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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK

První letošní 

zastupitelstvo
Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz se se-
jdou na svém letošním prvním 
zasedání ve čtvrtek 28. února. 
Začátek je od 9 hodin. Schůze pro-
běhne v zasedacím sále č. 306 ve 
3. patře Nové radnice, Prokešo-
vo náměstí 8, Moravská Ostrava. 
Program jednání bude zveřejněn 
na úřední desce a webových strán-
kách (www.moap.cz). Jednání za-
stupitelstva je veřejné.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám. Stejně jako 
každý rok se tato slova rozléhala i po 
chodbách úřadu Městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Koled-
níky přivítal starosta Jiří Havlíček 
a místostarosta Tomáš Kuřec. „Tři 
krále u nás vítáme každý rok a jsem 
tomu opravdu moc rád. Jejich čin-
nost je více než záslužná. Koneckon-
ců, kdo jiný by měl přispět než ten, 
kdo může,“ řekl starosta. 

Podobně na sbírku nahlíží i To-
máš Kuřec. „Aktivity, které Charita 
provozuje v celém městě a rovněž 
i v našem obvodu, stojí za to, aby  
je člověk podpořil. Jejich úsilí je 

chvályhodné obzvláště teď v zimě, 
kdy v Ostravě každoročně narůstá 
počet lidí bez domova a kdy Charita 
pomáhá právě těmto lidem, kteří se 
ocitli v nouzi největší,“ míní Tomáš 
Kuřec.

V letošní Tříkrálové sbírce se na 
Ostravsku díky štědrosti obyvatel 
města a přilehlých obcí shromáždi-
la částka 1 342 794 korun. Peníze 
využije Charita Ostrava a Charita 
Sv. Alexandra na podporu služeb 
pro lidi bez přístřeší, klienty mobil-
ního hospice, lidi se zdravotním po-
stižením v chráněných dílnách nebo 
na přímou hmotnou pomoc lidem 
v nouzi.  (pam)

Obyvatelé Ostravy byli ke Třem králům opět štědří

začátek letošního 
roku nám přinesl 
historickou událost. 
Poprvé v dějinách 
naší země jsme si 
sami volili prezi-
denta republiky. Bez 
ohledu na to, jak volba dopad-
la, mne velice těší zájem občanů 
o veřejné dění v naší zemi. Jsem 
opravdu moc rád, že i obyvatelé 
Ostravy pocítili zodpovědnost, 
kterou volba prezidenta republi-
ky provází, a k volebním urnám 
přišli. A to i přesto, že oproti ce-
lorepublikové účasti byla ta v na-
šem obvodě o něco nižší.   Chci ale 
také poděkovat všem těm, díky 
nimž volby proběhly zdárně a bez 
potíží. Mám na mysli naše úřed-
níky i desítky občanů dobrovol-
níků, kteří zasedli do volebních 
komisí. V našem obvodě jich bylo 
celkem 47, pracovalo v nich na 
333 lidí. K volebním urnám bylo 
v centrálním ostravském obvodu 
oprávněno přistoupit 31 764 vo-
ličů.

První kolo se konalo ve dnech 
11. a 12. ledna. Volební účast 
byla v obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz 48,5 procent. To 
znamená, že volit přišlo 15464 
Ostravanů. Na prvním místě 
se umístil s 27,43 procenty Mi-
loš Zeman, získal 4199 hlasů, 
druhým postupujícím byl Karel 
Schwarzenberg s 23 procenty, 
což činilo 3521 hlasů. Víceméně 
to odpovídalo celorepublikovému 
výsledku. Pokud bychom volili 
prezidenta jen v našem obvodu, 
skončil by v prvním kole na třetí 
příčce Jiří Dienstbier a Jan Fis-
cher by byl až na místě čtvrtém. 
Ve skutečnosti to bylo naopak. 

Čtrnáct dnů na to po poměrně 
ostré předvolební kampani, kte-
rá zaplavila média a rozdmýcha-
la vášně v nejedné domácnosti, 
se konalo kolo druhé. Obyvatelé 
našeho obvodu nevyslyšeli ve 
větší míře výzvy obou kandidá-
tů a k volbám jich přišlo pouze 
47,97 procent. Stejně jako ve 
většině míst v České republice si 
vybrali kandidáta Miloše Zema-
na, kterému v Moravské Ostra-
vě a Přívozu důvěřuje více než 
59 procent hlasujících. To zna-
mená, že pro něj hlasovalo 8973 
našich obyvatel, kdežto protikan-
didátovi Karlu Schwarzenbergo-
vi svěřilo hlas pouze 6 154 voličů. 

Prezidentem České republiky se 
tedy stal Miloš Zeman, který zís-
kal 54,8 procent hlasů, a porazil 
tak s přehledem Karla Schwar-
zenberga. Slavnostní inaugurace 
proběhne 8. března. Doufám, že 
si nový prezident najde ve svém 
nabitém programu čas a navštíví 
brzy také moravskoslezskou me-
tropoli. 

Jiří Havlíček, starostaStarosta Jiří Havlíček a místostarosta Tomáš Kuřec si se Třemi králi 
zazpívali a pak jim i přispěli do kasičky.  Foto: Pavla Mročková

Nejvíce se narodilo 

Elišek a Janů
V městském obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz se v loňském roce na-
rodilo celkem 1 346 dětí (o 256 více 
než v roce 2011), z toho 698 chlapců 
a 648 děvčat. V roce 2012 dali ro-
diče svému synu, stejně jako v roce 
2011, nejčastěji jméno Jan (39x). 
Matrikářka pak zapisovala jména 
Jakub (33x), Lukáš (29x), Vojtěch 
(25x), Daniel a Matyáš (24x). Líbil 
se i David, Dominik, Tomáš, Matěj, 
Filip, Adam, Marek, Petr, Martin 
a Patrik. Z holčičích jmen se točila 
nejvíce Eliška (29x), následovala 
Karolína (23x), Adéla (21x), Tereza 
a Anna (20x). Z uvedeného počtu 
dětí se narodila v 17 případech dvoj-
čata. Jedno dítě (chlapeček) bylo 
v prosinci 2012 odloženo do baby 
boxu. Počet obyvatel městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
k letošnímu l. lednu je 38 359,  loni 
jich bylo 38 922.   (red)

Velká nervozita, slzičky 

i odhodlání. To vše bylo 

vidět 15. a 16. ledna na zá-

kladních školách, které bě-

hem zápisů do prvních tříd 

navštívili malí předškoláci. 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nabízí rodičům a přede-
vším jejich dětem celkem devět zá-
kladních škol. Letošního zápisu do 
prvních tříd se zúčastnilo přibližně 
552 předškoláků. „Počty dětí se ješ-
tě můžou změnit, loni totiž bylo při  
kontrolách například zjištěno, že 21 
žáků bylo zapsáno na dvou školách 
a dva žáci dokonce na třech školách. 
Dále někteří rodiče zapisují děti 
v průběhu celého školního roku, 
a to především na ZŠ Gebauero-
va,“ vysvětlil místostarosta Tomáš 
Kuřec. Konečné počty budoucích 
prvňáčků ovlivní také odklady škol-
ní docházky či odstěhování rodiny.
Školy přivítaly své budoucí žáky 
zábavnými úkoly, mnohde zpest-
řovali atmosféru žáci ve veselých 
kostýmech. Učitelé testovali sociál-
ní a logopedickou zralost, jemnou 
a hrubou motoriku atd. Rodiče sle-
dovali, jak si jejich děti stojí. Uká-
zalo se, že mnozí si nevybírali školu 
ani tak podle vzdálenosti od domo-

va, jako spíše na základě preferen-
cí. Byl to případ i Věry Popovičové, 
která svého syna Davida přivedla 
na základní školu v ulici Gajdašo-
va. „Při rozhodování bylo pro mne 
rozhodující, že zde mají nízký počet 
žáků ve třídách, a také, že je škola 
známá svou rodinnou atmosférou,“  
poukázala Věra Popovičová. Doda-
la, že svou roli hrál i fakt, že každá 
třída je vybavena čističkou vzduchu.
Minulý rok se do prvních tříd hlási-

lo 607 dětí. Oproti loňskému roku 
vzrostl zájem rodičů o Základní ško-
lu Waldorfskou. Více předškoláků 
také dorazilo do škol Gebaureova 
a Zelená. Naopak méně dětí si při-
psaly školy Gen. Píky a Ostrčilova. 
Učitelé malé děti převážně chválili. 
„Občas jde vidět, že jsou děti málo 
soustředěné nebo že jim dělá pro-
blémy výslovnost. Vesměs jsou ale 
chytré, bystré a aktivní,“ chválila 
jedna z učitelek.  (pam)

Zápis do prvních tříd předškoláci zvládali

Šestiletý David zvládal připravené úkoly na jedničku. 
 Foto: Robert Mročka

Výsledky prezidentských voleb v obvodě Moravská Ostrava a PřívozVýsledky prezidentských voleb v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

 Miloš Zeman Karel Schwarzenberg Volební účast Platné hlasy

1. kolo 27,43 % 23 % 48,50 % 15306

2. kolo 59,31 %      40,68 % 47,97 % 15127

Úřad má novou 

tajemnici
Od 1. února 2013 bude 
funkci tajemnice Úřa-
du městského obvo-
du Moravská Ostrava 
a Přívoz vykonávat 
Mgr. Leona Večeřová, 
která dosud působi-

la na Magistrátu města Havířova. 
Ve funkci tak vystřídá Ing. Kateři-
nu Huvarovou, která nyní zastává 
funkci ředitelky Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje. 

Děti z několika základních škol v našem obvodu se 
29. ledna připojily k ostravské akci pod názvem Sně-
huláci pro Afriku. Cílem bylo získat fi nance na nákup 
kol pro africké děti, které se mnohdy nemohou dostat 
do školy jinak než právě na kole. U škol se sešli i dospě-
lí, kteří akci podpořili padesátikorunovým zápisným. 
Malí stavitelé se pustili do díla s velkou chutí. Na závěr 
se všichni vytvoření sněhuláci vyfotili. Nejlepší sněhu-
lák i škola, na níž se postavilo nejvíc sněhuláků, bude 
ohodnocena. Sněhuláka pro Afriku stavěli žáci našeho 
obvodu ve školách Kounicova, Nádražní a Ostrčilova – 
respektive její bilingvní část. „Moc mě potěšilo, když 
naše děti navrhly, že případnou výhru věnují africkým 
dětem. A že to řekly samy, spontánně,“ chválila učitel-
ka z Ostrčilky Hana Foltová.  (pam)

Malí školáci stavěli sněhuláky pro Afriku

Děti z bilingvní části ZŠ Ostrčilova se do práce pus-
tily s velkou chutí.  Foto: Pavla Mročková



2 www.moap.cz centrum

zpravodaj

centrum
Zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz • Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava • Reg. č. MK ČR E 12817 – PP. 
• Číslo 7-8/2012 • vyšlo: 25. 6. 2012 • Předseda redakční rady: starosta městského obvodu ing. Jiří Havlíček • Redakce: Pavla Mročková, 
pavla.mrockova@360pano.cz • Grafi cká úprava: Lucie Petrová • Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., Na Rovince 876, 720 00 Ostra-
va-Hrabová • Rozšiřuje: Česká pošta • Bezplatné • Panoramatické foto v hlavičce: Robert Mročka

KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

ANKETA ZASTUPITELŮ

Jan Krsička, ČSSD:

Odpověď není jednoduchá. Způsob 
řešení závisí na majetkových sou-
vislostech. V některých případech 
je majitel pozemků soukromá oso-
ba, právnická nebo fyzická. A zde-
vastovaná stavba garáže může mít 
stejného majitele jako pozemek, 
zde je nutno, aby stavební úřad na-
řizoval odstranění stavby. V tom-
to případě je zde nějaký majetek, 
který je možno postihovat exekucí 
při neplacení sankcí za neplnění 
demoličního rozhodnutí. Pokud 
je však majitel zdevastované stav-
by soukromá osoba a pozemek je 
např. města, bývá velmi obtížné 
dohledat majitele, někdy nebyla 
stavba garáže zkolaudována, a pak 
je demolice téměř neřešitelný pro-
blém, i vzhledem k nedokonalým 
a málo přísným právním normám. 

Ivan Štefek, KSČM:

Právem každého vlastníka garáže 
je užívat tuto stavbu dle svých po-
třeb a nebýt rušen častou aktivitou 
nepřizpůsobivých, jejichž útoky 
mají devastující dopad vedoucí 
často k naprosté demolici (ul. Jí-
lová, Muglinovská). Výsledkem je 
pak dle mé zkušenosti požadavek 
Policie ČR na vyčíslení způsobe-
né škody a dopis v našem obvodě 

agilního odboru stavebního řádu 
a přestupků s požadavkem na pro-
vedení opravy takto znehodnocené 
garáže. V únoru 2012 jsem v ul. 
Hrušovské po prvním ataku opra-
vil dveře a instaloval nové zámky. 
V průběhu léta 2012 jsem přišel 
o polovinu garážových vrat a do 
objektu se mi nastěhoval bezdo-
movec. Obci nadále platím nájem 
a daň z nemovitosti. Mají občané 
právo na to, aby obvod naplňoval 
své úkoly v rámci zajišťování veřej-
ného pořádku, a to předcházením 
devastací garáží využíváním sle-
dovacích prostředků a spoluprací 
s oběma policiemi v ohrožených 
lokalitách?

Miroslav Svozil, ODS:

Dotaz se asi týká souborů garáží 
budovaných za totality v akci Z jako 
stavby dočasného  charakteru na 
pozemcích statutárního města Os-
travy. Devastované garáže v těch-
to souborech může řešit stavební 
úřad obvodu v rámci platných 
zákonů. Ucelené soubory těchto 
garáží  někdy stojí na  strategic-
kých pozemcích, chce-li je obvod 
vymístit, je to otázka součinnosti 
se statutárním městem Ostrava 
(příklad – Nová Karolina). Obvod  
by měl mít koncepci parkovacích 

domů a záchytných parkovišť jako  
postupnou náhradu za akce Z do 
budoucna.

Kateřina Švejdová, nezá-

vislý kandidát TOP 09:

Toto téma je velmi ožehavé a těžce 
řešitelné. Bylo by samozřejmě fajn, 
kdyby si majitelé garáže opravili 
a využívali je jen na účely k tomu 
určené. Na druhou stranu ne-
zmohou nic proti tomu, aby jejich 
majetek nebyl ničen našimi spo-
luobčany. Obec by dle mého měla 
posílit počet strážníků a policistů, 
kteří by byli viděni v ulicích a ak-
tivně se podíleli na ochraně majet-
ku obyvatel. 

Lukáš Semerák, Ostravak:

Stav, kdy garáže mají jiného vlast-
níka než pozemek, na kterém stojí, 
považuji za nešťastný. Již v roce 
2011 jsme proto iniciovali odpro-
dej takto zastavěných pozemků 
jednotlivým vlastníkům garáží. 
Vedení města však tento náš návrh 
zamítlo. Domnívám se, že právě 
sjednocení vlastnictví pozemku 
a stavby, které majiteli garáží při-
nese právní jistotu a umožní mu 
tak do opravy garáže investovat, je 
tím nejúčinnějším způsobem ná-
pravy současného stavu. 

Měl by městský obvod řešit problémy související se zdevastova-

nými garážemi? Pokud ano, navrhněte jakým způsobem?

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.

Z městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v únoru:
Jarmila Bolová, Maria Hronco-
vá, Jiřina Kitová, Alena Klaudová, 
Libuše Košutová, Zdeněk Jiří Ko-
záček, Svatav Kuchrýková, Karel 
Měrka, Alice Michalská, Adéla Ro-
háčová, Gertruda Rutarová, Anna 
Sakuličová, Jaroslav Tkáč, Jiřina 
Urbanová a Emilie Zemanová.

Když se A. Konečný vracel z cest, 
čekalo ho nepříjemné překvapení. 
Vrata neporušená, ale garáž totálně 
vybraná. Zloději se dovnitř dostali 
přes střechu! Přivolaní policisté jen 
bezradně krčili rameny a zoufalého 
seniora utěšovali, že může být vlast-
ně rád, vždyť přece nepřišel o auto. 
„Devastace mé a okolních garáží 
stále pokračuje. Nedokážu si před-
stavit, že vše opravím a za týden 
budu zase volat policii,“ posteskl si 
Konečný. Podobné příběhy, mnoh-
dy jako přes kopírák, v posledních 
dvou či třech letech zažily desítky 
lidí. Jejich garáže jsou postupně 
vykrádány a rozebírány. Velké kolo 
vleklého problému, který obvod brz-
dí v dalším rozletu, se roztočilo…

Spolupráce s majiteli

je nezbytná

„V loňském roce se začali na nás ob-
racet občané se stížnostmi na špat-
ný stav některých garáží. Poukazo-
vali na poškozená nebo chybějící 
vrata, propadlé střechy, zdemolo-
vané zdi objektů a plným právem se 
pohoršovali, že se v těchto místech 
zvýšil počet krádeží a rapidně rostl 
nepořádek. Postupně proto prová-
díme systematickou kontrolu všech 
garážových komplexů, a to jak po 
stránce jejich technického stavu, 
tak po stránce majetkové, čímž ko-
nečně dochází k urovnání majet-
kových vztahů v katastru našeho 

Zdevastované garáže hyzdí náš obvod
Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz nechce 

ponechat nic náhodě a při 

řešení problémů souvise-

jících se špatným technic-

kým stavem garáží chce 

úzce spolupracovat s jejich 

vlastníky.

Policisté řeší v ulici Rovná krádež garážových vrat. Jak řekli, v této 
lokalitě vyšetřují krádeže poměrně často.  Foto: Pavla Mročková

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz vyšel vstříc provozovatelům 
a majitelům restaurací, kteří chtějí 
mít před svým podnikem předza-
hrádku. Obvod změnil způsob vy-
dání povolení, a to uzavřením ná-
jemní smlouvy na dobu neurčitou. 
Rovněž rozhodl o záměru pronájmu 
částí pozemků svěřených městské-
mu obvodu, na kterých byly restau-
rační předzahrádky v loňském roce 
umístěny. Provozovatelé loňských 
předzahrádek budou osloveni, zda 
mají zájem opět provozovat před-
zahrádku v dané lokalitě. Ostatní 
zájemci mohou kontaktovat odbor 
majetkový.

Co přinesou změny žadatelům? 
Mohou provozovat restaurační 
předzahrádku celoročně. Od toho 
si slibujeme oživení centra města. 
Pro provozovatele předzahrádek se 
také výrazně zjednoduší podmínky 
pro vyřízení záboru místní komuni-
kace, jelikož jim bude stačit doložit 
platnou smlouvu. Zábor bude povo-
len na dobu 3 až 12 měsíců. Odbor 
stavebního řádu a přestupků bude 
zejména za pomoci datové schránky 
informovat žadatele o nutnosti po-
dání žádosti o prodloužení platnosti 
záboru. Navýší se také variabilita 
nastavení podmínek využití a vy-
bavení restauračních předzahrádek 
a nastaví se zcela jasné podmínky 
pro jejich provoz.  (red)

Zájemci mohou 

předzahrádky 

užívat celý rok

 Od února platí 

nová pravidla pro 

pronajímání bytů
Radní městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz schválili 
změnu pravidel pro pronajímání 
bytů. Nově byly stanoveny tři zá-
kladní způsoby, jak získat obecní 
byt. První možností je přihlásit 
se do výběrového řízení, dále se 
jedná o přidělení bytů v mimo-
řádných případech a dále v ostat-
ních případech. „Konkrétně se 
jedná o pronájmy při prokázání 
prospěšnosti nájemce pro obec, 
o pronájmy pro charitativní or-
ganizace s podpůrnými sociální-
mi programy, o znovupronájmy 
v případě, že v minulosti nájem-
ce měl dluh na bytě, který splatil 
a byl způsoben jeho ojedinělou 
životní situací, o poskytnutí bytu 
v případě životních a živelních 
katastrof apod.,“ dodává mís-
tostarostka Petra Bernfeldová. 
V případě výběrového řízení byly 
změněny podmínky VŘ, kte-
ré navazují na spuštění webové 
aplikace s nabídkou pronájmů 
a prodejů nemovitostí v průbě-
hu měsíce února (www.nemo-
vitostimoap.cz) a požadavky na 
zájemce o byt. „Naší prioritou je 
se chovat jako řádný hospodář 
a chránit obecní majetek, proto 
po uchazeči požadujeme mimo 
jiné doložení základních infor-
mací o něm samém a o spoluby-
dlících, o schopnosti řádně platit 
nabízenou výši nájmu a informa-
ce o předchozím způsobu bydle-
ní. Cílem je získat slušné, platby 
schopné  a dlouhodobé nájemce,“ 
řekla místostarostka.  (red)

KRÁTCE

obvodu. Musím přiznat, že zjištění 
jsou docela šokující, zejména pak 
majetkové nesrovnalosti,“ říká 
místostarostka Petra Bernfeldová.
Podle dosavadního výsledku něko-
likaměsíčního mapování situace se 
v Moravské Ostravě a Přívozu na-
chází řada garáží, o které se jejich 
vlastnící nestarají nebo které jsou 
systematicky vykrádány a ničeny. 
Stavební úřad řešil 82 garáží, kte-
ré jsou ve velmi špatném stavebně 
technickém stavu, z toho 47 garáží 
bylo už odstraněno nebo opraveno.  
„V případě zbývajících 35 garáží 
běží lhůty k odstranění stavebních 
nedostatků. Pokud nebudou stano-
vené termíny dodrženy, hrozí lidem 
pokuty až do výše 200 tisíc korun. 
V souladu se stavebním zákonem 
je proto v současné době vyzýváme 
k tomu, aby své garáže opravili a o 
svůj majetek se řádně starali,“ uvádí 
Jiří Švarc, vedoucí odboru stavební-
ho řádu a přestupků. „Jsme si vědo-
mi, že klíčovou roli při dalších kro-
cích může mít zejména vzájemná 
komunikace a partnerství občanů 
s úřadem. Bez toho se nepohneme 

dopředu. Jednoznačně směřujeme 
k tomu, abychom se nechovali a ne-
postupovali direktivně. Například 
bychom přivítali, kdyby si vlastníci 
komplexů garáží určili své zástupce, 
s nimiž bychom rádi otázky spoje-
né se špatným technickým stavem 
projednali a vše uvedli do pořádku,“ 
dodává místostarostka.  

Zlodějům se ne vždy 

podaří uniknout

Strážníci řeší často případy rozebí-
raných garáží. Jde většinou o garáže 
již nevyužívané nebo v dezolátním 
stavu. Konkrétně v lokalitách jako 
ul. Maroldova, Hrušovská nebo 
Muglinovská se nacházejí komple-
xy garáží, které jsou z větší části 
zdevastované, polorozpadlé a ne-
využívané. „Strážníci zde provádějí 
četné kontroly a působí zejména 
preventivně v souvislosti s majet-
kovým protiprávním jednáním. 
Nicméně není v našich silách zabez-
pečit nepřetržitý dohled a suplovat 
povinnost majitelů k zabezpečení 
svého majetku. Přesto je zde inten-
zita výkonu služby výrazně posíle-

na,“ uvádí mluvčí městské policie 
Vladimíra Zychová. Dodává, že je-
den z posledních případů se udál 
v polovině prosince loňského roku. 
„V ulici Hrušovská se zloději dostali 
do jedné z garáží tak, že ve zdi spo-
lečné se sousední otevřenou garáží 
vybourali otvor, kterým se pak pro-
táhli dovnitř. Chtěli si odnést litino-
vou vanu a kovový materiál. Když 
na místo dorazila policie, zřítil se 
strop vykradené garáže a současně 
došlo v důsledku narušení statiky i 
k poškození okolních nemovitostí. 
V tomto případě ale pachatelé neu-
nikli, strážníci je stihli zadržet a pře-
dat policii,“ říká tisková mluvčí.

Podle místostarostky je ale ne-
zbytné zvýšit počet hlídek v nej-
kritičtějších zónách. „Dobře víme, 
že strážníci nemohou být všude 
a v každou denní či noční hodinu, 
ale v tomto případě jde o majetek 
našich občanů i obvodu a naším 
společným zájmem by mělo být za-
bránit devastaci desítek garáží,“ po-
dotýká Petra Bernfeldová.

Vstřícnost obvodu 

je vítána 

„Uprostřed těchto snah vypadá až 
poněkud neuvěřitelně, že úředníci 
a hlavně vedení našeho obvodu se 
začínají racionálně zajímat, jak to 
v Moravské Ostravě a Přívoze vy-
padá a přicházejí s novými přístupy 
k dlouho neřešeným nešvarům. Za 
posledních dvacet let s námi úřed-
níci a politici na radnici o ničem ne-
diskutovali, ještě tak před volbami 
slibovali hory doly. Tak nám všem 
držím palce,“ poznamenává A. Ko-
nečný, který raději věnoval své auto 
synovi, než aby ho nadále nechával 
v lokalitě, kde během několika mála 
měsíců zloději rozkradli a rozebrali 
kolem 30 garáží.   (red)
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VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Českobratrská 113/22
1+2 90,60 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
Gorkého 2085/7, Nádražní 694/80,
Dostojevského 1079/3 a 1765/5,
S. K. Neumanna 609/8, 28. října 
2592/151, 
Hornopolní 2851/49, Hornopolní 
595/26, 
Sládkova 373/6, Cingrova 1566/3,
Na Fifejdách 1559/1, Senovážná 2111/9, 
Maroldova 2987/1, Palackého 846/73, 
Palackého 896/77, Palackého 56/91, 
K. Světlé 210/13, Na Liškovci 1071/2, 
Na Můstku 905/8, Vaškova 2627/23,
Spodní 2148/30, a 2147/32,
Vaškova 2627/23 , Ž. Podlipské 215/3,
Na Náhonu 232/10, Úprkova 75/11,
Špálova 439/12, Jílová 393/30,
Gen. Píky 2888/8,*)
Chelčického 649/10*)

*) byty s opravami na vlastní náklady 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Jan Adamovský
T 599 444 203, 702 018 264
E adamovsky@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Ojedinělé zařízení pro 

handicapované lidi bez 

přístřeší – Domov Přístav 

- vzniklo v ulici Zukalova. 

Stalo se tak i díky vstřícné-

mu přístupu vedení našeho 

obvodu.

Domov Přístav II. v ulici Zukalova 
slouží lidem bez domova, kteří trpí 
nějakou formou tělesného postiže-
ní. V současné době je již jeho ka-
pacita plná. Bydlí tam na 29 klientů. 
„Před šesti lety to přitom byla uby-
tovna nejhoršího rázu, která slouži-
la neplatičům. Dá se říct, že jsme se 
za ni styděli. Jsem proto nesmírně 
rád, že jsme se před dvěmi lety do-
hodli se statutárním městem Ostra-
va, že zajistí peníze pro rekonstruk-
ci. No a my zde vybudujeme zařízení 
pro imobilní občany, kteří se nedo-
káží sami o sebe postarat a sem při-
šli převážně z léčeben dlouhodobě 
nemocných,“ nastínil místostarosta 
Tomáš Kuřec. Výběrové řízení na 
provozovatele vyhrála Armáda spá-
sy, která má s péčí o bezdomovce ši-
roké zkušenosti a s obvodem zdárně 
spolupracuje desítky let. 

Nový Domov Přístav II. se začal 
plnit již před Vánoci a poptávka po 
ubytování je vysoká. Ředitel stáva-
jícího Domova Přístav (sídlí v Ost-

ravě Kunčičkách) Henk van Hattem 
upřesnil: „Na lidi bez domova se 
moc často nepřispívá. Jsou opravdu 
na okraji společnosti. Proto si veli-
ce vážím ochoty obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, který spolu s měs-
tem Ostrava a krajským úřadem do 
tohoto projektu šel. Pevně věřím, že 
lidé, co zde našli domov, se tady bu-
dou cítit opravdu jako doma. Že zde 
nalezli svůj přístav naděje. Držím 
jim moc palce. “

 „Naším prvním obyvatelem se 
těsně před Vánocemi stal pan No-

vák. Před šesti lety přišel o práci 
i o rodinu. Jeho těžká sociální si-
tuace vyvrcholila ztrátou domova. 
Pobýval v různých ubytovnách i na 
ulici. Závažné zdravotní problémy 
ho dovedly do léčebny pro dlouho-
době nemocné. Po třech měsících 
by, byť na vozíčku, neměl kam jít. 
V té době jsme otevírali náš nový 
Přístav, a tak v něm mohl konečně 
zakotvit, a doufáme, že také najít 
svůj domov,“ připomenul jeden 
z případů Jan Vincenc, ředitel Do-
mova Přístav II.  (pam)

Domov Přístav pomáhá všem, 

kteří už dávno ztratili naději

Místostarosta Tomáš Kuřec si prohlíží Domov Přístav spolu s jeho ře-
ditelem Janem Vincencem a dalšími návštěvníky. 
 Foto: Pavla Mročková

Škola přivítala 

hosty z Comenia

Základní škola Nádražní hostila 
od úterka 15. do soboty 19. led-
na partnery projektu Comeni-
us. „Hosté k nám přijeli z Nur-
san Anddolu Lisesi – Turecko, 
Gesamtschule Hüllhorst – Ně-
mecko a Ukrajiny. Zástupci z řad 
učitelů se seznámili s chodem 
školy a jejími úspěchy, proběhla 
komunikace mezi žáky spřáte-
lených škol a práce nad logem 
projektu Comenius Olympic,“ 
vylíčila Zuzana Holubová. Kromě 
pracovních aktiv připravila ško-
la pro své hosty i činnosti, které 
nemají možnost si ve své zemi 
vyzkoušet – bruslení a lyžování. 
„Setkání se neslo ve velmi přátel-
ské atmosféře s možností zapo-
jení všech účastníků projektu,“ 
doplnila Holubová. (red)

Naučí, jak se chovat 

u dopravní nehody

Městská policie Ostrava zve na 
další z řady bezplatných kurzů pro 
veřejnost, které pořádá v rám-
ci projektu Bezpečnější Ostrava. 
Koná se ve středu 27. února 2013 
od 16 hodin na ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě. Únorové 
téma setkání s občany nese název 
Krok za krokem při dopravní ne-
hodě. Hovořit se bude o tom, jak 
se chovat a jak správně postupo-
vat při dopravní nehodě, a to ne-
jen z pozice přímého účastníka, 
ale i z pozice náhodného svědka, 
kolemjdoucího. Samozřejmě ne-
bude chybět oblíbená sebeobra-
na a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků 
kurzu.  (red)

Učitelé na ZŠ Ostrčilova se v rámci 
výuky snaží intenzivně podporovat 
rozvoj komunikačních schopností 
žáků, které jsou nezbytným před-
pokladem pro úspěšný profesní, ale 
také osobní život každého člověka. 
V prosinci si mohli žáci 2. stupně 
této školy poměřit své rétorické do-

Řečníci z Ostrčilky zabodovali

Patnáct pracovníků na veřejně pro-
spěšné práce dochází od 7. ledna do 
technických služeb. Na jejich mzdu 
a odvody získal obvod dotaci přes 
úřad práce ze státního rozpočtu. 
Pomáhají pracovníkům technických 
služeb při zajišťování ručního úkli-
du ulic.

„Jejich pracovní náplň vychá-
zí z označení veřejně prospěšné 
práce. Vykonávají úklidové práce, 
drobnou údržbu, čištění chodníků, 
čištění příkopů, kanalizace, ořezá-
vání náletových dřevin, nátěry zá-
bradlí v zimě úklid sněhu a podob-
ně. Smlouvu s úřadem práce jsme 
uzavřeli, abychom kompenzovali 
absenci pracovníků veřejné služby,“ 
uvedl ředitel technických služeb 

Obvod nově uklízí i patnáct veřejně prospěšných 

pracovníků, technické služby tuto pomoc vítají

Pracovníci technických služeb měli v lednu spoustu práce s odklíze-
ním sněhu. Třicet nových rukou jim výrazně pomohlo. 
 Foto: Pavla Mročková

Petr Smoleň. Pokračoval, že tito lidé 
pracují stejně jako zaměstnanci osm 
a půl hodiny denně. „A mohu kon-
statovat, že zatím jsem s jejich prací 
spokojený. Nejsou žádné problémy 
s  pracovním nasazením, kvituji i to, 
že také občasné testy na alkohol do-
padly dobře a nikoho podnapilého 
jsme nepřistihli,“ doplnil Petr Smo-
leň s tím, že veřejně prospěšní pra-
covníci tak dopomůžou k tomu, aby 
bylo centrum města daleko uprave-
nější. S úklidem rovněž pomáhají ti, 
kterým byly v rámci alternativních 
trestů nařízeny obecně prospěšné 
práce (amnestie prezidenta se ne-
vztahuje na ty, kterým nařízení na-
bylo právní moci v letošním roce). 
Jde o dva až tři lidi denně.  (red)

Petr Balvín a Michaela Kaczmarková za-
bodovali v rétorické soutěži. 
 Foto: archiv školy

vednosti ve školním kole ce-
lorepublikové soutěže Mladý 
Demosthenes. Ti nejzdatnější 
z nich se v pondělí 21. ledna 
utkali se svými soupeři v regi-
onálním kole, jež hostilo Men-
delovo gymnázium v Opavě. 
Mladí řečníci z Ostrčilky byli 
jedinými zástupci základních 
škol z obvodu Moravská Ost-
rava.

Přestože se škola do tohoto 
řečnického klání zapojila vů-
bec poprvé, čekalo jejich re-
prezentanty příjemné překva-
pení v podobě medailového 
umístění: V 1. kategorii (žáci 
6. – 7. ročníků) svým výkonem 
porotu zaujal Petr Balvín, kte-
rému právem náleží bronzová 
příčka. V kategorii žáků 8. – 9. 

tříd a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií zabodovala Michaela 
Kaczmarková, jež se může pyšnit 
ziskem stříbrné medaile. „Vítězům 
patří velké gratulace, obdiv za od-
vahu a poděkování za úspěšnou re-
prezentaci školy,“ uvedla ředitelka 
školy Hana Kimerová.  (red)

Volejbalové juniorky 

vybojovaly pohár

Kurzy jsou zdarma

Rodinné a komunitní centrum 
Chaloupka, které se nachází 
v areálu MŠ Repinova, se účast-
ní projektu podporující fi nanční 
a zdravotní gramotnost veřejnos-
ti. Pořádá semináře, které jsou 
určeny každému zájemci a jsou 
zdarma. 12. února od 9 hodin se 
lidé budou moci zúčastnit seminá-
ře Spoření a investování. 19. úno-
ra od 9 hodin začíná kurz pod 
názvem Zdravotní rizika dnešní 
populace. 5. března pak proběhne 
seminář Životní styl. Začíná rov-
něž v 9 hodin.  (pam)

Vítězný tým mladých volejbalis-
tek.  Foto: archiv klubu

Volejbalový klub Tělovýchovné 
jednoty Ostrava pořádal ve dnech 
5. až 6. ledna již 19. ročník mezi-
národního turnaje „O křišťálovou 
vázu“ za podpory statutárního 
města Ostravy, městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a MS 
kraje. Zúčastnilo se ho 17 týmů vě-
kové kategorie „ juniorky a kadetky“ 
z Česka, Slovenska a Polska. Utkání 
se odehrávala na čtyřech hřištích ve 
dvou halách a představilo se okolo 
200 volejbalistek mládežnické ka-
tegorie. Vítězkami turnaje se staly 
juniorky pořádajícího oddílu Tě-
lovýchovné jednoty Ostrava, které 
ve vyrovnaném a nervy drásajícím 
fi nálovém utkání porazily juniorky 
z  Prostějova 2:1.  (red)
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Stoletá žena recept na dlouhověkost 

svým hostům nakonec neprozradila
Moravská Ostrava a Přívoz 

má další stoletou obyvatel-

ku. 

Karolína Libišová oslavila význam-
né výročí 18. ledna ve svém bytě 
v Domě zvláštního určení v ulici 
Gajdošova, který zřizuje náš městský 
obvod. Mezi gratulanty byli i staros-
ta Jiří Havlíček, místostarostka Pet-
ra Bernfeldová a předseda komise 
APOS Jan Becher. „Oslavenkyně nás 
ohromila svou vitalitou, elánem do 
života a zodpovědností – i ve svém 
věku si nenechala ujít příležitost 
rozhodnout o našem budoucím pre-
zidentovi,“ řekla místostarostka Pet-
ra Bernfeldová. Jméno svého kandi-
dáta však neprozradila. Ani recept 
na dlouhověkost jsme se nedozvědě-
li. „ Asi jen pořád pracovat a starat 
se více o druhé než  sebe,“ odpově-
děla nám paní Libišová. Oslavenky-
ně nám vyprávěla o jejím nelehkém 
životě. Narodila se v Bašce u Frýd-
ku-Místku, poté žila v Metylovicích 
a do Ostravy se provdala. Vyučila 
se švadlenou, poté pracovala i ve 
Vítkovických železárnách. Do bytu, 
kam nás pozvala na svou oslavu, se 
přestěhovala se svým manželem již 

v roce 1975. Je zde spokojená, přes-
tože zde již bydlí sama. „Manžel už 
dávno zemřel,“ povzdechla si jinak 
veselá oslavenkyně. A jak vypadá 
běžný den stoleté ženy? „Ráno vstá-
vám kolem sedmé. Umyju se, nasní-
dám, zaliju kytky. Prostě jako každý 
jiný. Ráda chodím na procházky, 

často také do knihovny. Půjčuji si 
zamilované romány. Bohužel s vě-
kem se mi už nečte tak dobře jako 
za mlada, takže si i pustím televizi 
nebo poslechnu rádio,“ prozradila 
na sebe. Jedním dechem dodala, že 
ke spokojenému životu nepotřebuje 
ani alkohol, ani cigarety.

Oslavenkyni přišli popřát také starosta Jiří Havlíček a místostarostka 
Petra Bernfeldová.  Foto: Pavla Mročková

V našem obvodě 

se začíná natáčet fi lm

Cesta ven. Tak zní název celove-
černího hraného fi lmu, který se 
4. února začíná natáčet v našem 
obvodě. Scénáře a režie se ujal 
Petr Václav. Cesta ven vypráví 
současný příběh mladého rom-
ského páru Žanety a Davida, rodi-
čů malé Janičky. Jejich snaha žít 
slušně a důstojně naráží na man-
tinely tzv. romské sociální pasti, 
kterou je například rasismus či 
předsudky většinové společnosti.

V Cestě ven hrají neherci. „Ne-
budou číst scénář, budou pou-
ze obeznámeni se záměrem a se 
situacemi, do kterých se budou 
muset vžít a kterým přinesou 
nepředvídatelný duch jejich cha-
rakterů a mentality. Kameraman 
se jim bude snažit dát co největší 
svobodu, aby se mohli projevo-
vat přirozeně a my mohli zachytit 
neplánovatelnou, nenapsatelnou 
dávku lidství,“ popsal Petr Vác-
lav, který má za sebou snímky Pa-
ralelní světy nebo Marian a celou 
řadu dokumentů.

Tvůrce fi lmu Cesta ven podpo-
ruje i městský obvod. Poskytl jim 
jak zázemí pro štáb, tak i prosto-
ry - autentické byty k natáčení. 
 (pam)

Minikino trhá rekordy 

návštěvnosti

Nejmenší kino v Ostravě a jedno 
z nejmenších v celém Česku pře-
konává všechny své návštěvnické 
rekordy. V roce 2012 stoupl počet 
platících diváků na neuvěřitel-
ných dvaadvacet tisíc. Mnoho vět-
ších kin by Minikinu mohlo jeho 
návštěvnost závidět. V průběhu 
jediného roku stoupla návštěv-
nost kina o čtyři tisíce diváků. 
Dynamický nárůst návštěvnosti 
je zapříčiněn především digita-
lizací, která v kině proběhla na 
konci roku 2011 a která drama-
turgii umožňuje nasazovat tituly 
bez zpoždění oproti multiplexům. 
„Centru kultury a vzdělávání, kte-
ré kino provozuje, na digitalizaci 
přispěly Státní fond České repub-
liky pro podporu a rozvoj české 
kinematografi e, statutární město 
Ostrava a městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz. A nutno po-
dotknout, že se to vyplatilo,“ řekl 
dramaturg Vladimír Šmehlík. 
Zásadní roli ovšem hraje stabilně 
kvalitní dramaturgie, která kro-
mě hlavního programu zařazuje 
množství mimořádných projekcí 
a festivalů. 22044 diváků v kině, 
které má pouze sedmdesát seda-
del, je úspěch, kterým se zdejší 
dramaturgie může právem pyšnit. 
„Pro fungování kina je pak zcela 
zásadní i to, že disponuje kro-
mě projekčního sálu také jednou 
z nejoblíbenějších ostravských 
kaváren,“ doplnil Šmehlík.  (red)

Jak se tkají koberce?

Ostravské muzeum otevřelo 
v půlce ledna výstavu Země věč-
ného ohně – Ázerbajdžán. 
Část výstavy tvoří historické, ruč-
ně tkané koberce, které se v této 
zemi tkají dodnes. Až do 28.  
února se mohou školní výpravy 
zúčastnit workshopu Jak se tkají 
koberce? Výuky se ujal Ázerbáj-
džánec Rašíd, jenž si dovezl svůj 
tkalcovský stav. Samotní mladí 
návštěvníci si mohou vyzkoušet 
tkaní na jednoduchých „papíro-
vých stavech“. Objednávky za-
jišťuje Markéta Jarešová (tel.: 
737416810 nebo e-mail: m.jare-
sova@seznam.cz).  (pam)

KRÁTCE

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Puchmajerova 489/7 
43,51 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
Chelčického 649/10 112,12 m2
Nádražní 542/148 54,44 m2 
Nádražní 996/195 83,90 m2 
Nádražní 1110/44 156,25 m2
Nádražní 633/91 59,71 m2 
Na Jízdárně 2895/18 71,25 m2 
Na Jízdárně 2895/18 8,40 m2 
Tyršova 1761/14 178,15 m2 
Tyršova 1761/14 269,70 m2
Tyršova 1795/25 273,65 m2 
Arbesova 1059/9 garáž 17,00 m2 
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2
Jurečkova 490/3 58,00 m2 
Jurečkova 1860/4 149,80 m2 
Střední 1901/4 78,39 m2 
Střední 1901/4 42,25 m2 
Střelniční 10/1 116,41 m2 
Sokolská tř. 2443/42 garáž - 18 m2
Senovážná 2109/1 86,25 m2
Hrabákova 1780/5  213,26 m2 
Ahepjukova 2789/4  2,61 m2 
Puchmajerova 1799/9  37,94 m2

Boxerské tréninky byly součástí 
přípravy herců Národního diva-
dla Moravskoslezského na novou 
roli. „Jdeš o pět minut později, tak-
že 300 kliků. Pak si dáš chvíli apa-
ráty a po nich budeme spárovat, tak 

bacha, aby sis neodnes nějakýho 
kňoura,“ slýchali v lednu často Petr 
Houska, František Večeřa, Vladimír 
Čapka a David Viktora, kteří hrají 
v inscenaci  Slož mě něžně.

Aby svým postavám dodali auten-

tičnost, začali herci už před půl ro-
kem trénovat v klubu olympijského 
boxu Boxing Ostrava pod vedením 
hlavního trenéra Dalibora Fröhli-
cha: „S Petrem Houskou jsme za-
čali trénovat v létě, nejdříve formou 
individuálních tréninků, abychom 
prošli boxerskou abecedu a vysvět-
lili hlavní principy. Box totiž není 
žádné tupé mlácení, jak si spousta 
lidí myslí, naopak jde o velmi so-
fi stikovaný sport, který je hodně 
o koncentraci a psychice. Petr se 
brzy dostal do skupiny výkonnost-
ních boxerů, kteří boxují první 
ligu, extraligu, nejvyšší soutěže.“
Hlavní aktér Petr Houska vysvětlu-
je: „S nápadem na lekce boxu pro 
herce přišel režisér Janusz Klim-
sza a já jsem to uvítal, protože rád 
poznávám nové věci. Doufám, že 
vynaložené úsilí se do inscena-
ce promítne a že budou spokoje-
ni jak diváci, tak trenér i režisér.“ 
Černá komedie irského dramatika 

Ring volný, velí v Divadle Antonína Dvořáka
Billyho Rochea Slož mě něžně za-
vede diváky do prostředí potulných 
boxerů. Příběh ale odkryje hlavně 
dojemné lidské osudy, s nimiž se 
život krutě pomazlil. V hereckém 
ringu nebude chybět ani láska, kte-
rá se rodí ze setkání pár komplexů 
a „ztracených existencí“. (pam)

BC OSTRAVA se jako jedi-
ný z klubů na severní Moravě 
účastní nevyšších republiko-
vých soutěží: 1. liga, extraliga 
a Manažerská extraliga boxu, 
současně provozuje Sportov-
ní centrum mládeže (v celé 
ČR jsou jen čtyři centra) a na-
bízí i kondiční box pro veřej-
nost a nově na ZŠ Gen. Píky 
také kondiční box pro ženy 
a dívky. Mezi členy oddílu BC 
OSTRAVA najdeme několik 
reprezentantů v různých ka-
tegoriích.

V Parníku vystaví 

svou tvorbu děti
Klub Parník na Sokolské třídě dá 
prostor těm nejmenším výtvarní-
kům. Od 21. února zahajuje vý-
stavu dětských prací pod názvem 
Výtvarka nás baví. Hosté si budou 
moci prohlédnout práce dětí prv-
ního až čtvrtého ročníku. Ty mají 
jedno společné -  navštěvují krou-
žek Netradiční výtvarné techniky 
ve školní družině při základní 
škole Ostrava Matiční pod vede-
ním paní Dáši Novákové. Snadná 
dostupnost materiálů a fi nanční 
nenáročnost výtvarných prací 
je zajímavým lákadlem, inspi-
rací i motivací pro vychovatele, 
učitele mateřských i Základních 
škol. „Elán malých umělců přímo 
vybízí k následování, přijďte se 
tedy přesvědčit, jak nás výtvarka 
baví,“ zvou pořadatelé k návštěvě 
výstavy.  (red)

Pěvecké studio přibírá 

malé zpěváčky
Pokud máte doma dítě starší šesti 
sedmi let, které má pěvecký talent 
anebo pokud chcete vědět, zda ho 
vůbec má, můžete se obrátit na Pě-
vecké studio při Národním divadle 
moravskoslezském. Vede do bývalá 
operní zpěvačka Eva Gebauerová 
Phillips. „Víte, mnoho lidí se do-
mnívá, že moje hodiny si nemohou 
fi nančně dovolit. Tak tomu ale ur-
čitě není. Navíc jsem ochotná dát 
úvodní lekci, na které zjistím, jak 
na tom dítě je, zcela zdarma,“ říká 
bývala operní sopranistka. Navíc 
si dala sama sobě jeden velký slib. 
„Když jsem byla mladá, pocházela 
jsem opravdu z chudých poměrů. 
Školu jsem mohla vystudovat jen 
díky pomoci státu, díky stipendiu. 
Proto jsem se rozhodla tento dluh 
splatit tím, že vychovám deset pěv-
ců. To jsem sice už splnila, ale úkol 
se mi natolik zalíbil, že v něm pokra-
čuji,“ usmívala se Eva Gebauerová.

Pokud by někdo měl o lekce zpěvu 
pro své dítě zájem, může si zavolat 
na číslo 596 112 575. O tom, že je 
pěvecké studio kvalitní, svědčí i ten 
fakt, že nad ním převzal záštitu mís-
tostarosta Tomáš Kuřec.  (pam)


