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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK

Chcete u nás bydlet 

nebo podnikat?

Městský obvod spustil nový webo-
vý portál s aktuální nabídkou vol-
ných bytů, nebytových prostor 
a ostatních nemovitostí určených 
k prodeji či pronájmu. Naleznete 
jej na www.nemovitostimoap.cz.  

ZPRÁVA MĚSÍCE

práce na zlepšení 
a efektivnější správě 
domovního a bytové-
ho fondu neustávají. 
V druhé polovině loň-
ského roku jsme po 
dlouhých letech opět 
zřídili funkci domovníka, kterou 
mohou vykonávat samotní ná-
jemníci. Do konce roku se nám při-
hlásily dvě desítky zájemců a je-
jich činnost se během velmi krátké 
doby skutečně osvědčila. Výrazně 
vzrostla nejen spokojenost nájem-
níků, ale také techničtí pracovníci 
majetkového odboru zaznamenali 
v mnohém kvalitnější spolupráci 
a ochotu víc komunikovat o aktu-
álních problémech souvisejících s 
bydlením. Ráda bych upozornila, 
že uchazeči o domovnictví se mo-
hou stále hlásit na majetkovém 
odboru, kde získají podrobné 
informace o podmínkách a kon-
krétní nabídce našeho obvodu. Od 
letošního února uvádíme v život 
ještě jednu novinku. Tentokrát 
vycházíme vstříc  požadavkům 
nájemníků a zřizujeme pracovní 
pozici údržbář. Potřeba vzniku 
takového řemeslníka vyplynula 
z toho, že část hlášených závad 
a oprav týkajících se domovní-
ho a bytového fondu je drobného 
charakteru. Musím přiznat, že 
neznám nikoho, kdo by v klidu 
čekal i několik dnů na opravu va-
nové baterie nebo výměnu kliky 
u dveří. Všichni nájemníci totiž 
nejsou kutilové. Dosud jsme tyto 
činnosti řešili dodavatelsky. Jen-
že fi rmy nedokázaly v některých 
případech zajistit požadovanou 
operativnost a údržba byla také 
předražována. Hlásit závady 
a požadavky na opravy v obec-
ních domech a bytech mohou ná-
jemníci na majetkovém odboru 
(tel.: 599 442 604, 599 442 603). 
Zde bude vyhodnocen charakter 
a rozsah požadavku a obratem 
zajištěno jeho vyřešení. Buď bude 
na místo poslán údržbář, či vy-
braná odborná fi rma. 

Mám také dobrou zprávu, po-
kud jde o nabídky nejen volných 
bytů a nebytových prostor, ale 
i ostatních nemovitostí určených 
k pronájmu, případně k prodeji. 
Koncem února jsme spustili nový 
webový portál s aktuální nabíd-
kou těchto nemovitostí. Jsem pře-
svědčena, že jeho jednoduchost 
a přehlednost všichni přivítají, 
stejně jako ostatní vstřícné kro-
ky, které vedeme jedním směrem 
– zefektivnit a zpříjemnit komu-
nikaci mezi občany a úředníky 
obvodu, usnadnit práci a rychle 
a dobře řešit problémy a potíže 
lidí. Není to jednoduchá cesta, ale 
ráda bych vzkázala všem skepti-
kům, že ten, kdo říká, že něco udě-
lat nejde, ten by neměl překážet 
tomu, kdo to dělá.

Petra Bernfeldová, 
místostarostka

Pokračování na str. 3

Lidé z našeho obvodu i cestující 
se dočkali. Obvod se pustil do 
letošní nejvýznamnější investice 
– Estetizace přednádražního pro-
storu. Dobrou zprávou je, že jsme 
oproti první vyhlášené veřejné 
zakázce vysoutěžili o více než 40 
miliónů korun nižší cenu.
Podle plánů měla Estetizace před-
nádražního prostoru začít již minu-
lý rok, kdy obvod vypsal výběrové 
řízení na dodavatele stavby. „Veřej-
nou zakázku jsme ale zrušili, jelikož 
jsme pojali podezření na společný 
postup uchazečů o veřejnou zakáz-
ku odporující zásadám transparent-
nosti a rovného zacházení,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Obvod proto vypsal druhou sou-
těž, která probíhala transparentně 
a v pořádku. „Stavbu bude realizo-
vat společnost OHL ŽS, a.s.,“ upřes-
nil místostarosta. Pokračoval, že 
původní, loňská veřejná soutěž na 
Estetizaci přednádražního prosto-
ru byla vysoutěžena za 111 milionů 
korun, nyní je cena 71 milionů včet-

Obvod rekonstruuje přednádraží

Prostory před hlavním nádražím se již brzy radikálně změní. 
 Foto: Pavla Mročková

Nová podoba přednádraží (studie).

Rada městského obvodu vyhlásila 
již druhý ročník fotosoutěže, le-
tos pod názvem Čtyři roční období 
v Moravské Ostravě a Přívozu. 

Zadání je snadné – zachytit život 
lidí v našem obvodu během čtyř roč-
ních období. Jedná se o fotografi e 
z kulturních, společenských, spor-
tovních akcí, ale i z běžného každo-
denního života. „První ročník soutě-
že se nám povedl, lidé zaslali velice 
hezké snímky. Bohužel účast soutě-
žících byla poměrně nízká. Doufám 
proto, že tentokrát se zapojí více 
lidí,“ podotkl starosta Jiří Havlíček.

Do soutěže se mohou přihlásit 
amatérští i profesionální fotografo-
vé, občané a návštěvníci centrálního 
ostravského obvodu svými fotogra-
fi emi o minimálním rozměru 15 x 21 
cm a větším. Přihláška je ke stažení 
v aktualitách internetových stránek 
www.moap.cz. Autor se může pre-
zentovat nejvýše 10 snímky. 

Fotíte? Přihlaste 

se do soutěže

Práce prováděné během měsíce března:
•  budou provedeny průzkumné práce,
•  dojde k vytyčování inženýrských sítí,
•  bude provedeno zřízení staveniště a přípojky staveniště,
•   bude zajištěno kácení a likvidace dřevin. Na podzim bude 

provedena náhradní výsadba,
•  bude zahájeno bouráni zdi vedle zastávek trolejbusů.

„Omlouváme za komplikace, které v průběhu roku nastanou z dů-
vodu stavby. O jednotlivých pracích budeme průběžně informo-
vat ve Zpravodaji Centrum a na webových stránkách městského 
obvodu www.moap.cz,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

cování a spolufi nancování,“ vysvětlil 
Dalibor Mouka.

Zhotovitel stavby si již 22. února 
převzal staveniště. Dílo by mělo být 
hotovo za 270 dní od tohoto dne. 
A co se vlastně všechno bude před 
nádražím dít? „Především vznik-
ne funkční propojení jednotlivých 
druhů veřejné hromadné dopravy 
a přibude nová točna pro dálkové 
autobusy,“ nastínil Dalibor Mouka. 
Bude vybudována rampa pro bez-
bariérový přístup na nádraží, dispe-
čink se zázemím pro řidiče a objekt 
s občerstvením a veřejnými toaleta-
mi. V polyfunkčním objektu s věží 
vznikne bistro s krytou čekárnou, 
bezbariérové WC, zázemí pro řidiče, 
dispečink, krytá zastávka a hodino-
vá věž s propagační plochou. „Roz-
šíříme trolejbusovou smyčku tím, že 
zvětšíme poloměr vnějšího oblouku 
a změníme tvar a velikost středo-
vého ostrůvku. Upravíme i kašnu. 
Bude zakomponována pod domi-
nantní středové okruží přístřešku 
před výpravní budovou. Nový ná-
vrh je sestaven ze tří kompozičních 
prvků situovaných: tryska s vodo-
tryskem, růže a pítko,“ pokračoval 
místostarosta. 

V současné době je na parkovišti 
před nádražím 50 stání. Přibudou 
ale další a celkem jich zde bude 93. 
Vytvořeno bude propojení mezi uli-
cí Nádražní a prostorem mezi ulice-
mi Nádražní a Wattovou. Zároveň 
bude vybudováno parkoviště pro 
osobní automobily v prostoru uvnitř 
navržené smyčky.  V rámci celkové 
estetizace dojde k úpravě zeleně, 
a to z estetických i pěstebních dů-
vodů. Nově budou vysázeny dřeviny 
i v parkovišti podél budovy policie 
a na odlehlejším parkovišti na ul. 
Wattová.    (pam)

ně DPH. I při zachování původního 
projektu tak činí úspora v porovnání 
s první soutěží více než 40 milionů 
korun. „Přislíbená dotace je ve výši 
103 milionů korun, stejně tak i spo-
lufi nancování z rozpočtu města ve 
výši 20 milionů korun. V rozpočtu 
obvodu na letošní rok je vyčleněno 
sedm milionů korun na předfi nan-

Zastupitelé městského obvodu 
schválili v prosinci loňského roku 
záměr sloučení dvou základních 
škol našeho obvodu, a to ZŠ Kouni-
cova a ZŠ Gen. Píky. Vedení obvo-
du chce zdůraznit, že jde o sloučení 
organizační, které po projednání 
v radě a zastupitelstvu městského 
obvodu proběhne pravděpodob-
ně k 1. lednu 2014. Toto slouče-
ní nebude mít vliv na fungování 

a praktický chod obou základních 
škol. Obě školy přejdou pod jedno 
vedení, ale provoz na obou školách 
bude nadále zachován. „ZŠ Kouni-
cova bude i nadále plnit vzdělávací 
činnost ve všech ročnících, včetně 
1. tříd. V případě zájmu je vedení 
školy připraveno poskytnout infor-
mace a dále přijímat žáky do všech 
tříd,“ uvedl místostarosta Tomáš 
Kuřec. 

V pedagogickém sboru Základní 
školy Kounicova jsou kromě peda-
gogů s běžnými aprobacemi i spe-
ciální pedagogové, kteří pomáhají 
při výuce žáků se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami (s vývojo-
vými poruchami učení či chování 
nebo se zdravotním postižením). 

Základní školu navštěvují děti 
z celé Ostravy i blízkého okolí. 

 (red)

Obvod stojí za občany:

strážníci v ulici

Nádražní zůstanou

Městská policie Ostrava, řízená ma-
gistrátem, zřizuje novou služebnu 
v Přívoze v ulici Slovenská 5. Z toho-
to důvodu mělo dojít k přestěhování 
a zrušení služebny v ulici Nádraž-
ní 168. „Jednali jsme s ředitelem 
Městské policie Ostrava Zdeňkem 
Harazimem a našli společné řešení. 
Vyšli jsme vstříc požadavkům měst-
ské policie, které se týkaly úpravy 
a zmenšení prostoru v Nádražní tak, 
aby zde mohla služebna nadále fun-
govat. Na stávající adrese bude za-
chováno místo pro komunikaci s 24 
hodinovou službou, zároveň bude 
zachován stávající kamerový systém. 
V domě bude námi rekonstruován 
byt, který bude v obecním zájmu při-
dělen strážníkovi pracujícímu v této 
lokalitě,“ uvedl Dalibor Mouka s tím, 
že zachování služebny a úzkou spo-
lupráci s městskou policií  vnímá ve-
dení obvodu jako důležitý krok pro 
udržení bezpečnosti v této lokalitě. 
Proti zrušení služebny se postavili 
také lidé, kteří v dané oblasti bydlí. 
Jedná se o lokalitu ulic Nádražní, 
náměstí Sv. Čecha a nejbližší okolí. 
„Radní městského obvodu vyjádřili 
podporu zachování služebny v této 
části Přívozu. Náklady na stavební 
úpravy vedoucí k jejímu zachování 
budou hrazeny z obecního rozpoč-
tu, “ doplnil místostarosta Dalibor 
Mouka.  (red)

V budově ZŠ Kounicova bude i nadále probíhat výuka
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BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

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 březnu:
Vanda Botorová, Josef Brandejský, 
Leo Buxbaum, Františka Čiháková, 
Vlasta Davidková, Josefa Denešová, 
Eliška Fialová, Josef Jermář, Zden-
ka Kavková, Valter Klocek, Jiřina 
Klosová, Jaroslav Konečný, Erika 
Kubková, Drahomíra Marková, Rů-
žena Nohavicová, Helena Paszová, 
Rudolf Pondo, Irina Przebindová, 
Anna Staňková, Jarmila Střílková 
a Ludmila Surmová.

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Nádražní 996/195
byt č. 1, 3+1, 104,20 m2 byt č. 4, 2+1, 80,50 m2 
byt č. 2, 2+1, 77,80 m2  byt č. 5, 3+1, 104,20 m2 
byt č. 3, 3+1, 106,50 m2  byt č. 8, 1+1, 56,65 m2 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ
28. října 2592/151 2+1
Sládkova 373/6  1+1
Hornopolní 595/26 3+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
Senovážná 2111/9 1+1
Gorkého 2085/7 2+1
Nádražní 694/80 2+1
Českobratrská113/22 2+1
Úprkova 75/11 1+1
Na Můstku 905/8 1+1
Jungmannova 604/8 3+1
Palackého 896/77 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
K. Světlé 210/13 2+1
Spodní 2148/30 2+1
Spodní 2147/32 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

ANKETA ZASTUPITELŮ

Petra Bernfeldová, 

Ostravak:

Čipování psů má nesporně své 
výhody. Zejména, když se takový 
domácí mazlíček zaběhne, stává se 
rázem díky evidenci jeho identifi -
kace snadnější a majitelé tak mají 
větší šanci, že se zvíře dostane 
domů co nejrychleji. Myslím si ale, 
že by mělo zůstat výhradně na roz-
hodnutí majitele, zda nechá svého 
psa čipovat či nikoli. Direktivní 
nařízení není šťastné a nedivím se, 
že se někteří pejskaři proti tomu-
to kroku města důrazně ohrazují. 
Na druhou stranu je potěšitelná 
vstřícnost vedení Moravské Ost-
ravy a Přívozu. Hlavně starší lidé 
a milovníci zvířat, kteří nemají na 
tento úkon dostatek fi nančních 
prostředků, jistě přivítají pomoc 
obvodu v podobě alespoň částečné 
úhrady aplikace čipu svým čtyřno-
hým miláčkům. 

Sylvie Tobiczyková, ODS:

Pokud by se měly lidem vrátit in-
vestice spojené s čipováním psů, 
muselo by uhradit celkovou platbu 
za čipování město - jako to např. 
vyřešil Cheb, Rýmařov, Náchod, 
Litoměřice a další města. Důvod 
zde vidím. Občané Moravské Os-
travy mají docela vysoké poplatky 
za psy a jen minimum dostupných 
služeb (snad jen ty sáčky na exkre-
menty), ale chybí jim více prosto-
rů na venčení, více košů na odpad 
a hlavně postrádám úklid po neu-
kázněných majitelích psů.

Stanislava Kaniová, 

TOP 09:

Čipování psů má pro jejich majite-

le celou řadu výhod. Není to tedy 
jen nepříjemná povinnost, kterou 
je třeba vyvážit fi nančně. Snižová-
ní poplatků za psy osobně nepod-
poruji, ale co  rozhodně podporuji, 
je oprávněný požadavek majitelů 
psů na čisté chodníky a travnaté 
plochy bez výkalů. Potkávám ob-
čany, kteří po svých psích miláč-
cích uklízejí, a jsou rozhořčeni, 
když se jiným nepořádnost tole-
ruje. Poměrně vysoký poplatek by 
měl stačit na to, aby obvod více 
dbal na čistotu. 

Jiří Havlíček, ČSSD:

Čipování psů podporuji. Jsem 
přesvědčen o tom, že je výhodné 
pro obě strany, jak pro chovatele 
a jeho psa, tak i pro městský úřad. 
Samozřejmě vnímám velice citlivě 
i fakt, že lidé musí za čipování pla-
tit a jsou pro ně výdaje navíc. Pro-
to jsem moc rád, že jim náš obvod 
vychází vstříc a sníží na příští rok 
poplatek za psy. Jsem si jist, že při 
ztrátě psa chovatel čip velice ocení. 
Tím spíše, že jsem objevil i národ-
ní registr zvířat, do kterého si kaž-
dý může svého čtyřnohého přítele 
zaregistrovat. Více informací zá-
jemci najdou na internetové adre-
se www.narodniregistr.cz.

Josef Blahuta, KSČM:

Ano. Jsem pro kompenzaci nákla-
dů majitelům psů formou snížení 
ročního místního poplatku ze psů. 
Chápal bych to jako vstřícný krok 
vůči občanům našeho obvodu, kte-
ří vlastní psy. Věřím, že tento po-
stoj uvítají majitelé psů a zároveň 
i ta část občanů, kteří žehrají na 
pokálené cesty, chodníky, trávníky 
a jiné veřejné prostory.

Podporujete snížení sazby poplatků za psy, aby 

se lidem vrátily investice spojené s čipováním?

ANKETA

Co si myslíte 

o čipování psů? 

Je podle vás nutné?

Jakub Veselík, 23 let, 

student:

Já osobně s či-
pováním souhla-
sím. Když se ně-
komu ztratí pes, 
mnohem snad-
něji se najde. Myslím si, že i útul-
ky pak nebudou tak plné. Mého 
psa čipování teprve čeká, ale ne-
mám s tím problém. A pokud by 
nám radnice dala slevu příští rok 
za poplatky, nemám opravdu co 
řešit. Bylo by to výborné.

Petra Bittnerová, 37 let, 

na mateřské dovolené:

Mně povinné 
čipování ne-
vadí. Člověk je 
pak klidnější, 
protože když se 
pes ztratí, je větší šance ho rychle 
nalézt. Už jsem to jednou zažila, 
že se mi pes zaběhnul a byly to 
nervy. Naštěstí se pak našel, ale 
už bych to zažít nechtěla. Myslím, 
že ani pořizovací cena za čipová-
ní není až tak vysoká, takže proti 
rozhodně nejsem.

Lucie Veselská, 34let, 

na mateřské dovolené:

S povinným či-
pováním psů 
bych souhlasila, 
pokud by exis-
toval celostát-
ní registr psů. 
Takto mi to ale přijde nedotaže-
né. Na druhou stranu, když bude 
mít Ostrava svůj registr, při ztrátě 
psa čip pomůže. Daleko více bych 
uvítala, kdyby bylo čipování dob-
rovolné. 

Eva Schiff auerová, 40 let, 

ekonom: 

Podle mne je 
hloupost povinně 
čipovat psa, který 
už má tetování. 
To jsou oprav-
du vyhozené peníze. Čipování by 
mělo být dobrovolné, protože je 
věcí každého majitele, zda ho chce 
mít či nikoliv. Možná ale pak ne-
budou tak plné útulky pro psy.

KONTAKTY

Podle této vyhlášky musí mít každý 
pes žijící na území města Ostravy 
do konce tohoto roku elektronický 
čip. Tuto vyhlášku se nyní vedení 
obvodu snaží zmírnit. „Rozhodli 
jsme se, že vyjdeme našim obyvate-
lům vstříc a pomůžeme jim zmírnit 
výdaje, které s sebou čipování při-
náší. Proto jsme navrhli zastupi-
telstvu našeho městského obvodu 
snížit poplatky za psy, a to o dvě stě 
korun. Například lidé, kteří bydlí 
v rodinném domku, nebudou v roce 
2014 platit za prvního psa nic, pení-
ze z peněženky nevytáhnou ani lidé, 
kteří pobírají důchod. V bytovém 
domě bude sazba poplatku činit 
za prvního psa místo 1 500 korun 
pouze 1 300 korun,“ uvedl místosta-
rosta Dalibor Mouka a pokračoval: 
„Zvažovali jsme ještě, jak se posta-
vit k čipování starých a nemocných 

psů. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o obecně závaznou vyhlášku města 
Ostravy, na základě které musí být 
čipováni všichni psi, necháváme 
toto na veterinářích, kteří své paci-
enty dobře znají a mohou posoudit 
a případně s majitelem dohodnout 
smluvní cenu.“ Nová sazba za po-
platky bude platit pouze v roce 
2014. Návrh rady ale ještě musí 
posvětit zastupitelé našeho obvodu 
i statutárního města Ostravy.

Od nového roku musí být čipem 
označeni všichni nově narození psi 
nejpozději do svých 3 měsíců. Psy, 
které mají Ostravané už nyní doma, 
se budou muset načipovat nejpoz-
ději do konce roku 2013. Chovatel 
psa je povinen přihlásit psa po nači-
pování do evidence, kterou pro náš 
městský obvod povede Odbor fi nan-
cí a rozpočtu (kanc. č. 148). 

Přispějeme pejskařům 

na povinné čipování
Statutární město Ostrava vydalo Obecně závaznou vyhláš-

ku, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence 

jejich chovatelů. 

Majitelka psa na snímku s povinným čipováním nesouhlasí. Podle ní 
je to zbytečné a fi nančně náročné. Snížení poplatku by proto uvítala. 
 Foto: Věra Slívová

Město Ostrava v současné době při-
pravuje novelu vyhlášky. Podle ní  
by měli na základě doporučení mi-
nisterstva zemědělství být psi, kteří 
byli před 1. lednem 2013 označeni 
čitelným tetováním, považováni za 

trvale označené dle uvedené vy-
hlášky. Chovatel psa označeného 
tetováním se přihlásí do evidence 
chovatelů u příslušného městské-
ho obvodu. O tom, zda bude novela 
schválena, rozhodnou zastupitelé 

města na svém zasedání 20. března 
2013. Za další novinku by mohlo 
být považováno poskytnutí pří-
spěvku ve výši 100 korun chovate-
lům, kteří v roce 2013 označí svého 
psa čipem. 

Tetovaní psi možná čip potřebovat nebudou Konkurzní řízení 

na ředitele škol
Rada Moravskoslezského kraje vy-
hlásila konkurzní řízení na dvě ve-
doucí pracovní místa ředitelů pří-
spěvkových organizací. Jde o post 
ředitele Střední průmyslové školy 
elektrotechniky a informatiky Ost-
rava a Základní umělecké školy. Zá-
jemci mohou přihlášky podávat do 
19. března. Více informací najdou na 
www.moap.cz v Aktualitách. (red)

Senioři vystaví tvorbu

Klub seniorů Gajdošova 39 pořá-
dá prodejní výstavku rukodělných 
výrobků s tématem Velikonoc ve 
dnech 16. března od 10 do 16 hodin 
a 17. března od 10 do 14 hodin.
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POLICEJNÍ STŘÍPKY KRÁTCEV dětském ráji nebude čas na zlobení
Strážníci dopadli 

zloděje

Strážníci při pochůzce v Morav-
ské Ostravě spatřili dva utíkající 
muže. Jeden pronásledoval dru-
hého, a když viděl strážníky, po-
žádal je o pomoc s tím, že muž, 
kterého se snaží dostihnout, mu 
před chvílí odcizil peněženku. 
Strážníci se za pachatelem roz-
běhli a po chvíli ho skutečně do-
padli. 33letého muže pak předali 
přivolaným policistům.

Kradl kanálová víka

Na tísňovou linku městské po-
licie se obrátil občan, že v Mo-
ravské Ostravě jde po ulici muž, 
který tlačí vozík naložený něja-
kým kovovým materiálem. Na 
uvedeném místě strážníci muže 
(25 let) skutečně našli. Ve vozíku 
vezl litinové kanálové víko. Při-
znal strážníkům, že ho chtěl pro-
dat v nedaleké sběrně, ale tam ho 
odmítli. Přiznal také, že kanálové 
víko odcizil. Nenechavému muži 
nyní hrozí pokuta až do výše 
15 000 korun. 

Muž zranil strážníka, 

přejel mu nohu

Strážníci si u jedné z křižovatek 
v centru města povšimli dvou za 
sebou stojících vozidel před pře-
chodem pro chodce. Řidič prv-
ního z nich je oslovil s tím, že za 
ním stojící vozidlo do něj narazi-
lo. Měl rovněž podezření, že řidič 
tohoto vozidla je opilý. Strážníci 
se s ním domluvili, že nejprve 
objedou místo nehody, postaví se 
za nabouraná vozidla a zapnou 
výstražnou světelnou signalizaci 
na služebním vozidle pro ostatní 
účastníky silničního provozu. Ve 
chvíli, kdy se otáčeli do protismě-
ru, si však všimli, že údajně opilý 
řidič se svým vozidlem z místa 
odjíždí. 

Jeden ze strážníků ihned vy-
stoupil, odjíždějícího řidiče za-
stavil a informoval, že nemůže 
svévolně opustit místo dopravní 
nehody, jíž je účastníkem. Řidič 
však výzvu ignoroval a pokračo-
val v jízdě. Přitom najel stráž-
níkovi na nohu a přejel mu přes 
nárt. Druhý strážník, který seděl 
za volantem služebního vozi-
dla, se se zapnutým výstražným 
zařízením rozjel za ujíždějícím 
řidičem. Ujíždějící řidič (53 let) 
po ujetí několika desítek metrů 
sám zastavil a z vozidla vystoupil.  
Událost si vzápětí převzali k dal-
šímu šetření přivolaní policisté. 
Zraněný strážník je v současné 
době na nemocenské.  (pam)

Projekt představí 

aktivní seniory

Televizní studio Ostrava připra-
vuje na podzim nový projekt vě-
novaný aktivním seniorům.  Má 
název Žiješ jenom 2x a jeho fi lo-
zofi í je ukázat, že odchodem do 
důchodu život nekončí. Právě 
naopak – že je čas zažít velké věci 
a leccos nového se naučit. „Pořad 
se bude vysílat každý týden a jeho 
průvodcem je herec Pavel Zední-
ček. Každý díl má hlavního hrdinu 
- seniora, který chce začít s novou 
či staronovou aktivitou. My jej 
na cestě za jeho snem doprovo-
díme. Najdeme mu kouče, který 
jej navede a naučí vše potřebné,“ 
upřesňuje dramaturgyně Jana 
Bohušová. 

Televize hledá seniory, kteří by 
měli chuť stát se hlavními hrdiny 
projektu. Musí mít 62 a více let 
a hlavně cíl, sen a chuť si jej spl-
nit. Svá přání a přihlášky s foto-
grafi í, životopisem a telefonickým 
kontaktem posílejte na e-mail: 
zijesjenom2x@ceskatelevize.cz 
nebo na adresu Česká televize, 
Dvořákova 18, 728 20, Ostrava.

 (pam)

Fotíte? Přihlaste se do soutěže

Každá fotografi e musí být zřetelně 
označena názvem shodným s ná-
zvem snímku na přihlášce, jménem 
a příjmením a adresou autora. Fo-
tografi e bez řádného označení ne-
budou do soutěže zařazeny.

O vítězích rozhodne hodnotící 
komise schválená radou městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Autoři vítězných fotografi í získají 
fi nanční odměnu. Za první místo 
obdrží čtyři tisíce, za druhé místo 
tři tisíce, za třetí místo dva tisíce, za 

čtvrté místo tisíc a za páté místo pět 
set korun.

Obálku s fotografi emi, datovým 
CD a vyplněnou přihláškou v uza-
vřené obálce označené „FOTOGRA-
FICKÁ SOUTĚŽ“ je možno předat 
osobně na podatelnu Úřadu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz (dveře č. 142) nebo odeslat 
poštou na adresu Úřad městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostra-
va. Fotografi e je možné odevzdat do 
soutěže až do 30. září 2013.

Pokračování ze str. 1

Za tento snímek pod názvem Dnes zůstaneme doma získal v prvním 
ročníku soutěže druhé místo Arnošt Bik. První nebylo uděleno. 
 Foto: Arnošt Bik

O Dětském ráji u Komen-

ského sadů se dá říct co-

koli, jen ne, že je obyčejný 

a nudný. Platí zde nepsané 

pravidlo, že kdo si hraje, 

nezlobí. 

Zábava je v tomto jedinečném zaří-
zení dětem servírována ve velkých 
porcích a bezstarostné chvíle plné 
radosti tu prožily stovky, ne-li ti-
síce nadšených ostravských dětí. 
„Od 1.března má Dětský ráj nového 
provozovatele, a to rovnou na příš-
tích deset let. Objekt bude nadále 
využíván po celý rok jako dětská 
herna s novými hracími prvky. Ma-
lým i velkým návštěvníkům bude 
k dispozici také kavárna a cukrárna. 
Nově se mohou děti těšit na pra-
videlné tematické akce a nabídku 
volnočasových aktivit jednak pro 
rodiče s dětmi, ale také pro děti 
předškolního a školního věku,“ uvá-
dí místostarostka Petra Bernfeldová 
s tím, že venkovní areál bude i na-
dále využíván jako bezplatné hřiště.

Radní městského obvodu také 
vyslyšeli přání některých rodičů, 
aby byl Dětský ráj otevřen denně už 
před desátou hodinou. „Proto bude 

provoz zajištěn od října do dubna 
vždy od 9 do 17 hodin a od jara do 
podzimu, tedy od května do října, už 
od půl deváté až do 19 hodin. V pří-
padě nepříznivých klimatických 
podmínek je nový nájemce samo-
zřejmě oprávněn provoz venkovní 
části vyhledávaného hřiště omezit 
nebo zcela přerušit,“ říká místosta-
rostka.

V současné době jsou v Dětském 
ráji prováděny nezbytné stavební 
opravy a přípravné práce tak, aby 
mohl být slavnostně 1. května opět 
otevřen. Mimochodem, v roce 2012 
obvod ze svého rozpočtu uvolnil 
1,1 mil. Kč na zateplení střechy ob-
jektu a novou krytinu z PVC fólie. 
Kromě toho byly opraveny komíny 
a instalováno nové osvětlení.  (red)

Kdo si hraje, nezlobí. Děti svůj ráj opravdu milují. 
 Foto: Pavla Mročková

Pokud cestujete městskou hromad-
nou dopravou, věnujte pozornost 
několika změnám, které platí od 
3. března. Na linkách zajišťujících 
obsluhu městského obvodu Ost-
rava – Moravská Ostrava a Přívoz 
dojde ke změně trasy linky 4, která 
nově zajistí na místo linky 9 spojení 
na Hranečník a do Kunčic (spojení 
do přestupního uzlu Hranečník tak 
bude v dopoledních a podvečerních 
hodinách častější – v intervalech 
10 min). Linka 9 bude vedena na 
konečnou zastávku Plynárny a díky 
změně trasy linky 4 bude moci být 
provozována pouze v době dopravní 
špičky, čímž dojde k úspoře provoz-
ních nákladů. Trasy linek 4 a 9 ve 
směru do Svinova se nemění. Dále 
bude změněna trasa linky 12, která 
bude nově ukončena na zastávce 

Výstaviště a v době dopravní špičky 
bude pokračovat až do přestupní-
ho uzlu Hranečník. Touto změnou 
bude především zajištěna náhrada 
spojení Vítkovic s přestupním uzlem 
Hranečník a zároveň již bude trasa 
linky 12 splňovat požadavky na pří-
mé spojení budoucích přestupních 
terminálů Hranečník a Dubina In-
terspar. Na lince zároveň dojde ke 
zkrácení provozních intervalů do-
poledne a v pozdním odpoledni z 20 
na 10 minut. V Přívoze ji pak nahra-
dí linka 11, která bude prodloužena 
přes centrum města až na konečnou 
zastávku Hlučínská. Dále dojde 
z důvodu úspor ke zrušení linky 
13, která má většinu trasy shodnou 
s linkou 2. Kapacita linky 13 bude 
nahrazena posílením linky 6, na níž 
budou nasazovány dvouvozové sou-

pravy. V autobusové dopravě dojde 
k prodloužení linky 50, která bude 
vedena z Mírového náměstí do Hra-
bůvky a Nové Bělé na místo stávající 
linky 24, čímž vznikne nové přímé 
spojení centra města se zmíněnými 
oblastmi. Další změnou bude ome-
zení linky 37, která z důvodu úspor 
dopravních výkonů a souběhu s lin-
kami 39 a 102 po 20. h obslouží 
pouze Porubu a Svinov. V trase přes 
Fifejdy cestující mohou využít spo-
je linek 39, 102 a 108. Dále dojde 
k omezení doby, kdy je linka 54 pro-
vozována v intervalech 5 min, pouze 
na nezbytně nutné období během 
ranní dopravní špičky. Poslední 
změnou je zrušení minibusové linky 
99, jejíž všechny zastávky jsou v do-
cházkové vzdálenosti jiných zastá-
vek. (red)

Změny v městské hromadné dopravě

Pokud se staráte o svého blízkého, 
potřebujete osobní asistenci pro 
dítě se zdravotním postižením či 
jen hledáte radu nebo pomoc při 
péči o domácnost, může vám po-
moct nový webový portál sociál-
ních služeb a souvisejících aktivit.  
Na webovém portálu www.soci-
alnisluzby.ostrava.cz naleznete 
pravidelně aktualizovaný přehled 
sociálních služeb a souvisejících 
aktivit organizací, jejichž činnost 
je fi nančně podporována z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy.

Webový portál je dalším z vý-
sledků dlouhodobé spolupráce 
zástupců města a organizací pů-
sobících v sociální oblasti. Veškeré 

aktivity komunitního plánování 
jsou směřovány ke zvyšování do-
stupnosti a optimalizaci sítě soci-
álních služeb, a to s ohledem na 
potřeby občanů a fi nanční efek-
tivnost. Poskytovatelé sociálních 
služeb věří, že se nový portál stane 
praktickou pomůckou při hledání 
řešení obtížných životních situací 
a poskytne zájemcům ucelený pře-
hled o nabízených sociálních služ-
bách v našem městě. Další infor-
mace o poskytovatelích sociálních 
služeb a souvisejících aktivitách 
a o procesu komunitního plánová-
ní v Ostravě naleznete na interne-
tových stránkách www.kpostrava.
cz a www.ostrava.cz.  (red)

Nový web pomůže najít 

sociální službu 

Již od roku 2009 funguje v centru 
Ostravy, v ulici Zámecká 10, staci-
onární centrum prevence, provo-
zované Městskou policií Ostrava. 
Občané se zde mohou obracet na 
přítomné strážníky se svými dotazy, 
náměty a žádostmi, týkajícími se ve-
řejného pořádku, prevence krimina-
lity a upevňování pořádku a bezpečí 
v našem městě. Centrum slouží rov-
něž jako poradna pro občany. Jsou 
zde k dispozici i kontakty na krizová 
centra, azylové domy a intervenční 

centra. „Lidé se nejčastěji obracejí 
na pracovníky stacionárního centra 
s problematikou domácího násilí, 
šikanování dětí na školách, požadu-
jí řešení parkování v místě bydliště, 
dotazují se na platnost a výměny 
dokladů, hledají pomoc ve složitých 
životních situacích,“ uvedla příklad 
preventistka městské policie Vla-
dimíra Zychová. Upřesnila, že jen 
v loňském roce se na pracovníky 
stacionárních center prevence obrá-
tilo 210 občanů. (pam)

Centrum pomůže v nouzi

Děti ze Základní a ma-
teřské školy Ostrčilova 
se bavily na karnevalech. 
První uspořádala ma-
teřinka, a to 18. února 
v sále Radniční restaura-
ce na Prokešově náměs-
tí. Byl tam dostatečný 
prostor pro uskutečnění 
zábavného programu, 
který byl tentokrát v režii 
Jaromíra Riedla – u dětí 
oblíbeného Hopsalína. 
Druhý karneval se konal 
v prostorách školní dru-
žiny ve dnech 20. a 22. února a jmenoval se Z pohádky do pohádky. Děti 
se bavily při soutěžích s pohádkovou tematikou. Vyzkoušely například, jak 
se létá na létajícím koberci, a pomohly nakrmit hladového lva, který ute-
kl z džungle. Víla Amálka je naučila strašidelný tanec. Samozřejmostí byla 
promenáda v maskách. 

Ostrčilka v zajetí karnevalů
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Kurz první pomoci 

je zdarma 

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 27. břez-
na od 16 hodin v ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě. 

Březnové téma setkání s ob-
čany nese název Domácí lékař 
– zásady první pomoci. Hovo-
řit se bude o tom, jak se chovat 
a jak správně postupovat při 
zranění, ke kterému může dojít 
v domácnosti nebo třeba v ob-
chodě, v kině či kdekoli jinde, jak 
správně poskytnout zraněnému 
první pomoc. Účastníci kurzu si 
budou moci vyzkoušet např. pře-
nosný defi brilátor nebo nepří-
mou srdeční masáž na fi guríně.  
Samozřejmě nebude chybět ob-
líbená sebeobrana a i tentokrát 
bude připraven dětský koutek 
pro děti účastníků kurzu. Bližší 
informace získají zájemci na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostra-
va.cz. Na kurz se není potřeba 
předem přihlašovat.  (red)

Ateliér je pro děti

Po vzoru zahraničních divadel se 
i v Národním divadle moravsko-
slezském za podpory Nadačního 
fondu Kousek po kousku podaři-
lo založit Ateliér pro děti a mlá-
dež. Jde o vzdělávací platformu, 
která se zaměřuje na divadelní 
pedagogiku, na výchovu dra-
matickým uměním. Momentál-
ně běží pilotní projekt Ateliéru, 
který nabízí školám doprovodné 
workshopy k inscenacím Ivanov, 
Sůl nad zlato, Balada pro ban-
ditu, Poprask na laguně. Tyto 
workshopy se setkávají s obrov-
ským zájmem ze strany základ-
ních a středních škol z celého 
Moravskoslezského kraje. V le-
tošní sezóně jich tak proběhne 
více než třicet. Za necelých pět 
měsíců existence Ateliéru prošlo 
workshopy více než 400 žáků 
a studentů! Mimo zaměření na 
školní návštěvy divadla zasahuje 
Ateliér svou působností i ostrav-
skou neorganizovanou mládež 
připravovaným projektem „Staň 
se hercem“. V rámci něj proběh-
nou od března do prosince 2013 
v prostorách NDM odpolední he-
recké workshopy.  (pam)

O vylidňování centra Os-

travy se poslední dobou 

hovoří velice často. Jsou ale 

obchodníci, kteří, na nedo-

statek zákazníků nežehrají. 

Patří mezi ně i Monika Horá-

ková, která vlastní obchod 

se zdravou výživou v ulici 

Na Hradbách.

Jak se vám tedy podniká 
v centru Ostravy?
Možná to bude znít nadneseně, ale 
dobře. Neztěžuji si. Já jsem totiž 
zvyklá pracovat, a o tom to všechno 
je. Jsem naprosto pevně přesvědče-
ná, že když se pracuje poctivě, vý-
sledky se dostaví. Moc bych si přála, 
aby takových obchodů tady v Ostra-
vě bylo více.

Co tolik diskutované vylidňo-
vání centra? Nachází si vás zá-
kazníci?
Víte, v červenci to budou dva roky, 
co mám tady ten obchůdek. A můžu 

říct, že mám stálou klientelu, přibý-
vá mi nová, zkrátka, že se lidé nau-
čili ke mně chodit, protože si zvykli 
na kvalitu, kterou nabízím. Já mám 
totiž obrovskou výhodou oproti 
konkurenci. Ve svém obchodě pra-
cuji sama. Zákazníkům jsem schop-
na poradit, doporučit zboží. A taky 

si lidsky popovídat. To ve velkých 
marketech nenajdete.

To znám. V supermarketech mi 
prodavačky nejsou schopné 
říct, zda je chleba žitnopšenič-
ný nebo pšeničnožitný...
Ano, to je přesně ono. Prodavačky 

ničí supermarkety. Neumí mluvit, 
neumí zboží nabídnout, neví, co 
prodávají. A to se u mě opravdu ne-
může stát.

Proč jste se vlastně rozhodla 
otevřít si obchůdek se zdravou 
výživou?
Proč zrovna zdravá výživa? Já ráda 
jím, ráda jím kvalitní a dobré věci. 
Chci to tedy umožnit i ostatním. 
Vždyť se podívejte kolem (ukazuje 
svou prodejnu). Toto je zboží, které 
by správně mělo být ve všech mar-
ketech. Ale není, a to je chyba. 

Jak si nachází Ostravané  podle 
vás cestu k bio výrobkům 
a zdravé stravě jako takové?
Určitě se dá říct, že zdravé stravová-
ní preferují spíše mladší lidé. Hod-
ně ti, co cestují a vědí, jak se jí v za-
hraničí. Mám ale i starší zákaznice, 
které jsou strašně šikovné a samy 
si vyhledávají informace o zdravém 
životním stylu. Trochu horší je to 

s muži. Ti chodí méně, ale i u nich 
je vidět tendence k lepšímu. Jen to 
chce ještě čas.

Takže například jejich oblíbené 
maso u vás nenajdou?
Ale kdeže. Mám i maso, jen pochází 
ze soukromých chovů a je kvalitní. 
Nabízím třeba uleželé hovězí, které 
je opravdu jiné než to běžné z ob-
chodu.

Máte nějaký recept pro ostatní 
podnikatele, jak být úspěšný?
Jít do toho s celým srdcem. Věno-
vat práci veškerý čas. Vždyť i já jsem 
tady od rána do večera, abych svým 
zákazníkům zajistila kvalitu a pěk-
né prostředí pro nákup. Bez plného 
nasazení to dneska nejde. Když ale 
do toho dají všechno, zákazníci si 
je najdou. Vždyť já jsem téměř ne-
investovala do reklamy a přesto si 
mě našli. Ale jak říkám, musí se to 
dělat na sto procent. Jinak to nemá 
smysl.

Monika Horáková: Do podnikání dávám celé své srdce i svůj čas

Monika Horáková se svém obchodě se zdravou výživou. 
 Foto: Pavla Mročková

V Ostravě se schází skupina lidí se 
stejným záměrem — rozvíjet své 
řečnické a prezentační dovednosti 
v češtině či angličtině. Setkání pro-
bíhají každou středu od 18.02 hodin 

v 1. patře kavárny Café No. 10 na 
Jiráskově náměstí (tzv. Kuří rynek). 
Sudé týdny jsou anglicky, liché čes-
ky. Na kurz se není třeba předem 
přihlašovat.  (pam)

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Chelčického 616/12 
127,77 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
Na Jízdárně 2895/18 26,90 m2
Tyršova 1761/14 178,15 m2 
Tyršova 1761/14 269,70 m2
Poštovní 345/23 - garáž 20,18 m2 
Sokolská tř. 2443/42 - garáž  18,00 m2
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2
Střední 1901/4 78,39 m2 
Střední 1901/4 42,25 m2 
Senovážná 2109/1 86,25 m2 
Hrabákova 1780/5 213,26 m2 
Ahepjukova 2789/4 32,61 m2 
Puchmajerova 1799/9 37,94 m2
Českobratrská 1805/32 66,50 m2
Náměstí Republiky 1562/1 103,24 m2

Projekt Do práce na kole 2013 se 
v Ostravě i dalších městech koná 
již potřetí. Organizuje ho sdružení 
Ostravounakole. Zatímco loni se do 
akce zapojila čtyři města, letos jich 
bude již deset. 

„Momentálně jsme ve fázi hledání 
partnerů, abychom měli dostatečné 
prostředky na organizaci. V dubnu 
pak bude probíhat reklamní kam-
paň na nábor cyklistů do soutěže,“ 
uvedl za pořadatele Jan Dokoupil. 
Vysvětlil, že projekt Do práce na 
kole 2013 zahrnuje zaměstnanec-
kou soutěž, soutěž o Cyklozaměst-
navatele a závěrečnou společnou 
cyklojízdu s programem.

Zaměstnanecká soutěž je zamě-
řena na zaměstnance, kteří jsou 
motivování dojíždět do zaměstnání 
na kole. Soutěží jednotlivé týmy (v 
počtu 2 – 5 lidí) v četnosti dojížděk 

do práce na kole v měsíci květnu. 
U soutěže o Cyklozaměstnavatele 
bude ohodnocen zaměstnavatel, 
který vytvoří nejlepší podmínky pro 
příjezd zaměstnanců na kole (stoja-
ny, kolárna, sprcha atp.) Závěrečná 
společná cyklojízda s programem se 
uskuteční v červnu v Ostravě. „Hlav-
ním cílem našeho projektu je zvýšit 
počet pravidelných cest na kole po 
městech a všeobecně zvyšovat zá-
jem o cyklistiku. Motivovat širokou 
veřejnost k častějšímu používání 
kola jako dopravního prostředku.
Poukázat na jednoduchou a zdraví 
prospěšnou formu využití času při 
cestování do práce i z ní a použi-
tím alternativního dopravního pro-
středku zmírnit ekologickou zátěž 
ve městě. A neposledně zviditelnit 
fi rmy s kladným přístupem k cyklis-
tice,“ doplnil pořadatel.  (pam)

Projekt motivuje k jízdě na kole

Klub vás naučí mluvit

Od dětství hraje na varhany, 

zažil útlaky komunistické-

ho režimu, dlouhá léta vedl 

sbor v katedrále Božského 

Spasitele v Ostravě. 

Nyní Karel Měrka oslavil své deva-
desáté narozeniny. Za obvod mu 
přišla popřát místostarostka Petra 
Bernfeldová a předseda Komise ak-
tiv pro obřady a slavnosti Jan Be-
cher. Karel Měrka oslavil význam-
né životní jubileum – devadesáté 
narozeniny v první polovině února. 
„Nedovedu si představit skromněj-
šího a laskavějšího člověka. Přeji mu 
proto do dalších let mnoho zdraví 
a štěstí,“ popřála oslavenci Petra 
Bernfeldová. Jak řekla, zná Karla 
Měrku osobně, protože bydlela ve 
stejném domě jako on.

Varhaník a sbormistr Karel Měrka 
má za sebou mnoho útrap. Nacisté 
zavřeli gymnázium ve Frýdku-Míst-
ku, které navštěvoval. Jen tak tak se 
vyhnul nasazení v Reichu. Pomohlo 
mu, že od desíti let hrál na varhany 
v kostele. Díky tomu se vyhnul ne-
dobrovolné otrocké práci. Maturitu 
si mohl dodělat až po válce. Tři roky 
studia musel zvládnout za půl roku. 
Ani pak ale neměl na růžích ustá-
lo. Nejdříve mu komunisté zaká-

zali hrát na varhany v kostele. „Prý 
jsem svou vírou a postojem nega-
tivně ovlivňoval spoluobčany,“ krčí 
rameny Karel Měrka. Komunisté 
mu přerušili i studia, tentokrát na 
fi lozofi cko-teologické fakultě v Olo-
mouci. Pana Měrku poslali namísto 
na vojnu k Pomocnému technické-
mu praporu, k nechvalně známým 
pétépákům. Po návratu si prošel 
mnoha zaměstnáními, pracoval 
v pekárně nebo u drah. Až v roce 
1966 se z Frýdku-Místku přesunul 
do Ostravy. Dostal totiž nabídku, 
která se neodmítá – stal se druhým 
varhaníkem v katedrále Božského 

Spasitele. Postupně převzal i tamní 
sbor, který rozšířil z 15 na 55 členů. 
V katedrále, později v roli prvního 
varhaníka, působil až do důcho-
du. I přes všechny životní překážky 
zůstal Karel Měrka optimistickým 
člověkem s obrovskou láskou k li-
dem i k hudbě. „Všechny své životní 
etapy jsem vždy přijímal s pokorou. 
Nikdy se mi nestalo, že bych nějaké-
ho člověka nenáviděl. Nic bych ve 
svém životě nechtěl měnit,“ říká Ka-
rel Měrka. A jaký má recept na dlou-
hověkost? „To vám nepovím. Ale asi 
to bude střídmost. Střídmost v jídle, 
pití i v životě.“  (pam)

Varhaník Karel Měrka oslavil devadesátiny

Místostarostka Petra Bernfeldová a předseda APOS Jan Becher přišli 
popřát Karlu Měrkovi.  Foto: Pavla Mročková


