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Kdy? V neděli 2. června od 14 hodin
Kde? Dětský ráj v Komenského sadech
Co? Oslava Dne dětí s Cirkusem trochu jinak

Co na oslavě nejdete?
 ❥  Klauny na chůdách a bublinovou školu
 ❥  Cirkus tak trochu jinak
 ❥  Skluzavky, trampolíny
 ❥  Velký nafukovací hrad
 ❥  Malování na obličej
 ❥  Kreativní dílny zaměřené na výtvarné techniky.
 ❥  Spoustu her a zábavy.

Víkendové oslavy Dne dětí pořádá Centrum kultury a vzdělávání ve spolupráci s areálem  
Dětský ráj, za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  
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Kd ? V děl 2 června d 14 h d

Kdy? V sobotu 1. června od 14 hodin
Kde? Masarykovo náměstí
Co na oslavě najdete?
 Velké dopravní hřiště, ve které se náměstí promění 
 Jízdu zručnosti
 Soutěže a ukázky hasičské výjezdové techniky
 Laserovou střelnici
 Trenažér Formule 1 s nastavitelnými závodními okruhy
 Prohlídku vozů Ferrari
  Biketrialovou show a trojnásobného mistra světa 

Martina Šimůnka

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravil 
na první červnový víkend dvě akce 

na Masarykově náměstína Masarykově náměstí

Předpokládaný konec: 18 hodin

Předpokládaný konec: 18 hodin
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Kateřina Švejdová, 

TOP 09:

Svůj příspěvek bych začala otáz-
kami. Jak je možné, že to došlo až 
do této nezáviděníhodné situace? 
Proč se společnost Domy Před-
nádraží, s.r.o., o svůj majetek ne-
starala? Proč pan Kumar Vishwa-
nathana slibuje občanům něco, co 
nedokáže splnit? Proč se nájem-
níci o své příbytky lépe nestarali, 
aby nedošlo k totálnímu vybydle-
ní oněch objektů? Proč to radni-
ce nechala zajít až tak daleko? Já 
osobně vidím řešení v dražbě těch-
to domů a v tom, aby obec zřídila 
sociální byty pro své občany s tím, 
že se o své zapůjčené byty budou 
dle daných podmínek starat. Kaž-
dý z nás neseme zodpovědnost za 
místo, ve kterém žijeme.

Tomáš Kuřec, ČSSD:

Moje odpověď je určena spoluob-
čanům našeho obvodu, kteří  kau-
zu ulice Přednádraží již druhým 
rokem sledují a kriticky při tom 
posuzují zásahy různých aktivistů 
do dění v této lokalitě včetně ne-
objektivních komentářů některých 
médií. Tyto spoluobčany chci in-
formovat, že samospráva – zejmé-
na sedm radních včetně starosty 
– považuje svoji úlohu za splně-
nou. Taky tím, že nepodlehla tla-
kům v otázce přidělování obecních 

bytů mimo rámec přijatých zásad.  
Nyní je další rozhodování v této 
kauze v kompetenci orgánů státní 
správy, které činí následné kroky 
v souladu se  zákony.

Jaroslav Bečák, KSČM:

Není třeba vymýšlet nic nového 
ani zvláštního. V této zemi máme 
závazná pravidla – právní před-
pisy, které stanoví práva a povin-
nosti pro každého bez rozdílů. Ať 
se nám to líbí, či nikoliv, platí pro 
všechny bez výjimky, a komu ne-
vyhovují, má možnost pokusit se 
dosáhnout změny – ve volbách. 
V těchto souvislostech mám za 
to, že samospráva a státní správa 
v případě Přednádraží pracují, jak 
mají. Chrání zdraví, bezpečnost, 
majetek i životy nás občanů, da-
ňových poplatníků, voličů.

Petra Bernfeldová, 

Ostravak:

Z pozice místostarostky, která má 
na starost mimo jiné hospodaře-
ní s byty, musím připomenout, 
že má obvod schválené zásady 
pro přidělování obecních bytů a 
ke všem žadatelům přistupuje na 
základě stanovených podmínek 
stejně. Zároveň se musíme chovat 
k obecnímu majetku jako řádní 
hospodáři a nenechat zadlužovat 
a ničit bytový fond.

Jak byste postupovali v řešení situace 

na Přednádraží?

ANKETA

Měl by městský obvod 

přidělit automaticky 

lidem z Přednádraží 

městské byty?

Renata Pazderníková, 

mateřská dovolená, 42 let:

„Ne. Proč by se mělo 
na tamní obyvatele na-
hlížet jinak než na jiné 
lidi? Víte, co je zvlášt-
ní? Kdyby se mi stalo 
něco obdobného, vůbec to neře-
ším s úřady a spoléhám se sama 
na sebe. Ani by mě to nenapadlo.“

Vladan Hýl, novinář, 

27 let:

„Na jednu stranu chá-
pu, že je pro ně těžké 
ocitnout se najednou 
bez přístřeší. Na stranu 
druhou je ale třeba si 
uvědomit, že si danou 
situaci způsobili vlast-
ně sami. Tak proč by měli dostat 
přednostně byt?“ 

Eva Dominiková, 

v důchodu, 63 let:

„Určitě ne! Když já po-
žádám o byt, určitě ho 
nedostanu, když, tak 
za několik let. Proč by 
lidé, kteří neplatí ná-
jem a k majetku se cho-
vají tak, jak se chovají, měli mít 
přednost? Já jsem kdysi jezdívala 
do Přívozu a pamatuji si, že to bý-
vala nádherná lokalita. Ano, byd-
leli tam i Romové, ale byli slušní. “

Petra Macháčková, 

mateřská dovolená, 35 let:

„Jsem naprosto pře-
svědčená o tom, že ne! 
Vždyť si ty byty sami 
zničili. Podívejte se na 
to tak. Pokud by si běž-
ný člověk takto zničil 
svůj byt, nikdo by se s ním nepá-
ral. Vlastně by to ani nikoho neza-
jímalo. Prostě by se musel o sebe 
sám postarat. Takže já se ptám, 
nejde v tuto chvíli o jasný příklad 
pozitivní diskriminace?“

(pam)

Starosta řeší otázky 

bezpečnosti pravidelně

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Arbesova 1060/11
2+1  61,9 m2

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Sadová  1726/31  3+1
28. října 2592/149 2+1
Arbesova 1060/11 2+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 612/36 4+1
Chelčického 691/8 3+1 
Verdunská 1902/23  1+1
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1 
Na Liškovci 1072/8 3+1
Na Můstku 1068/2  1+1
Na Můstku 906/6 1+1
Na Můstku 905/8 2+1, 1+1
Šafaříkova 286/12 1+1
Hlučínská 120/18 3+1
Hornopolní 2851/49 3+1, 0+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
Senovážná 2111/9 1+1
Palackého 846/73 1+1, 1+1
Zákrejsova  1065/10 3 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE

Marek Plinta 
T 599 442 612 M 702 018 264 
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Společnost Domy Přednádraží, 
která je vlastníkem předmětných 
domů, čelí exekuci z důvodu, že dlu-
ží několik set tisíc korun za odběr 
vody. Domy má podle mluvčí exe-
kutorské komory nyní ocenit znalec 
a následně mají být prodány v draž-
bě. Městský obvod nemá zájem do 
dražby vstupovat a koupit domy 
a pozemky na Přednádraží.

Nadále platí nařízení stavebního 
úřadu o vyklizení domů, a to vzhle-
dem ke špatnému stavebně-technic-
kému stavu budov a nevhodným hy-
gienickým podmínkám. Vlastníkovi 
domů bylo již vloni nařízeno pro-
vedení oprav v domě č. 8, demolice 
jednoho z domů, zazdění dalšího 
z domů, letos dále provedení oprav 
kanalizačních přípojek a v druhé 
polovině května i provedení demolic 
dalších pěti domů, u kterých hrozí 
jejich samovolné zřícení. Vlastníko-
vi domů bylo rovněž nařízeno, aby 
předložil stavebnímu úřadu doku-
mentaci, na základě které by mohl 
úřad posoudit, zda domy vyhovují 
požadavkům na bytové domy, jeli-
kož jsou domy v katastru nemovi-
tostí dosud vedeny jako jiná stavba. 
Vlastník domů vydaná nařízení do-

sud nesplnil a v této věci probíhají 
správní řízení. 

Odbor sociálních věcí dlouhodo-
bě pracuje s obyvateli žijícími v této 
lokalitě a řeší sociální situaci jed-
notlivých rodin individuálně. Všem 
nájemníkům z Přednádraží nabídl 
náhradní bydlení v ubytovnách, 
v  azylových domech či v bytech sou-
kromých majitelů, některým i měst-
ské byty. Některé rodiny a jednot-
livci však na základě intervencí 
aktivisty Kumara Vishwanathana 
nabídku ubytování odmítli, neboť 
jim  přislíbil, že se postará o opra-
vu objektů tak, aby mohli v Předná-
draží dále legálně setrvat. Dosud se 
tak nestalo a domy jsou nadále ne-
obyvatelné. Na Přednádraží i přesto 
zůstává devět rodin, z nichž  tři při-
jaly nabídku odboru sociálních věcí 
k přestěhování do bytů soukromého 
vlastníka ve Slezské Ostravě se soci-
álním programem neziskové organi-
zace Centrom, dalších 6 bezdětných 
rodin  se odmítá odstěhovat. Situaci 
v Přednádraží budou i nadále pra-
covníci stavebního úřadu i odboru 
sociálních věcí sledovat a v rámci 
zákona a svých kompetencí řešit.

  (red)

Situace v Přednádraží

Starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jiří Havlíček na pravidel-
né schůzce se zástupci bezpečnostních složek. Na snímku je vedoucí 
oblasti Přívoz Zdeňka Foldynová a vedoucí oblasti Moravská Ostrava 
Miroslav Plaček. K tématu bezpečnosti v obvodu se vrátíme v příštím 
čísle zpravodaje.  Foto: Pavla Mročková

Zastupitelé budou 

zasedat v červnu

Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz se se-
jdou na svém pravidelném zasedá-
ní ve čtvrtek 27. června od 9 hodin. 
Schůze proběhne v zasedacím sále 

č. 306 ve 3. patře Nové radnice, 
Prokešovo náměstí 8, Moravská 
Ostrava. Program jednání bude 
zveřejněn na úřední desce a webo-
vých stránkách (www.moap.cz). 
Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané ho mohou sledovat z vy-
hrazených míst na balkónu.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Městský obvod ve spolupráci se 
společností eCENTRE pro vás zajis-
til příležitost snížit náklady domác-
ností na elektrickou energii a zemní 
plyn, případně i telekomunikace. Za 
tuto službu nehradíte žádné poplat-
ky. Na kontaktním místě podepíše-
te smlouvu s eCENTRE a předáte 
podklady. eCENTRE sesbírá pod-
klady od všech domácností a sdruží 
poptávku do e-Aukční síně. Osloví 
široké portfolio dodavatelů a vyzve 
je k účasti v e-Aukci. V internetové 
Aukční síni jsou porovnány nabídky 
dodavatelů – férová soutěž. Posky-
tovatel služby porovná vaše stáva-
jící ceny s cenou vzešlou z  e-Aukce. 

Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše 
stávající, eCENTRE zajistí podpis 
smlouvy mezi vámi a vítězným do-
davatelem. Máte tak zajištěn 100 % 
administrativní servis. Pokud vás 
nabídka zaujala, připravte si kopii 
smlouvy včetně případných dodat-
ků a všeobecných obchodních pod-
mínek, kopii ročního vyúčtování, 
spojovací číslo SIPO, příp. číslo ban-
kovního účtu kvůli stanovení platby 
záloh energií. To vezměte s sebou 
na kontaktní místo eCENTRE, a. s., 
Nemocniční 987/12, Ostrava 1. 

V provozu je od 2. června do 
28. srpna, a to od pondělí do pátku 
mezi 8. a 15. hodinou.  (red)

Chcete snížit náklady na domácnost?

Soutěž pro fotografy
Rada městského obvodu vyhlásila již druhý ročník fotosoutěže, letos 
pod názvem Čtyři roční období v Moravské Ostravě a Přívozu. Do sou-
těže se mohou přihlásit amatérští i profesionální fotografové. Přihláška 
je ke stažení v aktualitách internetových stránek www.moap.cz. Autor se 
může prezentovat nejvýše 10 snímky. Obálku s fotografi emi, datovým CD 
a vyplněnou přihláškou v uzavřené obálce označené „FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ“ je možno předat osobně na podatelnu úřadu městského obvodu 
(dveře č. 142) nebo odeslat poštou na adresu úřadu. Fotografi e je možné 
odevzdat do soutěže až do 30. září 2013.  (pam)
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Dětský ráj v Sadové ulici je 

bohatší o nové hrací prvky. 

Děti ale najdou v areálu 

i více zábavy v podobě růz-

ných akcí.

Dětský ráj v ulici Sadová se mění 
k lepšímu. Objekt v areálu je vy-
užíván celoročně jako dětská her-
na s hracími prvky a nekuřáckou 
kavárnou a cukrárnou. Venkovní 
plocha areálu i nadále slouží jako 
bezplatné dětské hřiště. „Abychom 
hřiště zatraktivnili, pořídili jsme 
z našeho rozpočtu další hrací prvky, 
které jsou určeny dětem školního 
věku. Nahradily starou lanovku. Ta 
byla již delší dobu nefunkční a ne-
splňovala bezpečnostní požadavky,“ 
uvedla místostarostka Petra Bern-
feldová. 

„Jedná se o herní sestavu se sklu-
zavkou, šplhacími sítěmi, lezeckou 
stěnou a dalšími hracími prvky pro 
děti od pěti do dvanácti let, dále 
o balanční sedlo, obloukovou hou-
pačku a houpačku ´zavěšené ptačí 
hnízdo´. Pro děti mladší pěti let je 
určen šlapací kolotoč,“ upřesnil mís-
tostarosta Dalibor Mouka. V Dět-
ském ráji se nově koná i řada vol-
nočasových aktivit. Krom 2. června, 

kdy se uskuteční oslava Dne dětí, se 
mohou maminky přijít podívat 9. 
června na ukázky cvičení s kočár-
kem. „Na této akci, která bude mít 
i humanitární charakter, se sezná-
mí návštěvnice se strolleringem, 
zhlédnou malou módní přehlídku 
a budou se moci zúčastnit i tombo-

ly. Její výtěžek pomůže nemocnému 
dítěti,“ prozradila provozovatelka 
areálu Petra Kunešová. Dodala, že 
plánují na léto také příměstský tá-
bor, širokou škálu workshopů i hlí-
dání dětí. Otevírací doba Dětského 
ráje je od května do září od 8.30 do 
19 hodin.  (pam)

KRÁTCE KRÁTCE

Minikoše pomáhají

Ostravský dívčí basketbalový 
klub BASKET Ostrava pořádá 
v termínu 8. - 9. června druhý 
ročník Letního  turnaje v mini-
basketbalu. Podtitulem letošní-
ho roku je:  Každý minikoš po-
máhá.  Během dvou dní změří 
v hale Střediska volného času 
(Ostrčilova 19) své síly a umění 
mladé basketbalistky šesti druž-
stev z Ostravy, Frýdku-Místku, 
Havířova a Prahy. Rádi bychom 
tímto pozvali všechny fanoušky 
sportu a zvláště pak basketba-
lu k návštěvě haly a povzbuzení 
mladých basketbalistek. Turnaj 
se koná za podpory městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz. Basketbalový klub rovněž 
zve všechny dívky se zájmem 
o sport na nábory do jeho týmů, 
které probíhají v měsíci červnu 
v rámci tréninků.  Rádi přivítáme 
nové, nejen vysoké hráčky, roč-
ník narození 2001-2005. Více na 
www.basketostrava.cz.  (pam)

Pozor na internet

Městská policie Ostrava zve na 
další z řady bezplatných kur-
zů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Os-
trava. Koná se ve středu 26. červ-
na od 16 hodin v ul. Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě. Květnové 
téma setkání s občany nese název 
(Ne)bezpečný internet. Hovořit 
se bude o nebezpečí skrývajícím 
se na internetu, o rizicích soci-
álních sítí, seznamování se přes 
internet, chatování, kyberšikaně, 
kybergroomingu. Účastníci kur-
zu se dozvědí, jak možná rizika 
při využívání informačních a ko-
munikačních technologií mini-
malizovat, jak se nestat obětí po-
čítačové kriminality.   (pam)

Ženy poběží o závod

Centrum Ostravy se 1. června 
stane městem českého ženské-
ho běhu. Vůbec poprvé se v zemi 
uskuteční speciální závod za-
měřený na ženy všech věkových 
a výkonnostních kategorií. Čes-
ký běh žen je první akcí ve měs-
tě, která se hlásí ke kandidatuře 
Ostravy na titul Evropské město 
sportu 2014. Na unikátní závod 
se mohou amatérské i profesio-
nální běžkyně registrovat on-line 
na webových a facebookových 
stránkách akce. Závodu se mohou 
zúčastnit i děti (včetně chlapců), 
poběží trasu v délce 300 metrů. 
Pro dospělé jsou připraveny tra-
sy o délce 2,5, 5 a 10 kilometrů. 
Závodníci poběží centrem města. 
Více na www.ceskybehzen.cz.  

Koncert žáků 

Slavná operní pěvkyně Eva Geb-
auerová Phillip zve širokou veřej-
nost na koncert žáků své pěvecké 
školy (studio při Národním diva-
dle moravskoslezském). Koná se 
ve čtvrtek 13. června v 18 hodin 
ve foyer Divadla Antonína Dvo-
řáka. Vystoupí převážně mladí 
pěvci. „Na našem koncertě zazní 
24 hudebních čísel, převážně 
půjde o operní árie a muzikály. 
Po představení na všechny čeká 
přátelský raut. Zveme všechny, 
aby přišli podpořit mladé a nada-
né pěvce,“ řekla Eva Gebauerová 
Phillip. Eva Gebauerová Phillips 
studovala na pražské konzerva-
toři. V roce 1958 se stala sólist-
kou souboru ministerstva vnit-
ra, od roku 1960 byla sólistkou 
opery v Ostravě. Dnes se věnuje 
pedagogice.  (pam)

Dětský ráj má nové hrací prvky
Dobrodružství 

v Británii

Na 49 žáků 5. až 9. ročníků MŠ 
a ZŠ Ostrčilova vyrazilo na učeb-
ní pobyt do Velké Británie. „Mís-
to Bath, kde jsme byli ubytováni 
u anglických rodin, na nás dýcha-
lo lázeňskou atmosférou starých 
římských lázní. My jsme se zde 
ale nezotavovali. Naším úkolem 
bylo zdokonalit se v anglické ré-
torice za pomoci rodilých mluv-
čích,“ uvedla kantorka a účast-
nice pobytu Kateřina Švejdová. 
Pokračovala, že žáci si dějepisné 
vědomosti doplňovali v Oxfordu, 
kde měli možnost pobýt ve stejné 
jídelně jako fi lmový Harry Potter, 
v Bristolu – na nádherné lodi SS 
Great Britain, v Salisbury, ve Sto-
nehenge – věhlasném mystickém 
místě,  Glastonbury – pohřebi-
šti krále Artuše a jeho ženy Giu-
nevery a neposledně v hlavním 
městě Velké Británie, v Londýně. 
„Celou dobu pobytu nám počasí 
přálo, ale to by nebyla Anglie, aby 
nám nedala okusit trochu deště, 
větru a mlhy. Děti se z pobytu 
vrátily plné dojmů a zážitků,“ do-
plnila Kateřina Švejdová.

Místostarostka Petra Bernfeldová kontrolovala spolu s šéfem technic-
kých služeb Petrem Smoleněm instalaci nových herních prvků. 
 Foto: Pavla Mročková

Pracovník provádí postřik kašta-
nů.  Foto: archiv

Rozsah prací prováděných v období měsíce června 2013

  Likvidace asfaltového povrchu na dalších plochách před nádražím 
ČD

  Zahájení první etapy rekonstrukce parkoviště před budovou ČD
  Pokračování stavebních úprav trolejbusové smyčky včetně budo-

vání podzemních sítí
  Pokračování rekonstrukce vodovodu
  Zahájení realizace nové kanalizace na parkovišti před objektem ČD
  Budování patek pro nové trakční stožáry
  Betonáž základů nového polyfunkčního objektu
  Dokončení první etapy přeložky plynovodu
  Realizace nových rozvodů veřejného osvětlení
  Realizace nové kanalizace na ploše parkoviště ul. Wattova
  Zahájení 1. etapy rekonstrukce komunikací ul. Skladištní, 

Jungmannova a Wattova
  Zahájení výstavby nových parkovacích ploch a točny autobusů 

mezi ulicemi Skladištní a Jungmannova.

Estetizace přednádražního 

prostoru v Ostravě-Přívoze Ochránit více než čtyřicet vzrostlých 
kaštanů před hmyzími škůdci se 
rozhodlo vedení našeho městského 
obvodu. Technické služby zajistily 
postřik 43 jírovců maďalů proti klí-
něnce jírovcové v osmi lokalitách, 
převážně v centrální části obvodu. 
Jedná se o stromy v lokalitách Msgr. 
Šrámka, ul. Biskupská, Husův sad, 
ul. Dvořákova, park Čs. letců, prů-
chod u Komerční banky v Nádražní 
ulici, ul. 30. dubna a Bezručův sad. 
„Cílem postřiku je uchránit stromy 
před napadením klíněnou, zlepšit 
estetický stav dřevin, tedy zmírnit 
masové poškození a nepěkné zhněd-
nutí listů. Pokud se postřik osvědčí, 
budeme v něm ve větší míře pokra-
čovat i příští rok,“ plánuje místosta-
rosta Dalibor Mouka. První postřik, 
který uskutečnila specializovaná fi r-
ma 8. května, byl prováděn ze země 
na kmeny stromů. Druhý postřik 
následoval za zhruba tři týdny, a to 
za pomocí strojního zařízení, tzv. 
zamlhováním stromů. 

Bojujeme proti klíněnce

Od 10. do 11. 6.: Sládkova 4 - 6, 
Sládkova 16, Sládkova 20, Slád-
kova 26, Varenská 32 - 34, Ga-
rážní 18, Hornopolní 35, Horno-
polní 43, Varenská 6, Varenská 
16, Varenská 26 - 28, Sládkova 
36.
Od 11. do 12. 6.: Ahepjukova 2, 
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, 
Ahepjukova 6, Ahepjukova 19, 
Ahepjukova 29, Gen. Janouška 
1, Gen. Janouška 3, Gen. Janouš-
ka 10, Lechowiczova 2, Gen. Píky 
1A, Gen. Píky 1B.

Od 12. do 13. 6.: Lechowiczo-
va 13, Lechowiczova 19, Gen. 
Píky 3, Gen. Píky 16, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 28, Oskara Moty-
ky 3 - 5, Josefa Brabce 13, Jose-
fa Brabce 25 - 27, Josefa Brabce 
43 - 45, Hornopolní 51, Horno-
polní 53.
Od 13. do 14. 6.: Hrabákova 5, 
Zeyerova 1, Josefa Brabce 1, Jo-
sefa Brabce 11, Hornopolní 22, 
Jílová 10, Jílová 17, Jílová 25, Jí-
lová 31, Cihelní 83, Cihelní 105, 
Spodní 24.

Od 17. do 18. 6.: 28. října 153, 
Foerstrova 20, Foerstrova 27 
- 29, Nedbalova 10, Nedbalo-
va 20, Nedbalova 28, Nedbalo-
va 38, Zelená 47, Zelená 51, Cho-
cholouškova 14-15, Výstavní 23, 
Hornická 3.
Od 18. do 19. 6.: Nádražní 60, 
Ostrčilova 17, Na Desátém 25, 
Gregorova 4, Gregorova 16, Jo-
sefa Lady 10, Ženíškova, Zbo-
rovská 14 - 18, Jindřichova 14 
- 16, Živičná 12, Křižíkova 8, Kři-
žíkova 16.

Od 19. do 20. 6.: Valchařská 4  
- 6, Gorkého 9 - 11, Gorkého 19 
- 21, Tolstého, Verdunská 5 -7, 
Verdunská 17 - 19, Zborovská 8 
- 10, Bachmačská 15, Bachmač-
ská 30 - 32, Slavíčkova 5-7, Kři-
žíkova 13 - 17, Sokolská třída 69 
-71.
Od 20. do 21. 6.: Střelniční 6, 
Nádražní 137 - 139, Nám. Repub-
liky 3, Mánesova 6, Mánesova 9, 
Mánesova 10, Mánesova 18, Ma-
roldova 4, Jirská 11, Na Široké 31, 
P. Křičky 15. 

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v červnu 2013

Městský obvod vyčlenil ze svého 
rozpočtu částku 10 milionů korun 
na opravy chodníků. Část bude pou-
žita na okamžité opravy havarijních 
stavů chodníků v centru města. Jed-
ná se zvláště o Masarykovo náměstí, 
ulici 28. října a jejich okolí. „Přesto-
že zde byla v rámci reklamace stavby 
v loňském roce provedena rozsáhlá 
rekonstrukce, ukazuje se, že v minu-

losti nekvalitně provedená realizace 
je nekonečným problémem. Souběž-
ně proto vyjednáváme s původními 
autory studie rekonstrukce Masa-
rykova náměstí o možnosti funkč-
ních stavebních úprav. O fi nanční 
příspěvek požádáme město Ostravu, 
pod jehož taktovkou byla tato ne-
kvalitní stavba realizována. Jistěže 
věřím v kladné stanovisko města, 

když dnes víme, jak je na tom měs-
to fi nančně dobře, když si koupilo 
další fotbalový stadion,“ uvedl mís-
tostarosta Dalibor Mouka. Pět mili-
onů korun je vyčleněno na okamžité 
opravy havarijních až nepochozích 
chodníků v lokalitě sídliště Máneso-
va, Fifejdy II, Šalamounova, Křižíko-
va, Bieblova, Sadová – Hrušovská.

Zbývající část bude použita na 

zpracování projektových doku-
mentací na rekonstrukce chodníků 
v oblasti ulic Křižíkova, Živičná, Le-
chowiczova, gen. Píky, Ahepjuko-
va, Oskara Motyky, Josefa Brabce, 
Pelclova, Na Bělidle, Slavíčkova, 
Preslova, Nedbalova, Marodova, 
Engelmüllerova, Nádražní, Deniso-
va, Mariánskohorská, Střední, Bal-
carova, Poděbradová.  (red)

Městský obvod chystá opravy chodníků za miliony korun
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Školákům se dařilo 

v házené

Základní škola na ulici Nádražní 
se zúčastnila tradičního fotba-
lového turnaje Coca-cola cup. 
„V pondělí 29. dubna jsme v Hlu-
číně na umělé trávě odehráli další 
kolo turnaje a po velmi dobrých 
výkonech jsme se dostali na prv-
ní postupovou příčku v okresním 
kole. Už v této fázi turnaje se jed-
ná o historický úspěch naší ško-
ly,“ řekl po zápase vedoucí druž-
stva Aleš Sasín. 

V úterý 16. dubna se uskuteč-
nilo okresní kolo ve vybíjené ža-
ček 6. tříd. Do tohoto turnaje se 
kvalifi kovalo celkem 8 družstev, 
mezi nimiž nechyběla děvčata os-
travské školy. Žákyně vybojovaly 
nádherné 1. místo. 

Závěrečný úspěch  patří házen-
kářům pátých tříd, kteří vybojo-
vali v silné konkurenci rovněž 
první místo v turnaji Školní ligy 
házené. Mladí házenkáři tohoto 
úspěchu dosáhli pod vedením Ji-
řího Dvořáka. „Všichni žáci před-
vedli bojovné výkony a vzorně 
reprezentovali naši školu nejen 
po stránce sportovní, ale také 
morální.“   (red)

Vozíčkáři  z celé ČR hráli 

v Ostravě ping-pong

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.

KONTAKTY

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

28. října 2610/153 351,79 m2 
Současná prodejna Orifl ame

28. října 2610/153 351,79 m2 
Českobratrská 1769/28  143,43 m2
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2 
Na Jízdárně 2895/18  71,25 m2
Na Jízdárně 2895/18  28,87 m2
Na Jízdárně 2895/18  26,90 m2 
Na Jízdárně 2895/18  18,23 m2 
Na Jízdárně 2895/18   8,40 m2
Nádražní 1110/44  156,25 m2
Nádražní 542/148  54,44 m2 
Nádražní 996/195  83,90 m2 
nám. Republiky 1562/1  103,24 m2 
Poštovní 1444/15 garáž 13,44 m2 
Poštovní 345/23  garáž  20,18 m2 
Senovážná 2109/1  86,25 m2 
Sládkova 373/6  26,98 m2 
Sládkova 374/4  27,00 m2 
Střední 1901/4 78,39 m2 
Českobratrská 1805/32  66,50 m2 
Dobrovského 490/6  69,55 m2 
Výstavní 2593/1  149,29 m2 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Marek Plinta 
T 599 442 612 M 702 018 264 
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Místostarosta Tomáš Kuřec s napětím sleduje výkon domácího hráče 
Radka Skyby na Mistrovství České republiky vozíčkářů ve stolním 
tenise. Uspořádala ho TJ Ostrava již po devatenácté ve dnech 17. a 18. 
května. „Jsem přesvědčen, že tato aktivita si zasluhuje velké uznání. 
My jako obvod se ji snažíme každoročně podpořit i fi nančně. Někomu 
by se mohlo zdát, že sport handicapovaných je okrajovou záležitostí, 
ale kdo z  nás může vědět, že se jednou neocitne v  kůži těchto 
sportovců? Sportovní klání vozíčkářů si naši pozornost jednoznačně 
zaslouží,“ uvedl Tomáš Kuřec, který se  na mistrovství přišel podívat 
už pošesté. A jak řekl, sám se cítí jeho součástí. Foto: Pavla Mročková

Základní škola Matiční slaví úspěch 
svého žáka Pavla Vítka z 9. A. Ten 
se zúčastnil ústředního kola soutěže 
ve francouzském jazyce, kterou za-
štítilo ministerstvo školství a která 
se konala koncem dubna v Praze. 
Pavel Vítek do ní postoupil jako 
vítěz Moravskoslezského kraje. Ja-
zykové znalosti byly posuzovány 
odbornou komisí v čele s rodilým 
mluvčím. Svou jazykovou zdatnost 
museli účastníci předvést v hraných 
komunikačních situacích, v popisu 

obrázků a v náročném poslechu. 
„Pavel se utkal s 11 vítězi z dalších 
krajů. Předvedl neuvěřitelné zna-
losti, porotu odzbrojil svou suvere-
nitou a vtipem, zanechal za sebou 
studenty gymnázií a jazykových škol 
s mnohem větší hodinovou dotací 
francouzského jazyka a soutěž ve 
své kategorii A II suverénně vyhrál,“ 
chválila učitelka školy Jana Černá. 
Pavel Vítek se tak stal nejlepším 
francouzštinářem v kategorii A II 
v České republice.  (pam)                                                                 

Žák z Matiční zvítězil 

Slunečnice je tak trochu netra-
diční jídelna. Najdete ji v Chel-
čického 5 v  centru Ostravy. 
A jedním si můžete být jisti – 
nezdravé jídlo vám v  ní nena-
bídnou. Eva Appeltová říká, že 
díky její stravě se lidé mohou 
cítit daleko lépe.

Jak dlouho již tady provozuje-
te svou jídelnu? 
Nebudete mi věřit, ale je to už dlou-
hých třináct let.

A jak vás napadlo mít zrovna 
jídelnu se zdravou stravou?
Vůbec by mě to asi nenapadlo, 
kdyby má dcera netrpěla atopic-
kým ekzémem. Jezdila jsem s ní do 
Prahy na léčení a tam jsem se se-
známila s propagátorkou zdravého 
stravování Vladimírou Strnadelo-
vou. Vysvětlila mi veškeré příčiny 
a souvislosti týkající se této choroby 
a ukázala mi, jak se dají řešit pomocí 
vhodné stravy. A tak jsem se začala 
učit vařit jinak, chytlo mě to a vzhle-
dem k tomu, že u nás v Ostravě v té 

době žádná jídelna takovou stravu 
nenabízela, rozhodnutí bylo jasné.

V čem se tedy lišíte od běžné 
jídelny?
Zjednodušeně se dá říct, že vaříme 
zdravě. Používáme přírodní a čers-
tvé suroviny bez jakýchkoliv umě-
lých přísad. Na vaření nepoužíváme 
vejce, kravské mléko ani klasický 
cukr. Obiloviny máme jen celozrn-
né. Do jídla dáváme zeleninu, se-
mínka, ořechy či ovoce.

Takže žádné maso?

Ano, ale pouze kvalitní rybí bez pří-
davku vody a kuřecí prsa.  Na jiné 
maso u nás nenarazíte.

Jaké byly vaše začátky? Zvykli 
si hosté na zdravou stravu?
Musím říct, že začátky byly výborné. 
Opravdu tady takový podnik chyběl, 
byli jsme první svého druhu, a lidé 
byli nadšení. Nyní, v době krize, je 
to trochu horší. Můžu ale říct, že 
kdybych měla klasickou jídelnu, tak 
už jsem asi dávno zkrachovala. Nad 
hladinou mě drží pouze to, že mám 
stálou klientelu. Lidi, kteří sem cho-
dí a dokonce i dojíždí pravidelně.

Můžete zhodnotit, jaký mají 
Ostravané vztah ke zdravému 
jídlu?
Myslím si, že stále většina lidí prefe-
ruje takovou tu tradiční kuchyň, ne 
příliš zdravou. Ono je to tak, každý 
říká, že by chtěl jíst zdravě. Není ale 
ochotný změnit své zvyklosti. Třeba 
vyměnit bílé pečivo za celozrnné. 
Takže všichni ví, že by měli, ale má-
lokdo tu změnu skutečně udělá.

Spoustu obchodníků v cent-
ru Ostravy ohrožují obchod-
ní komplexy v okolí. Jak jste na 
tom vy?
Musím říct, že se mě to netýká. Je 
ale pravda, že od doby, kdy vznikly, 
se spousta malých obchůdků zavře-
la. A to způsobilo vylidnění centra 
města. Lidé prostě nemají důvod 
procházet ulicemi. A to se bohužel 
dotýká i mě.

Říkáte, že nabízíte jídlo, které 
pomáhá zlepšit zdravotní stav. 
Jak?
Je například dokázané, že ženy, 
které jí pravidelně luštěniny, netr-
pí obtížemi během přechodu. A my 
nabízíme luštěniny téměř každý 
den. Naše zdravá strava způsobuje, 
že lidské tělo není zatíženo dlou-
hým trávením a tudíž mu zbude více 
energie na běžnou činnost. Chodí 
k nám proto i spousta sportovců. 
Naše jídlo pomáhá i dětem trpícím 
atopickým ekzémem nebo astma-
tem. Ale i zdravým lidem, kterým 
právě dopomůže si zdraví udržet.

Eva Appeltová: Nezdravé jídlo u nás nenajdete

Eva Appeltová nabízí menu ve 
své zdravé jídelně Slunečnice. 
 Foto: Pavla Mročková

Projekt Školky bez hranic, který 
je spolufi nancovaný z Fondu mi-
kroprojektů v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 
2007 - 2013, pokračuje. Účastní se 
ho pět mateřských školek z měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a polská Przedszkole Glub-
czyce. Po již dříve konaném víken-
dovém setkání pedagogů v Ostravici 

a návštěvě dětí a pedagogů ve školce 
v Glubczycích, se 7. května uskuteč-
nil společný výlet mateřských škol 
do Mladče (Olomoucký kraj). Děti 
i dospělí si prošli naučnou stezku 
a navštívili jeskyni. Poslední aktivi-
tou v projektu bude společné spor-
tovní utkání, které se koná 4. června 
v Ostravě. Děti se utkají v několika 
disciplínách. Pro všechny jsou při-
chystány odměny.  (pam)

Projekt spolupráce školek pokračuje

Již šestý ročník tradiční akce Lidé lidem se bude 
konat ve čtvrtek 20. června od 9 do 17 hodin na Ma-
sarykově náměstí. Představí se na něm organizace, 
které ve městě poskytují sociální služby a souvise-
jící aktivity. Součástí programu budou nejrůznější 
taneční, hudební a divadelní představení v podání 
uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
Připraveny jsou soutěže pro děti, interaktivní rukodělné dílny a worksho-
py, klauni, malování na obličej, laserová střelnice, ukázky práce s tera-
peutickými psy a mnoho dalšího. Již podruhé se chystá projektový den 
pro žáky a studenty základních a středních škol. Akci pořádá Magistrát 
města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava 
a je spolufi nancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  (red)

 Lidé lidem již pošesté

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU
Z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se 

dožívají 90 a více let v červnu:

Milada Albínová, Božena Baranová, Josef Juda, Libuše Kašparcová, Lud-

mila Kramářová, Božena Kubánková, Jarmila Mertová, Marie Misiorzo-

vá, Ludmila Mišurcová, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Dušan 

Pazourek, Anna Sikorová, Jenovefa Stuchlíková, Milada Sýkorová, Vít 

Štopl, Ludmila Ťapťuchová, Edita Tumová a Antonie Woznicová.


