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Vážení 
spoluobčané,

ÚVODNÍK

Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz pokračuje 

v modernizaci svých škol-

ských zařízení. Tentokrát se 

nových oken i fasády do-

čkala Základní škola Matič-

ní.

Dětem i kantorům ze ZŠ Matiční 
v ulici 30. dubna se bude chodit zase 
o něco lépe do školy. Městský obvod 
totiž nechal vyměnit všechna okna 
v budově. Škola navíc zkrásněla díky 
nové fasádě.  Stavební práce začaly 
koncem června tohoto roku a skon-
čily 20. listopadu. „Stávající dvojitá 
dřevěná okna jsme nahradili mo-
derními s izolačními dvojskly. Došlo 
také na výměnu vnitřních parapet-
ních desek a vnějšího oplechování 
parapetů,“ upřesnil místostarosta 
Dalibor Mouka.

Krom výměny krytiny vstupních 
portálů a opravy vstupních dveří 
do objektu je asi nejpatrnější opra-
va celé fasády objektu včetně re-
konstrukce štukatérské výzdoby.  
„Protože jde o památkově chráně-
ný objekt, probíhala celá stavba za 
přísného dohledu orgánů památko-
vé péče. Celkové náklady na rekon-

strukci dosáhly díky využití elektro-
nické aukce necelých 9,5 milionu 
korun,“ pokračoval místostarosta. 
Dodal, že pokud zastupitelé schválí 
navržený plán investic na příští rok, 
dočká se škola také rekonstrukce 
hřiště.Ředitelka školy Dagmar Hra-
bovská je z rekonstrukce nadšená. 
„Čekali jsme na ni roky, takže jsem 

opravdu vděčná, že se povedla. Prá-
ce probíhaly v pořádku, spolupráce 
s fi rmou byla vynikající. Chtěla bych 
proto poděkovat vedení obvodu, že 
se stará o budovy škol a o školství 
obecně,“  chválila ředitelka a doda-
la: „Mám pocit, že současné vedení 
obvodu má školství mezi prioritami. 
Ne vždy tomu tak bylo. “

Základní škola Matiční dostala novou tvář

Místostarosta Dalibor Mouka (vlevo), ředitelka školy Dagmar Hrabov-
ská a šéf odboru investic Jiří Vozňák kontrolují poslední dokončující 
práce.  Foto: Pavla Mročková 



Anketní lístek
Soutěž o nejhezčí vánoční 
stromek mateřských škol
Právě Váš hlas rozhodne, který ze stromků
je nejhezčí.

Nejvíce se mi líbí stromeček č. ............................

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 
16. prosince v 17 hodin 
na Masarykově náměstí. 
Anketní lístky odevzdejte do 13 prosince 
do schránky na místě akce.

Čtyři fotografové získali cenu v sou-
těži Moravská Ostrava a Přívoz oči-
ma lidí. Městský obvod ji vyhlásil 
na začátku letošního roku. V klubu 
Parník ocenil vítěze starosta Jiří 
Havlíček a místostarosta Dalibor 
Mouka.  „Prvotním impulsem pro 
vyhlášení fotografi cké soutěže bylo 
naše přání vytvořit stolní týdenní 
kalendář s fotografi emi našeho ob-
vodu. Chtěli jsme vybrat 53 foto-
grafi í našeho obvodu i z akcí, které 
se u nás konají. To se ale bohužel 
ukázalo jako nereálné, protože se 
do soutěže přihlásilo jen osm sou-
těžících. V této snaze budeme proto 
pokračovat i příští rok a postupně 
kalendář určitě vytvoříme. Věřím, 
že druhého ročníku se již zúčastní 
více lidí,“ řekl starosta Jiří Havlíček 
s tím, že se mu dodané snímky veli-
ce líbí. Podobný názor na úroveň fo-
tografi í má i místostarosta Dalibor 

Mouka. „Myslím si, že jejich kvalita 
je velice dobrá, což ostatně posoudi-
la i odborná porota, ve které zasedli 
známí fotografové Miloš Polášek s 

Fedorem Gabčanem a novinářkou 
Marií Václavkovou,“ připomenul 
Dalibor Mouka.  (Více informací na-
jdete na str. 4.)

Obvod ocenil nejúspěšnější fotografy

Vánoce na náměstí 

již začaly

Také v tomto roce připravil městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
pro své obyvatele tradiční vánoční 
trhy a s nimi i pestrou škálu zají-
mavých akcí v rámci projektu České 
Vánoce. 

Organizuje ho Centrum kultu-
ry a vzdělávání. Zahrnuje ukázky 
dobových řemesel, vystoupení di-
vadelních, folklorních i dětských 
pěveckých souborů. Pohodovou 
atmosféru dokresluje rovněž repro-
dukovaná hudba v podobě českých 
vánočních písní a koled, betlém, 
domácí zvířata, vánoční vláček, Je-
žíškova pošta a další. „Speciální pro-
gram bude o adventních nedělích 
a na Mikuláše. Vystoupí v něm na-
příklad malíř Adolf Dudek, Jaroslav 
Hutka, Heidi Janků, Pop Academy 
a další,“ zve k návštěvě všechny 
obyvatele obvodu starosta Jiří Ha-
vlíček. Celý program je uveden na 
první straně přílohy Kam v centru 
i na stránkách města www.moap.cz.

Až do 13. prosince také potrvá 
soutěž o nejhezčí vánoční stromek 
mateřských škol. Děti stromky na-
zdobí přímo na Masarykově náměs-
tí. O jejich hodnocení se postará 
široká veřejnost prostřednictvím 
anketních lístků. Vyhodnocení sou-
těže se uskuteční v neděli 16. prosin-
ce přímo na Masarykově náměstí.

Vánoční trhy probíhají denně ve 
dnech neděle až středa od 9 do 18 
hodin a od čtvrtku do soboty od 9 
do 19.30 hodin. Trhy skončí včetně 
vyklizení stánků 24. prosince. Na-
instalováno je 20 nových dřevěných 
stánků, které nabízí bohatý sorti-
ment dárkových užitkových před-
mětů.  (pam)

Už jen necelých dvacet dní mohou 
dlužníci splatit své dluhy a docílit 
tak, aby jim obvod odpustil poplatky 
z prodlení, úroky z prodlení a smluv-
ní pokuty, které vznikly do konce 
loňského roku. Zastupitelé obvodu 
schválili vyhlášení takzvaného gene-
rálního pardonu pro neplatiče v po-
lovině letošního roku. „Poctivě pla-
tící občané však nemusejí mít obavy, 
že by byli vůči dlužníkům znevýhod-
něni. Neplatiči mají podle schvále-
ných zásad uhradit dluh na nájem-
ném, odpuštěno jim bude jen penále. 
Hlavní podmínkou pro jejich promi-
nutí je to, že uhradí do 21. prosince 
základní dluh včetně dalších nákladů 
vztahujících se ke konkrétní pohle-

dávce nebo uzavřou s městským ob-
vodem dohodu o splátkách,“ uvedla 
místostarostka Petra Bernfeldová. 
„Sociální situace mnoha lidí je velice 
špatná. Právě proto jsme se rozhodli 
jim vyjít vstříc a dát jim šanci, jak se 
zbavit dluhů. A protože se chystáme 
k nepopulárnímu kroku, a to k pro-
deji pohledávek, chceme dlužníkům 
takto pomoci,“ doplnil starosta Jiří 
Havlíček. 

Zájemci o prominutí  pohledávek 
najdou příslušné formuláře na 
webových stránkách www.moap.cz, 
případně mohou kontaktovat odbor 
fi nancí a rozpočtu, oddělení míst-
ních poplatků a pohledávek, telefon 
599 442 416.

Šance na prominutí penále končí

Starosta Jiří Havlíček (vlevo) s fotografy Zdeňkem Kamrlou a Roma-
nem Jarošem si prohlíží vítězné snímky.  Foto: Pavla Mročková

je tady prosinec  a cen-
trum města oživí Vá-
noční trhy. Opět a také 
díky fi nanční podpoře 
námi oslovených sou-
kromých fi rem bude 
na Masarykově náměstí pro děti 
a bruslaře, po dobu jednoho mě-
síce,  bezplatně k dispozici Vá-
noční kluziště. Všem, kdo se na 
jeho provozu podílejí, patří veliký 
dík. Také se podařilo zajistit nové 
prodejní stánky a věřím, že i přes 
značně omezené fi nanční pro-
středky se Vám bude líbit připra-
vený doprovodný kulturní pro-
gram. Vnímáme hlasy, že když 
trhy, tak Vídeň či Praha. Ano. Ne-
ustále však u vedení města nará-
žím na argumentaci, že Ostrava 
má center více, nejenom Masa-
rykovo náměstí. Tomu rozumím, 
ale v případě Vánočních trhů mi 
to přijde nemístné, jakoby je Pra-
ha či Brno neměly také. Vždyť 
za větší fi nanční podpory města 
by v centru mohla vzniknout po 
dobu jednoho měsíce akce, kam 
by se sjížděli lidé nejenom z Ost-
ravy, ale i širokého okolí. I v této 
nelehké  době by to bylo zcela jistě 
ekonomicky přínosné, a to neho-
vořím o tolik diskutovaném oži-
vení historického centra. Pokud 
však  ve vedení  Ostravy  sedí  lidé 
bez vazeb na historii a tradice 
tohoto města a srdcového  vzta-
hu k centru a na program měsíc 
trvající akce pro obyvatele uvolní 
dotaci 300 tisíc korun oproti de-
sítkám milionů v dotacích, které 
bez váhání pošlou privilegova-
né  soukromé fi rmě, lze těžko zde 
očekávat úroveň vánočních trhů 
Prahy či Brna. Důstojné celo-
městské Ostravské vánoční trhy 
jsou projektem, na kterém bude-
me pracovat a snažit se jej prosa-
dit. Jsem přesvědčen, že si je oby-
vatelé Ostravy zaslouží.

Blíží se svátky vánoční, svátky 
spojené s pohodou, klidem a mí-
rem. Na druhou stranu spojené 
s úklidovým a nákupním stresem 
a pro někoho bohužel  smutkem. 
Ale i maličkostmi lze naplnit je-
jich poslání. Jde jen o to chovat 
se k okolí s respektem a slušností 
a k blízkým s láskou.

Hezké Vánoce. 
Dalibor Mouka, 

místostarosta

Zastupitelstvo 

se sejde 7. prosince
Zastupitelé obvodu  Moravská Os-
trava a Přívoz se sejdou na svém 
pravidelném zasedání v pátek 
7. prosince. Začíná od 9 hodin 
v zasedací místnosti 306. Hlav-
ním bodem programu bude pro-
jednání rozpočtu městského ob-
vodu na příští rok. (red)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Milí spoluobčané, 
přeji Vám všem klidné 
a hezké Vánoce a v novém 
roce pevné zdraví, mnoho 
štěstí, vzájemného porozu-
mění a také hodně úspěchů 
v pracovním i soukromém 
životě. Přejme si, aby hez-
ká atmosféra vládla nejen 
o svátcích, ale i po celý rok.

starosta Jiří Havlíček
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ANKETA

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

ANKETA ZASTUPITELŮ

Lucie Feiková, ČSSD:

V dnešní době, kdy obchodníci 
i pracovníci ve službách prokazu-
jí ztráty a nižší tržby než před pár 
lety, se těžko zaplňují nebytové 
prostory. Nabízí se tedy možnost 
v pořádání většího množství kul-
turních akcí, festivalů či trhů, kte-
ré můžou přitáhnout návštěvníky 
z jiných obvodů, a tím pomoci 
i živnostníkům. Pak je tu otázka 
výše nájemného za nebytové pro-
story. Rada obvodu již dnes posky-
tuje slevy na nájemném až do výše 
30% a některé nebytové jednotky 
předěláváme zpátky na bytové. 
Z toho vyplývá, že některé kroky 
provádíme již v dnešní době.

Stanislava Kaniová, 

TOP 09:

Centrum je dnes místem, kam 
chodí lidé za kulturou nebo se jen 
tak pobavit na Stodolní. Aby  oži-
lo ještě více, bude dobré častěji 
pořádat  akce pro rodiny s dětmi. 
V možnostech obvodu je nejen 
tyto aktivity vymýšlet a připravo-
vat, ale také následně  dohlížet na 
jejich úroveň. Byla jsem totiž v mi-
nulosti svědkem mnoha akcí, které 
byly ztrátou peněz, času a zkla-
máním pro návštěvníky.  Naopak 
skvělý nápad jsou předvánoční 
trhy a hlavně kluziště. Na náměstí 
je tak v prosinci skutečně živo, a to 
je také jediné měřítko úspěšnosti. 

Miroslav Svozil, ODS:

Obvod  má kromě svých nebyto-
vých prostorů a veřejných ploch 
malé možnosti pro oživení centra, 
hlavním hráčem je město Ostrava, 
které je vlastníkem většiny po-
zemků. Úkolem obvodu je aktivní 

diplomacie vůči městu Ostrava 
s cílem realizovat koncepční do-
pravní řešení centra včetně roz-
voje parkování, zachránit domi-
nantní budovy – Textilia, Palace, 
jatka – a dostavět ohyzdné proluky 
kvalitní architekturou s byty a ob-
chodními pasážemi.  

Josef Sládek, KSČM:

Je nutné jednat s místními podni-
kateli o možnostech prodloužení 
otevírací doby obchodů, kaváren 
a restaurací ve všední dny i o ví-
kendu. Chtělo by to větší podporu 
kulturních,  uměleckých a dět-
ských aktivit pod otevřeným ne-
bem. Na odpočinkových místech 
je třeba mít čisté lavičky zastíněné 
stromy. Musí se také zlepšit pěší 
spojení z Masarykova nám. na 
Hrad a Havlíčkovo nábřeží. Policie 
má být v ulicích připravena zasáh-
nout i v případě výtržností.

Lukáš Semerák, Ostravak:

Městský obvod toho může udě-
lat poměrně málo, osud centra je 
v rukou vedení města. V součas-
ném vedení však žádný zástupce 
nejstaršího městského obvodu 
není. Za klíčové považuji vybudo-
vání alespoň několika set cenově 
dostupných podzemních parkova-
cích stání. Tato investice je mimo 
fi nanční možnosti městského ob-
vodu a musí ji zajistit právě statu-
tární město. Je zapotřebí, aby se 
do centra vrátili trvalí obyvatelé. 
Sympatické snahy městského ob-
vodu, jakými je například Vánoční 
kluziště, pomohou k oživení cent-
ra, nikoliv však ke změně součas-
ného stavu.

Jakým způsobem může obvod přispět 

k oživení centra?

Chodíte často do cen-

tra města? Co vám 

tady chybí?

Jaroslav Domes, 

senior, 70 let:

„Moc často ne. Ale když 
už tam zavítám, rád si 
zajdu do jednoho ma-
lého řeznictví, do prodejny sýrů 
a teď i do té nové kavárny u Staré 
radnice.“ 

Petr Holuša, IT 

pracovník, 34 let:

V centru pracuji, takže 
chodím. Je ale pravda, 
že pokud bych měl prá-
ci jinde, neměl bych moc důvodů 
sem jít. Chybí tady totiž možnost 
parkování. Na druhou stranu je 
zde docela dost příjemných ka-
váren a zaznamenal jsem snahu 
obvodu o oživení centra.“

Renata Lauterbachová, 

mateřská 

dovolená, 29 let:

„Do centra chodím moc 
ráda, teď nově i s mi-
minkem na procház-
ky. Moc se mi líbí, že na náměstí 
vznikla nová cukrárna, která tady 
fakt chyběla.“  

Anna Machová, 

senior, 70 let:

„Do centra chodím 
málo, ale není to proto, 
že bych nechtěla. Prostě 
jsem stará a nemám už tolik sil. 
Co si určitě ale nenechám ujít, 
jsou vánoční trhy.“  (pam)

Z MO Moravská Ostrava 

a Přívoz, kteří se dožívají 

90 a více let v prosinci:

Květoslava Dvořáková, Vítězslava 
Hejzlarová, Vlasta Knězková, Emi-
lie Němcová,  Jaroslava Pozdíšková 
a Bohuslav Radimec.

www.rozsvitimevasevanoce.cz

Nejbližší sběrné místo s malou sběrnou nádobou najdete na www.ekolamp.cz.

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť 
a nepatří do komunálního odpadu. Myslete 
ekologicky a odneste je bezplatně na vhodné 
sběrné místo zřízené společností EKOLAMP.

Pošli vánoční přání 
a potěš své blízkéa potěš své blízké

Získej originální
fotorámeček s tvojí s tvojí 
fotografi ífotografi í

Podpoř své město 
v soutěži o nejhezčí o nejhezčí 
vánoční stromvánoční strom

Vyhraj vánoční 
stromek s ekologickým s ekologickým 
osvětlenímosvětlením

ekologický partner vánočního osvětleníekologický partner vánočního osvětlení

V České republice se bude ve dnech 
11. a 12. ledna 2013 konat první 
přímá volba prezidenta republiky. 
V případě, že by nebyl prezident 
republiky zvolen v prvním kole, 
konalo by se druhé kolo ve dnech 
25. a 26. ledna 2013.

Úřad městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz oznamuje 
občanům trvale hlášeným v tomto 
obvodu, kteří se ve dnech volby ne-
budou zdržovat v místě trvalého po-
bytu, že voličské průkazy pro volbu 
prezidenta republiky budou vydává-
ny od 27. prosince na oddělení ma-
triky a ohlašovny našeho úřadu, ad-
resa Prokešovo náměstí 8, budova 
Nové radnice (1. poschodí, kancelář 
č. 178). Občané mohou o průkaz po-
žádat již nyní v pondělí a ve středu 
od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 
hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 
a od 12.30 do 16.00 hod. O voličský 

průkaz může volič požádat i písem-
ně, nejpozději však do 4. 1. 2013. 
Písemná žádost musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem. Osob-
ně je pak možné o vydání voličského 
průkazu žádat až do 9. ledna 2013.

Voličský průkaz bude předán pří-
mo voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem žadatele. Úřad na požádání 
voliči průkaz také zašle.

Předložení voličského průka-
zu a dokladu totožnosti opravňuje 
občana, aby byl zapsán do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů (ve 
dnech volby prezidenta republiky) 
v jakémkoli volebním okrsku, po-
případě zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. 

Podrobnější informace k vydá-
vání voličských průkazů budou po-
skytnuty na tel. čísle 599 442 118 
nebo 599 442 536.

Volba prezidenta republiky

V obecné rovině by to neměl 
být žádný problém, protože zá-
měry a jednotlivé kroky města 
a jeho městských obvodů mají 
být v mnohém shodné. „Toto 
v případě našeho města ne vždy 
platí. Současné vedení obvo-
du řeší otázky centra města od 
počátku svého zvolení. Změny 
nejsou jednoduché a charakter 
městského centra nelze změnit 
mávnutím kouzelného prout-
ku. Dílčí a často i pro občana 
na první pohled neviditelnou 
činností se snažíme o jeho oži-
vení a rozvoj,“ říká místostarostka 
Petra Bernfeldová. Pokračovala, že 
pokud jde o parkování, je velká ško-
da, že nebylo vybudováno podzem-
ní parkoviště v rámci rekonstrukce 
Masarykova náměstí. Zlepšit situaci 
by mohla výstavba nového parko-
vacího domu. Ta ale není v silách 
obvodu, možná jen jedině ve spolu-
práci s městem Ostravou. Na listo-
padovém jednání rady představitelé 
obvodu vyzvali představitele statu-
tárního města Ostrava k zahájení 

jednání s vedením České spořitelny 
ve věci odchodu z  historické budovy 
v jejich vlastnictví na nám. E. Beneše 
do administrativní budovy na Nové 
Karolině. „Ke zlepšení estetizace 
Masarykova náměstí jsme nabídli 
bezúplatně jednotné stánky pro pro-
dejce ve stanech na soukromém po-
zemku v Zámecké ulici. Bohužel toto 
odmítli,“ doplnila místostarostka 
s tím, že obvod právě na Masaryko-
vě a Jiráskově náměstí pořádá různé 
akce a v předvánočním čase tradiční 
Vánoční trhy.

Navrátí se centru přitažlivost?

Koncert Kašpárku v rohlíku zaplnil ná-
městí. Pořádal jej městský obvod. 
 Foto: Pavla Mročková

V poslední době se v médiích objevují nejrůznější články o „spícím“ 
centru města. Podle reakcí lidí je zřejmé, že mnozí zaměňují politiku 
statutárního města Ostravy a městského obvodu. 

VOLNÉ BYTY k pronájmu 

formou výběrového řízení

J Brabce 2888/8
1+3  79,58 m2

BLIŽŠÍ INFORMACE

Jan Adamovský
T 599 442 396, 702 018 264
E adamovsky@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Nádražní 2340/105 0+1
Varenská 2931/28 1+2
Varenská 2973/36 0+1
Špálova 439/12 1+2
Zákrejsova 1065/10 1+2
Na Náhonu 232/10 1+2
Ž. Podlipské 215/3 1+2
K. Světlé 210/13 1+1
K. Světlé 210/13 1+2
Úprkova 75/11 1+1
Jílová 393/30 1+2
Na Můstku 1068/2  1+3
Chelčického 649/10  1+2 *) 
Ahepjukova 2790/19  1+3 *)

Gen. Píky 2888/8 1+2 *)

*) byty s opravami na vlastní náklady  

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH BYTŮ
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Vánoční stromy se 1. prosin-

ce rozzářily na Masarykově 

náměstí a na náměstí Sva-

topluka Čecha v Přívoze. 

První strom měří 12 metrů, dru-
hý je o čtyři metry nižší. Jedná se 
o smrky. „Už přes deset let trvá tra-
dice, že se o tyto stromy starají naše 
technické služby. Nejinak tomu bylo 
letos. Krom toho zajišťují i bohatou 
výzdobu a každodenní bezpečnostní 
dozor, který důkladně prověří uchy-
cení stromů,“podotkl místostarosta 
Tomáš Kuřec, který se přišel na in-
stalaci stromu na Masarykovo ná-
městí osobně podívat.  

Oba vánoční stromy pochází z Je-
seníků, z obce Malá Morávka. „Se 
starostou Malé Morávky jsme vy-
jednali dar obce našemu obvodu, 
a za to mu patří velký dík,“ doplnil 
místostarosta Dalibor Mouka. Stro-
my zdobí na 600 ozdob. Lidé si je 
mohou prohlédnout až do 2. ledna. 

Vánoční stromy zdobí náměstí

Místostarosta Tomáš Kuřec spo-
lu s pracovnicí technických slu-
žeb Martinou Kittnerovou sledují 
upevnění stromu na Masarykově 
náměstí. Foto: Pavla Mročková

Potkat mladou maminku v centru 
města s malým dítětem v kočárku 
není nic zvláštního. Kdyby to ne-
byla místostarostka městského ob-
vodu. Petra Bernfeldová totiž patří 
k ženám, které po porodu nepověsí 
práci na hřebík. Tvrdí, že mateřství 
i časově náročnou práci komunál-
ní političky zvládá bez problémů 
a také ví, proč se nechce stěhovat 
mimo centrum Ostravy. O tom 
všem jsme si chvíli povídaly před 
morovým sloupem na Masarykově 
náměstí.

Máte už nakoupené vánoční 
dárky?
Kdepak, k nám domů chodí Ježíšek. 
(smích) Už jsme mu doma psali do-
pis a teď jen čekáme, čím nás pod 
vánočním stromečkem překvapí. 
Nejdelší seznam přání poslal samo-
zřejmě náš starší syn, mladší ještě 
naštěstí neumí psát. 

Jak zvládáte být současně ma-
minkou několikaměsíčního ko-
jence, prvňáčka a manželkou, 
a přitom zastávat náročnou 
funkci místostarostky?
Když se chce, všechno jde. Samo-
zřejmě jsou dny, kdy se cítím, jak se 
říká, pod psa. Umím ale relaxovat 
a nové síly mi dodávají nejrůznější 
sportovní aktivity, ale také divadlo, 
koncerty, výstavy. Musím přiznat, 
že je jich sice podstatně méně než 

dříve, ale vím, že jde o dočasnou ži-
votní etapu. 

U nás není moc obvyklé, aby 
ženy – matky nepřerušily svou 
kariéru...
To máte pravdu. Sama jsem se ještě 
před porodem letos na jaře setká-
vala s nejrůznějšími odsudky a kri-
tikou. Překvapilo mne, že toto řešili 
převážně muži. Ale opravdu jde vše 
docela dobře zvládnout. Podobně 
brzy jsem se do zaměstnání vracela 
před několika lety s mým prvním 
synem. Je to otázka volby a hlavně 
si žena musí stanovit priority a vy-
tvořit systém. Důležité je samozřej-
mě silné zázemí doma i v zaměst-
nání. Já to štěstí mám. Jistě, jsem 
ve výrazně větším zápřahu, musím 
stihnout spoustu věcí v mnohem 
kratším čase, můj pracovní den je 
pestřejší a náročnější. Naučila jsem 
se rozlišovat věci na podstatné a ty, 
které je třeba na chvíli uklidit do 
ústraní. Mám pocit, že se umím lépe 
rozhodovat a šetřit s časem. A hlav-
ně, náš obvod mám zmapovaný do 
všech detailů. Denně jsem s malým 
v terénu a někdy se nestačím divit, 
nač natrefím.

Co konkrétně máte na mysli?
Tak třeba si hodně všímám stavu 
chodníků. Je rozdíl po nich chodit 
jen tak a jezdit s kočárkem. Když si 
sednu na chvíli na náměstí v centru, 
vidím, v jakém stavu jsou stromy, 

pořádek na veřejném prostranství. 
Své postřehy pak okamžitě předá-
vám k řešení kolegovi nebo přímo 
technickým službám. Na jedné stra-
ně mne čas limituje, ale procházky 
po Ostravě mi nabízejí prostor vidět 
problémy a nedostatky na vlastní 
oči a ne od úřednického stolu.   

Jak se vám líbí předvánoční 
Ostrava?
Výzdoba v ulicích navozuje oprav-
du slavnostní atmosféru, hlavně se 

starším synem si všímáme vánoč-
ních výloh. Mrzí mě však, že mnoho 
z nich zeje prázdnotou. 

Vánoční trhy ale lákají do cent-
ra stále víc lidí.
To máte pravdu, moc by se mi líbi-
lo, kdyby se Masarykovo náměstí 
a okolí podobně hemžilo lidmi celý 
rok. Předvánoční Moravská Ostrava 
má své charisma. Pro pořádání trhů 
jsme nakoupili nové stánky. Někte-
ré plátěné už dosloužily, proto jsme 
se letos rozhodli vytvořit půvabné 
malé dřevěné městečko. Věřím, že 
to ocení nejen návštěvníci vánoč-
ních trhů, ale i samotní prodejci.

Jenže když zvednete oči, zhas-
nutá okna v domech nevyhlí-
žejí vůbec přívětivě. Centrum 
města září jakoby jen v příze-
mí. Kolik prázdných bytů je 
v této části Ostravy?
Za tmavými okny nebývají většinou 
byty. Dříve zde sice lidé bydleli a žili, 
ale v devadesátých letech soukromí 
vlastníci i obec reagovali na zvýše-
nou poptávku po administrativních, 
nebytových prostorech a tyto byty 
přebudovali na kanceláře, ordinace, 
sídla fi rem. Počet volných obecních 
bytů v samotném centru lze spočítat 
na prstech. Uvědomujeme si, že kde 
se nebydlí, není život, proto postup-
ně uvolněným nebytovým prosto-
rům vracíme jejich původní využití.

Co je hlavním důvodem, 

že o bydlení v centru nemají 
lidé zájem. Je to cena?
Nemyslím si, že by zájem nebyl, 
zvlášť v centru. Jde opravdu o byty, 
které jsou volné z minulosti. Mini-
mální výše nájemného, kterou sta-
novujeme pro výběrové řízení, je 
pod cenou v místě a čase obvyklou. 
Ten problém je spíše otázkou mož-
ností parkování a často hraje roli 
i absence výtahu v domě.

Čím tedy chcete Ostravany 
přesvědčit, aby měli o bydlení 
v centru zájem?
Zlepšením nabídky služeb, dostup-
ností kultury, zábavy i vzdělání. Lidé 
jsou mnohem náročnější a dávno 
nestačí, aby historické jádro plnilo 
pouze roli obchodních a pracovních 
příležitostí. Patřím k těm, kteří vědí, 
že bydlení za Ostravou na venkově 
je v lecčems ideální právě pro rodiny 
s malými dětmi. Kolik mých přátel 
a kamarádů dnes žije v satelitech, 
odešli z přelidněného města. Ke spo-
kojenosti jim stačila malá zahrádka 
a kousek trávníku. Ale jakmile jim 
děti povyrostly a začaly chodit do 
škol a kroužků, nejeden z nich dnes 
funguje jako rodinný taxikář.

Takže byste se nestěhovala?  
Ne. Netoužím být otrokem svého 
času a počkám si, až bude Ostrava 
zářit nejen v přízemí. (smích) 

Přeji všem krásné a pohodové vá-
noční svátky.  (maj) 

Petra Bernfeldová: Chci si počkat, až bude Ostrava zářit nejen v přízemí

KONTAKTY
Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz:
Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444  
(Po 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.
31. 12. bude celý úřad pro veřej-
nost uzavřen.

Město Ostrava ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem se sídlem 
v Ostravě provozuje špičkové mo-
bilní zařízení k měření znečištění 
ovzduší. Imisní vozidlo bude mít 
město od Zdravotního ústavu pro-
najato po 100 měřících dnů (hlavní 
fáze měření se uskuteční od října 
do února 2013). Moderní přístroje 
v automobilu poskytují on-line vý-
stup na internet, vůz dokáže přímo 
měřit hodnoty obsahu prachu ve 
vzduchu, koncentrace oxidů dusíku, 
oxidů uhelnatého a siřičitého, siro-
vodíku či stanovit hodnoty přízem-
ního ozónu. Umí také odebírat vzor-
ky pro další analýzu. Vůz bude měřit 

60 dní na šesti vybraných bodech 
v Radvanicích a Bartovicích, 20 mě-
řicích dnů v lokalitě Přívoz a 20 dní 
dle aktuálních potřeb magistrátu 
v celé ploše města Ostravy. Zařízení 
je možno nasadit i pro řešení hava-
rijních situací. Nový měřicí imis-
ní vůz si budou moci 8. prosince 
prohlédnout občané na parkovišti 
u hlavního vchodu obchodního cen-
tra Futurum. Speciální automobil 
zde bude k dispozici mezi čtrnáctou 
a sedmnáctou hodinou. Na otázky 
občanů bude připraven odpovídat 
specialista na měření znečištění 
ovzduší zezdravotního ústavu.
  (red)

Pracovníci technických služeb upevňují ohrádku kolem stromu na 
Jiráskově náměstí. Začátkem listopadu tam nahradili odumírající 
akáty dřezovcem trojtrným. Původní stromy byly zasazeny do ne-
vhodného podloží, a proto neprosperovaly. Nyní jsme podmínky 
pro růst nových stromů zlepšili použitím nových technologií a ji-
ných substrátů. Nové stromy budou více odolnější vůči nepříz-
nivým vlivům městského prostředí,“ uvedl místostarosta Dalibor 
Mouka.  Foto: Pavla Mročková

Speciální měřicí vůz 

bude k vidění u Futura

Jiráskovo náměstí zdobí 

po letech zdravé stromy

Již potřetí se lidé projíždí po Ma-
sarykově náměstí na bruslích. Vá-
noční kluziště tam je až do 2. ledna. 
Ledová plocha měří 30 x 15 metrů. 
Pořadatelem atrakce je společnost 
Sareza.  Kluziště je v provozu den-
ně od 10 do 20 hodin a bruslení je 
zdarma. Návštěvníci mohou také 
využívat půjčovnu bruslí a tučňáků 
(pomůcky pro děti). V areálu kluziš-
tě je zázemí s občerstvením, sociální 
zařízení a šatní skříňky.  Kluziště je 

určeno pro veřejnost a zabruslit si 
může každý. Lidé všech věkových 
skupin využívali v loňském roce 
této atrakce prakticky bez omezení. 
„Našim bruslařům opět zajistíme co 
nejpříjemnější podmínky k brusle-
ní, během dne budou čtyři nezbytné 
přestávky na úpravu ledové plochy 
rolbou. Během celého období za-
jišťujeme našim bruslařům zábavu 
a sportovní vyžití. Předvánoční ob-
dobí bude stejně jako loni nabito 

programem, diskotéky na ledě, hry, 
hokejové a krasobruslařské exhibi-
ce a soutěže o ceny,“ slíbila mluvčí 
Sarezy Petra Gavendová. „Stejně 
jako loni i letošní ročník Vánočního 
kluziště je realizován díky iniciati-
vě vedení našeho obvodu. Podařilo 
se nám zajistit fi nanční prostředky 
z rozpočtu obvodu a z velké části 
oslovením sponzorů, kterým chci 
tímto poděkovat,“ doplnil místosta-
rosta Dalibor Mouka.  (pam)

Přijďte si zabruslit na náměstí

Na základní škole Generála Píky 
probíhá od letošního září projekt 
s názvem Popularizace technických 
oborů prostřednictvím interaktivní 
výuky žáků. Cílem je zvýšit zájem 
žáků o technické obory a obory ře-
meslné výroby.

V průběhu prázdnin byly vybave-
ny dvě dílny pracovního vyučování 
novými pracovními stoly. V sou-

časné době se dílny vybavují  pra-
covním nářadím. Projekt probíhá 
v několika úrovních. Tou první je 
samotná práce žáků se dřevem, ko-
vem, plastem a papírem. Výsledek 
jejich snažení bude vidět na konci 
školního roku, kdy žáci představí 
své dílo s názvem Moje město Ost-
rava 2012 !!! 

Druhá úroveň projektu je v ob-

lasti exkurzí, které budou žáci ab-
solvovat v letech 2012–2014 v prů-
myslových podnicích po celé České 
republice. Podívají se například do 
mladoboleslavské Škodovky či 
Hradce Králové, kde se vyrábějí kla-
víry značky Petrof. První, kam se ti 
nejlepší žáci zapojení do projektu 
podívají, je nošovická automobilka 
Hyundai.  (red)

Škola motivuje žáky, aby studovali techniku

Místostarostka Petra Bernfeldová 
na procházce v centru města. 
 Foto: Jiří Zerzoň
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Děti navštívily Army-Land

Na 42 dětí z Mateřské školy Ostra-
va Repinova 19 přijalo pozvání do 
Army-Landu ve Vratimově na pro-
hlídku nově otevřeného, uměle vy-
budovaného vojenského prostoru. 
Dětem se líbilo vojenské muzeum. 
Zajímavá byla i prohlídka vojen-
ských aut a tanků. Malé „vojáčky“ 
bavil hod granátem, hledání min 

a náloží. Každé dítě si také zastřílelo 
z pušky za pečlivého vojenského od-
borného dozoru. 
V neposlední řadě i vojenské ma-
lování obličejů, zkouška plynových 
masek a čepic dětem udělala radost. 
Nakonec všechny malé návštěvníky 
svezli vojáci po areálu ve vojenském 
autě.  (pam)

Do fotografi cké soutěže Moravská 
Ostrava a Přívoz očima lidí se při-
hlásilo osm fotografů s celkem 36 
snímky. Hodnotící komise nakonec 
neudělila první místo. Jako nejzda-
řilejší ohodnotila snímek Arnošta 
Bika, který ho nazval Dnes zůsta-
neme doma. Za ním se umístil Aleš 
Viktorin se svou fotografi í Ostrava-
né podporující český tým na EURU 
2012, pak Zdeněk Kamrla s fotogra-
fi í Nádraží. Posledním oceněným 
byl Roman Jaroš se snímkem pod 
názvem V pivovaru. 

Nejúspěšnější fotograf první-
ho ročníku fotosoutěž Arnošt Bik 
prozradil, že se focením zabývá již 
šedesát let. „Ale až před pěti lety 
jsem přešel na digitální fotografi i,“ 
usmál se šťastný fotograf. Řekl, že 
ještě žádnou cenu v obdobné sou-
těži nikdy nezískal. „Proto mě tento 
úspěch velice těší. Určitě se zúčast-
ním i dalšího ročníku. Myslím si, že 
je skvělé, že obvod uspořádal tuto 
soutěž a moc mě těší, že jsem v ní 
uspěl,“ dodal Arnošt Bik. 

 (pam)

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Jurečkova 1860/4 
149,80 m2

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
T 599 442 609   M 702 018 267
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Dobrovského 490/6 69,55 m2 
Sládkova 373/6 26,98 m2 
Sládkova 862/10 34,57 m2 
Sládkova 374/4 27,00 m2 
Chelčického 693/7 95,36 m2
Nádražní 542/148 54,44 m2 
Nádražní 970/110 334,00 m2 
Nádražní 1816/84 118,54 m2 
Nádražní 633/91 59,71 m2 
Na Jízdárně 2895/18 71,25 m2 
Na Jízdárně 2895/18 8,70 m2 
Tyršova 1761/14 178,15 m2 
Tyršova 1761/14 269,70 m2
Tyršova 1795/25 273,65 m2 
Puchmajerova 489/7 43,51 m2 
Puchmajerova 1799/9 37,94 m2 
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2
Na Hradbách 695/10 77,20 m2 
Střední 1901/4 78,39 m2 
Sokolská tř. 2443/42 - garáž -18 m2 
30. dubna 2944/1 70,67 m2 
30. dubna 2938/3 74,79 m2 
Českobratrská 611/17 41,86 m2 
Ahepjukova 2789/4 32,61 m2 
Solná 2576/3 164,08 m2  

Obvod ocenil nejúspěšnější fotografy

Pokračování ze str. 1

2. místo – Dnes zůstaneme doma.  Foto: Arnošt Bik

3. místo – Ostravané podporující český tým na EURU 2012. 
  Foto: Aleš Viktorin

4. místo – Nádraží.   Foto: Zdeněk Kamrla

5. místo – V pivovaru.   Foto: Roman Jaroš

Dětem se Army-Land evidentně líbil.  Foto: Archiv 

TJ Ostrava představila 

projekt pro seniory 

V průběhu evropského roku aktivní-
ho stárnutí a mezigenerační solida-
rity jsou při využívání sportovních 
zařízení Tělovýchovné jednoty Os-
trava seniorům poskytovány atrak-
tivní slevy při využívání sportovních 
a relaxačních zařízení. Spokojenost 
této skupiny návštěvníků s přízni-
vou nabídkou pohybových aktivit 
a s účastí na organizovaných tur-
najích pro veřejnost ve sportovním 
areálu Varenská (smíšený turnaj se-
niorů v beachvolejbalu, turnaje pro 
veřejnost ve stolním tenisu, turnaje 
v krátké golfové hře) byly základem 
nového projektu  pod názvem Re-
kondiční Fit park pro seniory, který 
představil ředitel TJ Ostrava Tomáš 
Staníček na vzpomínkovém setkání 
k 60. výročí TJ Ostrava.

Na části areálu se stávající-
mi rekreačními sportovišti (rus-
ké kuželky, kroket, pétanque, za-
hradní šachy) hodlají nainstalovat 
cvičebně-rehabilitační prvky slouží-
cí k protažení a jednoduchému po-
silování svalových skupin. Prostor 
doplní výsadbou stromů, keřů a in-
stalací laviček, aby byla vytvořena 
odpočinková parková zóna poskytu-
jící celoroční možnost protahování 
pod širým nebem. „Předpokládáme, 
že velká část obyvatel sídliště, kteří 
procházejí denně našim areálem do 
nákupního centra, se zastaví a využi-
je možnosti aktivního pohybu,“ řekl 
Staníček. Rehabilitační prvky budou 
rozčleněny do skupin pro komplexní 
protažení a posílení svalstva,  pro-
cvičování horních částí těla,  pro-
cvičování břišních a zádových sva-
lů a posílení motoriky (rehabilitace 
po operacích kloubů, nácvik chůze, 
zlepšování porušené stability). Bude 
to další z našich konkrétních činů 
pro starší spoluobčany a osoby se 
sníženou pohyblivostí.  (red)

Základní škola Ostrava v ulici Ná-
dražní se stala úspěšným žadate-
lem grantu z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
Příroda na dotek – Malé školní ar-

boretum. Práce na projektu začaly 
1. listopadu a skončí v říjnu příštího 
roku. Záměrem je zřízení arboreta, 
které rozdělí školní zahradu na část 
poznávací a relaxační. Plánované 

změny přinesou širší využití školní-
ho pozemku v průběhu celého škol-
ního roku. Jeho vybudováním škola 
získá prostor využitelný ke kvalit-
nější výuce. Zuzana Holubová

Škola získala grant na nové arboretum

I přes nedoporučující stanovisko na-
šeho obvodu zastupitelé města Ost-
ravy schválili vyhlášku, podle které 
musí mít každý pes žijící na území 
města elektronický čip. Toto trvalé 
označení psů se provádí na náklady 
jejich chovatelů. „Chápeme, že toto 
rozhodnutí městských zastupitelů 
mnohé občany ekonomicky zasáhne. 
Vedení našeho obvodu toto rozhod-
nutí nemůže zvrátit, ale zvažuje, jak 

by mohlo především seniorům po-
moci,“ uvedl místostarosta Dalibor 
Mouka. Vyhláška města je účinná 
od 1. ledna 2013, kdy budou muset 
být čipem označena všechna nově 
narozená štěňata, a to nejpozději 
do svých tří měsíců. Psi, které mají 
Ostravané už nyní doma, se budou 
muset nechat načipovat nejpozději 
do konce roku 2013. Podrobnosti 
najdete v příštím čísle. (red)

Ostravští psi musí mít čip,

vedení obvodu je ale proti

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Ost-
rčilova a její dvojjazyčné části - Os-
trčilova Bilingual School, se koná 
4. prosince. V odpoledním bloku 
v 15 až 17 hodin proběhne v bilingvní 
části také prezentace dvou studen-

tek (Španělsko a Polsko) působících 
v rámci mezinárodních projektů 
Erasmus a Comenius na této škole. 
Návštěvníci se mohou těšit i na růz-
né workshopy. Naučit se tak mohou 
například Flamenco. (red)

Ostrčilka přivítá návštěvníky


