uvedl�místostarosta�Dalibor�Mouka.�

Místostarostka�Petra�Bernfeldová�a místostarosta�Tomáš�Kuřec�(oba�na snímku)�navštívili�8.�srpna�letní�
příměstský�tábor,�který�městský�obvod�Moravská�Ostrava�a Přívoz�organizoval�ve spolupráci�s občanským�
sdružením�Společně�–�Jekhetane�a Městskou�policií�Ostrava.�Tábor�se�uskutečnil�ve dvou�turnusech�v srpnu,�
každý�den�se�do táborových�aktivit�zapojilo�přibližně�dvacet�dětí�ze�sociálně�slabých�rodin.�

„Na spolufinancování�akce�se�nám�podařilo�získat�dotaci�z rozpočtu�statutárního�města�Ostravy�v rámci�pro-
jektu,�jehož�účelem�je�zabezpečení�prevence�kriminality.�Náklady�byly�120�tisíc�korun,�z toho�60�tisíc�korun�činila�
dotace�města,�zbytek�byl�uhrazen�z našeho�rozpočtu,“�prozradil�Tomáš�Kuřec,�a dodal:�„Velmi�se�osvědčilo,�že�
děti�byly�vytrženy�ze�svého�běžného�prostředí.�Všechny�činnosti,�do kterých�se�zapojily,�pozitivně�ovlivnily�jejich�
další�postoj�k životu.“�Školáci�ve věku�8�až�15�let�absolvovali�např.�výlety�(Hornické�muzeum,�zoo�aj.),�soutěže,�
karneval,�výtvarné�dílny,�sportovní�klání�atd.�� (peb)�

Od dubna do srpna probíhaly na uli-
ci Tyršova stavební práce, které zajiš-
ťovala společnost Ostravské vodárny 
a kanalizace. Jejich cílem byla kom-
pletní oprava kanalizace a vodovodu 
v úseku od Mlýnské po ulici Čs. legií. 
Tyto práce během srpna skončily. 

Až tedy ve druhé polovině srpna 
začala na Tyršově ulici rekonstrukce, 
která spadá do kompetencí našeho 
městského obvodu. 

Tato investiční akce řeší především 
úpravu vozidlové a pěší komunika-
ce, veřejného osvětlení a zeleně. Její 
součástí rovněž bude vybudování 51 
parkovacích stání. Dosud mohli řidiči 
využít 27 parkovacích míst. „Proble-
matiku parkování v našem obvodu 
se snažíme neustále řešit a jsme rádi, 
že v tomto případě se nám podařilo 
zajistit navýšení parkovacích míst 
v blízkosti samotného centra,“ řekl 
místostarosta Dalibor Mouka.

Zároveň dojde na Tyršově ulici 
k vysazení 13 stromů druhu Štědře-
nec watererův.  (peb)

Tyršova�ulice:�
po rekonstrukci�více�
parkovacích�míst

jednička draftu) dovést tým po něko-
lika sezonách basketbalového strádá-
ní opět mezi nejlepší kluby v soutěži. 
A časem i k vítězství. 

„Mojí prvořadou snahou bude pro-
sadit se do základní pětky. Nechci se 
spokojit s vysedáváním na lavičce. 
Vím, že hned nemůžu čekat třicet mi-
nut na hřišti, ale myslím si, že dvacet 
minut na hřišti můžu být. Když se mi 
k tomu podaří dávat v průměru deset 
bodů na zápas plus nějaké dosko-
ky, tak budu určitě spokojen. To, co 
bude nad tuto hranici, bude třešnič-
kou na dortu,“ naznačuje své počá-
teční plány nejlepší basketbalista ČR 
v roce 2008, jehož otec je ředitelem 
ZŠ Gen. Píky. 

Začátek letošního ročníku NBA je 
plánován na 1. listopadu.  (peb)

Ve čtvrtek 15. září 2011 se sejdou 
na jednání zastupitelé  městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v zasedacím sále 
č. 306 ve 3. patře Nové radnice, Pro-
kešovo náměstí 8, Moravská Ostra-
va. Začátek je v 9 hodin. Program 
jednání bude zveřejněn na Úřední 
desce a webových stránkách (www.
moap.cz). Na webových stránkách 
budou rovněž materiály. 

Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat 
z vyhrazených míst na balkónu. 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 
0181/ZMObM1014/2/11 ze dne 21. 6. 
2011 vydalo s účinností od 1. 7. 2011 
nové Zásady pro poskytnutí max. 30% 
slevy z kupní ceny nemovitostí, v případě 
revitalizace domu. Tyto zásady ruší stáva-
jící dokument schválený Zastupitelstvem 
MOaP, č. 644/14/08 ze dne 18. 12. 2008. 

Zásady jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz,  a to na ad-
rese http://www.moap.cz/sprava-a-pro-
dej-majetku/seznam-nemoviteho-ma-
jetku. V tištěné podobě si je mohou ob-
čané vyzvednout  na odboru majetko-
vém, Sokolská třída 1374/28, 3. patro.

V září 1991 se začala odvíjet ka-
pitola s názvem ZŠ waldorfská Os-
trava. Z původního sídla v přístavku 
ZŠ Ostrčilova se škola přemístila 
do prostor ZŠ Matiční 18, kde pů-
sobila do června 2005. Ve školním 
roce 2005/2006 došlo k přestěhování 
do pavilonu B v areálu ZŠ Gen. Píky, 
kde školu najdeme dodnes. 

V současné době se v České re-
publice nachází jedenáct základních 
škol waldorfského typu, přičemž 
delší historii než ta ostravská, kterou 

Jednání�zastupitelstva�

Schváleny�nové�zásady�pro�
poskytnutí� slevy� z  kupní�
ceny�nemovitostí

ZŠ�waldorfská�má�dvacet�let
doposud absolvovalo přibližně 320 
žáků, má pouze ZŠ Svobodná v Pís-
ku. „Je sice pravda, že každá škola 
má svá specifika, nicméně naším cí-
lem není odlišovat se od jiných škol, 
které také pracují na principech wal-
dorfské pedagogiky. Snad jen, že 
jako jedni z mála spolupracujeme 
s univerzitou, konkrétně s Pedago-
gickou fakultou Ostravské univerzi-
ty, přičemž její studenti u nás vyko-
návají svou učitelskou praxi. Určitě 
bych však u nás vyzdvihla sehraný 
pedagogický kolektiv,“ prozrazuje 
Ľubica Havelková, ředitelka ZŠ wal-
dorfská Ostrava. 

Letošní školní rok se tedy ponese 
ve znamení oslavných akcí, které 
se budou konat u příležitosti tohoto 
jubilea. Každý měsíc půjde o jednu 
událost: měditepectví (září), Mi-
chaelská slavnost (říjen), Martinská 
slavnost (listopad), vánoční koncert 
(prosinec) atd.     (peb) 
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Jak to vidí...Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

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

■ Za finanční podpory našeho městského 
obvodu se 24. 9. uskuteční 50. ročník 
Ostravského maratonu. Na závodníky če-
ká sedm okruhů po asfaltových a zpevně-
ných cestách v Komenského sadech s tím, 
že start i cíl bude na Masarykově náměstí, 
kde také pořadatelé umístí velkoplošnou 
obrazovku. Soutěžit se ovšem bude rovněž 
v Ostravském půlmaratonu nebo štafeto-
vém běhu. Zúčastnění obdrží upomínkové 
předměty. Zájemci se mohou přihlásit 
na webu www.ostravskymaraton.cz. 

■ Ve dnech 7. až 11. 9. proběhne 9. Para 
Table Tenis mezinárodní turnaj Czech 
Open 2011 – Para Table Tenis, a to 
ve sportovním areálu TJ Mittal Ostrava 
a Ostravské univerzity na Varenské ulici.

■ Taoistické tai chiTM vnitřní umění pro 
zdraví (Čs. legií 20) zahajuje pod vedením 
akreditovaných instruktorů cvičení nových 
skupin, a to: 19. 9. v 9.30 h., 20. 9. v 17 h., 
21. 9. v 18 h., 23. 9. v 17.30 h. Ukázky 
cvičení budou na programu 10. 9. a 14. 9. 
na Masarykově náměstí a v Umělecké ul. 
Více informací najdete na www.taoist.cz.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let v zá-
ří: Marie Francková, Božena Gojová, Marta 
Paskerová, Ludmila Ryšková, Ludmila 
Žabová, Marie Jurčíková, Jaromír Šugárek, 
Zdenka Laryšová, Jaromír Šomek, Ludmila 
Kiedrońová, Oldřich Oprich, Jaromír Tomis, 
Hildegarda Uvirová, Valentin Kolowrat, 
Zdenka Štefanská a Bedřich Klepek.

...Jitka�Smutná��
Ostraváci jsou bezvadní lidé, mám 

je ráda. Stále zde párkrát ročně jezdím, 
a to nejen v rámci Shakespearovských 
slavností nebo Colours of Ostrava. 
Letos mě 
nadchl pro-
jekt Festival 
v ulicích. 
Zdálo se mi, 
že tentokrát 
i moje gene-
race si ve vět-
ším počtu 
na Colours 
našla cestu. To je potom ve městě úpl-
ně jiná atmosféra, než když je vylidně-
né. Jenže pak přišlo pondělí, a ruch 
města opět utichl…

Líbí se mi, jak je opravena bývalá 
Čapkárna (Vodní svět Sareza). 
Bydlím u příbuzných v centru, takže 
i mezi představením a zkouškami se 
často chodím vykoupat. Na druhou 
stranu moc dobře nechápu, proč ně-
které velké objekty čekají na opravu 
tak dlouho, až to vypadá, že spadnou 
(např. obchodní dům Ostravica). 
Není to příjemný pohled.  

Na moje gusto je v centru strašně 
moc výprodejových krámů. Kdysi 
jsem navštívila Berlín, a zjistila jsem, 
že se tam také nacházejí stejné obcho-
dy typu „vše za čtyřicet“. Tohle roz-
hodně nedělá dobrou vizitku městu! 

Myslím si, že Ostravu od jiného 
města může odlišit jedině umění. To 
se nedá kopírovat, to potřebujete ori-
ginál! Mělo by zde být více galerií, 
kaváren (třeba maličkých) a více ob-
chůdků, které jsou osobité a nepodo-
bají se jeden druhému. Nádherné 
ovšem je, že jsou ostravská divadla 
tak akční a že se propojují. To nebývá 
obvyklé. Ne náhodou jsou žádaná 
po celé České republice. A třeba tako-
vé Divadlo Petra Bezruče má v Praze 
značné renomé…

Ještě by se mohl zlepšit pořádek 
na některých ulicích. I když třeba 
v Matiční ulici jsem si všimla čtyř 
rozkvetlých stromů, a to na mě udělalo 
velký dojem. Je chvályhodné, že stro-
mů přibývá. V hezkém městě se totiž 
i bezpečněji žije! Tyto věci spolu sou-
visí, a mají vliv na psychiku člověka. 

n

Jitka Smutná působila v letech 
1976 – 1990 v tehdejším Státním di-
vadle Ostrava (NDM). Posléze na-
stoupila do Národního divadla 
v Praze (Pekař Jan Marhoul, Sbohem 
Sokrate, Sekretářky, Pygmalion). 
Hraje také v jiných pražských diva-
dlech (mj. Divadlo Palace). Diváci ji 
mohou spatřit rovněž v českých fil-
mech (Návrat idiota, Otesánek, Černí 
Baroni aj.) nebo v seriálech (Bazén, 
Ordinace v růžové zahradě atd.).  

VOlNé�ByTy

Poštovní�345/23�
62,77�m²

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ

Palackého�845/71
Palackého�846/73
Palackého�895/75
Palackého�56/91
Orebitská�857/14�
Orebitská�859/18
Na Můstku�1068/2
Na liškovci�1071/2
Dostojevského�1079/3
Poděbradova�2952/62
Hornopolní�595/26�
Pobialova�1432/23
Tyršova�1795/25

BLIŽŠÍ INFORMACE
Jan�Adamovský
T��599 444 203
E��adamovsky@moap.ostrava.cz
W��www.moap.cz

Co� dělat,� když� se� stanete�
obětí�trestného�činu?

I u tzv. bagatelní trestné činnosti, kdy 
si občané řeknou „vždyť se zase tak mno-
ho nestalo“ nebo „to mi ani nestojí za to 
hlásit, stejně nic nevyřeší a já jen ztrácím 
čas“, je nutné ohlásit tuto skutečnost po-
licistům. V mnoha případech mohou po-
škození svým svědectvím pomoci odhalit 
např. pachatele sériové majetkové trestné 
činnosti. Nemluvě o nalezení ukradené 
věci, či vypátrání pachatele. U závažněj-
ších trestných činů je oznámení protipráv-
ního jednání naprostou samozřejmostí. 

V naprosté většině obvodních oddělení 
v Ostravě čekají na veřejnost zbrusu nové, 
moderní a přátelské prostory. Na všech 
pak zkušení, taktní a přívětiví policisté.

Nebojte se tedy policistům ohlásit pří-
koří, která vás potkají. Máte na to právo! 
Pomůžeme vám! 

 Petr Svoboda, Policie ČR 

Občanské sdružení Senior servis 
pořádá podzimní kurz trénování pa-
měti pro seniory. 

Cílem tohoto kurzu je přesvěd-
čit seniory, že si ještě docela slušně 
pamatují, když jim někdo poradí 
jak na to. Trénování paměti je nejen 
efektivní nástroj proti jejímu zhoršo-
vání, ale také způsob aktivizace moz-
ku. Kurzy probíhají dvakrát až třikrát 
do roka. 

Základní kurz se skládá z osmi 
lekcí v délce devadesáti minut. Nový 
běh kurzu, který bude možné na-
vštěvovat každé úterý od 9 do 10.30 
hodin, začíná 4. 10. v Domě s pečo-
vatelskou službou (Gajdošova 39). 
Zájemci se mohou přihlásit na tele-
fonním čísle: 776 763 519.  (inf) 

Ve dnech 9. a 23. září od 11 do 17 
hodin bude náš městský obvod pořá-
dat na Jiráskově náměstí farmářské 
trhy. Farmářské trhy se, za aktivní 
účasti městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, konají pravidelně 
od dubna také před OC Futurum. 
„Díky této spolupráci a zkušenosti 
jsme se rozhodli rozšířit trhy přímo 
do centra města na Jiráskovo ná-
městí, kde se uskutečnily již v době 

Na základě rozhodnutí Rady měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz ze dne 23. 6. dojde s účinností 
od 1. 9. 2011 ke změnám úředních ho-
din úřadu městského obvodu pro styk 
s občany a veřejností, a to následovně: 
Podatelna:
Pondělí  8:00 - 17:00 
Úterý  8:00 - 15:30 
Středa  8:00 - 17:00 
Čtvrtek  8:00 - 16:00 
Pátek  8:00 - 14:00 
Pokladna:
Pondělí  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Úterý  8:00 - 11:30 
Středa  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Čtvrtek  8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 
Odbor sociálních věcí:
Pondělí  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Středa  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Ostatní pracoviště úřadu:
Pondělí  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Středa  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 
Čtvrtek  8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00.

Trénování�paměti�pro�seniory

Festivalová znělka Folkloru bez hranic 
zazněla 19. 8. v Obřadní síni Nové rad-
nice, kde místostarostka Petra Bernfel-
dová a místostarosta Tomáš Kuřec přijali 
zástupce jednotlivých souborů, které se 
letos zapojily do tohoto festivalu měst-
ských folklorních souborů s mezinárodní 
účastí. „Je nám velkou ctí, že můžeme 
na půdě naší radnice přivítat účastníky 
festivalu, který se stal nedílnou součástí 
kulturního života města Ostravy a samo-
zřejmě našeho obvodu,“ uvedl ve své za-
hajovací řeči místostarosta Tomáš Kuřec. 
Své taneční umění během čtrnáctého roč-
níku Folkloru bez hranic, který se konal 
od 15. do 19. 8., předvedly soubory z ČR, 
Francie, Ruska, Slovenska, Estonska 

Zástupci�tanečních�souborů,�které�vystoupily�také�na Jiráskově�náměstí,�zavítali�poslední� festivalový�den�
na radnici,�kde�od našich�místostarostů�obdrželi�upomínkové�předměty.

Folklor�v mnoha�barvách�okouzlil�město

Farmářské�trhy�na�Jiráskově�náměstí

a Polska. „Jsme rádi, že jsme od účast-
níků vyslechli mnoho pozitivních ohlasů. 
Chválili nejen samotnou organizaci, ale 
mimo jiné i to, že vše probíhá v nesváza-
né atmosféře. Také si myslím, že festival 
slaví úspěch i díky tomu, že je specifický 
v tom, že jde přímo za lidmi,“ řekla ta-
jemnice festivalu Dana Skálová. 
Setkání na radnici zakončil společný 
přípitek, na který navázal pochod cen-

trem města. Během této folklorní pouti 
se každý ze souborů prezentoval svým 
typickým hudebním číslem, takže bylo 
možné vyslechnout, jak k folklorním tra-
dicím přistupují v různých koutech Evro-
py. Tato pestrá písňová směska se ovšem 
nikterak nerušila, ale spíše doplňovala, 
což ocenili i kolemjdoucí. Festivalové 
klání vyvrcholilo závěrečným koncertem 
na Slezskoostravském hradu. (peb)

konání Colours of Ostrava a rovněž 
v srpnu. K tomuto kroku jsme při-
stoupili z toho důvodu, že chceme 
oživit samotné centrum a zároveň 
doplnit služby pro obyvatele této 
lokality i její návštěvníky,“ řekl k té-
matu místostarosta Dalibor Mouka.

Na trzích budou místní farmáři 
prodávat např. uzenářské a mléčné 
výrobky, koláče, včelí produkty, ko-
ření apod.
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V MŠ�Hornická�stále�probíhá�rozsáhlá�investiční�akce,�v rámci�které�už�byly�provedeny�tyto�dílčí�úkoly:�zateplení�
fasády�a střechy,�výměna�původních�oken�v nevyhovujícím�stavu�za plastová�a instalace�chybějící�vzduchotech-
niky�do kuchyně.�„V současné�době�dochází�k celkové�rekonstrukci�zahrady,�včetně�oplocení.�Součástí�zahrad-
ních�úprav�je�vznik�dvou�samostatných�herních�prostor�pro�děti�od dvou�do pěti�let�s průlezkami�a pískovišti.�
Obě�tato�hřiště�budou�mít�pryžové�dopadové�plochy.�Rovněž�bude�vytvořena�pevná�plocha�pro�míčové�hry�
s basketbalovým�košem�a kopec�se�skluzavkami,“�uvedl�místostarosta�Dalibor�Mouka�(na snímku�druhý�zprava)�
s tím,�že�také�dětské�dopravní�hřiště�bude�kompletně�přebudováno.�Jeho�funkce�zůstane�zachována,�pouze�do-
savadní�jednosměrný�betonový�okruh�bude�nahrazen�dvousměrnou�komunikací�s živičným�povrchem�a pevným�
obrubníkem�ze�zámkové�dlažby.�Dětské�dopravní�hřiště�bude�následně�sloužit�také�veřejnosti.�(peb)

Komenského�sady�se�dočkají�
ozdravné�kúry

Na webové stránce www.ostrava.cz 
(v sekci Aktuálně/Kampaně) je možné 
najít podrobné informace týkající se 
připravované Revitalizace Komenské-
ho sadů, přičemž občané se k tomuto 
projektu mohou zde vyjádřit prostřed-
nictvím ankety. Projekt bude realizovat 
město Ostrava, generálním projektan-
tem je ATOS 6, spol. s r. o. 

Ve stručnosti uvádíme. Nejvýznam-
nější změna je plánována v území 
za Novou radnicí, kde by měl být vy-
tvořen společensky atraktivnější pro-
stor. Mimo jiné je počítáno s bezba-
riérovým přístupem na lávku. Rondel 

kolem busty J. A. Komenského bude 
rozšířen, po obvodu bude vysázen níz-
ký živý plůtek z buxusu.

V jižním území parku (od busty až 
po severní konec čtyřřadé aleje u te-
nisových kurtů) se plánují také louky, 
kde by zeleň tvořila příjemné plochy 
lákající k posezení v trávě. V této části 
parku je navržen Řečnický pult (např. 
pro autorské čtení). Stávající amfiteátr 
s pískovištěm bude pro jeho zchátralost 
zdemolován. V místě je navrhováno 
nové jezírko a novostavba altánu. 

V severním území parku zůstane za-
chována stávající koncepce prostoru 
před Památníkem Rudé armády. Dotvo-
řen bude pouze terénní val, který doplní 
hlukovou bariéru od rušné komunikace. 
S realizací stavby se pravděpodobně za-
čne v březnu roku 2012.  (red) 

Využívání Městského nákupního portálu a systému elektronických aukcí při 
soutěžení v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací a stavebních 
prací je dalším krokem současného vedení radnice MOaP, který vede k úsporám 
a větší transparentnosti. Náš obvod je v tomto průkopníkem. Systém je dle mého 
názoru nejtransparentnějším způsobem jak dosáhnout nejnižší cenu při realizaci 
těchto zakázek. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že vyžaduje dokonalou pří-
pravu zadávacích podmínek, úzké zapojení našich techniků do projektu již v oka-
mžiku jeho tvorby a tvrdé hájení zájmu obvodu při samotných realizacích. 

Jsme zhruba ve druhé polovině stavební sezony a již nyní lze konstatovat, že 
elektronické aukce jsou přínosem. Samotný systém spočívá v tom, že po vyhlášení 
soutěžní zakázky nabídnou zájemci cenu obálkovou metodou. Otevřením obálek 
obvykle soutěže končí. V případě elektronické aukce se od nejnižší obálkové ceny 
vlastně začíná. Každý z účastníků získá svůj elektronický přístup a má možnost 
soutěžit proti poslední nejnižší ceně. Ta je jedinou informací na monitoru. Pro 
ilustraci, co se týče projektových dokumentací, ty byly v minulosti soutěženy v ce-
nách blízkých předpokladu. Přiložená tabulka hovoří sama za sebe. 

Elektronické�aukce�v investicích�MOaP

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz má trvalý zájem na kvalitněj-
ším bydlení a samozřejmě i na tom, aby 
domy našemu obvodu svěřené získaly 
na větší atraktivnosti a komfortu. Opravy 
bytů i nebytových prostorů zabezpeču-
jeme celoročně, provádíme samozřejmě 
také úpravy v uvolněných bytech, aby-
chom je dále nabízeli k pronájmu. 

V současné době například probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce v šestipodlažním 
domě na Arbesově ulici č. 11 s komplex-
ním zateplením fasády a střechy, výmě-
nou oken i balkonových a vstupních dve-
ří. Podařilo se nám konečně odstartovat 
nápravu dlouhodobých, dosud nikým 
neřešených, závažných problémů nájem-
níků domu na ulici Dostojevského č. 3. 
Technický stav ve dvou bytech vykazo-
val nevyhovující znaky. Za vše hovoří 
skutečnost, že nad prvním nadzemním 
podlažím musí být zesílena železobeto-
nová stropní konstrukce. Dříve, než byly 
opravy zahájeny, nabídli jsme zde žijícím 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.s. (Bieblo-
va 3) nabízí své služby odborného so-
ciálního poradenství, osobní asistence 
a sociálně aktivizačních služeb pro oso-
by se zdravotním postižením a seniory.

Poradnu odborného sociálního pora-
denství mohou navštívit osoby se zdra-
votním postižením starší 15 let, senioři 
a jejich blízcí. „Občané se mohou na nás 
obracet s dotazy v oblasti sociální péče, 
zejména vyřizování příspěvků na opat-
ření zvláštních pomůcek a příspěvků 
souvisejících s průkazy mimořádných 

lidem náhradní bydlení. Ještě letos počí-
táme v tomto domě s výměnou rozvodů 
vody a odpadů.

Výměna oken, oprava fasády a střechy 
je prováděna rovněž v bytovém domě 
z roku 1902 U Tiskárny č. 6 se čtyřmi 
bytovými jednotkami v ochranné památ-
kové zóně Přívoz. 

V třípatrovém objektu na ulici Zakrej-
sově č. 9 je zateplována štítová stěna 
pomocí certifikovaného zateplovacího 
systému, na Reální ulici č. 4 jsou vymě-
ňována okna, opravována fasáda a výlo-
hy. Dům na ulici Nádražní č. 24 čekají 
kompletní stavební úpravy počínaje vý-
měnou oken a konče zateplením fasády 
ze dvora a opravou fasády z ulice. Za-
teplena bude podlaha půdy, dům dostane 
novou střechu i elektroinstalaci v jednot-
livých bytech a na chodbách, rozvody ka-
nalizace, vody i etážové topení. To bude 
instalováno nejen v bytech, ale i někte-
rých nebytových prostorech. 

Obvod disponuje 1 674 byty ve 237 

výhod TP, ZTP, ZTP/P. Nabízíme také 
informace v oblasti státní sociální pod-
pory, dávek hmotné nouze, invalidních 
důchodů, výhod a slev mimo zákonem 
stanovené oblasti,“ upřesňuje Jana 
Kupčoková z CZP MSK. 

Osobní asistence je služba určena 
osobám se zdravotním postižením a se-
niorům, minimální věk uživatele služ-
by je 6 let. „Osobní asistentky zajišťují 
pomoc při osobní hygieně, při zajištění 
stravy a chodu domácnosti, při dopro-
vodu k lékaři, do školy, na úřady a po-
dobně,“ informuje J. Kupčoková.  

domech (ve kterých jsme vlastníkem ale-
spoň jednoho bytu), z toho 2 byty jsou 
bezbariérové. Stoprocentní podíl máme 
ve 143 domech a jednom ubytovacím za-
řízení (Božkova 40), v 93 domech jsme 
ve spoluvlastnickém vztahu s jinými 
subjekty (společenství vlastníků jednotek 
nebo s jednotlivými vlastníky jednotek). 

V letošním roce je v rozpočtu městské-
ho obvodu schváleno do oprav bytového 
fondu 54 mil. Kč. Jsem přesvědčena, že 
v příštích letech se nám podaří tuto sumu 
peněz navýšit a do rekonstrukcí budeme 
moci investovat mnohem více než dosud. 
Je totiž nezpochybnitelné, že každá stav-
ba má svou životnost a musí být vlastní-
kem pravidelně udržována, obnovována 
a modernizována. A městský obvod není 
v žádném případě v tomto ohledu výjim-
kou. Důležité je mít stále na paměti, že 
podmínky bydlení jsou významnou sou-
částí kvality života obyvatel.

 Petra Bernfeldová
 místostarostka  

Sociálně aktivizační služby pro oso-
by se zdravotním postižením mohou 
využít osoby se zdravotním postižením 
ve věku od 15 do 64 let. Služba podpo-
ruje rozvíjení individuálních schopnos-
tí a dovedností vedoucích k začlenění 
do společnosti, zejména na trhu práce. 
„Skupina nabízí přípravu na pracovní 
pohovor, testy asertivity, osvojování 
relaxačních technik, rozvíjení komu-
nikace, sdílení zkušeností jednotlivých 
členů v oblasti zaměstnávání. Další 
možností je účast na počítačovém kur-
zu,“ doplňuje J. Kupčoková.  (inf) 

letos�jde�do oprav�bytového�fondu�54�milionů�Kč

Centrum�nabízí�pomoc�zdravotně�postiženým�a seniorům

Za deset�let�získal�1.�Judo�Club�79�medailí

Během června až srpna převládaly 
v OC LASO stavební práce, jejichž cí-
lem bylo zatraktivnění celého obchodní-
ho centra a přilákání nových zákazníků 
do zrenovovaných prostor, a to přede-
vším do horních pater.  

Jedním z důvodů, proč se tato přestav-
ba uskutečnila, byla právě menší návštěv-
nost v těchto patrech. „Vlastní úpravy 
spočívaly ve vybudování vnitřního atria 
o rozměrech 6 x 9 metrů, kdy do střechy 
byl vložen prosklený světlík. Tím se za-
jistil přístup denního světla na jednotlivá 
patra a došlo k prosvětlení všech prostor. 

Atrium tak propojilo jednotlivá patra ob-
chodního centra s proskleným světlíkem. 
Zároveň byly částečné přestavěny pro-
dejní plochy uprostřed všech pater. Tyto 
stavební úpravy považujeme za vstřícný 
krok vůči zákazníkům,“ konstatuje Taťá-
na Sýkorová z OC LASO.  

V OC LASO také uvažují o rekon-
strukci čtvrtého patra. „Toto místo je 
vhodné například pro kanceláře, restau-
raci či jiné služby. Práce by mohly začít, 
ale doposud se nepodařilo nalézt vážné-
ho zájemce o tyto prostory,“ dodává T. 
Sýkorová.  (peb)

Atrium�prosvětlilo�OC�lASO�

Už deset let působí 1. Judo Club 
Baník Ostrava v hale SAREZA 
v Přívoze. V současné době dochází 
do klubu více než sto členů, a to ne-
jen z celé Ostravy, ale také z okolních 
měst. 

Klub lze zařadit mezi absolutní ju-
distickou špičku v České republice 
v žákovských kategoriích, postupně 
se však na soutěžích začínají prosazo-
vat i zápasníci ve starších věkových 
kategoriích. „Za posledních deset let 
se nám podařilo získat na mistrov-
stvích a přeborech České republiky 
celkem 79 medailí, z toho 17 zla-
tých,“ prozrazuje předseda klubu 
Martin Pavlica.

V letošním roce zaznamenává 1. 

JC Baník Ostrava své nejúspěšnější 
období. Dorostenecké družstvo bude 
na podzim opět bojovat o medailo-
vé umístění. Také družstvo mužů se 
v Extralize probojovalo mezi šest nej-
lepších. 

Další úspěchy jednotlivců: doroste-
nec František Šmehlík (účast na mi-
strovství Evropy, 2. místo na turnaji 
ve Španělsku), starší žák Jakub Král 
(třetí místo na turnaji v Maďarsku), 
Jitka Langhammerová a Hana Šala-
mounová (zlatá a stříbrná medaile 
z mistrovství ČR 2011).

V průběhu září bude probíhat nábor 
nových dětí. Zájemci získají více in-
formací na www.1jcbo.cz nebo na tel. 
č.: 725 475 421.  (red)

Sdružení Čistá Ostrava pořádá ve dnech 
15. 9. (od 14 do 18 hodin) a 17. 9. (od 9 
do 13 hodin) v areálu ropných lagun pro-
hlídku s komentářem pro zájemce z řad 
veřejnosti o aktuálním průběhu projektu 
„Nápravná opatření laguny Ostramo“. 
Výchozím místem prohlídky je vrátnice 
areálu s příjezdem z ulice Mariánskohorská 
od čerpací stanice. Doporučuje se obuv 
vhodná na staveniště.

Charita Ostrava vyhlašuje humani-
tární sbírku, která se uskuteční 5. 9. 
od 9 do 18 hodin na vlakovém nádraží 
v Ostravě-Přívoze – vjezd do areálu 
nákladního nádraží ČD Cargo na křižo-
vatce ul. Mariánskohorská a Cihelní. 
Přinést mj. lze: prostěradla, ručníky, 
přikrývky, oblečení, polštáře, hračky, 
deky nebo obuv.    
Více na www.ostrava.charita.cz.

Navštivte�ostravské�laguny Humanitární�sbírka

název akce předpokláda-
né náklady

nejnižší nabídka 
v obálce

nejnižší cena 
z aukce

MŠ Křižíkova - statické 
zajištění objektu, za-
teplení fasády, výměna 
oken, střecha (projekto-
vá dokumentace = PD)

200 000 Kč 
bez DPH

118 000,- Kč 
bez DPH

88 500,- Kč 
bez DPH

ZŠ Matiční 5 - výměna 
oken, fasáda (PD)

200 000 Kč 
bez DPH

70  000,- Kč 
bez DPH

36 000,- Kč 
bez DPH

Rekonstrukce ulice 
Brandlova (PD)

 
350 000 Kč 
bez DPH

236 000,- Kč 
bez DPH
a bez AD

165 000,- Kč 
bez DPH
 

Zprůjezdnění Ostrčilo-
vy ul. a úprava parku 
P. Bezruče (PD)

 
480 000 Kč 
bez DPH

565 800,- Kč 
bez DPH
 

443 200,- Kč 
bez DPH
 

Co se týče soutěžení stavebních prací, je náš obvod první, který elektronické 
aukce v rámci města využil. Jednalo se o investiční akci MŠ Hornická - zateplení, 
výměna oken, střecha a rekonstrukce zahrady. Zde byly předpokládané náklady 
13 000 000 Kč, nejnižší cena v obálce 10 500 000 Kč a nakonec došlo elektronic-
kou aukcí k vysoutěžení na 7 990 000 Kč. Úspora 5 010 000 Kč. Přestože akce 
ještě není dokončena, již dnes bych chtěl poděkovat pracovníkům odboru investic 
a místního hospodářství, kteří se podíleli na přípravě projektu a maximálně zodpo-
vědně plní práci stavebních dozorů. 

Už nyní mohu ujistit, že v nastoupeném trendu hodláme pokračovat i do budoucna.
 Dalibor Mouka
 místostarosta
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Posláním městského obvodu MOaP je 
formou pobytové odlehčovací služby po-
skytnout potřebnou pomoc osobám, které 
pečují o seniory nebo zdravotně postižené 
rodinné příslušníky či známé. MOb po-
skytuje odlehčovací službu tak, aby služba 
byla poskytována dle individuálních po-
třeb osob, v jejich zájmu a v náležité kva-
litě a aby rozvíjením samostatnosti osob 
posilovala jejich sociální začleňování.

Odlehčovací služba je určena osobám 
od 27 let, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Služba se neposkytuje osobám, 
které jsou v akutním stavu závislosti na al-
koholu nebo jiných návykových látkách, 

Komplikovaný�osud�významných�administrativních�paláců
Dům na rohu ulice 30. dubna a Pro-

kešova náměstí patří mezi nejzajíma-
vější historické administrativní budovy 
v Moravské Ostravě. Autorem projek-
tu byl brněnský architekt Jaroslav von 
Stockar-Bernkopf, který si ke spolupráci 
přizval sochaře Josefa Kubíčka. V letech 
1929 a 1930 stavěla tento palác ostrav-
ská firma V. Nekvasila. Zadavatelem 
byla Báňská a hutní společnost, která 
do nového paláce umístila v roce 1931 
své ředitelství.

V meziválečném období zadávala 
ostravská radnice nové městské stavby 
vynikajícím architektům také z Prahy 
a Brna. Jaroslav von Stockar-Bernkopf 
nebyl příliš známý, ale jeho díla byla 
vždy výtvarně dokonalá. Podle předsta-
vy magistrátu měla být budova naproti 
nové radnice monumentální a důstojná. 
Projektant ctil přísná klasicistní měřítka, 
nicméně musel své představy zčásti kori-
govat. Původně navrhoval obložení pes-
trými glazovanými cihlami, a v té době 
módním solinovým sklem. Stockar-

Bernkopfův návrh byl kritizován, ostře 
se ozval také architekt Vladimír Fischer, 
který se podílel na projektování nové 

Kde�a komu�se�poskytuje�odlehčovací�služba
(Podstatná�část�z výroční�zprávy�za rok�2010�–�pokračování)

Někdejší�budova�ředitelství�Báňské�a hutní�společnosti�na ulici�30.�dubna�dnes�slouží�
jako�úřadovna�Magistrátu�města�Ostravy�(odbor�dopravně-správních�činností).

Druhý�dochovaný�objekt.�Bývalý�okresní�ústav�sociálně-zdravotní�na dnešní�ulici�
Odboje,�v těsném�sousedství�hlavního�vstupu�do Městské�nemocnice�na Fifejdách,�
se�stal�za německé�okupace�úřadovnou�gestapa.�Dnes�je�budova�prázdná,�dveře�
jsou�proti�zlodějům�zatlučeny�dřevotřískovými�deskami.

které jsou v akutním stavu dekompenzace 
psychiatrického onemocnění nebo jejichž 
zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení.

Odlehčovací služba má své zázemí 
od listopadu 2009 na ul. Ostrčilova 4, 
vlastní výkon služby pak probíhá v DPS 
na ulici Gajdošova. V roce 2010 bylo uza-
vřeno 45 nových smluv o poskytování 
odlehčovací služby. Průměrný věk uživa-
telů činil 81,7 let. Průměrná doba pobytu 
na odlehčovací službě činí 54 dnů. Z cel-
kového počtu 48 uživatelů se jich 33 vrá-
tilo domů, 15 uživatelů bylo přijato do do-
mova pro seniory, nebo jim byla poskyt-
nuta opět odlehčovací služba jiným posky-
tovatelem.

Odlehčovací služba má k dispozici 4 
pokoje s celkem 10 lůžky. Každý pokoj 
má kuchyňský kout, kde je možno si při-
pravit drobné občerstvení nebo uvařit 
kávu či čaj, disponuje lednicí, varnou 
konvicí a mikrovlnnou troubou. V pokoji 
jsou zdravotní polohovací lůžka se zve-
dací hrazdou, skříně na osobní věci, uza-
mykatelné noční stolky, televize, rádio 
a stůl se židlemi. K zachování intimity 
slouží polohovací zástěny. Také uživatelé 
odlehčovací služby se účastní různých 
kulturních a společenských akcí v DPS 
Gajdošova. 

V roce 2010 nebyla podána žádná stíž-
nost či podnět v souvislosti s poskytová-
ním úkonů odlehčovací služby ani žádná 
stížnost jiná. Naopak uživatelé nebo jejich 
rodinní příslušníci zaslali tři pochvaly 
na poskytování odlehčovací služby, a to 
vždy za vzornou péči o uživatele. 

Formou dotazníkového šetření jsme 
zjišťovali spokojenost uživatelů odlehčo-
vací služby, kteří byli v našem zařízení 

déle než 14 dní. Z hodnocení mj. vyplynu-
lo, že pokud uživatelé potřebují informace 
z oblasti sociálních služeb, obracejí se 
nejčastěji na rodinu a příbuzné – 25 re-
spondentů; nejdůležitější potřebou je so-
běstačnost – 26 respondentů, dále bezpečí 
– 15 respondentů a společenský kontakt 
preferuje 14 respondentů. Spokojenost 
s dostatečným množstvím informací o po-
skytovaných sociálních službách vyjádřilo 
19 uživatelů.  
Personální�zajištění�sociálních�služeb

Sociální služby v r. 2010 vykonávalo 
27 pracovníků v sociálních službách (tzv. 
pečovatelky), 2 sociální pracovnice a 1 
referent sociálních služeb. Všichni za-
městnanci si průběžně prohlubují svou 
kvalifikaci účastí na školeních organizo-
vaných v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Umožňujeme 
rovněž praxi studentům vyšších odbor-
ných a vysokých škol z oborů se sociál-
ním zaměřením. V r. 2010 vykonávalo 
na úseku sociálních služeb tuto praxi cel-
kem13 studentů Vyšší odborné školy soci-
ální a Ostravské univerzity.
Domy�s pečovatelskou�službou

Ke dni 31. 12. 2010 evidoval odbor 
celkem 200 žádostí o pronájem bytu 
v DPS, z nichž 38 bylo podáno v r. 2010. 
Největší zájem byl o pronájem bytu v DPS 
Gajdošova. Počet pronajatých bytů za rok 
2010 činí 17.
Financování�sociálních�služeb

Pečovatelská služba byla financována 
následovně: 8 761 000,- Kč (rozpočet 
MOb), 36 500,- Kč (Moravskoslezský kraj) 
a 250 000,- Kč (Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí). Na financování odlehčovací služ-
by bylo z rozpočtu našeho městského obvo-
du vynaloženo 3 168 000,- Kč, 78 500,- Kč 
přispěl také Moravskoslezský kraj.

Cíle sociálních služeb pro rok 2011, které 
jsou v současné době plněny, a další infor-
mace jsou uvedeny v nezkrácených verzích 
výročních zpráv za rok 2010 (pečovatelská 
i odlehčovací služba), a to na stránkách 
www.moap.cz (sekce Péče o občany). 

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

radnice a hájil jednotný stavební styl ce-
lého náměstí. Proti glazovaným cihlám 
prosadil travertinové obložení. Důstojné 
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průčelí s kamennými pilíři a sochařskou 
výzdobou nepůsobí navzdory všem zása-
hům do projektu chladně ani neosobně.

Další významnou zakázkou, kterou ten-
to brněnský architekt získal, byla stavba 
okresního ústavu sociálně-zdravotního 
poblíž tehdejší městské nemocnice na Fi-
fejdách. Vypsanou soutěž sice vyhrál ar-
chitekt Karel Roštík, ale Stockar-Bernkopf 
byl moravskoostravskou radnicí vyzván, 
aby se stal spoluautorem projektu. Stavba 
byla předána do užívání v lednu 1934. 

Osud obou dochovaných Stockar-Bern-
kopfových staveb byl složitý. Do někdejší 
budovy ředitelství Báňské a hutní společ-
nosti na ulici 30. dubna se nastěhovalo 
po druhé světové válce generální ředi-
telství podniku Výstavba ostravsko-kar-
vinských dolů. Později zde bylo ústředí 
Union banky Ostrava, která ale později 
zkrachovala. 

V současné době využívá zmíněný palác 
Magistrát města Ostravy (odbor dopravně-
správních činností). Ve vznešených mra-
morových prostorách s vysoce lesklým 
a umělecky ztvárněným schodištním zá-
bradlím tak posedávají řidiči na schodech 
a čekají, až na digitálním ukazateli pořadí 
naskočí jejich číslo a příslušný úředník je 
přijme.

Architekt Jaroslav František von Stoc-
kar-Bernkopf – tak zní celé jeho jméno 
– se narodil v Doloplazech u Olomouce. 
Vystudoval českou techniku. Za války byl 
v projekčním oddělení vzduchoplavby, 
kde se zcela jistě setkal s konstruktérem 
prvního moravského letadla Vilémem Žu-
rovcem z Petřvaldu u Ostravy, který tam 
zkoušel první vrtulník na světě. Architek-
tonická díla Stockar-Bernkopfa najdeme 
kromě Ostravy v Brně, Praze, Opavě, Hra-
nicích na Moravě nebo v Přerově.  (na) 

Milovníci cyklistiky mohou v cen-
tru města svá kola bezpečně odsta-
vit v nových parkovacích stojanech, 
které instalovala společnost Garáže 
Ostrava, a. s., na svých čtyřech parko-
vištích. Jejich využití je pro cyklisty 
zdarma. 

Stojany, z nichž každý je určen pro 
devět kol, jsou umístěny v garážových 
domech na Černé louce a na Prokešo-
vě náměstí (parkoviště pod radnicí), 
dále na parkovištích Poděbradova 
(za Domem umění) a náměstí Msgre 
Šrámka (před katedrálou Božského 
Spasitele). Všechna parkoviště fungu-
jí v rámci jejich otevírací doby jako 
parkoviště s obsluhou. (inf)

Cyklistům� v  centru�
slouží�nové�
parkovací�stojany

Nezapomenutelné�zážitky�pro�děti�z vyloučených�lokalit!��
Devatenáct dětí z Moravské Ostravy 

a Přívozu se od 22. do 29. 7. zúčastnilo  let-
ního tábora, který pro ně společně připravi-
ly náš městský obvod a nezisková organiza-
ce Centrom. Projekt Letní tábor pro školní 
děti z vyloučených lokalit se mohl konat 
díky dotaci, kterou náš městský obvod zís-
kal z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Školáci pobývali v rekreačním středis-
ku U Brodu v Mokřinkách (okres Opava). 
„Cílem projektu byla prevence sociálně 
patologických jevů. Kladli jsme důraz 
na to, aby děti poznaly jiný způsob života 
než ten, na jaký doposud byly zvyklé. Zá-
roveň jsme chtěli, aby si zautomatizovaly 

některé návyky, které si ještě neosvojily,“ 
uvedl k tématu Tomáš Kuřec, místostarosta 
našeho městského obvodu.

Pracovnice z neziskové organizace Cen-
trom přichystaly každý den pro děti růz-
norodou sportovně-společenskou nabídku 
akcí, ve které nechyběly návštěva bývalých 
lázní Jánské Koupele, projížďka na koních 
(na snímku), karaoke zpívání, stezka odva-
hy nebo táborová olympiáda (mj. skákání 
v pytlích, soutěž v přetahování). „Myslím, 
že se nám povedlo děti motivovat k tomu, 
že se dá volný čas trávit i jinak než tak, jak 
dosud znaly,“ doplnil Jiří Kočař, vedoucí 
tábora.  (peb)   


