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Vážení 
spoluobčané,
v rukou držíte 
prázdninové číslo 
zpravodaje Cent-
rum, které dozna-
lo několika změn. 
Změna grafi cké po-
doby je patrná pro 
každého pouhým okem. Pro mě 
osobně nejdůležitější změny však 
vidět nejsou nebo půjdou vidět 
postupně. Nezapomněli jsme na 
svůj slib počínat si úsporně a po 
dlouhých jednáních jsme snížili 
náklady na výrobu radničního 
zpravodaje o jednu třetinu  

Rovněž jsme se rozhodli otevřít 
zpravodaj více nejen čtenářům, 
ale také zastupitelům. Nově vy-
tváříme prostor i pro opozici. 
Sice nám to neukládá zákon, ale 
nechceme  se chovat jako naši 
předchůdci, a možnost vyjádřit 
svůj názor  považujeme  za sluš-
nost.  Sami jsme zvědavi, jak tuto 
příležitost zástupci politických 
klubů uchopí, protože dosavad-
ní jednání některých zastupitelů 
rozhodně nesměřuje k rozvoji na-
šeho obvodu a ve prospěch obča-
nů v něm žijících. 

V každém čísle zpravodaje na-
leznete anketu s Vašimi názory.  
Ale to není vše. Pokud máte něja-
ký nápad, myšlenku, jak dále vy-
lepšit zpravodaj, aby co nejlépe 
plnil svou funkci, a totiž informo-
val Vás o všem podstatném, co 
se v našem obvodu děje, napište 
nám jej. Rádi se necháme inspi-
rovat.  Například již nyní slyšíme 
na prosbu mnohých z Vás a zařa-
zujeme kroniku Městské policie 
Ostrava. 

V tomto čísle zpravodaje si mů-
žete přečíst o hospodaření měst-
ského obvodu za minulý rok. Ze 
strany opozice jsme čelili kritice, 
že jsme proinvestovali málo fi -
nančních prostředků. S hrdostí 
mohu prohlásit, že jsme zrealizo-
vali všechny naplánované inves-
tice. Skutečnost, že jsme vše díky 
transparentnímu hospodaření 
a díky využívání elektronických 
aukcí zvládli o bezmála třetinu 
levněji než v minulosti, považuji 
za dobrou zprávu. Rovněž fakt, 
že jsme v dnešní úsporné době 
ponechali ušetřené fi nance v re-
zervě, považuji za obraz řádného 
a uvážlivého hospodaření. Uspo-
řené prostředky dokážeme účel-
ně využít. Nechávám například 
zpracovat rozsáhlou studii a ná-
sledně připravíme projekt rege-
nerace sídliště Fifejdy, které bylo 
dlouhá léta radnicí  opomíjeno.

Milí čtenáři, máme před se-
bou léto a děti prázdniny. Přeji 
Vám, abyste si užili chvíle volna 
a zažili spoustu krásných věcí na 
dovolené ať už u nás, nebo v za-
hraničí. Dětem zase přeji, aby 
měly hodně slunce a zábavy. 

Dalibor Mouka, 
místostarosta

ÚVODNÍK

Část ulice 28. října v centru Moravské Ostravy je uzavřena. Důvodem je stavba tramvajové zastávky Ka-
rolina. Řidiči tak neprojedou mezi křižovatkami s Poděbradovou a Nádražní ulicí. Výjimku mají pouze 
tramvaje. I je ale čeká úplná výluka, a to po dobu tří týdnů v období od 27. července do 17. srpna, kdy je 
nahradí autobusy. „Tuto stavební akci nezajišťuje náš městský obvod, ale magistrát. Doufám, že práce bu-
dou probíhat bez potíží a hlavně v termínu,“ podotkl místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Dalibor Mouka.  Foto: Pavla Mročková

Basketbalista Jan Veselý navštívil starostu
Splnil se mu sen, pro který by mno-
zí kluci dali vše. Jan Veselý, rodák 
z Ostravy, má za sebou první sezónu 
v prestižní zámořské NBA v týmu 
Washington Wizards. Začátkem 
června navštívil ostravské školy 
a nevynechal ani radnici, kde si po-
třásl rukou se starostou obvodu Ji-
řím Havlíčkem. 

Jak hodnotíte svou letošní 
sezónu? 
Byla náročná, ale skvělá. Je sice 
pravda, že jsem na jejím počátku 
bojoval se zraněním, ale pak se to 
spravilo, a v současné době už jsem 
úplně zdravý. Hlavně si mi splnil 
můj velký sen. Vždyť hrát v NBA by 
chtěl snad každý basketbalista.

Vy jste před zámořím  působil 
tři roky v Bělehradu. Můžete 
srovnat obě prostředí?
Washington je kosmopolitní měs-
to, ve kterém se stává, že lidé fandí 

i soupeři. Navíc tam na zápas velice 
často chodí návštěvníci, které sport 
vlastně ani moc nezajímá. Jdou tam 
jen tak, aby pokecali se sousedy, 
nebo protože jde o módní záležitost. 

Na atmosféře při utkání je to znát. 
Na rozdíl tomu v Bělehradu to žilo. 
Někdy tak moc, že rozhodčí muse-
li o přestávce do šatny doprovázet 
strážníci, tak moc to tam bylo divo-
ké. Zajímavé také je, že v NBA mají 
rozhodčí velký respekt. Stane se, že 
se upísknou, ale i velké hvězdy to 
vezmou, nedovolí si protestovat, jak 
se to děje u nás.

Jeden velký sen jste si splnil, 
chystáte se i do české repre-
zentace?
Moc rád bych za ni hrál. Vždycky 
jsem říkal, že chci reprezentovat, 
vždyť jsem hrál za všechny mládež-
nické výběry. Problémem jsou jen 
termíny. NBA sice začíná až v říjnu, 
jenže do té doby mám hodně po-
vinností. Jako nováček se musím 
zúčastnit v červenci turnaje v Las 
Vegas. Sedneme si s manažerem Ji-
řím Zídkem a určitě najdeme nějaké 
možnosti.

Kácení stromů podél 

Havlíčkova nábřeží
V rámci dvou staveb - Cyklostezka 
- komunikace v bermě a úsek lávka 
Kamenec  - lávka ke Hradu  a stavby 
Visuté galerie a navýšení nábřežní 
zdi na Havlíčkově nábřeží - proběh-
lo v druhé půli června kácení stro-
mů. Investorem akcí je statutární 
město Ostrava. „Původně mělo dojít 
ke kácení 87 stromů, ale díky naší 
iniciativě a našemu návrhu nového 
technického řešení nechal investor 
projekt přepracovat. Jsem rád, že 
se nám podařilo zabránit razantní-
mu zásahu do životního prostředí. 
Navrhli jsme, aby část stezky vedla 
po tzv. systému roštu, který zabrá-
ní zásahu do kořenového systému 
stromů a použití technologií, které 
redukují zásah do podloží,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Vykáceno bylo 25 stromů, z nichž 
některé byly ve velmi špatném zdra-
votním stavu.

Za vykácené dřeviny bude prove-
dena náhradní výsadba sadovnicky 
zapěstovaných vzrostlých listnatých 
stromů a okrasných listnatých keřů. 
 (red)

Ulice 28. října je na čas neprůjezdná

Obvod myslí ekologicky

Pokud vás zajímá ekologie, na-
vštivte internetové stránky obvo-
du www.moap.cz. Najdete na nich 
novou sekci Životní prostředí. 
A co se v ní dočtete? Veškeré in-
formace o výsadbě stromů a zele-
ně, roční plán údržby veřejných 
prostranství. Nechybí ani infor-
mace o významných krajinných 
prvcích či chráněných památko-
vých stromech. Dozvíte se, kde 
se co nového bude sázet a jak se 
obvod o zeleň města stará.  (red)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Starosta Jiří Havlíček dostal od 
Jana Veselého dres. Prozradil, že 
shodou okolností je 24 jeho šťast-
né číslo.

Kompletní rekonstrukce střechy ob-
jektu v dětském parku v ulici Sadová 
začala. Skončit by měla během letních 
měsíců. „Střechu zateplíme a pokryje-
me novou střešní krytinou z PVC fólie.  
Kromě toho opravíme komíny a zajis-
tíme instalaci nového osvětlení,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. Ven-
kovní část areálu bude pro veřejnost 
otevřena i během rekonstrukce. I ta se 
dočká změn.
Tím, že zadání veřejné zakázky pro-
běhlo formou elektronické aukce, ušet-
řila radnice přes 600 tisíc korun. Cel-
kové náklady se tak dotknou částky ve 
výši přibližně jednoho milionu korun.

 (red)

Rekonstrukce střechy v dětském parku začala

Park nabídne lidem daleko větší komfort.  Foto: archiv

Léto bude plné oprav

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nebude o prázdninách za-
hálet. V plánu má řadu rekonstruk-
cí. „Chystáme opravu povrchu části 
chodníků v ulici Na Hradbách. Stá-
vající různorodý a nerovný povrch 
chodníků bude nahrazen betonovou 
dlažbou a chodníky budou výško-

Pokračování na str. 2

Radnice kropí rozpálené 

chodníky a silnice 

Radnice městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz v červnu zahá-
jila při vysokých teplotách kropení 
chodníků a silnic. Provádí je tech-
nické služby. Smyslem je zvlhčení 
vzduchu, snížení prašnosti a ochla-
zení dlažby a komunikací. „Touto 
aktivitou vycházíme vstříc obyvate-
lům a návštěvníkům centra Ostra-
vy, aby byl v horkých letních dnech 
jejich pobyt ve městě příjemnější. 
Opatření bude platit vždy za tropic-
kého počasí. Ke kropení využíváme 
výhradně užitkovou vodu,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. Bě-
hem veder budou jezdit vozy až do 
18 hodin. (pam)
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KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮMVOLNÉ BYTY

k pronájmu formou výběrového řízení

Poštovní 345/23 
1+2        72,88 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
Českobratrská 113/22
S. K.  Neumanna 609/8
Dostojevského 1079/3
Tolstého 1809/12
Maroldova 2987/1
Nádražní 542/148
Arbesova 1062/15
Na Liškovci 935/3
Na Můstku 1068/2
Zákrejsova 1065/10
U Tiskárny 584/8
Jílová 2715/20 
Vaškova 2627/23
J. Brabce 2880/3 

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz se pomalu ale jistě mění 
k lepšímu. Vedení se snaží, aby lidé 
žili v příjemném prostudí plném ze-
leně. Během letních prázdnin obvod 
zahájí další etapu regenerace pane-
lového sídliště Šalamouna. Celkové 
náklady se dotknou téměř deseti 
milionů korun. Stavba potrvá zhru-
ba tři měsíce.

„Podařilo se nám získat dotaci 
z ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši čtyř milionů, část bude hrazena 
také z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, a to stejnou částkou. Zby-
tek dokryjeme z rozpočtu městské-
ho obvodu,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Mouka.  Pokračoval, že bě-
hem letošního roku skončí druhá 

etapa regenerace. Skládá se ze dvou 
částí – jednak z rekonstrukce ulice 
Hornické v úseku od ulice Na Jíz-
dárně až k vjezdu do mateřské školy 
a ulice Šalamounské včetně přileh-
lého vnitrobloku v ulici Hornické. 
Další částí je řešení vnitrobloku za 
obchodem Hruška. „Provedeme 
rekonstrukci vozovky a chodníků, 
vybudujeme nebo zrekonstruuje-
me parkovací stání, a to celkem 86 
míst, z toho pět stání pro tělesně 
postižené. Postavíme dvě hřiště pro 
děti předškolního věku a plochu pro 
denní rekreaci dospělých se třemi 
posilovacími sestavami. Dále upra-
víme veřejné osvětlení a zajistíme 
sadové úpravy,“ doplnil Dalibor 
Mouka.   (pam)

Lukáš Semerák, 

politické hnutí Ostravak:

Považuji péči o veřejná prostran-
ství za velmi důležitou, protože se 
jedná o prostor, v němž se denně 
pohybujeme, kde žijeme. Jsem vel-
mi rád, že se podařilo ukončit dlo-
hodobé smlouvy s dodavatelskými 
fi rmami, které se měly starat o ve-
řejnou zeleň na Fifejdách, a že na 
jejich místo nastoupily Technické 
služby MOaP. Rozdíl je patrný. 
Rovněž mě těší např. květinové 
záhony na Masarykově náměstí 
nebo častá přítomnost pracovní-
ků veřejné služby, které potkávám 
nejen při úklidu, ale také třeba při 
opravě odpadkových košů nebo 
natírání zábradlí. Držím novému 
řediteli technických služeb palce 
a doufám, že v jeho případě nové 
koště dobře pomete dlouho.

Lucie Feiková, ČSSD:

V minulém volebním období měly 
technické služby ve své správě 
zhruba 1/3 zelených ploch na úze-
mí našeho obvodu. V dnešní době 
udržují 100% veřejné zeleně a já 
jako občan vidím ve svém okolí, 
kterým je Šalomouna, značné po-
kroky. Je pravda, že za tak krátkou 
dobu, tj od 1. ledna 2012, nelze 
hodnotit kvalitu objektivně, ale 
již jde poznat, které plochy  patří 
našemu obvodu a které jiným 
vlastníkům. Od března probíhají 
úpravy nejen vzrostlé zeleně, ale 
i vytrhávání kolem patníků a ob-
nova zarostlých chodníčků, o kte-
rých ani nevím, že tam kdy byly. 
A to jsem zde vyrostla. Vím, že je 
spousta zanedbaných a neudržo-
vaných míst, a tak nezbývá než se 
dívat, jak se postupně proměňují.

Josef Kalousek, KSČM:

Nejsem z těch, co vidí Ostravu jen 
z věže Nové radnice. Bydlím v cen-
tru města, denně jej procházím, 
všímám si zeleně okolo sebe a ne-
mohu říci, že jsem zcela spokojen 
s jejím udržováním. Stačí se projít 
a vidím. Ulice Puchmajerova – 

hned dva uschlé stromky. Náměstí 
Msgre.Šrámka - skomírající velký 
kaštan. Husův sad - uschlý rodo-
dendron a u zastávky trolejbusů 
usychající velký strom. Ulice Čes-
kobratrská - u obchodu fy Hruš-
ka začíná usychat strom. A mohl 
bych tak pokračovat. V našem 
městském obvodu se za poslední 
období mnoho změnilo k lepšímu, 
ale i o tuto zeleň je třeba se starat, 
aby bylo centrum krásnější a pří-
větivé.

Miroslav Svozil, ODS: 

V širším kontextu je naprosto 
zásadní akcí zahájení projektu 
„Revitalizace Komenského sadů,“ 
jednoho z klíčových projektů mi-
nulého vedení radnice. Současné 
vedení obvodu vzdalo jeho reali-
zaci, naštěstí se jí ujalo statutár-
ní město Ostrava. Co mne netěší, 
je zastavení projektu „Rozšíření 
sadů Milady Horákové“ o nyní na-
prosto nevyužitý nemocniční park. 
A mrzí mne nepokračování studie 
celkového rozvoje sadů Milady 
Horákové, z nichž se mohl stát vel-
ký lidový park mezi Šalamounou 
a Fifejdami. Tento projekt by měl 
reálnou šanci na fi nancování z eu-
rofondů, bohužel současné vedení 
radnice nemá zájem... 

Tomáš Mrázek, TOP 09:

Domnívám se, že příhodnějším 
adresátem tohoto dotazu by mohl 
být spíše občan městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz 
nežli jeho volený zástupce. Za 
sebe mohu říct, že během dvou let 
práce v zastupitelstvu  i v inves-
tiční komisi jsem si mohl vytvořit 
docela reálný obraz o péči o zeleň 
ve městě. Myslím, že náš obvod 
nejen prostřednictvím technic-
kých služeb spravuje svoji zeleň 
odpovědně. A jak jsme se i sám 
přesvědčil, lidé jsou s rozsahem 
i péčí o zelené plochy  většinou 
spokojeni. Z ohlasů mladších oby-
vatel obvodu ale vím, že by přivíta-
li více možností aktivního využití 
zeleně v našem obvodě.

Pečuje obvod o zeleň dostatečně?Líbí se vám, jak se 

radnice stará o zeleň?

Jiřina Janičková, 79 let, 

seniorka:

Líbí se mi. Dokonce se 
mi moc líbí, jak se měs-
to stará o zeleň. Parky 
jsou krásné a záhony 
s květinami také. Ob-
vod poctivě kosí trávu, 
myslím, že tak krásné to tady snad 
ještě nebylo.

Kateřina Židková, 40 let, uči-

telka v mateřské škole:

Stará se dobře. Trav-
naté plochy jsou pěkné 
a parky také. Co mě 
mrzí, je, že nám v cen-
tru města vyrostlo ob-
rovské nákupní centrum namís-
to toho, aby tam byl zelený park 
a odpočinková zóna. 

Petr Klabačka, 62 let, senior:

Líbí, protože se oprav-
du stará. Nebydlel bych 
tady, kdyby město ne-
bylo zelené. Jsem  pře-
svědčen, že žádné měs-
to nemá tolik zeleně, co Ostrava. 
A musím dodat, tolik upravené 
zeleně.

Petr Rypel, 59 let, dělník:

Jsem spokojený. Trá-
va je posekaná, parky 
upravené. Celkově je 
Ostrava daleko uprave-
nější, než kdy před tím 
byla. 

Pavel Říha, 25 let, manažer:

Je dobře, že se technic-
ké služby starají o ze-
leň. Je to znát. Tráva je 
posečená a parky jsou 
upraveny moc pěkně. 
To se mi líbí. Bohužel lidé si toho 
neváží a jsou nepořádní.  (pam)

vě upraveny,“ popsal místostarosta 
Dalibor Mouka. Nový povrch získá 
i část ulice Zeyerova a Jurečkova. 
V červenci budou vyměněny i okna 
v domě v ulici Verdunská 23, a to 
v pěti bytech, které jsou ve správě 

Pokračování ze str. 1

Léto bude plné oprav

Ostrava se zelená

Opravy sídliště pokračují

Čím dál více zeleně krášlí městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
Je to jednou z priorit vedení města, aby bylo město zelenější a upra-
venější.  Dobrou zprávou pro všechny proto je, že se mu podařilo 
získat od města Ostravy dotaci na výsadbu dřevin. Stromy vyrostou 
v ulici Poděbradova, na náměstí Msgre. Šrámka, na Jiráskově náměstí 
a v areálech mateřských a základních škol. Foto: archiv

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 a 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 rad-
nice, 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 středový vchod 
radnice. Do přístavby Nové radnice 
budou směřování hlavní orientační 
tabulí umístěnou ve vestibulu. 

Z městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v červenci:
Oldřich Bednář, Robert Fiischel, 
Miloslav Glos, Zdenka Janšová, 
Zdenka Kramářová, Jiřina Kurko-
vá, Pavel Riess, Marie Rozsypalová, 
Marie Šrajnerová, Drahomila Trličí-
ková, Emil Vávra, Aloisie Věčková, 
Věnceslava Vymazalová a František 
Zdařil. 

V měsíci srpnu slaví 90 a více 
let:
Helmut Adamovský, Štěpánka Balo-
vá, Anna Bracková, Herbert Fojtík, 
Ludmila Halmazňová, Zuzana Ku-
bovičová, Marie Kmentová, Marie 
Kubíková, Eliška Matulová, Marta 
Matušková, Antonín Mizera, Paulí-
na Mundjerová, Vlasta Muranová, 
Růžena Otáhalová, Ludmila Pajur-
ková, Magdalena Petrášová, Vlasta 
Škutová, Eliška Šturcová, Bohuslav 
Vrána a Bohumil Zbořil. 

města. Obvod nezapomíná ani na 
školy. Nové parkety získají dvě třídy 
MŠ Dvořákova. MŠ Hornická se zase 
dočká výměny dvou výtahů. Dal-
ší dvě akce se týkají Základní školy 
Matiční. V budovách na ulici Matič-
ní i na ulici 30. dubna nechá obvod 
vyměnit okna. Druhá budova ještě 
navíc získá novou fasádu.  (pam)
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Vybraní pedagogové a žáci 

ze základních škol v měst-

ském obvodu Moravská 

Ostrava se sešli 13. června 

v Domě knihy Librex s ve-

dením městského obvodu. 

Starosta Jiří Havlíček a místosta-
rosta Tomáš Kuřec jim pogratulo-
vali za úspěchy a předali květiny, 
diplom, keramické sošky Šikuly 
a Učitele a poukázky na nákup knih. 
Celkem si cenu převzalo 21 dětí a 11 
učitelů.  „Každoročně oceňujeme na 
konci školního roku vybrané žáky 
a učitele. Letos je to už počtrnácté. 
Děti získávají ocenění například za 
výborné studijní výsledky, úspěchy 
v různých soutěžích nebo na škol-
ních olympiádách. Kandidáty pro 
Učitelé roku  navrhovali nejprve žáci 
a následně jejich nominace schvalo-
vala školská rada s ředitelem školy,“ 
uvedl místostarosta Tomáš Kuřec. 
Jak řekl, vynikající kvalitu míst-
ních učitelů si ověřil i na vyhlašová-
ní Učitele roku Ostravy. „Z našeho 
obvodu tam z patnácti oceněných 

získalo diplom hned šest, což je vy-
nikající,“ ohodnotil.

Kromě zástupců devíti základních 
škol, jejichž zřizovatelem je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
získali oceněné také pedagogové 
a žáci z dalších dvou základních škol 
sídlících v našem obvodu, a to z Cír-

kevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra a ZŠ 
Ibsenova. 

Žákovské osobnosti školního roku 
mezi žáky základních škol v našem 
obvodě vyhlašuje Moravská Ostra-
va a Přívoz od roku 1999. Od roku 
2005 je vyhlašován i Učitel školního 
roku mezi učiteli základních škol.

 (pam)

Obvod ocenil úspěšné žáky i jejich učitele

Starosta Jiří Havlíček gratuluje oceněné kantorce Miroslavě Rykalové 
ze Základní školy Generála Píky. V pozadí je místostarosta Tomáš Ku-
řec.  Foto: Pavla Mročková

Mezi oceněnými žáky byl le-
tos i  Filip Svoboda, chlapec, 
který se od ostatních tak tro-
chu lišil. Cenu nezískal za pro-
spěch ani za  vzorné chování 
či reprezentaci školy. Přes-
to právě on si ji zaslouží snad 
nejvíce. Svým činem totiž 
dokázal, že mu není lhostej-
né, co se děje v  jeho okolí, 
a díky tom tak možná zachrá-
nil jeden lidský život. A co se 
vlastně stalo? „Jeden můj ka-
marád na Facebooku psal, že 
si chce ublížit, možná i  za-
bít. Nebral jsem to na lehkou 
váhu a oznámil to ve škole ře-
ditelce a  mému oblíbenému 
učiteli. Ti to nebrali na leh-
kou váhu a vše nahlásili poli-
ci. Dopadlo to dobře, protože 
ho našli včas a  nic se nako-
nec nestalo,“ popisoval Filip 
svůj čin. Sám se divil, že mu 
zachráněný kamarád později 
poděkoval. 

Kašpárek v rohlíku roztančil náměstí, především malé děti

Formace Kašpárek v rohlíku je známá tím, že v ní hrají 
známí muzikanti rockovou muziku.

Děti zpočátku postávaly, ty odvážnější se chtěly dostat 
co možná nejblíže k hudebníkům.  Fota: Pavla Mročková

Malí rockeři poslouchali slova písniček dosti pozorně. Až 
po několika písních pak začali i tancovat.

V Přívozu bude tábor

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz získal dotaci od měs-
ta Ostravy na projekt Na dvorku 
2012 ve výši 65 tisíc korun.  „Ve 
spolupráci se sdružením Společ-
ně-Jekhetane uspořádáme pří-
městský tábor pro děti a mladist-
vé z lokality Přívoz. Děti budou 
vybírány ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí, oddělením soci-
álně-právní ochrany dětí. Nově 
chceme zapojit mladistvé s alter-
nativní formou výkonu trestu, kte-
ří budou nápomocni při přípra-
vách aktivit,“ uvedl místostarosta 
Tomáš Kuřec. Příměstský tábor 
bude trvat dva týdny, z toho jeden 
bude v červenci a druhý v srp-
nu. „Na přípravě aktivit budeme 
spolupracovat s Městskou policií 
Ostrava a dalšími jednotlivci a or-
ganizacemi. Každý den bude vě-
nován jinému oboru činností, a to 
tak, aby byly uspokojeny a mohly 
se zapojit všechny cílové skupi-
ny,“ upřesnil místostarosta.  (red)

Školní hřiště nezavřou

Na hřištích základních škol Gene-
rála Píky, Ostrčilova a Gajdošova 
budou díky dotacím z města Os-
travy působit v létě asistenti, kte-
ří mají na starosti nejen kvalitu 
sportování, ale i komunikaci s ná-
vštěvníky areálů a půjčování spor-
tovního náčiní. Ve spolupráci se 
skupinou prevence městské poli-
cie tam navíc proběhnou preven-
tivní bezpečnostní akce.  (pam)

KRÁTCE

Zlodějku našly kamery

Strážníci dopadli koncem května 
osmatřicetiletou ženu, která v Os-
travě-Přívoze okradla muže o mo-
bilní telefon. Vše se událo tak, že se 
okradený muž dostavil na služebnu 
policistů. 

Uvedl, že před nádražím mu 

neznámá žena odcizila mobilní 
telefon. Podezřelou se podařilo 
strážníkům najít pomocí městské-
ho kamerového systému, kterým 
je prostor před nádražím monito-
rován. Poškozený ženu na moni-
toru identifi koval jako tu, která jej 
okradla. Na kamerách pak stráž-
níci sledovali, jak žena od nádraží 
odchází směrem k nedaleké herně, 
ve které ji taky hlídka zastihla. Od-

cizený mobil měla dosud u sebe. 
Strážníci ji předali Policii ČR. 

Nadával a byl obscénní

Na tísňovou linku městské policie 
se obrátila žena, která tvrdila, že 
v Moravské Ostravě viděla muže, 
jak onanuje na veřejnosti. Díky 
udanému popisu strážníci dotyčné-
ho brzy našli. Čtyřiatřicetiletý muž 
však popíral jakékoli protipráv-

ní jednání. Když se pak strážníci 
zkontaktovali s oznamovatelkou, 
vyšlo najevo, že vše se odehrálo tro-
chu jinak. Muž se pohyboval v blíz-
kosti garáže ženy a ta jej okřikla, ať 
jde jinam. Muž měl zareagovat tím, 
že si před ní obnažil přirození a po-
častoval ji nepublikovatelnými na-
dávkami. O ukájení se na veřejnosti 
v tomto případě nešlo, přesto mu 
hrozí pokuta ve výši 20 tisíc.  (red)

POLICEJNÍ STŘÍPKY

Posláním městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz je formou 
pobytové odlehčovací služby po-
skytnout potřebnou pomoc osobám, 
které pečují o seniory nebo zdravot-
ně postižené rodinné příslušníky či 
známé. Cílem je prostřednictvím od-
borně a kvalitně poskytované odleh-
čovací služby usnadnit těmto lidem 
život a poskytnout jim nezbytný od-
počinek nebo čas k řešení osobních 
záležitostí.

Městský obvod poskytuje obyva-

telům také pečovatelskou službu. 
Úkolem je podporovat klienty v sa-
mostatnosti a umožnit jim zachovat 
přirozený životní styl a co nejdelší 
setrvání v domácím prostředí. Celou 
výroční zprávu o odlehčovací a pečo-
vatelské službě najdete na interne-
tových stránkách města www.moap.
cz v kolonce odboru sociálních věcí, 
v oddělení sociálních služeb pod pe-
čovatelskou službou a odlehčovací 
službou.  Dagmar Bradová, 

 vedoucí odboru sociálních věcí

Městský obvod pomáhá lidemVOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Poštovní 1255/31 
54,00 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Sládkova 862/10
S. K. Neumanna 1691/4   
Chelčického 691/8 
Chelčického 616/12
Nádražní 542/148
Nádražní 1816/84
Jurečkova 490/3
Na Jízdárně 2895/18
Střední 1901/4
30. dubna 2938/3 
Tyršova 1761/14
Tyršova 1823/12
Puchmajerova 1919/8
Na Hradbách 1922/15
Poštovní 345/23 - garáž

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

Lidí, kteří žijí v městských bytech 
a neplatí za ně nájem, je čím dál více. 
Ke konci loňského roku dlužili přes 
241 milionů korun za pohledávky. 
Bohužel, nájemníkům se jejich dluh 
neustále zvyšuje tím, že jim naska-
kují i poplatky z prodlení. Zastupi-
telé se proto rozhodli, že jim pomo-
hou, a vydali zásady pro prominutí 
poplatků z prodlení, úroků z prodle-
ní a smluvních pokut, které vznikly 
do konce loňského roku. Dlužníci 

ale musí splnit několik podmínek. 
„Sociální situace mnoha lidí je velice 
špatná. Právě proto jsme se rozhod-
li jim vyjít vstříc a dát jim poslední 
šanci, jak se zbavit dluhů, a to pro-
to, že se chystáme k nepopulární-
mu kroku, k prodeji pohledávek,“ 
vysvětlila místostarostka Petra 
Bernfeldová. Zájemci o prominutí 
pohledávek najdou bližší informace 
a formuláře na webových stránkách 
www.moap.cz.  (red)

Radnice snižuje pohledávky
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Festival Colours of Ostrava 

se letos již podruhé částeč-

ně přesídlí do centra Ostra-

vy. Lidé tak mají možnost 

zdarma ochutnat část pro-

gramu, který má akce jako 

každý rok opravdu pestro-

barevný.

Festival ve městě se koná ve dnech 
13. a 14. července. Bude probíhat na 
dvou hudebních pódiích na venkov-
ních plochách v areálu Nové Karoli-
ny. Zde také návštěvníci najdou jam 
stage i uličku s hudebními stánky 
a nástroji z celého světa, bohatý dět-
ský program či taneční workshopy. 
„Festival v ulicích se po loňském 
bezproblémovém a úspěšném pilot-
ním ročníku vrací do centra města, 
a to je pozitivní,“ poznamenal mís-
tostarosta Dalibor Mouka. „Akce, 
do které jsou zapojeni umělci, stu-
denti a neziskové organizace a  která 
tímto způsobem město oživí, má své 
opodstatnění a naši plnou podpo-
ru,“ dodal.

Z areálu Nové Karoliny zavede 
Festival v ulicích návštěvníky ko-
lem divadla na Smetanově náměstí 

na centrální Masarykovo náměstí 
– potkají se zde desítky jamujících 
muzikantů, pouliční divadla, práce 
studentů střední umělecké školy, 
zábavné aktivity studentů Erasmus 
Student Network či stánky a happe-
ningy neziskových organizací.

V Divadle loutek se představí se 
společným představením Duha šest 
souborů tančících s handicapovaný-

mi umělci z pěti měst. Na Smetano-
vě náměstí vznikne Ostrawsky Hyde 
Park, kde se během dvou dní vystří-
dají řečníci z řad veřejnosti na téma 
Začněte žít! Speciální program pro 
Festival v ulicích vytvořily například 
Divadlo loutek, Ostravské muzeum, 
Le Petite Conversation či Industrial 
Gallery. Podrobný program najdete 
v příloze Kam v centru.  (pam)

Barvy Ostravy se přesunou i do centra

Minulý rok měl Festival ve městě velký úspěch.  Foto: archiv

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
VŠB-TUO nabízí v rámci studia Uni-
verzity třetího věku kurz zaměřený 
na získání nejnovějších poznatků 
v oblasti požární ochrany a bez-
pečnosti. Součástí 
kurzu jsou exkurze 
i praktické práce 
v laboratořích.

Posluchačem uni-
verzity třetího věku 
se může stát každý 
občan, který dosáhl důchodového 
věku 55 let. Podmínkou pro přijetí 
je ukončené středoškolské vzdělá-
ní s maturitou. Přednáškové cykly 
jsou koncipovány na dva roky (čtyři 
semestry) a konají se jednou za čtr-
náct dnů. Termín pro podání při-
hlášek je do konce září 2012. Více 
informací najdou zájemci na http://
www.fbi.vsb.cz/U3V/ . 

Senioři mohou studovat také na 
Hornicko-geologické fakultě Vysoké 
školy báňské. Zde mají k dispozici 
hned několik kurzů - Základy geo-
logie, Aplikovaná geologie, Člověk 

a životní prostře-
dí, Informatika pro 
seniory, Ekonomie 
pro seniory a Práce 
s GPS pro seniory.
Fakulta nabízí zá-
jemcům i virtuální 

studium. Veškeré informace jsou 
na internetových stránkách školy 
http://geologie.vsb.cz/gp/u3v/.

Milovníci techniky mohou na-
vštěvovat i kurzy na Fakultě meta-
lurgie a materiálového inženýrství. 
Studenti se mohou zapsat na obor 
Symbióza techniky, ekonomiky 
a umění. Více na http://www.fmmi.
vsb.cz.   (inf)

Senioři se mohou vzdělávat

V Ostravě se konal 1. ročník Letní-
ho turnaje v minibasketbalu, které-
ho  se účastnilo šest družstev z celé 
republiky. Své síly a umění pomě-
řily jedenáctileté hráčky ze Soko-
lu Hradec Králové, SKB  Tišnov, 
BK Frýdek Místek, OSK Olomouc,  
SBŠ Ostrava a pořádající basket-
balový oddíl Basket Ostrava (BO!). 
Turnaj podpořil také městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz.
„Jednotlivé zápasy byly velmi vy-
rovnané a hráčky neváhaly jít do 
osobních soubojů tak, aby získaly 

bod pro své družstvo. To se proje-
vilo velmi malými bodovými rozdíly 
v jednotlivých zápasech. Nakonec 
všechny porazilo družstvo Hradce 
Králové výraznějším rozdílem a od-
vezlo si pohár za 1. místo spolu se 
zlatými medailemi, které jim pře-
dal místostarosta obvodu Dalibor 
Mouka,“ popsal trenér pořádající-
ho družstva Basketu Ostrava To-
máš Martiník. Na druhém místě se 
umístilo družstvo SKB Tišnov a třetí 
místo obsadilo pořádající družstvo 
BO! 

Spinakl nadchl 800 

žáků

Žáci základních škol městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz se po třech letech opět utka-
li na akci pod názvem Spinakl 
(Sportovní a intelektuální klání). 
Vítězství obhajovala pořádají-
cí škola Generála Píky. V deseti 
disciplínách bojovalo téměř 800 
žáků. „Všechny školy bojovaly 
dle svých možností a schopnos-
tí. Po závěrečném sečtení všech 
bodů  obsadila naše škola první 
místo,“ poznamenal ředitel Zá-
kladní školy Generála Píky Jan 
Veselý. Spinakl 2012 se uskuteč-
nil za podpory městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, který 
je hlavním partnerem akce.
  (pam)

Děti jely za evropské 

peníze na hory

KRÁTCE Letní turnaj v minibasketbalu přinesl domácím bronz

Domácí hráčky zabojovaly a získaly na turnaji bronzové medaile. 
 Foto: archiv

Oprava Sokolské třídy omezí v létě dopravu

Řidiči se musí během léta připravit na další dopravní uzávěru. Opravo-
vat se bude část Sokolské třídy, a to úsek od Hornické polikliniky po bu-
dovu ředitelství OKD. Ten bude uzavřen částečně po celou dobu rekon-
strukce. Omezení se netýká MHD. Stavební práce začnou 9. července. 
Podle vyjádření dodavatelů stavby potrvají 65 dnů. Rozhodující vliv ale 
bude mít počasí.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz připravil spolu s městskou 
policí výtvarnou a literární soutěž 
pro děti. Jmenovala se BESIP - vím, 
co znamená a byla určena žákům 
čtvrtých tříd. Záštitu převzal mís-
tostarosta Tomáš Kuřec, který byl 
nakonec také jedním z členů odbor-
né poroty a vybíral z došlých prací 
tu nejlepší. Práce to byla náročná, 
přišlo totiž 89 obrázků. „Krom toho, 
že se dětem vydařily, patří ale hlav-
ní dík za tuto soutěž úseku preven-
ce naší městské policie. Ta pracuje 

s dětmi na Dětském dopravním hři-
šti Orebitská opravdu velmi dobře,“ 
chválil Tomáš Kuřec.

Děti měly za úkol namalovat si-
tuaci, která souvisí s bezpečností 

silničního provozu. „Podle došlých 
prací je znát, že jim BESIP není cizí 
a že se v něm docela dobře orientu-
jí,“ kvitovala vedoucí úseku preven-
ce Martina Böhmová. První místo 
nakonec získala Tereza Pavlíčková, 
hned za ní se umístil Vít Ondroušek 
a třetí místo získala Lola Vajdo-
vá. Všichni jsou ze Základní školy 
J. Valčíka. V kategorii kolektiv zís-
kaly první místo děti ze Základní 
školy Generála Janka - Michaela 
Janková, Sabina Šlapáková, Sára 
Kudrová a Karolína Stašová.  (pam)

Děti dokázaly, že se na ulici neztratí

Místostarosta Tomáš Kuřec blaho-
přeje vítězům. Foto: P. Mročková

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zachází s fi nančními pro-
středky stejně jako zodpovědná 
domácnost. Snaží se neutrácet zby-
tečně a nechává si fi nanční rezervu. 
„Díky této politice se nám podařilo 
minulý rok hospodařit se ziskem 
zhruba třinácti a půl milionu ko-
run,“ podotkl starosta Jiří Havlíček. 
Pokračoval, že nakládání s domov-
ním a bytovým fondem skončilo 
rovněž s kladným výsledkem, a to 
ve výši 37 milionů korun.

„Městský obvod neplatil v roce 
2011 žádnou splátku půjčky ani 
návratné fi nanční výpomoci. Jeho 
zadluženost je nulová,“ je spokojen 
starosta.

Příjmy a fi nancování  

Do městské kasy nateklo loni při-
bližně 418,5 milionu korun. Pro za-
jímavost - daňové příjmy předsta-
vovaly 55, 5 milionu, z nich největší 
část tvořily daň z nemovitostí a po-

platky za provozování výherních 
hracích přístrojů.  Pokladna obvodu 
získala peníze i díky poplatkům za 
užívání veřejného prostranství, od-
vod výtěžku z provozování loterií 
či poplatků ze psů a správních po-
platků.  Nedaňové příjmy pak v loň-
ském roce dosáhly téměř 32 milionů 
korun. „Jednalo se především o pří-
jmy z pronájmu majetku, poskyto-
vání služeb, z pokut a sankčních po-
platků, z příjmů z úroků a ostatních 
nedaňových příjmů,“ upřesnil Jiří 
Havlíček. Pokračoval, že v roce 2011 
získal městský obvod dotace zejmé-
na ze státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje a z rozpočtu města Ostravy 
v celkové výši 254,3 milionu korun. 
Většina fi nancí šla na investice.

Výdaje 

Pokladna obvodu vydala loni té-
měř 437 milionů korun. Pokud jde 
o běžné výdaje, největší položku 
tvořily výplaty sociálních dávek. 

Další fi nance pomohly mateřským 
a základním školám a Centru kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava. 
Na své si přišly i příspěvkové orga-
nizace. 

Investiční akce 

Městský obvod i přes snahu šetřit 
se rozhodně nevyhýbal investičním 
akcím, na které šlo přes 66 milio-
nů korun. „Mezi ty největší patřily 
například druhá etapa regenerace 
sídliště Šalamouna, rekonstrukce 
ulice Tyršova, rekonstrukce zahra-
dy a zateplení fasády, výměna oken 
Mateřské školy Hornická, moderni-
zace výuky základních škol, rekon-
strukce střechy budovy B Základní 
školy Gebauerova, digitalizace Mi-
nikina nebo rekonstrukce zdravo-
techniky mateřinky Křižíkova,“ do-
plnil místostarosta Dalibor Mouka. 
Audit dopadl pro městský obvod 
bezchybně. Více na www. moap.cz. 
  (red)

Město se chovalo hospodárně

Jízdenka 
do zaměstnání 
Nezaměstnané ženy, kterým je 50 
a více let, mohou využít projekt Jíz-
denka do zaměstnání,  který  pomů-
že zvýšit jejich  šance na trhu práce. 
Ženy mají možnost bezplatně ab-
solvovat poradenství a vzdělávání 
zaměřené na osobnostní rozvoj,  PC 
kurzy, autoškolu nebo kondiční jíz-
dy. Dále nabízí rekvalifi kace. Zájem-
kyně mohou využít i možnost získá-
ní dotovaného zaměstnání  nebo 
asistence při zahájení podnikání. 
Více informací najdete na www.
jizdenkadozamestnani.cz.  (pam)

Dětem se pobyt na horách líbil. 
Už plánují další. 
 Foto: archiv školy

Základní škola waldorfská uspo-
řádala v rámci projektu EU - pení-
ze školám přírodovědný kurz pro 
žáky 6. třídy. Celý týden se žáci 
pohybovali v krásném prostředí 
Lipové-Lázní v Jeseníkách. Pod-
nikali výlety do okolí, například 
na Šerák, Keprník, Červenohorské 
sedlo, do jeskyní Na Pomezí, na 
rozhlednu Zlatý Chlum a do zla-
torudných mlýnů ve Zlatých Ho-
rách. Cestou plnili úkoly týkající 
se zadaného tématu z přírodově-
dy. Podle klíče určovali rostliny, 
popisovali vegetaci rostlinných 
pásem a v odpoledních hodinách 
pak vyplňovali vědomostní kvízy 
a pracovní listy. Navázali tak na 
práci ve škole, své poznatky zazna-
menávali a zakreslovali na archy 
a doplňovali herbáře rostlin.
  (red)

Polévka je grunt

Centrum sociálních služeb pro 
ženy a matky s dětmi v Ostravě 
Fifejdách pořádalo v druhé půli 
června spolu s Armádou spásy 
akci pod názvem Polévka je grunt. 
Sešli se na ní zástupci ostravských 
městských obvodů, kraje i nezis-
kových organizací. Cílem jednot-
livých týmů bylo uvařit co možná 
nejchutnější a nejoriginálnější po-
lévku.  Soutěžilo jedenáct skupin. 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zastupoval místostarosta 
Dalibor Mouka. Na polévce si pak 
pochutnaly klientky centra i se 
svými dětmi a také návštěvníci 
akce. (pam)


