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Vážení 
spoluobčané,
snad polovinu prázd-
nin se pozornost 
médií i veřejnosti 
obracela na lokalitu 
Přednádraží. A tře-
baže městský obvod 
konal v této krizové 
situaci i nad rámec svých povin-
ností, často sklízel kritiku ze stran 
ochránců lidských práv, že se 
o své obyvatele nedovede dobře 
postarat. Dovoluji si proto připo-
menout jen pár skutečností:

Devastace domů byla způso-
bena především jejich vlastními 
obyvateli a za stav domů odpoví-
dá jejich vlastník, nikoliv městský 
obvod. Jako správný hospodář 
nemůže městský obvod investo-
vat fi nanční prostředky daňo-
vých poplatníků do majetku sou-
kromé osoby.

Přesto naši zaměstnanci pomá-
hají lidem z této lokality tuto tíži-
vou situaci řešit. Vytipovány byly 
ubytovny s dostatečnou kapaci-
tou a tyto ubytovny byly nájem-
níkům z Přednádraží nabídnuty. 
Sociální pracovníci rovněž pro-
věřili jednotlivé rodiny a vytipo-
vávají ty, kterým budou násled-
ně nabídnuty byty soukromých 
vlastníků, se kterými o této mož-
nosti jednáme. Dále spolupracu-
jeme s neziskovými organizacemi 
Jekhetane a Centrom a hledáme 
možnosti, jak lidem pomoci.

Tato spolupráce ale nevznikla 
až po samotném nařízení vystě-
hování. Náš odbor sociálních věcí 
se situací těchto rodin intenzivně 
zabývá dlouhodobě. S rodinami 
s nezletilými dětmi pracují sou-
běžně sociální pracovníci i rom-
ský asistent s terénními pracovní-
ky Společně-Jekhetane, která zde 
rovněž dlouhodobě  působí. Prio-
ritou je udržet rodiny ve stabilní 
bytové a fi nanční situaci, tedy 
nezadlužovat byty a udržet zá-
zemí pro nezletilé  děti, pomáhat 
jim operativně řešit nedostatky 
v jejich činnostech a rozhodová-
ní, vést je k zájmu o čistotu a po-
řádek i ve svém okolí. Městský 
obvod spolupracuje i s Armádou 
spásy na jejím programu byd-
lení s doprovodným sociálním 
programem. Dále realizujeme za 
fi nanční podpory města Ostravy 
projekt Podpora terénní práce 
v rizikových oblastech Městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz. Celkem 12 rodinám z Před-
nádraží byly letos poskytnuty 
byty ve správě městského obvo-
du, devět rodin bylo zařazeno do 
programu Prevence bezdomovec-
tví Armády spásy.  Chci připome-
nout i to, že pro tamní děti každo-
ročně organizujeme prázdninový 
program, letní pobytový tábor či 
příměstský tábor Na dvorku. 

Tomáš Kuřec, 
místostarosta

ÚVODNÍKOprava Komenského sadů probíhá bez komplikací

Svatováclavský jarmark 

oživí centrum města

Lidé z Ostravy a okolí se mohou 
i letos těšit na tradiční Svatovác-
lavský jarmark, který se koná na 
náměstí Svatopluka Čecha 28. září 
od 10 do 18 hodin. „Cílem projektu 
je přiblížit dobu svatého Václava, 
patrona české země a symbol čes-
ké státnosti. Na návštěvníky čekají 
dobové hry, atrakce, divadla, šer-
míři, kejklíři, žongléři, řemeslníci 
a samozřejmě stánky se zajíma-
vým zbožím a prodejci v dobových 
kostýmech,“ lákal k návštěvě sta-
rosta obvodu Jiří Havlíček. V roli 
Svatého Václava se představí he-
rec Alexej Pyško, jeho ženu Marii 
ztvární Eva Vejmělková. (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Pokračování na str. 3

Revitalizace Komenského 

sadů pokračuje prozatím 

podle plánů. 

Akce, která začala v červenci a potr-
vá až do června příštího roku, vyjde 
zhruba na 29 milionů korun. „Pro-
jekt připravoval náš obvod. A právě 
pro vysokou fi nanční náročnost se 
realizace ujal magistrát,“ nastínil 
starosta Jiří Havlíček. Popsal, že 
revitalizace Komenského sadů má 
za cíl zlepšit stav veřejné zeleně 
a funkční vlastnosti parků a záro-
veň zlepšit životní prostředí v centru 
Ostravy. Postupně bude provede-
na výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících komunikací a zpevně-
ných ploch, výsadba nových stromů 
a keřů, úprava květinových záho-
nů a rekultivace travnatých ploch.  
V sadech přibude 121 nových laviček 
a opraví se 76 kusů stávajících. Bude 
zde umístěno 50 nových odpadko-
vých košů a 14 nových košů na psí 
exkrementy. „Přibude veřejné osvět-
lení, takže se lidé mohou těšit na na-
svícení všech hlavních komunikač-
ních tras parku, které budou spolu 
se zpevněnými plochami a trávníky 
více bezpečné,“ připomenul starosta 

Jiří Havlíček. Kromě toho bude rov-
něž rekonstruováno oplocení podél 
ulice Sadová v délce zhruba 250 me-
trů. 

V uplynulém období proběhla 
skrývka v prostoru nových chodníků 

a návoz podkladních vrstev a jejich 
hutnění. Bylo započato s bourací-
mi pracemi, byla dokončena mon-
táž veřejného osvětlení. „Z pohledu 
technického a časového hodnocení 
dosavadního průběhu nebyly zjiš-

těny nedostatky či odchylky od pro-
jektu. Stavba probíhá bez vážnějších 
komplikací v souladu s rozpočtem 
a v zásadě i s harmonogramem,“ 
uvedla mluvčí ostravského magist-
rátu Andrea Vojkovská.  (pam)

Město získalo na akci dotaci 24,5 milionů z ROP MS kraje. Foto: Pavla Mročková

Mezinárodní festival Folklor bez 
hranic opět oživil centrum Ostravy. 
Souborům za to poděkovala mís-
tostarostka Petra Bernfeldová, kte-
rá zpěváky a tanečníky pozvala na 
slavnostní setkání na radnici.

Občanské sdružení Folklor bez 
hranic Ostrava uspořádal v polovi-
ně srpna stejnojmenný festival již 
popatnácté. A stejně jako každý rok 
i tentokrát jej navštívily davy spo-
kojených návštěvníků. „Jsem moc 
ráda, že se festival koná v našem ob-
vodě. Lidem se líbí, a jak jsem sama 
byla svědkem na Jiráskově náměstí, 
byla během něj i tento rok fantas-
tická atmosféra,“ chválila místosta-
rostka obvodu Petra Bernfeldová. 
Věří, že i příští rok se akce podaří 
a obvod ji bude i nadále podporovat. 
„Festival k nám totiž neodmyslitel-

ně patří. A za to můžu poděkovat 
pořadatelům, souborům z různých 

koutů světa i obyvatelům Ostravy, 
kteří byli skvělým publikem,“ řekla 

místostarostka a dodala, že festival 
láká diváky všech věkových katego-
rií.
Ředitelka festivalu Folklor bez 

hranic Kateřina Macečková byla 
také s letošním ročníkem velice spo-
kojená. „Vlastně nám vyšlo vše. Bylo 
pěkné počasí, přijely opravdu zají-
mavé soubory a povedla se všech-
na vystoupení, ať již na náměstích, 
či v domovech pro seniory. Moc se 
mi líbili návštěvníci, kteří přivítali 
účastníky festivalu velice srdeč-
ně,“ kvitovala ředitelka. Líbil se jí 
i workshop, na kterém se soubory 
učily jeden od druhého národní tan-
ce. „Takže motto festivalu – folklor 
bez hranic – se naplnilo opravdu 
bezezbytku, což mě neskonale těší,“  
dodala s úsměvem Kateřina Maceč-
ková.  (pam)

Obvod navštívili folklorní tanečníci a zpěváci

Místostarostka Petra Bernfeldová přivítala zástupce folklorních sou-
borů v obřadní síni radnice.  Foto: Pavla Mročková

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz se již několik měsíců inten-
zivně zabývá problematikou obyva-
tel domů z ulice Přednádraží. Snaží 
se pomoci obyvatelům řešit byto-
vou a sociální situaci, a to i přesto, 
že domy  nepatří do majetku měs-
ta a jsou ve vlastnictví soukromého 
majitele. Maximální zintenzivnění  
práce našich sociálních pracovní-
ků se datuje od okamžiku, kdy jsme 
se dozvěděli, že majitel dlouhodo-
bě neplní své povinnosti a z důvo-
du dluhu hrozí odpojení vody. Po 
několikerém porušení splátkových 
kalendářů a z důvodu dluhu ma-
jitele vůči dodavatelské společ-
nosti OVaK,  převyšujícího částku 
500 000 Kč, k tomu nakonec do-
šlo. S výjimkou tří rodin, které mají 

podle našich informací uzavřené 
smlouvy na dobu neurčitou, všem 
ostatním skončil nájemní poměr 
uzavřený na dobu určitou nejpoz-
ději 31. července 2012. Přesto bylo 
všem  nabídnuto a zajištěno našimi 
pracovníky a pracovníky nezisko-
vé organizace Jekhetane, kteří se 
denně v lokalitě pohybují, okamžité 
náhradní ubytování v soukromých 
ubytovnách s tím, že se mohou stej-
ně jako jakýkoliv jiný občan a při 
splnění našich zásad zúčastnit vý-
běrového řízení na přidělení obecní-
ho bytu. Situaci jsme nevyhodnotili 
jako krizovou, jako například v pří-
padě povodní, a odmítli jsme i přes 
nátlak zástupců ochránce veřejných 
práv či zmocněnkyně vlády přistou-
pit k mimořádnému řešení a přidě-

lování obecních bytů bez řádného 
postupu a na úkor ostatních žadate-
lů o obecní byt.

Celá situace eskalovala právě po 
přerušení dodávek vody a poté, kdy 
stavební  úřad prověřil stav všech 
deseti bytových domů soukromého 
majitele v lokalitě ulice Přednádra-
ží. Vzhledem k tomu, že technický 
stav budov a hygienické podmínky 
ohrožují zdraví a životy nájemníků, 
nařídil v pátek 3. srpna vlastníko-
vi domů a všem osobám, které se 
v domech zdržují, aby je neprodle-
ně, nejpozději do jednoho dne od 
ústního vyhlášení, vyklidili. Objek-
ty totiž vykazovaly hrubé poškození 
nosných konstrukcí, poškozené jsou 
komíny a střechy, vnitřní rozvo-

Městský obvod poškozené domy nevlastní
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ANKETA ZASTUPITELŮANKETA

KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Nádražní 542/148 1+2     
73,63 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
Zborovská 1838/5
Nádražní 1265/24  
Nádražní 694/80
Nádražní 2340/105
Nádražní 2341/107
Pobialova 1432/23
Poštovní 345/23
Foerstrova 1879/17
Sportovní 2145/2
Ahepjukova 2801/11
Varenská 2931/28
Hornopolní 2851/49
Hornopolní 595/26 
Na Fifejdách 1559/1
Senovážná 1529/4
Maroldova 2992/3 
Palackého 846/73
Palackého 896/77
Palackého 56/91 
Válcovní 638/50

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

Lucie Feiková, ČSSD:

Dětský ráj je hojně navštěvovaný 
hlavně v letních měsících, dopo-
ručila bych otevření již od března 
a přes letní dny bych nechala ote-
vřeno do setmění. Není určen jen 
těm nejmenším a našel by uplatně-
ní i po 19. hodině.  V zimním ob-
dobí se určitě dá využít i přilehlá 
budova, ať na dětský koutek, nebo 
jenom cukrárnu. Doporučila bych 
do podmínek zanést i tyto poža-
davky.

Kateřina Švejdová, 

TOP 09:

Vzhledem k neadekvátní symbolic-
ké částce nájmu 12 Kč za rok bych 
samozřejmě požadovala po novém 
pronajímateli částku podstatně 
vyšší, která by odrážela určité pro-
cento ročního obratu. Připadá mi 
nepřiměřené přispívat na provoz 
podniku, který je výdělečně činný. 
Ještě se mi nestalo, že by mi  v pří-
padě pronájmu bytu platil pronají-
matel vodu, elektřinu a plyn.

Lukáš Semerák, 

Ostravak: 

Nic převratného bych od smlouvy 
s novým nájemcem neočekával. 
Bohatě postačí, když konečně bude 
oboustranně vyvážená a hlavně, 
když v ní budou jasně vyjmeno-
vány povinnosti nájemce a samo-
zřejmě i sankce za jejich neplnění. 
Návštěvníky dětského koutku na 
ulici Sadová přece nezajímá, jaká 

je smlouva, ale jeho stav. Pevně 
tedy věřím, že se příští rok na jaře 
dočkají viditelné změny k lepšímu.

Sylvie Tobiczyková, 

ODS:

Tento areál navrhla, investova-
la, vybudovala a obnovila v mi-
nulých volebních obdobích ODS 
se svými koaličními partnery na 
místě zdevastované provozov-
ny TAZSMO. Postupně byly také 
obnoveny všechny hrací prvky. 
Smlouva s nájemcem nebyla nevy-
pověditelná, ale na dobu určitou, 
což je rozdíl. (Pronajímatel mohl 
smlouvu písemně vypovědět s roč-
ní výpovědní lhůtou.) Areál prošel 
dlouholetým vývojem, na kterém 
se fi nančně i svými nápady podílel 
i nájemce. Je otázkou, jaké náklady 
si vyžádalo ukončení této „nevypo-
věditelné“ smlouvy - to v článku 
chybí.

Jaroslav Bečák, KSČM:

Především by měla být zajištěna 
lepší údržba všech zařízení. Stá-
valo se totiž, že na delší dobu byla 
nefunkční malá lanovka, jindy 
zase velká ap. Vše by také mělo 
být barevnější, veselejší. Doufám, 
že nový nájemce bude mít pest-
řejší výběr atrakcí pro děti. Nabízí 
se jich celá řada. Stačí se poradit 
s pedagogy třeba MŠ. A neměl by 
zapomenout ani na rodiče. Při sle-
dování svých dětí nemusí jen sedět 
u stolku a kafíčkovat. I oni by se 
chtěli a měli pobavit, rozptýlit. 

Jaké změny byste uvítali ve smlouvě s novým 

nájemcem v dětském parku Sadová? 

Líbí se vám dětské hřiště 

v ulici Sadová? Uvítali 

byste nějaké změny?

Ingrid Ondrušová, 31 let, 

mateřská dovolená:

„Je to bezesporu jedno 
z nejhezčích hřišť v Ost-
ravě. Mohlo by být však 
ještě lepší. Je tady bu-
fet, ale je zavřený. Kdysi 
se tam daly koupit dětské sklenič-
ky s jídlem, a to dnes není možné. 
Takže vylepšit bufet. Také by zde 
mohlo být daleko více atrakcí.“

Radek Trnovec, 29 let, 

horník:

„Jsem tady s rodinou 
spokojen. Jen mi vadí, 
že jsou některé herní 
prvky rozbité. Dnes je 
opravdu horko a mě 
ještě napadá, že nad prolézačkami 
by mohly být nějaké stříšky. Pálí 
na ně slunce a dětem je tam hor-
ko. V zahraničí jsou takové stříšky 
běžné.“

Tomáš Křižkovský, 34 let, 

vodní záchranář:

„Hřiště by mělo být ote-
vřeno dříve. Nelíbí se 
mi, že nyní se otevírá 
až v deset hodin dopo-
ledne. Chybí mi také  
zastřešení herních prvků. Jen si 
zkuste, jak to na slunci pálí.“ 

Bára Jurášková, 

8 let, žačka:

„Nejvíce mě baví lanov-
ka. Hodně mě ale štve, 
že druhá lanovka je roz-
bitá, a to už dost dlou-
ho. Taky by tady moh-
lo být více prolézaček pro větší 
děcka. A ty průlezky jsou v horku 
úplně rozpálené. Jo, a chybí mi tu 
dobrý bufet.“  (pam)

Park změní nájemce

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 směřovaní hlavní orientační 
tabulí umístěnou ve vestibulu. 

Z městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v září:
Drahomír Bauer, Maria Gagalíko-
vá, Lubomír Hána, Marie Holu-
bová, Marie Jurčíková, Ludmila 
Kiedrońová, Valentin Kolowrat, 
Zdenka Laryšová, Oldřich Oprich, 
Zdeněk Pařízek, Marta Paskerová, 
Ludmila Radová, Marie Strmísková, 
Jaromír Šomek, Zdenka Štefanská, 
Jaromír Šugárek, Hildegarda Uvi-
rová, Miloš Velecký, Jaroslava Vil-
scherová, Ludmila Žabová, Lubomír 
Žalman a Božena Gojová. 

Rodiny s dětmi mají v Ostravě dů-
vod k radosti. Městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz se pustil do 
opravy dětského parku v ulici Sado-
vá. Během letních prázdnin nechal 
zateplit střechu centrálního objektu 
a pokryl ji novou střešní krytinou 
z PVC fólie. Kromě toho opravil 
komíny a zajistil instalaci nového 
osvětlení. Rekonstrukce vyšla na 
1,1 milionu korun, radnice ušetřila 
oproti předpokladu více než 600 ti-
síc korun díky elektronické aukci na 
dodavatele stavby.

To ale není zdaleka vše. „K 1. srp-
nu došlo ke změně nájemce dět-
ského parku. Po dlouhých vyjed-
náváních refl ektoval nájemce naši 
nabídku a nakonec jsme se u této 
nevypověditelné, dlouhodobé a pro 
obvod značně nevýhodné smlou-
vy dohodli  na jejím předčasném 
ukončení. Až do konce roku zajistí 
provoz technické služby,“ vysvětlil 
místostarosta Dalibor Mouka. Po-
kračoval, že obvod připravuje sou-
těž na pronájem areálu. „Chceme ji 

realizovat ke spokojenosti dětí a je-
jich rodičů. A samozřejmě tak, aby 
byla výhodná i pro obvod,“ ujistil 
místostarosta.

Smlouva uzavřená starou vlád-
noucí garniturou s původním ná-
jemcem byla totiž pro obvod značně 
nevýhodná. Platil pouze symbolic-
ký  nájem 12 korun ročně. „Naopak 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nájemci přispíval nemalé 
částky  na zajištění údržby areálu. 
Tato údržba zahrnovala provoz, 
provoz WC, čištění asfaltových 
ploch, údržbu keřových skupin, 
pískovišť,  údržbu hracích sestav, 
údržbu trávníkových ploch a celko-
vý dohled správce na zajištění klidu 
v areálu,“  doplnila vedoucí odboru 
fi nancí a rozpočtu Alena Zapletalo-
vá.

„Ročně se jednalo o částku 
597 800 korun , od roku 2004 až do 
letošního prvního pololetí šlo o více 
než 4,5 milionu korun, a to nám při-
jde opravdu nepřiměřené,“ vysvětlil 
změnu místostarosta Mouka.

KRÁTCE

Krátká výluka tramvají

Dopravní podnik Ostrava vymění 
části kolejiště v křižovatce ulic Ná-
dražní a Plynární. „Výměna bude ve 
dnech 22. a 23. září s tím, že cestu-
jící mohou pro přepravu využít ná-
hradní autobusy,“ upozornil mluvčí 
Miroslav Albrecht.

Zastupitelé obvodu schválili generál-
ní pardon pro neplatiče. Penále však 
dlužníkům nebude odpuštěno au-
tomaticky. Obvod evidoval ke konci 
loňského roku přes 241 milionů ko-
run za pohledávky. Nejvyšší položku 
z této částky činí nájemné z bytů, 
nebytových prostor a pozemků. „Ná-
jemníkům se jejich dluh neustále 
roste také proto, že jim naskakují 

poplatky z prodlení, což je minimál-
ně 25 korun za každý započatý mě-
síc,“ vysvětluje místostarostka Petra 
Bernfeldová. Podle ní nejsou obavy 
poctivě platících občanů, že by byli 
vůči dlužníkům nějakým způsobem 
znevýhodněni, na místě. „Neplatiči 
musí podle schválených zásad uhra-
dit svůj dluh na nájemném, odpuště-
no jim bude pouze penále. Promine-

me poplatky a úroky z prodlení, dále 
smluvní pokuty, které vznikly do 
konce loňského roku. Hlavní pod-
mínkou ovšem je, že nejpozději do 
21. prosince občan zaplatí základní 
dluh včetně ostatních nákladů vzta-
hujících se ke konkrétní pohledávce. 
Ale můžeme také uzavřít dohodu 
o splátkách. Pokud dlužník nevyu-
žije ani této vstřícné nabídky našeho 

obvodu, předáme pohledávky k exe-
kutorskému řízení,“ dodala.

„Sociální situace mnoha lidí je ve-
lice špatná. Právě proto jsme se roz-
hodli jim vyjít vstříc a dát jim šan-
ci, jak se zbavit dluhů. A protože se 
chystáme k nepopulárnímu kroku, 
a to k prodeji pohledávek, chceme 
dlužníkům takto pomoci,“ doplnil 
starosta Jiří Havlíček.  (red)

Obvod vyhlásil generální pardon pro dlužníky

Starším dětem se v areálu líbí lanovka.  Foto: Pavla Mročková
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Hned dvě moderní auta 

přibyla do vozového parku 

Technických služeb Morav-

ské Ostravy a Přívozu. Ob-

vod při jejich nákupu dbal 

na příznivou pořizovací 

cenu i to, že jsou ekologická 

– jezdí totiž na plyn (CNG).

Technické služby mohou využívat 
dvou nových aut značky Fiat Doblo 
Cargo a sedmimístný Volkswagen 
Caddy. „Při jejich nákupu pro nás 
bylo prioritou, že jsou obě auta 
ekologická. Jezdí totiž na CNG, 
a v rámci výběrového řízení se nám 
i podařilo uspořit městské fi nance,“ 
je spokojen místostarosta Dalibor 
Mouka a dodal, že oba vozy vyšly 
městskou kasu na zhruba 901 tisíc 
korun.

Nová auta slouží pro provozovnu 
veřejné zeleně a provozovnu údržby 
a komunikací. Technickým službám 
umožní efektivnější práci. „Vítáme 
především to, že můžeme být rych-
leji u problémové situace. Takže 
když třeba začátkem srpna v Ostra-

vě řádil vichr, prošlo jedno z aut za-
těžkávací zkoušku a plně obstálo,“ 
uvedla vedoucí provozovny veřejné 
zeleně Martina Kittnerová. 

Jak přiblížila, foukalo sice jen 
tři hodiny, práce z toho ale bylo na 
14 dnů. „Dosud jsme měli na údrž-
bu zeleně pouze jeden starší vůz 

s korbou, který ale pracovníkům 
nepřinášel moc pohodlí. Navíc už 
nám to jedno auto na tak velký ob-
vod opravdu nestačilo. Jsme proto 
moc rádi, že máme nyní dva nové 
a moderní vozy. Budeme tak mobil-
nější,“ dodala Martina Kittnerová. 
 (pam)

Technické služby jedou na plný plyn

Místostarosta Dalibor Mouka s Martinou Kittnerovou u dvou nových 
aut v areálu technických služeb.  Foto: Pavla Mročková

Nepřehlédněte anketu

Městský obvod připravuje rege-
neraci sídliště Fifejdy II. (ulice: 
Ahepjukova, Lechowiczova, Gen. 
Píky, Gen. Janouška, O. Moty-
ky, J. Brabce, Hornopolní). Až do 
14. září bude probíhat dotazníko-
vá anketa s možností vyjádření se 
ke změnám sídliště. Anketní lís-
tek bude zveřejněn na webových 
stránkách www.moap.cz. Občané 
příslušné části rovněž najdou an-
ketní lístek ve svých poštovních 
schránkách.  (red)

Policie zve na hřiště

Chcete naučit děti bezpečnosti sil-
ničního provozu? Tak to je přiveď-
te ve dnech 9. a 26. září na akce, 
které se budou konat na dětském 
dopravním hřišti v ulici Orebit-
ské. 9. září  se začíná ve 13 a končí 
v 16.30 hodin. 26. září začíná akce 
jen o půl hodiny později. Na tyto 
dny strážníci připravují pro děti 
zajímavý program. Mohou se těšit 
na jízdu zručnosti na jízdním kole 
nebo koloběžce.   (pam)

Opilec střílel z pistole

Strážníci městské policie muse-
li začátkem srpna zakročit pro-
ti opilému šestapadesátiletému 
muži, který v lesoparku nedaleko 
centra Ostravy ohrožoval kolem-
jdoucí plynovou pistolí. Z té do-
konce několikrát vystřelil. „Našim 
mužům se podařilo k dotyčnému 
nepozorovaně dostat a zpacifi ko-
vat jej. Zbraň mu rychle odebrali,“ 
popsala událost Vladimíra Zycho-
vá z Městské policie Ostrava.

Strážníci na místo přivolali Po-
licii ČR. Zadrženého muže i ode-
branou zbraň policistům předali. 

Sprejeři neuprchli

Tři mladí muži postříkali sprejem 
a popsali fi xem stěnu v podcho-
dech pod Frýdlantskými mosty. 
Z místa se jim podařilo ujet auto-
busem do centra města. Strážníci 
je ale včas zpozorovali a ve služeb-
ním voze jeli za nimi. Mladíky ve 
věku 18 až 19 let zadrželi ve chvíli, 
kdy z autobusu vystoupili. Spreje 
měli mladíci u sebe. (pam)

KRÁTCE POLICEJNÍ STŘÍPKY

KRÁTCE

dy elektroinstalace nejsou schopny 
bezpečného provozu a je zde zavlhlé 
zdivo vlivem nefunkčních vnitřních 
rozvodů kanalizace.

8. srpna stavební úřad podal 
Okresnímu soudu v Ostravě-Porubě 
návrh na  provedení výkonu rozhod-
nutí, tj. vyklizení všech domů v loka-
litě ul. Přednádraží. Vlastník domů 
nesplnil povinnost a v domech se 
k dnešnímu dni (25. 8.) zdržuje 
velké množství lidí. Z toho důvodu 
soud přistoupil k udělení vynucova-
cí pokuty vůči vlastníkovi. Všichni 
obyvatelé, kteří se  v domech zdržu-
jí, jsou opětovně našimi sociálními 
pracovníky oslovováni a informová-
ni o možnostech přístřeší. 

K 25. srpnu evidujeme 13 žádos-
tí o řešení bytové situace z důvodu 
katastrofálních životních podmí-
nek. Je paradoxní, že jsou datovány 
před příchodem romského aktivisty 
Kumara Vishwanathana. S jeho pří-
chodem došlo k eskalaci vášní a na-
příklad žadatel, kterému mimo jiné 
v žádosti z června jiskřila elektřina, 
je dnes připraven nechat se raději 
zastřelit, než by svůj byt opustil.

 Pitoreskní spojení romského akti-
visty se soukromým majitelem, kte-
rý krátkodobými nájemními smlou-
vami přivedl do lokality ze všech 
částí země i zahraničí loni až téměř 

500 občanů a který si neplní nejzá-
kladnější povinnosti, jakými jsou 
např. platba vody a údržba domů, je 
podivné. Aktivistovi jde jednoznač-
ně o zviditelnění se a pokud se člo-
věk nad věcí zamyslí, tak pochopí. 
Být aktivistou a mediálně známým 
aktivistou je úspěšné podnikání. O 
co však jde majiteli domů, to ukáže 
čas. V každém případě tohle spojení 
škodí nejenom zbylým lidem v dané 
lokalitě, ale i našemu městu.

V době vydání tohoto článku je 
již situace opět někde dále ve svém 
vývoji. Řešení však bylo a je jedi-
né. Obyvatelé se, jak bylo nařízeno 
stavebním úřadem, vystěhují. Pan 
majitel společně s aktivistou, nebo 
bez, domy dle požadavků stavební-
ho úřadu opraví. Dořeší se problém 
s kanalizací (ať již jakkoliv) a pan 
majitel zaplatí své dluhy a s nájem-
níky. Ti se pak budou takto moci 
vrátit. Podepíše řádné nájemní 
smlouvy...

Na závěr chci zdůraznit, že náš 
obvod není za dluhy soukromého 
vlastníka a za špatný technický stav 
jeho majetku odpovědný, i přesto 
naši zaměstnanci pomáhají lidem 
této lokality tíživou situaci řešit.

Aktuální informace o problema-
tice lokality Přednádraží najdete na 
stránkách obvodu www.moap.cz.

Dalibor Mouka, místostarosta

Městský obvod poškozené domy nevlastní

Pokračování ze str. 1

Hromady odpadků, rozbité sklo, 
rušení nočního klidu, drobná i zá-
važnější kriminalita včetně prodeje 
drog vede městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz k tomu, aby se 
intenzivně zabýval situací na Sto-
dolní ulici. „Například jen její úklid 
stojí každoročně bezmála 800 tisíc  
korun, z peněz obvodního rozpoč-
tu. Kolik stojí náklady na zintenziv-
nění práce bezpečnostních složek 
spojené s kriminalitou, vyčíslit ne-
lze,“ řekl radní Tomáš Málek, před-
seda komise čistoty a pořádku. 

V minulých letech byly součástí 
povolení k užívání předzahrádek 
i podmínky, které měly vést k ome-
zení hlučnosti těchto předzahrá-
dek. Mnozí provozovatelé je však 
opakovaně porušovali, proto mu-
selo vedení obvodu sáhnout k ploš-
nému omezení doby provozu před-
zahrádek do 22 hodin tak, jak je to 
obvyklé v jiných částech města.  „Ve 
výjimečných případech, kdy byly 
v minulých letech opakovaně dané 
podmínky provozovateli porušová-
ny, rada obvodu souhlas s užívání 

pozemku k provozování předzahrá-
dek nedala.  Mimo jiné na základě 
doporučení komise rady pro čistotu 
a pořádek, která na svých závěrech 
úzce spolupracuje s městskou po-
licií,“ vysvětloval Málek s tím, že 
strážníci mají nejlepší informace 
o tom, kde konkrétně jsou problé-
my s nedodržováním nočního kli-
du.

„Pro restaurační zahrádky v lo-
kalitě ulice Stodolní vydáváme 
povolení maximálně na dobu tří 
měsíců. Poté jsou žádosti opět po-

suzovány radou městského obvo-
du. Vedením obvodu byla zaregist-
rována i petice provozovatelů, kteří 
jsou s tímto řešením nespokojeni. 
Je však nutné si uvědomit, že práva 
obyvatel bydlících na území našeho 
obvodu a zejména v oblasti Stodol-
ní ulice nemohou být omezena na 
úkor určitého druhu podnikání. 
Z hlediska správního platí pro tuto 
oblast stejná pravidla jako pro celé 
město,“ pokračoval radní.  Jak uvá-
dí, vedení i  zastupitelé napříč ce-
lým politickým spektrem jsou pře-

svědčeni, že obyvatelé centra mají 
právo na stejně kvalitní podmínky 
k bydlení jako v ostatních částech 
města. Provozování grilovacích 
a jiných výrobních zařízení mimo 
strojů a zařízení na výrobu zmrzli-
ny a nápojů také není umožněno. 
Radní o tom rozhodli kvůli nečisto-
tě, která po grilovacích zařízeních 
na komunikacích zůstává. „Dlažba 
a chodníky v místech, kde byly tyto 
zařízení provozovány, jsou v zoufa-
lém, takřka neopravitelném stavu,“ 
dodal Tomáš Málek. (red)

Omezení provozu zahrádek v ulici Stodolní má mnoho důvodů

Volby do zastupitelstev krajů se ko-
nají ve dnech 12. a 13. října. Občané 
trvale hlášení v tomto obvodu, kteří 
se ve dnech voleb nebudou zdržovat 
v místě trvalého pobytu, si mohou 
voličské průkazy vyzvednout na od-
dělení matriky a ohlašovny úřadu 
v budově Nové radnice (1. poschodí, 
kancelář č. 178), a to v pondělí a ve 
středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 
hodin a ve čtvrtek od 8 do 11.30 a od 
12.30 do 16 hodin. O voličský prů-
kaz může volič požádat i písemně, 
nejpozději však do 5. října. Písem-

ná žádost musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem. Osobně je pak 
možné o vydání voličského průkazu 
žádat až do 10.  října. Voličský prů-
kaz bude předán přímo voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem žadatele. 
Úřad na požádání voliči průkaz také 
zašle. Voličský průkaz vydaný obča-
novi s trvalým pobytem v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
je možné použít k hlasování ve vo-
lebním okrsku, který svým územím 
spadá do Moravskoslezského kraje. 

Doplňte volební komise

Občané, kteří mají zájem pracovat 
jako členové v okrskových voleb-
ních komisích městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, se mo-
hou telefonicky nebo osobně při-
hlásit v Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz (odbor 
vnitřních věcí, J. Křenová, tel. č. 
599 442 415, nebo Martina Slívová 
Hartelová, tel. č. 599 442 332), a to 
nejpozději do 12. září. První zasedá-
ní komisí bude 20. září. (red)

Volby do zastupitelstev krajů jsou za dveřmi

Majitelé psů dostanou sáčky

Vedení centrálního obvodu má opět dárek pro všechny majitele psů, kte-
ří řádně zaplatili poplatky za psy, i pro ty, kteří jsou od placení poplatků 
osvobozeni. V budově Nové radnice v kanc. č. 148 si mohou vyzvednout 
360 náhradních sáčků. Ti, co si nevyzvedli v roce 2011 plastové pouzdro, 
dostanou i toto pouzdro. Cílem projektu je zlepšení čistoty obvodu.

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Nádražní 1816/84 
118,54 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 970/110
Nádražní 1265/24
Na Jízdárně 2895/18
Solná 2576/3
Tyršova 1761/14
Puchmajerova 1919/8
Puchmajerova 489/7
Na Hradbách 1922/15
Poštovní 345/23 - garáž
nám. Republiky 2112/2
Reální 1859/4

BLIŽŠÍ INFORMACE

Ing. Gawlová
T 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz
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Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá zájezd pro všechny 
dříve narozené. Pojede se do zámku 
Buchlovice. Senioři si mohou vy-
brat dva termíny, a to 11. září nebo 
18. září.

Senioři se mohou těšit na příjem-
ný program. Nejprve navštíví zámek 
Buchlovice, výlet bude samozřejmě 
s prohlídkou. Poté je čeká Velehrad 
s návštěvou Baziliky. Posledním 
místem bude Archeoskanzen. Od-
jezdy jsou naplánovány na 7 hodin 
z parkoviště před Domem kultury 
Vítkovic. Předpokládaný příjezd je 
v 17.30 až 18 hodin.

Zájemci se mohou hlásit: Ostrči-
lova 4 (věžák), 4. poschodí, kancelář 
č. 434, tel.: 599 442 208.

Dopravu hradí Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, vstupy 
do objektů si platí účastníci zájezdu 
sami (Buchlovice senioři – 100 Kč, 
Velehrad Bazilika – vstupné dob-
rovolné, Modrá Archeoskanzen – 
50 Kč).

Městský obvod 

pořádá zájezd 

pro seniory

Přijďte tančit 

moderní tance

Taneční skupina Beat Up, kte-
rá se již šestým rokem v Ostravě 
věnuje výuce nových, moderních 
tanečních stylů, zve děti i dospělé 
do svých řad. Všichni, kdo se mají 
zájem naučit tančit street/break 
dance, a to již ve věku od pěti let, 
mají příležitost udělat první krok. 
Je jím zápis, který se koná 13. 
září od 17 hodin ve studiu v po-
lyfunkčním domě v Zelené ulici 
(naproti Domu kultury města 
Ostravy). „Naši stávající členové 
všech věkových kategorií - děti, 
junioři i dospělí - se každoročně 
zúčastňují spousty soutěží. V sou-
těžích tanečních formací se nám 
daří každoročně protančit až na 
mistrovství republiky, a tím velmi 
dobře reprezentovat obvod, Ost-
ravu i náš kraj,“ přiblížila Lenka 
Langová.  (lav)

Naučte se, kde a jak 

hledat pomoc

Městská policie Ostrava zve po 
prázdninové přestávce na další 
z letošních bezplatných kurzů, 
které pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Koná se ve 
středu 26. září 2012 od 16 hodin. 
Místem konání bude budova v ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 
„Zářijové téma setkání s občany 
jsme nazvali Kde a jak hledat po-
moc? Hovořit se bude o tom, jak 
postupovat, když se člověk sta-
ne obětí trestného činu, kam se 
může obrátit s žádostí o pomoc 
a jak se může domoci případné 
škody, která mu takto vznikne,“ 
přiblížila program policejní pre-
ventistka Vladimíra Zychová. Sa-
mozřejmě nebude chybět oblíbe-
ná sebeobrana a i tentokrát bude 
připraven dětský koutek.  S sebou 
si vezměte sportovní oblečení pro 
výuku sebeobrany a hygienické 
potřeby. Není nutné se přihlašo-
vat dopředu. (red)

KRÁTCE

Centrom. Tak se jmenuje příspěv-
ková organizace, která pomáhá 
všem bez rozdílu věku. Všem, kte-
ří se ocitli v sociální nouzi. Kdo ji 
navštěvuje, co vše lidem poskytuje, 
prozradil ředitel zařízení Jan Hou-
dek.

Kdo všechno k vám může při-
jít?
Služby jsou určeny obyvatelům 
ostravských sociálně vyloučených 
lokalit. Středisko pro rodiny s před-
školními dětmi poskytuje služby ro-
dinám s předškolními dětmi ve věku 
od dvou do sedmi let, nízkoprahové 
zařízení mohou navštívit děti a mla-
dí lidé od šesti do 26 let. Odborné 
sociální poradenství je určeno oso-
bám starším 16 let a Bydlení s do-
provodným sociálním programem 
mohou využít rodiny s dětmi bez 
omezení věku. Všichni, kteří chtě-
jí o službách zjistit více, nebo mají 
zájem některé z nich využít, najdou 

potřebné informace na stránkách 
www.centrom.cz. 

Jaké služby poskytuje sdruže-
ní Centrom? 
Naše služby jsou zaměřené na ro-

diny s dětmi z vyloučených lokalit. 
Dále Program bydlení s doprovod-
ným sociálním programem je za-
měřený na budování kompetencí 
sociálně vyloučených rodin v oblas-
ti nájemního bydlení. Konečně na-

bízíme lidem také služby v oblasti 
zaměstnanosti a získávání kvalifi -
kace. 

Máte i nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. Co všechno 
v něm děti zažívají? Mají o něj 
zájem? 
Máme dvě tato zařízení, ke kterým 
patří i Střediska pro rodiče s před-
školními dětmi. Zájem o ně je velký 
nejen proto, že jsou dobře vybave-
na. Mají například PC koutky, audio 
- video techniku či umožňují mnoho 
sportovních aktivit. Úspěšná jsou 
ale i vzhledem k pestrým a dobře ve-
deným programům připravovaným 
pracovníky center. Centra pro rodi-
če s předškoláky mají za cíl usnadnit 
přípravu dětí, které by jinak mohly 
mít problémy se začleněním do sys-
tému základního školství, na vstup 
do první třídy. Pomáhají i jejich 
rodičům, kteří často systém školní 
docházky moc nechápou.  (pam)

Centrom pomáhá všem, kteří mají sociální problém

Děti a mnohdy i  jejich matky se učí v zařízení i vařit a hospodárně 
nakupovat.  Foto: archiv Centromu

Nová radnice v roce 1928 a dnes. O stavbu se zasadil velkou měrou 
tehdejší starosta města Jan Prokeš. V roce 1925 byla zahájena stavba 
dle návrhu architekta Vladimíra Fischera. Stavba byla dokončena 28. 
října 1930. Ostrava získala radnici s nejvyšší věží v České republice. 
Měří 86 metrů.  Fota: archiv a Pavla Mročková

Nová radnice se pyšní nejvyšší věží v republice

Na rekonstrukci dětského parku 
Minikrajina Fifejdy spolupracuje 
i Jiří Kašťák. Designér a projektant, 
který za svou práci získal řadu za-
hraničních ocenění. S Ostravou ho 
pojí i to, že v ní strávil své dětství.

Jak vnímáte opravu parku Mi-
nikrajina?

Vedení městské části Moravská 
Ostrava a Přívoz je díkybohu osví-
ceným vedením, cenu areálu zná, 
a tak se snaží jedinečné dílo sochaře 
Kurta Gebauera zachovat funkční 
a v celé kráse. Rád jsem přijal na-
bídnutou účast na těchto aktivitách 
v roli staršího a ve věci zkušeného 
arbitra, akceptovaného jak radnicí, 
tak autorem díla. Možná se časem 
povede zprovoznit i vodní hru, jak ji 
pro děti Kurt navrhl a vlastnoručně 
vystavěl - věž a kaskády z kameniva, 
cihel a betonu v jeho osobitém ruko-
pisu, který znalci a všichni vnímaví 
lidé jistě ocení, ale ty děti hlavně. 

Jsou v Ostravě i další projekty, 
na kterých se budete podílet?

Na konci ulice 30.dubna je malý 
městský Bezručův park, ten se bude 
revitalizovat a součástí prací bude 
také vybavenost pro děti a senio-
ry. Starším dětem jsem tam navrhl 
zábavné herní stavby ve stylu Jáma 
Jindřich II, aby děti věděly, čím se 
živily generace jejich prarodičů. 
Zpracoval jsem ještě některé další 
studie a návrhy ve středu města a na 
Hlubině, a těším se, že se realizace 
povedou  ke všeobecné spokojenos-
ti. Každý urbanizovaný prostor je 
svým způsobem jedinečný, a tak se 
snažím, a to už 40 let, aby i forma 

řešení parteru a vlastního designu 
byla jedinečná a neopakovaly se 
stále stejné herní prvky nakoupené 
od výrobců, jejichž jediným měřít-
kem prostoru je prodat tam jednu 
a tu samou skluzavku či průlezku co 
možná nejvícekrát. Děti potřebují 
pestřejší impulsy ke svému vývoji 
než jen rozvoj hrubé motoriky. Jen-
že těm prodejcům nejde o děti, ale 
o prachy. Taková je prostě doba.

Pamatujete si na svůj úplně 
první ostravský projekt?

První samostatné hřiště se jme-
novalo Vojáci a já jsem za něj do-
stal v roce 1976 druhou hlavní cenu 
v soutěži „Hledáme dokonalý pro-
jekt “- v akci pro projekty vylepšení 
životního prostředí, kterou tehdy 
vypsal oblíbený týdeník Mladý svět 
a československé ministerstvo sta-
vebnictví. Objekty výtvarného de-

signu jsem pak musel schválit ve 
výtvarné komisi, sám jsem je reali-
zoval a postavil v Ostravě-Zábřehu 
na sídlišti. Po této realizaci jsem na-
vrhoval řadu hřišť po celé republice. 
Za hřiště „Pohádka o Dlouhém, Ši-
rokém a Bystrozrakém“ jsem dostal 
další druhou cenu ve stejné soutěži 
v roce 1979. Šlo o areál školky pro 
360 dětí v Kolíně.

Ale to nejsou jediné ceny...
V roce 1993 jsem v Essenu obdr-

žel prestižní mezinárodní cenu Der 
Roter Punkt (dnes Ret Pot) v kate-
gorii nejlepších za program Quadro-
polis pro berlínskou fi rmu Berliner 
Seilfabrik a v roce 1994 pak v Kolí-
ně n. R. cenu německých designérů 
DDC za Quadropolis a za výrobní 
program betonových modulů Ven-
turo. V loňském roce jsem obdržel 
cenu za Dřevostavbu roku 2011.

Jiří Kašťák: Město hodnotu areálu zná

Jiří Kašťák získal za svou práci řadu ocenění jak doma, tak i v zahra-
ničí.  Foto: Pavla Mročková

Obvod zajistí opravu 

indiánské vesničky

Opravy v areálu Minikrajiny Fi-
fejdy II – v tak zvané indiánské 
vesničce - který se nachází ve vni-
trobloku na ulici Lechowiczova na 
Fifejdách, začaly. Projekt atypic-
kého řešení sídlištního prostoru 
byl zpracován v roce 1982 socha-
řem Kurtem Gebauerem. Jedná 
se o uměle modelovaný terén 
s rozsáhlou kompozicí výtvarných 
plastik. „Podařilo se nám dohod-
nout s autorem uměleckých prv-
ků Kurtem Gebaurem na obnově 
a úpravě některých prvků, které 
tvoří indiánskou vesničku. Au-
torizovaná společnost provedla 
kontrolu jednotlivých zařízení 
a na základě jejího doporuče-
ní nyní zajistíme úpravy,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. 
Vzhledem ke stáří jednotlivých 
prvků již některé z nich neodpo-
vídají současným předpisům pro 
provozování dětských zařízení. 
„Proto provedeme opravu a úpra-
vu dopadových ploch, odstraníme 
některé prvky, upravíme zábradlí 
na mostech a doplníme zábradlí 
v místech hrozících pádem. Do-
plníme nové typy sedáků na kolo-
toč, houpačku a vyměníme lana. 
Některá zařízení jsou poškozena 
provozem a stářím, proto vymě-
níme a opravíme dřevěné trámy, 
sloupy, lavičky a opravíme beto-
nové části. Spolupráce se socha-
řem Kurtem Gebaurem zajistí, 
aby vše výtvarně ladilo,“ doplnil 
místostarosta.

Práce budou probíhat do kon-
ce roku, náklady se odhadují na 
80 tisíc korun.  (pam)


