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hracích přístrojů 
(VHP) i videolo-
terijních termi-
nálů v našem 
obvodu stále ješ-
tě nebyl potvr-
zen. Druhý květ-
nový den jsme 
na mimořádné radě rozhodli, že 
požádáme předsedu Vlády ČR 
o prověření postupu ministerstva 
financí ve věci rušení povolení 
k provozování videoloterijních 
terminálů. Rozpor s obecně závaz-
nou vyhláškou městského obvodu 
je víc než zřejmý. V loňském roce 
(18. 11.) vstoupila v platnost 
Obecně závazná vyhláška č. 
5/2011 města Ostravy. Tehdy se 
nám podařilo prosadit zákaz pro-
vozování VHP i videoloterijních 
terminálů v rámci celého našeho 
obvodu. Povolení pro videoloterij-
ní terminály ovšem vydává minis-
terstvo financí. To jsme také požá-
dali o jejich zrušení. 

V současné době je na území 
našeho obvodu provozováno 
na základě povolení ministerstva 
financí zhruba 850 kusů videolo-
terijních terminálů ve 110 provo-
zovnách. Pro rok 2012 jsme nevy-
dali jediné povolení pro VHP. 
Před účinností vyhlášky bylo po-
voleno pro rok 2012 provozování 
11 ks výherních hracích přístrojů. 
Tato povolení byla zrušena, avšak 
provozovatelé podali odvolání.

Vláda v březnu tohoto roku 
svým usnesením uložila minister-
stvu financí zahájit do 14. 5. 2012 
řízení na zrušení povolení video-
loterijních terminálů. Ministerstvo 
financí však zůstalo nečinné. 
Ve svém dopise v polovině dubna 
své počínání odůvodnilo tvrze-
ním, že uvedené vládní usnesení 
pravděpodobně neodráží skuteč-
nou vůli Vlády ČR, a proto bude 
navrhovat jeho revokaci.

Podobně jako i v jiných městech 
přinášejí herny v centrální části 
města značné problémy, které vý-
razně omezují možnosti a příleži-
tosti jeho rozvoje. Úplný zákaz 
provozu VHP a videoloterijních 
terminálů proto považujeme 
za nezbytný krok směřující k zá-
chraně a následné obnově zejména 
Přívozu, ale i Moravské Ostravy.

Postup ministerstva financí od-
mítající respektovat usnesení vlá-
dy vnímáme jako nepochopitelný, 
nesystémový a nesprávný. Do jis-
té míry nám zavdává příčinu do-
mnívat se, že v celé záležitosti 
jsou preferovány zájmy provozo-
vatelů hracích přístrojů před zá-
jmy obce. A to pokládáme za zcela 
nepřijatelné. Proto se obracíme 
na premiéra Nečase nejen se žá-
dostí o prověření postupu minis-
terstva financí, ale také o potvrze-
ní původního vládního stanoviska 
vedoucímu k účinnému omezení 
hracích přístrojů podle požadavků 
samospráv na celém území ČR. 
 
 
 
 
 Petra Bernfeldová,

 místostarostka

Slovo má…

Číslo měsíce

30
Tolik let od svého založení si letos 
připomíná ZŠ Gen. Píky i DPS 
Melodie. Více na straně tři.

Elizabeth Drobotová: Hlídání dětí je úžasná práce! 

Obvod zkrášlily vysazené stromy a letničky

Elizabeth Drobotová studuje druhým 
rokem Přírodovědeckou fakultu Ost-
ravské univerzity v Ostravě. Krom toho 
uvažuje také o tom, že si vzdělání doplní 
o speciální pedagogiku. V dubnu se tato 
na první pohled křehká dívka, mezi jejíž 
záliby však patří rovněž fit-box, stala dru-
hou vicemiss v soutěži Miss Academia. 

Můžete porovnat soutěž Miss Aca-
demia s dalšími soutěžemi krásy, kte-
rých jste se už zúčastnila (Miss Fan-
tom, Miss maturita atd.)? 

Do Miss Academia jsem se přihlásila pro-
to, že mě zaujalo jejich motto: Miss, která má 
(s)mysl. Součástí hodnocení byl totiž i vědo-
mostní test zaměřený na všeobecný přehled 
(literatura, matematika, historie, sport atd.), 
což nebývá běžné. Organizátoři na výsledky 
toho testu kladli značný důraz. Určitě bylo 
poznat, že se jednalo o soutěž vysokoškola-
ček. Inteligence soutěžících byla znát. 

Proč jste se rozhodla studovat bio-
logii a geografii na Přírodovědecké 
fakultě OSU? 

Dostala jsem se na vícero vysokých 
škol, ale nakonec jsem si vybírala mezi 
tímto oborem a optometrií na Masaryko-
vě univerzitě v Brně (Lékařská fakulta). 
Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro biolo-
gii a geografii, někdy je to sice dřina, ale 
baví mě to. Zatím se jedná o bakalářský 
obor, ale osobně mám vyšší cíle, takže 
se rozhodně chci přihlásit na navazující 
magisterský obor. Zároveň si s několika 
spolužáky děláme pedagogické mini-
mum. V budoucnu si dokážu představit, 
že bych biologii učila na nějaké škole.

Ve svém volném čase hlídáte děti. 
Jak jste se k této zálibě dostala? 

Hlídání dětí se věnuji skoro sedm let. 
Přivedla mě k tomu moje starší sestra, 
která pracuje jako učitelka v mateřské 
škole. Je to úžasná práce. S dětmi si vel-
mi rozumím, spojuje nás mimo jiné to, 
že mám velkou představivost. I ony mě 
však někdy překvapí svou velkou fanta-
zií. A tím mě vlastně inspirují. Často jim 
totiž vykládám pohádku, což dokonce 
vyústilo ve skutečnost, že jsem začala 
psát dětskou knížku… Tato práce mi při-
náší hodně zkušeností, které se mi jistě 
budou hodit, až budu mít vlastní děti. 

Občas jsem už také pomáhala ve školce 
své sestře, např. při výletech. 

Zmínila jste psaní knihy. Můžete 
prozradit více? 

Asi před tři čtvrtě rokem mě napadlo, 
že bych mohla sepsat tu pohádku, kterou 
už asi tři roky vykládám jednomu klu-
kovi, kterého hlídám asi pět let. Dnes 
má devět roků. Je skoro jako můj bratr. 

Nemám s tou knihou žádné přehnané 
ambice, ale věřím, že když mu ji pak vě-
nuji, tak bude mít radost. Hlavní náplní 
té knihy je, aby se děti zbavily strachu 
z různých bubáků a strašidel. 

Tvrdíte o sobě, že jste ambiciózní, 
cílevědomá a pečlivá. Jak se tyto vlast-
nosti projevují v reálu?

Projevují se například v učení. Už od zá-
kladní školy bych nešla do vyučování ne-
připravená. Vždy musím umět všechno, co 
je potřeba. Když nemám něco udělané tak, 
jak chci já, tak jsem prostě nespokojená. 
Dokud jakákoliv práce není hotová podle 
mých představ, tak mi to nestačí.

Jaká jsou vaše oblíbená místa v cen-
trálním obvodu?

Miluji Divadlo Petra Bezruče! A hlav-
ně inscenaci Evžen Oněgin. Podle mě je 
to jejich nejlepší představení. Také jsem 
unešená z vyhlídkové věže Nové radnice. 
Myslím si, že se Ostrava snaží předělat 
do hezčího, ať už je to stav laviček, par-
ků atd. Každopádně zlepšit by se mohlo 
chování některých lidí. Ne že by v Ostra-
vě žili jen hulváti, ale myslím si, že ti, co 
se to tu snaží velebit, jsou převálcováni 
těmi, co pouze ničí…  (peb)

Žijí mezi námi

Během června bude zahájena kompletní 
rekonstrukce střechy objektu v Dětském 
ráji na ulici Sadová. Část střechy bude také 
zateplena a pokryta novou střešní krytinou 
z PVC fólie. Dále projekt zahrnuje opravu 
komínů a instalaci nového osvětlení. Re-
konstrukce potrvá necelé dva měsíce. Ven-
kovní areál bude pro veřejnost otevřen.

Hodnocení veřejné zakázky proběhlo 
formou elektronické aukce, díky které se 
oproti předpokladu podařilo ušetřit přes 
600 tisíc Kč. Předpokládané náklady činily 
cca 1,7 mil. Kč, na základě výsledků z auk-
ce by se mělo jednat o cca 1,1 mil. Kč. Více 
informací na: www.moap.cz (red) 

Výtvarné centrum Chagall mělo tu 
čest 30. 4. zažít zřejmě jednu z nej-
pozoruhodnějších akcí v ostravských 
galeriích a výstavních síních za celou 
dobu jejich existence. Právě tento den 
oslavil Lubomír Procházka devadesát 
let a u příležitosti tohoto významné-
ho jubilea se zde konala vernisáž jeho 
obrazů spojená s oslavou umělcových 
narozenin. 

Bývalému sólistovi opery Národního 
divadla moravskoslezského poblaho-
přál také starosta našeho obvodu Jiří 
Havlíček, který mu předal dárkový koš 
a pamětní list s citátem herečky Květy 
Fialové.

Dětský ráj zůstane otevřen 
i v době rekonstrukce

V roce 2010 byly na ulici Čs. legií 
v rámci rekonstrukce zpevněných ploch 
na náměstí Msgre Šrámka (u Katedrály 
Božského Spasitele) vykáceny tři lípy 
a jeden jasan. „V původním projektu se 
bohužel nepočítalo s výsadbou zeleně 
v tomto prostoru. Abychom tuto chybu 
napravili, rozhodli jsme se letos dosadit 
do této lokality čtyři platany o obvodech 
kmenů 20 až 25 cm. Výsadbu jsme pro-
vedli vlastními silami prostřednictvím 
našich technických služeb,“ uvedl mís-
tostarosta Dalibor Mouka.

Na mnoha místech našeho obvodu byla 
také zajištěna výsadba stromů, a to v rámci 
náhradní výsadby, která má kompenzovat 
ekologickou újmu, způsobenou vykácením 
stromů. Výsadba, včetně následné mini-
málně tříleté péče, je plně hrazena z pro-
středků dodavatelských subjektů. Celkem 
v našem obvodu přibylo 113 stromů, přede-
vším smrky, ale také borovice, jasany, lípy, 
javory, třešně, hrušně nebo štědřence. Stro-
my byly vysazeny zejména na ulicích Hor-
nopolní, Živičná, Gen. Píky, Trocnovská, 
Švabinského, v sadu Milady Horákové atd. 

Zároveň bylo na ulicích Zámecká, Umě-
lecká, Špálova, v Bezručově sadu, či v Ko-
menského sadech atd. vysazeno 13 tisíc 
letniček (mj. salvie, tagetesy, pelargonie, 
jiřinky atd.), které doplnilo 813 m2 záhonů 
s růžemi. Navíc prostranství na Masaryko-
vě náměstí, konkrétně místo, kde se v zimě 
nacházelo kluziště, ozdobila kromě letni-
ček umělecká díla – sochy Andělů – která 
městskému obvodu MOaP zapůjčila AVE 
ART Ostrava, soukromá Střední umělecká 
a Základní umělecká škola.  (red)

Devadesátiletý Lubomír Procházka oslavil narozeniny na vernisáži 

Místostarosta Dalibor Mouka (na snímku vpravo) a Petr Smoleň, ředitel Technic-
kých služeb MOaP, provedli 16. května kontrolu zeleně, která byla vysazena na uli-
ci Čs. legií v Moravské Ostravě.

Starosta Jiří Havlíček blahopřeje jubilantovi Lubomíru Procházkovi.

Samotná vernisáž probíhala ve velmi 
slavnostní atmosféře, přičemž v úvodu si 
hudební dárky připravil smíšený pěvecký 
sbor Střední odborné školy waldorfské 
v Ostravě. Nakonec si zazpíval i sám osla-
venec. „Zpěv je to nejkrásnější, co na svě-
tě je,“ uvedl mimo jiné stále vitální senior. 

Obrazy, které byly vystaveny až 
do 30. 5., vznikaly v letech 2011 a 2012. 
Tvůrčí doménou malíře L. Procházky je 
krajinomalba. Bohaté inspirační zdroje 
nachází nejen v okolí Ostravy, ale také 
ve středních Čechách, kam se pravidelně 
a rád vrací. K jeho dílu však neodmys-
litelně patří také květinová zátiší, jichž 
vytvořil nepřebernou škálu.  (peb) 

Pátý ročník akce Lidé lidem se bude 
konat 21. 6. od 9 do 17 hodin na Masa-
rykově náměstí. Představí se na ní orga-
nizace, které ve městě poskytují sociální 
služby a související aktivity. Návštěvníci 
se také mohou těšit na nejrůznější taneč-
ní, hudební a divadelní představení, to vše 
v podání uživatelů sociálních služeb. Při-
praveny jsou i interaktivní rukodělné díl-
ny, ukázky práce canisterapeutických psů, 
laserová střelnice a mnoho dalších aktivit. 

Lidé lidem 2012 
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Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

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 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.
Úřední doba odboru sociálních věcí:
Po a St od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod.

Úřad městského obvodu MOaP 
upozorňuje občany, že z  technic-
kých a  organizačních důvodů je 
od poloviny května trvale uzavřen 
vchod do přístavby budovy Nové 
radnice ze vstupu Sokolská tř. 28. 
Klienti, kteří směřují do kanceláří 
v  přístavbě, budou vstupovat 
do  této budovy přes hlavní stře-
dový vchod radnice. Do přístavby 
Nové radnice budou směrováni 
hlavní orientační tabulí umístěnou 
ve vestibulu.

■ Od 30. 6. do 22. 7. je možné ve výstav-
ních prostorách Slezskoostravského hra-
du navštívit putovní výstavu Cesty města 
2011, kterou městský obvod MOaP orga-
nizuje  ve spolupráci s Nadací Partnerství. 
Výstava se koná u příležitosti 10. ročníku 
soutěže, jež se zaměřuje na zklidňování 
dopravy, zvyšování bezpečnosti silniční-
ho provozu a zkvalitňování veřejných 
prostor. Náš městský obvod se této soutě-
že účastnil se dvěma projekty: Regenerace 
sídliště Šalamouna 1A etapa a Regenerace 
sídliště Varenská.

■ Alliance francaise pořádá 29. 6. 
v Cooltouru Euroregionální kolo soutěže 
ve zpěvu frankofonní písně. Jde o mezi-
národní finále soutěže ve zpěvu franko-
fonní písně, v rámci kterého se od 14 
hodin představí finalisté z České republi-
ky, Slovenska a Polska. Účastníci jsou 
rozděleni do tří kategorií - středoškolská 
mládež (jednotlivci), dospělí a skupiny.

■ ÚMOb MOaP vyzývá vlastníky vozi-
del jevící známky vraku (seznam kon-
krétních vozů na www.moap.cz, sekce 
Úřední deska), aby tyto automobily od-
stranili. Nestane-li se tak, budou tato 
vozidla po uplynutí dvouměsíční lhůty z 
pozemků ve správě obvodu ekologicky 
zlikvidována městským obvodem 
MOaP, a to na náklady vlastníka vraku. 
Bližší informace podá Ivana Křístková, 
tel. 599 442 215.

z městského obvodu Mo rav ská Ostrava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v červnu: Milada Albínová, Božena 
Baranová, Milada Hrubá, Josef Juda, Marie 
Kaniová, Libuše Kašparcová, Ludmila 
Kramářová, Božena Kubánková, Marie 
Kurková, Marie Misiorzová, Ludmila 
Mišurcová, Jiří Mruzek, Štěpánka Novotná, 
Božena Paidarová, Dušan Pazourek, 
Jenovefa Stuchlíková, Ludmila Ťapťuchová, 
Edita Tumová, Antonie Woznicová. 

vOLNé NEbyTOvé
PrOSTOry

Chelčického 616/12       
127,77 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Sládkova 862/10
S. K. Neumanna 1691/4   
Chelčického 691/8 
Nádražní 542/148
Nádražní 1816/84
Nádražní 1265/24
Jurečkova 490/3
Na Jízdárně 2895/18
Střední 1901/4
30. dubna 2938/3 
Tyršova 1761/14
Tyršova 1823/12
Poštovní 1255/31

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
T 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Starosta našeho městského obvodu Jiří 
Havlíček přijal 27. 4. velitele vrtulníko-
vé základny v Přerově Jaromíra Šebestu  
a majora ve výslužbě Stanislava Klocka. 
Přátelského setkání se zúčastnili také To-
máš Kuřec a Dalibor Mouka, místostaros-
tové Moravské Ostravy a Přívozu, a To-
máš Sucharda, radní statutárního města 
Ostrava. Stalo se tak u příležitosti šestého 
ročníku akce Vzdušné síly Ostravě, nad 
kterou Jiří Havlíček stejně jako vloni pře-
vzal záštitu. 

Součástí pracovního programu bylo 
také položení věnců a kytic k pomníku 
letců 1. Československé smíšené letecké 
divise (1944 – 1945), který se nachází 
v parku Čs. letců. 

Akce Vzdušné síly Ostravě se rovněž 
letos v DK Akord v Ostravě-Zábřehu 
konala v rámci oslav osvobození města 
Ostravy a připomněla 67. výročí ukon-
čení 2. světové války. Kulturní program 
zahrnoval mimo jiné vystoupení vojen-
ského uměleckého souboru Ondráš. Díky 
podpoře našeho městského obvodu se 
vystoupení mohli zúčastnit také senioři 
z domovů se zvláštním určením na uli-
cích Gajdošova a Dobrovského. (peb) 

Zatímco v minulosti Technické služby 
MOaP, příspěvková organizace našeho ob-
vodu, zajišťovaly veřejně prospěšné služ-
by zejména v centru města, Komenského 
sadech, sadu Milady Horákové a Husově 
sadu, tak od začátku letošního roku pře-
šly pod jejich správu také lokality sídliště 
Fifejdy, Šalamouna, Přívozu a oblast Jin-
dřišky (tzn. od ulice 30. dubna směr Přívoz 
a od Nádražní směr Komenského sady).

Tato správa zahrnuje kromě údržby ze-
leně také údržbu laviček a dětských hřišť. 
„Vzhledem k tomu, že veškeré tyto práce 
zajišťujeme a organizujeme vlastními si-
lami, tak je to pro nás mnohem efektiv-
nější a výsledky jsou vidět,“ zdůvodnil 
tuto volbu místostarosta Dalibor Mouka.

V této souvislosti lze uvést přede-
vším skutečnost, že k výměně, případně 
opravě, laviček došlo po mnoha letech 
zejména na Fifejdách, kde nevyhovující 
kusy byly nahrazeny pevnějšími lavička-
mi s betonovou podstavou a dřevěnými 
prkny. Zároveň na Fifejdách proběhnou 
opravy všech pískovišť. „Také jsme pro-
vedli renovaci asi padesáti laviček v le-
soparku na sídlišti Šalamouna, dále byly 
opraveny lavičky v Komenského sadech 
a mobiliář v centru města. V neposlední 
řadě došlo k obměně kompletní sady la-
viček v sadu Boženy Němcové,“ upřes-
nil ředitel TS MOaP Petr Smoleň s tím, 
že tyto rekonstrukce laviček zahrnují 
opravu železných nebo betonových kon-
strukcí, výměnu dřevěných latí a nátěry. 

Provedena už také byla výměna písku 
na pískovištích v celém obvodu, což si 
vyžádalo celkem pět set tun písku.  (peb)

Až do 29. 6. 2012 se lze přihlásit do fo-
tografické soutěže, kterou vyhlásil měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
Jejím obsahem je zachycení života lidí 
našeho městského obvodu. Do soutěže 
mohou všichni zájemci hlásit fotografie 
z kulturních, společenských, sportovních 
akcí, ale i z běžného každodenního živo-
ta v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz v roce 2012. Z vybraných sním-
ků bude na konci roku 2012 uspořádána 
výstava ve Výstavní síni Sokolská 26 
a zhotoven stolní kalendář na rok 2013.

Do soutěže se mohou přihlásit ama-
térští i profesionální fotografové, občané 
a návštěvníci centrálního ostravského ob-
vodu. Autoři vítězných fotografií získají 
finanční odměnu. Další podrobnosti jsou 
k dispozici na internetových stránkách 
www.moap.cz, v sekci Aktuálně. (inf)  

Na začátku jara se radní našeho 
městského obvodu rozhodli znovu-
obnovit domovnickou činnost. Nábor 
zájemců byl zveřejněn ve zpravodaji 
Centrum, na webových stránkách, 
úřední desce, ale i v Deníku a také 
o této možnosti informovali pracov-
níci odboru majetkového v kancelá-
řích úřadu, ale i v terénu. 

Zatím se přihlásilo čtrnáct zájemců 
a Rada městského obvodu MOaP na své 
první květnové schůzi schválila uzavře-
ní dvanácti smluv s novými domovníky 
v sedmnácti bytových domech. 

Městský obvod za jejich práci nabízí 
odměnu ve formě slevy na nájemném. 
První domovníci svou funkci začínají 
vykonávat od 1. 6. 2012, a jednotliví 
nájemníci, jejichž domů se to týká, bu-

Během května byly zahájeny tři 
investiční akce, jejichž cílem je zve-
lebit a opravit domy patřící našemu 
městskému obvodu.

V šestipodlažním domě Na Můstku 
2 dojde k zateplení fasády a střechy 
a k výměně oken, včetně souvisejí-
cích prací. Veškeré stavební úpravy 
v tomto bytovém domě z druhé po-
loviny 20. století, který tvoří osm-
náct bytových jednotek, by měly být 
ukončeny do konce června. 

V případě, že se nezhorší klimatic-
ké podmínky, bude pravděpodobně 
do konce června zrealizována také 
úprava bytového domu Na Liškov-
ci 3, kde se počítá s výměnou oken, 
opravou fasády a střechy. Tento dva-
nácti bytový objekt, který se nachází 
v ochranném pásmu Městské památ-
kové zóny Přívoz, tvoří tři nadzemní 
a jedno podzemní podlaží.

Výměna oken, balkonových dve-
ří, oprava vstupních dveří do domu 
a v neposlední řadě úprava mezis-
tropu v koupelnách bude provedena 
v bytovém domě na ulici Terezy No-
vákové 4, jehož součástí je šest byto-

Další investiční akce: opravy domů a vozovek

Máte zájem o funkci domovníka?

Oprava a výměna
laviček v našem obvodu

Fotografická soutěž  

Starosta Jiří Havlíček převzal záštitu 
nad akcí vzdušné síly Ostravě

Jaromír Šebesta (v  popředí), velitel vrtulníkové základny v  Přerově, 
a starosta Jiří Havlíček si položením věnců a kytic připomínají statečnost 
letců 1. Československé smíšené letecké divise.

vých jednotek. Ukončení této inves-
tiční akce je plánováno během první 
poloviny července.

V květnu rovněž začala rekon-
strukce ulice Na Hradbách. „Půjde 
o rekonstrukci chodníků na této ulici, 
a to v úseku mezi ulicí Sokolská třída 
a ulicí Dr. Šmerala, a na ulici Anto-
nína Macka v úseku od parkoviště 
Obchodního centra LASO po křižo-
vatku s ulicí Dr. Šmerala. Ve vyme-
zeném prostranství budou vyrovnány 
a opraveny obrubníky, předláždě-
ny chodníky betonovou zámkovou 
dlažbou v celém rozsahu a upraveny 
vstupy do přilehlých budov. V sou-
vislosti s úpravami obrubníků bude 
vyfrézován pruh vozovky o šířce cca 
0,5 metrů a opět doplněn novým ži-
vičným povrchem v daných úsecích,“ 
upřesnil místostarosta Dalibor Mou-
ka s tím, že tato investiční akce by 
měla skončit v červnu.  

Od června do července by také 
měla proběhnout rekonstrukce komu-
nikace Zeyerova, a to v úseku od kři-
žovatky s ulicí Na Hradbách a ulicí 
Antonína Macka po zásobovací vjezd 

OC LASO. „Součástí akce bude za-
jištění nového živičného povrchu 
vozovky, výšková a polohová úprava 
obrubníků a předláždění stávajících 
chodníků betonovou zámkovou dlaž-
bou,“ dodal Dalibor Mouka.  (peb) 

dou informováni prostřednictvím vy-
věšených oznámení v domech. „Velmi 
mě potěšil zájem lidí. Kdysi patřila 
tato práce ke zcela běžným. Domov-
ník se postaral o vše potřebné, zajistil 
v domech pořádek a klid. Také dnes 
nám domovnictví může přinést mnoho 
pozitivních změn, zejména pokud jde 
o zkvalitnění bydlení a předcházení 
zbytečným problémům,“ řekla mís-
tostarostka Petra Bernfeldová. 

Další zájemci se mohou hlá-
sit na majetkovém odboru ÚMOb 
MOaP (vyřizuje E. Friedecká, pří-
stavba Nové radnice, Sokolská 28, 
kanc. č. 213, tel.: 599 442 605, e-
-mail.: friedecka@moap.ostrava.cz). 
Rada bude postupně uzavírat další 
smlouvy. „Dovedu si dost dobře 
představit, že ve všech našich do-
mech nájemníci v čele s domovníky 
pomáhají postupně vytvářet nové 
tzv. dobré adresy na území Morav-
ské Ostravy a Přívozu. To není žádná 
iluzorní představa ani naivita, nejlep-
šími hospodáři jsou přece zaintereso-
vaní a odpovědní lidé, kterým záleží 
na tom, jak a kde bydlí,“ dodala mís-
tostarostka Petra Bernfeldová.  (red)
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Městský obvod MOaP získal dotaci 
ve výši 50 tisíc Kč z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje na projekt Letní pobyto-
vý tábor pro děti ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, který bude zorganizo-
ván během letních prázdnin ve spolupráci 
s nestátní neziskovou organizací Centrom. 

Týdenního tábora se zúčastní přibližně 
dvacet dětí ze sociálně slabých rodin, a to 
především z Přívozu. „V projektu půjde 
o podchycení nežádoucích patologických 
jevů a práci s těmito dětmi. Cílem této 
činnosti bude pozitivně tyto děti ovlivnit 
a vyvolat jejich zájem o zajímavé volno-
časové aktivity namísto bezcílných tou-
lek venku s kamarády nebo páchání trest-
né činnosti,“ uvádí starosta Jiří Havlíček.

Jedná se o projekt, jehož realiza-
ce bude spolufinancována z rozpočtu 

vOLNé byTy
k pronájmu formou výběrového řízení

Ahepjukova   2801/11  
1+2       55,62 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
ČERVEN 2012

Zborovská 1838/5
Nádražní 1265/24
Foerstrova 1879/17
Hornopolní 2851/49 
Gen. Píky 2887/10
varenská 2973/36
K. Světlé 210/13
Křišťanova 802/8
Zákrejsova 1066/8
Jílová 1162/31
Macharova 1035/21
Maroldova 2987/1
Senovážná 2111/9
Sportovní 2145/2

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

Tábornický oddíl mládeže BVÚ (se 
sídlem na Křišťanově ulici) pořádá 
od 29. 6. do 28. 7. letní stanový tábor 
– třítýdenní dobrodružství nedaleko 
vodní nádrže Kružberk završené tý-
denním putovním táborem v podhůří 
Bílých Karpat. 

Přihlášky na níže uvedené kontakty 
lze adresovat do 24. 6. 

Letní stanový tábor je určen chlap-
cům od deseti let (v individuálních pří-
padech i mladším). 

Program je složen z rozmanitých 
aktivit – tematická celotáborová hra, 
terénní a bojové hry a soutěže, turnaj 
v softbale či kopané, noční hry, stezka 
odvahy aj. Odpočinek a oddech pak 
poskytuje sauna, přehrada atd.

Kontakty: tel. 596 134 723, mo-
bil 603 899 040, email: bvu@bvu.cz, 
web: www.bvu.cz.  (inf)

Ostravský dívčí basketbalový klub 
Basket Ostrava (BO!) pořádá 9. a 10. 
6. první ročník Letního turnaje v mini-
basketbalu. V hale Střediska volného 
času (Ostrčilova ul.) se utkají mladé 
basketbalistky z Ostravy, Olomouce, 
Hradce Králové, Tišnova a Frýdku-
-Místku. „Tímto zveme všechny fa-
noušky sportu a zvláště pak basket-
balu k návštěvě turnaje, který se koná 
za podpory městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz,“ uvedl Tomáš 
Martiník z klubu Basket Ostrava. 

Basket Ostrava, občanského sdru-
žení, byl založen v roce 2009. „Bě-
hem června se také v rámci tréninků 
konají nábory dívek. Rádi přivítáme 
nové hráčky narozené v letech 2000 až 
2004,“ dodal Tomáš Martiník. 

Další informace najdete na: www.
basketostrava.cz.  (inf) 

Dne 17. 6. se v Ostravě poprvé usku-
teční Tátafest, který je pořádán u příleži-
tosti mezinárodního Dne otců.  

Od 14 do 18 hodin bude Jiráskovo ná-
městí patřit neformálnímu happeningu 
pro otce, jejich rodiny a širokou veřej-
nost, jenž bude zahrnovat pestrý kultur-
ně-společenský program plný zábavy, 
her atd., a to nejen pro táty a jejich děti. 
„Naším hlavním cílem je především pod-
pořit otcovství a zároveň chceme upozor-
nit na to, že otcové jsou důležití pro děti, 
rodiny i společnost,“ vysvětluje Edita 
Kozinová z Rodičovského a komunitního 
centra Chaloupka, které v Ostravě tuto 
celonárodní akci zastřešuje.

Den otců je svátek, který se slaví na ce-
lém světě (mj. v Německu, Austrálii, 
USA). Za jeho vznikem stojí Američanka 
Sonora Smart Dodd, která tímto způso-

Dne 17. 5. zavládla na ZŠ Gen. Píky 
navýsost slavnostní atmosféra. U příle-
žitosti třiceti let existence této základní 
školy se zde totiž konal Den otevřených 
dveří.   

Tuto významnou událost si nenecha-
li ujít ani starosta Jiří Havlíček, mís-
tostarostové Tomáš Kuřec a Dalibor 
Mouka a vedoucí odboru školství Věra 
Kuchařová, které následně ředitel ZŠ 
Gen. Píky Jan Veselý provedl školními 
prostorami. 

První zastávka patřila multimediál-
ní a jazykové učebně, na niž navázala 
prohlídka učebny fyziky, kde zrovna 
probíhal pokus zaměřený na rychlost 
a zrychlení. Poté přítomní ocenili vý-
kon žáků, kteří pod vedením pedagožky 
Zuzany Onderkové ztvárnili pohádku 
O veliké řepě, a to v anglickém jazyce.  

Všichni příchozí si během Dne ote-
vřených dveří mohli vybrat celkem 
z jedenácti zastávek, které poutavým 
a inspirujícím způsobem přibližovaly 
výuku na této základní škole. Kromě 
výše zmíněných se zajímavý program 
odehrával např. v učebně přírodopisu, 
výtvarné dílně, knihovně, tělocvičně 
s bazénem atd. Nutno zdůraznit, že 
mnozí návštěvníci z řad bývalých stu-
dentů, učitelů i zaměstnanců tuto mož-
nost využili bezezbytku, a v rámci pro-

Třicet let od svého založení si ne-
připomíná pouze ZŠ Gen. Píky, ale 
stejné výročí oslavila také její výstav-
ní umělecká loď, a to Dětský pěvec-
ký sbor Melodie. Ten tvoří celkem tři 
pěvecké sbory – dva přípravné sbory 
mladších dětí (pro žáky 2. a 3. tříd) 

Dotace pro městský obvod

Ve dnech 3. a 4. 5. se čtyřiadvacet 
žáků ze ZŠ Nádražní v doprovodu 
dvou učitelů již poosmé zúčastnilo 
vzdělávacího semináře v Terezíně. 
„Program v Terezíně je velice nároč-
ný. Žáci absolvovali prohlídku expo-
zice v Muzeu ghetta a v Magdebur-
ských kasárnách, navštívili Národní 
hřbitov, kolumbárium, krematorium, 
či Malou pevnost, prošli také terezín-
ským podzemím a viděli film Posled-

Letní tábor pro chlapce Turnaj v minibasketbalu

Tátafest zavítá premiérově do Ostravy 

vzdělávací seminář v Terezíně 

Místostarosta D. Mouka, ředitel ZŠ J. veselý, starosta J. Havlíček, 
v. Kuchařová, místostarosta T. Kuřec s  obdivem pozorují, jak 
školáci bravurně zvládají práci s  interaktivní tabulí v multimediální 
a jazykové učebně.

Dětský pěvecký sbor Melodie vydal již dvě CD.

Důstojné a velkolepé oslavy ZŠ Gen. Píky 

Třicetiletá Melodie chce nadále rozdávat radost

hlídky nevynechali ani jednu z těchto 
nabízených možností.  

Jako velmi povedený lze hodnotit 
i fakt, že se nezapomnělo ani na este-
tické hodnoty, protože chodby školy 
byly vyzdobeny výtvarnými pracemi 

a uměleckými díly, které vytvořili sa-
motní žáci. 

Oslavy byly zakončeny galavečerem 
v sále Janáčkovy konzervatoře, kde vy-
stoupili žáci školy, hosté a Dětský pě-
vecký sbor Melodie.  (peb) 

Moravskoslezského kraje.
Dále náš městský obvod obdržel 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR dotaci ve výši 242 tis. na poskyto-
vání pečovatelské služby a 57 tis. Kč 
na poskytování odlehčovací služby. 

V současné době využívá pečova-
telskou službu přibližně 190 uživatelů.
Pomoc spočívá například v donášce 
jídla, pomoci při osobní hygieně, za-
jištění úklidu, nákupu, praní a žehlení, 
doprovodu k lékaři nebo na procházku. 

Odlehčovací službu využívá průměr-
ně sedm klientů měsíčně. Formou po-
bytové odlehčovací služby (v domě se 
zvláštním určením na ulici Gajdošova) 
je poskytována pomoc osobám, které 
pečují o seniory nebo zdravotně postiže-
né rodinné příslušníky či známé.  (red) 

a hlavní sbor (pro žáky 4. až 9. třídy). 
Do hlavního sboru, který ročně 

absolvuje osm až deset koncertů, do-
chází v průměru čtyřicet žáků. V mi-
nulosti v Melodii pěvecké schopnosti 
rozvíjeli např. herec Ondřej Malý (mj. 
seriál 4teens, Benvolio v Romeovi 

a Julii v rámci Letních shakespea-
rovských slavností atd.) nebo Robert 
Urban, člen Národního divadla mo-
ravskoslezského. „Členy našeho sbo-
ru jsou chlapci i děvčata naší školy, 
kteří jsou podrobeni intonační zkouš-
ce. V případě zájmu mohou s námi 
zpívat i žáci z jiných škol,“ vysvětluje 
sbormistryně Dana Boháčová, která 
u sboru působí celých třicet let. 

DPS Melodie vydal dvě CD (v le-
tech 2000 a 2008), pořádá vánoční 
a jarní koncerty či vystoupení pro ve-
řejnost a spolupracuje také s domovy 
pro seniory. „Tím, že seniorům běžně 
zpíváme, tak snad i my jim vnášíme 
radost do života. Tyto chvíle patří 
v činnosti sboru k těm nejdojemněj-
ším,“ připouští Dana Boháčová. 

Repertoár sboru se každoročně 
obměňuje, přičemž během školního 
roku se talentovaní hudebníci naučí 
písně různých žánrů (populární, lido-
vé, skladby z filmů, či muzikálů, ko-
ledy, písně s dětskou tematikou, pís-
ně jiných národů aj.). „Každopádně 
naším cílem není jen zpěv a stmelení 
kolektivu samotného, ale především 
rozdávat radost. V tomto duchu bude-
me určitě pokračovat i nadále,“ dodá-
vá Dana Boháčová.  (peb) 

bem chtěla poděkovat svému otci, jenž 
ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti 
matky vychoval. Poprvé se tento svátek 
slavil v roce 1910. Den otců tedy existuje 
už více než sto let. V kalendářích je mož-
no svátek najít vždy třetí neděli v červnu. 
„Do Tátafestu jsme se zapojili, protože 
podporujeme myšlenku nenahraditelnosti 
otcovské – mužské role ve výchově dí-
těte a rovnocenného partnerství v rodině 
i společnosti,“ doplňuje Edita Kozinová. 

V České republice je Tátafest pořádán 
od roku 2007, za jeho myšlenkou stojí 
Liga otevřených mužů (LOM). Tato ne-
zisková organizace spolupracuje od prv-
ních ročníků při jeho realizaci s rodin-
nými a komunitními centry. V roce 2012 
vzniklo rovnocenné partnerství s jejich 
zastřešující organizací Unií center pro ro-
dinu a komunitu.  (peb) 

ní motýl,“ prozradila Marta Vítková 
ze ZŠ Nádražní. 

Před odjezdem do Terezína žáci také 
pracovali na vlastních projektech, a po-
dle publikace Po stopách ostravských 
synagog procházeli místa, kde stály 
v Ostravě synagogy. Rovněž besedo-
vali s pamětnicí Věrou Andrysíkovou.

ZŠ Nádražní se těchto seminářů 
účastní díky finanční podpoře Terezín-
ské iniciativy.  (red)
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Mnozí ostravští senioři svým pří-
stupem k životu prokazují, že žít napl-
no se dá v každém věku. Kromě umě-
leckých a společenských aktivit také 
aktivně sportují. A právě pro tuto sku-
pinu našich spoluobčanů, to znamená 
věkovou kategorii „55+“, připravilo 
občanské sdružení Seniors v rámci 
Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity na červen 
letošního roku Senioriádu – soutěže 
a turnaje v některých oblíbených spor-
tovních disciplínách.

Program Senioriády je následující: 
v areálu ZŠ Gen. Píky proběhnou pla-
vecké disciplíny (5. 6.) a volejbalový 
turnaj (6. 6.), zápasy v tenise (24. 6.) 
a ve stolním tenise (26. 6.) bude hostit 
areál TJ Ostrava (Varenská ul.).

Všichni zúčastnění se utkají a vzá-
jemně změří síly v soutěžích, jejichž 
vítězové budou vyhlášeni “seniorský-
mi přeborníky Ostravy” a stanou se 
seniorskými reprezentanty Ostravy. 
Vůbec není podstatné, kolik medailí 
již sportovec vlastní. Hlavní je chuť 
do života a zájem se aktivně hýbat 
v bazénu, na kurtu, hřišti či za ping-
pongovým stolem. 

Patříte-li mezi popisovanou skupi-
nu nebo víte-li snad o někom z vašeho 
okolí, neváhejte s vyžádáním podrob-
ných informací nebo se přímo pořada-
telům přihlaste na telefonním čísle 
721 515 012 či na e-mailové adrese 
seniors-ostrava@klikni.cz.

Senioriáda se koná ve spolupráci 
s městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz, ZŠ Gen. Píky, měst-
ským obvodem Poruba a se statutár-
ním městem Ostrava.  (inf) 

Dva pozoruhodné domy v Plynární ulici
V Plynární ulici stojí dva pozoruhodné 

domy, které jsou jedinečnou ukázkou do-
konalé rekonstrukce. Dva někdejší socia-
listické stavební relikty byly přeměněny 
na objekty moderní výstavby po roce 1990. 
První z nich je administrativní budova Se-
verormoravské plynárenské a. s., druhá – 
na protilehlé straně – je bývalá kantýna.

Všimněme si té první: stojí zde výškový 
dům, který je jednou z dominant Moravské 
Ostravy. Jde o administrativní sídlo Severo-
moravské plynárenské a. s. – RWE. K mís-
tu, kde se tak majestátně tyčí, jen tolik, že 
historický plynárenský areál je zde umístěn 
již přes sto padesát let. Původní výšková 
budova byla postavena v letech 1967 až 
1971 a představovala fádní stavbu té doby 
s jistými znaky někdejšího internacionální-
ho stylu. V roce 2002 začala rekonstrukce 
starého objektu, který dostal zajímavou 
novou fasádu s netradičním využitím hliní-
kového plechu. Na východní straně budovy 
vznikl prosklený tubus s rozšiřujícím se ná-
levkovitým zakončením. 

Na vrcholu je budova zakončena žele-
zobetonovou stěnovou konstrukcí, která 
dostala tvar lodi. Střešní konstrukce je ohý-
bána ve třech rovinách a je ve své kategorii 
ojedinělá. Od odborných stavebních insti-
tucí – Svazu podnikatelů a Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR – obdržela za ne-
tradiční pojetí rekonstrukce titul Stavba 
roku 2003. Je zde představeno neomoder-
nistické dílo, které se netají svými ambi-

Ostravská Senioriáda

Minimalistická architektura versus neomodernistické dílo. I takhle lze pohlížet na dva objekty v Plynární ulici.

O provoz Minikina se starají: Mar-
cela Struhalová (pokladní), vero-
nika Kusá (Filmový klub), Jarmila 
Kučerová (vedoucí kina) a vladimír 
Jemelka (technik).

Jedním z hlavních cílů Asociace Trigon je vytváření podmínek a předpokladů, 
které přispějí ke zkvalitnění života osob s handicapem.

cemi o výjimečnost. Jde o projekt atelieru 
Simona, především ale architektů Romana 
Kuby, Pavla Hynčici a Petra Menšíka.

Druhá stavba, která si vysloužila 
pojmenování Černý hranol, je vlastně 
v nové podobě kantýna. Vedle působi-

vé administrativní budovy Severomo-
ravské plynárenské a. s. – RWE stojí 
mnohem menší budova č. 4 (čp. 2748). 
Jde rovněž o rekonstruovanou budovu 
někdejších garáží, skladu a laboratoří 
na jídelnu pro zaměstnance a na zá-

kaznické centrum. Zachován zůstal jen 
původní skelet. Nadzemí podlaží bylo 
obaleno rastrem bezrámového fasád-
ního systému z desek hliníku a skla. 
Skleněné tabule a desky z Alucobondu 
tvoří harmonický celek kombinující 
černé a zrcadlové plochy doplněné ze-
lenými obdélníky vstupů. 

Je zajímavé, že právě toto řešení po-
mohlo zvýšit izolační vlastnosti celé 
stavby. Přehlédnout nelze ani okolí 
„černého hranolu“, protože na něj es-
teticky navazuje. Vzniklo zajímavě 
řešené náměstí s geometricky vysaze-
nými stromy katalpa s kulatými koru-
nami, v dlažbě jsou umístěny nepřímé 
zdroje osvětlení. Jde o dokonalý expo-
nát minimalistické architektury, autory 
projektu jsou Radek Kolařík a Lada 
Kolaříková.  (na) 

Olga rosenbergerová: Spolupráci s MOaP nám závidí v celé České republice 

Oznámení pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Do nových prostor Minikina přišlo již 88 tisíc diváků

Mezi nestátní neziskové organizace, 
se kterými spolupracuje náš městský 
obvod, patří také Asociace Trigon. 
O aktivitách a projektech, které po-
máhají mnoha handicapovaným, jsme 
rozmlouvali s Olgou Rosenbergero-
vou, předsedkyní asociace.  

Můžete prozradit, komu konkrét-
ně poskytujete pomoc?

Našimi klienty jsou hlavně lidé 
s psychiatrickou diagnózou a s lehkým 
mentálním handicapem. Jak v naší aso-
ciaci, tak v našich členských organi-
zacích (Viz-centrum, Modrý motýlek, 
občanské sdružení Zuzana) se zaměřu-
jeme zejména na klienty, kteří absolvu-
jí střední školu a nemohou najít práci. 
Snažíme se jim pomáhat podle jejich 
individuálních potřeb, mohou docházet 
do dřevařských nebo textilních dílen, 
věnovat se zahradnickým pracím, pří-
padně mohou pracovat v tzv. chráně-
ných dílnách (prádelna nebo přípravné 
a stavební práce). Zajišťujeme také re-
kvalifikační kurzy (aranžér, pomocný 
pracovník ve stavebnictví a údržbář). 
Díky tomu naši klienti získávají pra-

covní zkušenosti, což vede k tomu, že 
se mohou snadněji uplatnit na trhu prá-
ce. Také realizujeme projekt Chráněné 
bydlení. 

Což je jedna z forem spolupráce 
mezi vaší organizací a městským ob-
vodem MOaP…

Ano, to je pravda. S městským ob-
vodem spolupracujeme už delší dobu, 
ale intenzivněji až poslední dva roky. 
V současné době máme od obvodu 
pronajaty čtyři byty (dva na Orebit-
ské a dva na Vaškově ulici), kde žijí 
občané s psychiatrickou diagnózou. 
Samozřejmě musím zmínit i výbornou 
spolupráci, co se týká mléčného baru 
Naproti na Kostelní ulici, kde nám byl 
díky městskému obvodu, který je vlast-
níkem tohoto prostoru, snížen nájem, 
a my zde můžeme poskytovat pracovní 
příležitosti pro handicapované. Dokon-
ce mně v souvislosti s tímto sociálním 
podnikáním volají zástupci neziskovek 
z celé České republiky, a jsou překva-
peni vstřícností obvodu…   

Kolika klientům jste už poskytli 
své služby? 

Našimi službami a projekty pro-
jde 100 až 150 klientů ročně. Záleží 
na tom, kolik rekvalifikačních kurzů 
ročně organizujeme. Každopádně pre-
ferujeme práci v menších skupinách, 
protože hlavně během praxe je důležité 
se věnovat těmto lidem individuálně.  

Jaké máte plány do budoucna? 
V rámci Chráněného bydlení bychom 

chtěli mít v pronájmu všechny byty 
v jednom vchodu, a o ten bychom se 
starali. Také bychom rádi měli v proná-
jmu pozemek u mléčného baru, o který 
by se starali naši klienti ze zahradnické 

Magistrát města Ostravy upozorňuje 
na to, že původní zvláštní označení mo-
torového vozidla O1 (série AA) označu-
jící osobu zdravotně postiženou je platné 
maximálně do 31. 12. 2012. Pokud jeho 
držitel nemá v průkazu ZTP, nebo ZTP/P 
uvedeno dřívější datum.

Z tohoto důvodu 
je nutné, aby všech-
ny osoby, které 
vlastní toto zvlášt-
ní označení osoby 
zdravotně postižené, 
provedly jeho výmě-

nu za evropský typ tohoto označení – „Par-
kovací průkaz označující vozidlo přepra-
vující osobu těžce zdravotně postiženou“ 
(nové označení O7 CC šestimístné číslo). 

Minikino, nejmenší ostravský biograf, 
prožije letošní rok ve znamení oslav. Dne 
2. 5. uběhlo pět let od doby, kdy oblíbe-
né kino změnilo svou adresu, a z ulice 
Čs. legií bylo přestěhováno do větších 
a především vlastních prostor na Kostel-
ní ulici. Zároveň 20. 10. uplyne dvacet 
let, kdy byl v Minikině zahájen provoz. 
Jako první se promítal film Stíny a mlha 
režiséra Woodyho Allena, a to v tehdejší 
ostravské premiéře.

Pamětníci dodnes vzpomínají na neza-
pomenutelnou atmosféru starého Miniki-
na. Biograf byl tenkrát umístěn v druhém 
patře historického činžovního domu. 
Kino fungovalo v předváděcím sále bý-
valého Filmového podniku, do kterého 
se vstupovalo temnou schodišťovou 
chodbou. O stěhování se rozhodlo defi-
nitivně právě před pěti lety. Pomocnou 
ruku podal městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz, který pro potřeby kina 
uvolnil stávající objekt na Kostelní ulici. 
„Je to naše nejnavštěvovanější středisko. 
Z toho, co se nám za pět let s Minikinem 
podařilo udělat, mám velmi dobrý pocit. 
Zvláště za situace, kdy kina v celé ČR 
bojují s klesající návštěvností,“ říká Filip 
Rohan, ředitel Centra kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava, které kino provo-
zuje od roku 1995.
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dílny. Navíc mě nedávno velmi potě-
šil přístup obvodu, který oslovil naši 
členskou organizaci Viz-centrum s tím, 
aby se naši klienti podíleli na malování 
vchodů obecních bytů. Pro handicapo-
vané je to výborná nabídka, protože 
v této chráněné dílně mají s podobnou 
činností velké zkušenosti. Malířským 
pracím se zde věnují už od roku 2004. 

Další vaší výraznou činností je po-
řádání Evropských dnů handicapu…  

Letošní dvacátý ročník bude od 1. 
do 5. 10. zaměřen na finanční gra-
motnost handicapovaných, což je pro-
blematika, na které spolupracujeme 
také se sociálními pracovníky z úřadu 
MOaP. Součástí této akce je Křišťálo-
vý kamínek. Za své mimořádné činy 
získávají toto prestižní ocenění lidé, 
kteří se věnují postiženým, a také han-
dicapovaní, kteří dosáhli např. výraz-
ných úspěchů ve sportu, v kultuře atd. 
A vzhledem k tomu, že letos probíhá 
Evropský rok stárnutí a mezigenerační 
solidarity, tak hodláme ocenit i aktiv-
ního seniora, který se angažuje v této 
sociální oblasti.  (peb)

Výměnu lze provést na adrese: MMO, 
ulice 30. dubna 3130/2d (5. NP, kancelář č. 
532 – odbor sociálních věcí, školství, spor-
tu a volnočasových aktivit). Více informa-
cí: www.moap.cz (sekce Aktuálně).  

Jak známo, nová budova přinesla 
mnohé výhody – větší kapacita, kom-
fortní kavárna s terasou, galerie atd. Kino 
se zaměřilo na široké spektrum publika. 
Do programu zařadilo pravidelné projek-
ce pro děti. Jako první na Moravě začalo 
hrát za zvýhodněné vstupné v odpoled-
ních časech i pro seniory. Dále funguje 
oblíbený filmový klub a program obo-
hatila i celá řada mimořádných projekcí, 
jako například Kino Nočne. 

V roce 2011 navštívilo kino 16 tisíc 
diváků, přičemž biograf má kapacitu 
sedmdesát sedadel. „Naše komorní kino 
je postaveno na určitém výběru filmů, 
dramaturgii programu. Zaměřujeme se 
na snímky, které jsou hlubší uměleckou 
reflexí současného světa. V nabídce di-
vákovi nám výrazně přispěla nedávná 
digitalizace kina, takže nejsme odkázáni 
na filmové kopie a můžeme hrát tituly 
zároveň s ostatními kiny,“ vysvětluje 
vedoucí Minikina Jarmila Kučerová, 
proč se návštěvnost tohoto kulturního 
stánku stále zvyšuje. Celkem to za pět 
let existence v nových prostorách činilo 
88 tisíc diváků.

Scénář slavnostního večera u příležitos-
ti dvaceti let existence Minikina je teprve 
ve stádiu příprav, nicméně už nyní zástupci 
kina slibují nejedno překvapení.  (red) 

Dne 16. 6. pořádá Městská policie 
na dětském dopravním hřišti na ulici Ore-
bitská v Přívoze od 10 do 16.30 hodin akci 
se zajímavým programem: procvičování 
znalostí ze zdravovědy, dopravních zna-
lostí a jízdních dovedností. Program je 
vhodný pro děti ve věku od 3 do 15 let. 
Soutěžící obdrží drobné dárky. V případě 
zájmu je možné zapůjčit si zdarma kolo, 
koloběžku, odrážedlo i bezpečnostní přil-
bu. Akce se koná jen za příznivého počasí. 

Městská policie dětem 


