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Vážení  
spoluobčané

N áš městský obvod i  nadále 
velmi intenzivně pokračuje 
v  boji  proti  hazardu,  kter ý 

je  jedním z našich prioritních cí lů. 
Od roku 2011 jsme nevydali  jediné 
povolení  pro výherní  hrací  př ístroje, 
takže v  současnosti  na území 
obvodu není  žádný výherní  hrací 
př ístroj,  kromě zatím nezrušených 
videoloter i jních terminálů a kasin. 
Právě kasina by se měla v  brzké 
budoucnosti  stát  jediným místem, 
kde si  bude možné v našem obvodu 
zahrát  hazardní  hr y.  Kasina totiž 
mají  zvýšený bezpečnostní  režim 
a l idé jsou povinni  se zde legit imovat. 
Na čer vnovém zasedání  zastupitelstva 
jsme schváli l i  návrh změny vyhlášky, 
která navrhuje provoz pouze devít i 
kasin,  u tohoto počtu bychom rádi 
zůstal i .  O změně  vyhlášky bude ještě 
rozhodovat  zastupitelstvo města.  Co se 
týká videoloter i jních terminálů,  které 
povoluje ministerstvo f inancí,  podaři lo 
se nám jej ich počet  v  posledních 
dvou letech výrazně snížit .  Naším 
cí lem je  zrušit  i  tyto videoloter i jní 
terminály na území obvodu úplně, 
kromě těch,  které budou součástí 
kasin.  Napomáhá nám v tom fakt, 
že od letošního roku mají  obvody 
právo se k  povolení  videoloter i jních 
terminálů vyjádřit .  Na základě 
našich nesouhlasných stanovisek 
k jednotl ivým provozovnám, které 
žádají  o  povolení  nebo prodloužení 
provozu videoloter i jních terminálů, 
ministerstvo f inancí  jej ich provoz 
nepovolí  nebo zruší .   
Domníváme se,  že kroky,  k  nimž jsme 
přistoupil i ,  byly  nezbytné,  přestože 
t ím obvod přišel  o  f inanční  prostředky. 
Jen pro příklad:  v  roce 2008 bylo 
na území našeho obvodu povoleno 
provozování  784 výherních hracích 
přístrojů,  v  roce  2011 j ich zde bylo 
441 a k  tomu 1360 videoloter i jních 
terminálů,  povolených ministerstvem 
financí.  Z těchto alarmujících čísel 
je  více než patrné,  že bylo důležité 
zasáhnout.  Věříme,  že rozhodnutí 
omezit  hazardní  hr y v  obvodu pouze 
na kasina se zvýšeným bezpečnostním 
režimem, která jsou zcela mimo dosah 
dětí  a  mladistvých,  je  to správné. 

Petra Bernfeldová, místostarostka
(Ostravak) 

Facelift 
zpravodaje
Vážení čtenáři, 
po prázdninové odmlce držíte v ru-
kou starý, známý, ale přece jen tro-
chu jiný zpravodaj Centrum. Snad 
se vám nová grafická úprava, která 
zpravodaj více přibližuje klasické 
podobě novin, bude zamlouvat, 
a snad budete se zájmem číst i člán-
ky, v nichž se co nejvíce chceme při-
blížit dění v obvodu a lidem, kteří 
v něm žijí.                                   redakce

Demonstrace
Poškozené budovy i vozidla, zniče-
né kontejnery, ulice plné lahví. To je, 
posuzujeme-li jen hmotnou stránku 
věci, výsledek demonstrace, která se 
v sobotu 24. srpna uskutečnila v na-
šem obvodu na Prokešově náměstí, 
Sokolské třídě a náměstí Svatopluka 
Čecha. Úřad městského obvodu ne-
povoluje tyto demonstrace, nýbrž 
pouze přijímá oznámení o jejich ko-
nání, a pokud není porušen zákon, 
není možné tyto demonstrace zaká-
zat, nebo na místě ve spolupráci s Po-
licií ČR rozpustit. „Je potřeba říci, že 
organizátoři, vezoucí se na vlně vše-
obecné nespokojenosti s vládní soci-
ální politikou, zkušeně akci rozpustili 
a k násilnostem došlo až po jejím ofi-
ciálním ukončení. K zamyšlení je, zda 
by pořadatelé poklidných demon-
strací (na náměstí Svatopluka Čecha) 
neměli operativně zvažovat jejich zru-
šení, čímž by jistě napomohli k zame-
zení vyhrocených situací. A to zvlášť, 
když je svolavatelem akce zástupce 
organizace, která žije z prostředků 
daňových poplatníků, jimž byla způ-
sobena největší škoda. Sčítáme škody 
na majetku obvodu, které se v danou 
chvíli pohybují v řádu desítek tisíc ko-
run,“ informuje místostarosta Dalibor 
Mouka a dodává, že většímu rozsahu 
škod zabránil profesionální zásah 
policistů. Na ty útočníci rekrutující 
se z řad chuligánů, jejichž jediným 
cílem bylo poprat se s policisty, házeli 
nejrůznější předměty nebo je přímo 
fyzicky napadali. „Policistům patří 
poděkování za zajištění veřejného 
pořádku a zklidnění situace,“ uzavírá 
místostarosta. 

Výlet seniorů
Městský obvod pořádá ve středu 
11. září a ve středu 18. září zá-
jezd pro seniory. Trasa povede 
přes Čechy pod Kosířem a Plum-
lov do Prostějova. Zájemci se mo-
hou hlásit: Ostrčilova 4 (věžák),  
4. poschodí, kancelář č. 434 nebo te-
lefonicky na 599 442 208.

zpravodaj

Regenerace sídlišť, opravy chodníků 
a nová parkovací místa, renovova-
né budovy škol a školek, další dět-
ské hřiště, rekonstrukce bytového 
domu. Takto vypadá krátký výčet 
z dlouhého seznamu investic v sou-
hrnné hodnotě téměř 130 milionů 
korun, jež se na území obvodu na-
plno rozjely ve druhé polovině roku. 
Jenže nelze se zavděčit všem. Zatím-
co jedni občané si pochvalují, ke ko-
lika pozitivním změnám dochází, 
druzí poukazují třeba na to, proč 
byla opravena sousední ulice a ne 
ta jejich, proč se investice nedotkly 
školy, kterou navštěvuje jejich dítě, 
nebo rovnou jakékoliv novinky od-
mítají. I s takovými reakcemi se ve-
dení obvodu setkává a respektuje je.  
Každý má své osobní důvody, proč 
něčemu je či není nakloněn, každý 

má právo na svůj názor. Jen se pro-
stě stává, že přání jedinců zabrání 
kroku, z něhož by mohla profitovat 
většina. Nejen o tom hovoří mís-
tostarosta Dalibor Mouka.  

„Priority oprav a investic jsou 
téma, kolem kterého se vždy ve-
dou bouřlivé diskuse. Vše se odvíjí 
od projektové připravenosti a samo-
zřejmě finančních možností. Návrhy 
předkládám ke schválení investiční 
komisi, v níž jsou zastoupeny všech-
ny, tedy i opoziční strany. Konečný 
plán bývá každoročně schvalován 
zastupitelstvem. Předchozím ve-
dením jsme posměšně nazýváni 
„chodníkovým vedením“, ale osob-
ně si myslím, že z omezeného ob-
vodního rozpočtu mají být financo-
vány hlavně chodníky a opravovány 
školy. Příkladem nevole ze strany 

občanů může být vnitroblok v cen-
tru města. Oslovili jsme architekta, 
odborníka se zahraničními zkuše-
nostmi, který přišel s neotřelým ná-
padem, jak toto místo upravit. Mohl 
vzniknout architektonický unikát, 
jenž by patřil k urbanistickým skvos-
tům obvodu. Přestože zde bydlí de-
sítky lidí, jimž by se takový záměr 
zamlouval, byli jsme nuceni od pů-
vodního návrhu ustoupit na základě 
petice některých obyvatel. Názory 
občanů respektujeme, proto jsme 
přistoupili na to, že namísto vytvoře-
ní výjimečného prostoru bude vnit-
roblok opraven pouze s drobnými 
úpravami. Přesto se domnívám, že 
je škoda, když veřejné prostranství, 
které je přístupné mnoha lidem, ne-
řeší odborníci.“

Pokračování na straně 2

Moravskou Ostravu a Přívoz roztančil 
šestnáctý ročník festivalu Folklor bez 
hranic hned dvakrát, a to v prvním 
a posledním dnu svého konání. Nad 
zahajovacím dnem festivalu v našem 
obvodu, který připadl na pondělí  
12. srpna, převzal záštitu starosta Jiří 
Havlíček. Pak už pestrobarevné za-
hraniční soubory vystoupily v centru 
města na Jiráskově náměstí, večerní 
zahajovací koncert, jenž patřil sou-
borům z Mexika, Turecka, Itálie, Slo-
venska, Číny a Folklornímu studiu 
z Buchlovic, se konal v sále Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. 
Po čtyřech dnech putování Ostravou 
se festival 16. srpna vrátil zpět a zá-

stupci souborů se zde po poledni 
setkali s místostarostou obvodu To-
mášem Kuřecem, který hostům po-
děkoval za nádherná vystoupení. Poté 

pestrobarevný průvod protančil cent-
rem města a zanechal za sebou tem-
peramentem nabité rytmické vzpo-
mínky a příslib, že se za rok vrátí zpět.

ÚVODnÍK

Centrum roztančil Folklor bez hranic

Cesta k lepšímu není 
vždy jednoduchá

Září 2013 www.moap.cz

Dlužíte  
za nájem?  
Vaše pohledávka 
může být 
prodána... 
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rozpočet městského 
obvodu za loňský rok 
skončil se zhruba 
desetimilionovým 
ziskem
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Budeme  
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waldorfský 
kampus?  
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ZPrÁVY

přednádražní prostor prochází velkou rekonstrukcí. 



Waldorfský 
kampus 
Po roční pauze zahajuje svůj provoz 
v Ostravě mateřská škola waldorfské-
ho typu. Jejím zřizovatelem je nově 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. Činnost mateřské školy bude 
od 1. září 2013 spadat pod ZŠ waldorf-
ská a MŠ.

,,Waldorfské školství má v našem 
obvodu tradici, základní škola tohoto 
typu zde vznikla již v devadesátých le-
tech. Zprvu v ulici Matiční, později se 
přestěhovala do areálu Základní školy 
Generála Píky, kde sídlí dodnes a kam 
se přistěhovala také mateřská škola. Ta 
v obvodu Ostrava-Mariánské Hory, kde 
byla dříve, nenašla oporu,“ vysvětluje 
důvody zřízení waldorfské mateřské 
školy Tomáš Kuřec, druhý místostaros-
ta. Základní škola s devíti třídami sídlí 
v pavilonu B společně s novou třídou 
mateřské školy. V objektu nechybí ani 
krásná herna, ložnice pro nejmenší, 
jídelna, šatna a nové sociální zařízení.  
,,K rozhodnutí nám pomohli i samot-
ní rodiče, kteří si přáli zřízení mateřské 
školy právě v našem obvodu, protože 
waldorfské školství má již zhruba sto-
letou tradici a jde o jedinou školu to-
hoto typu na severní Moravě. Jednáme 
v tuto chvíli s krajem nejen o proná-
jmu budovy v ulici Na Mlýnici, která 
se uvolnila po odchodu jiné střední 
školy, ale také o jejím možném bez-
úplatném převodu prostřednictvím 
města na náš obvod. Je to skvělá příle-
žitost, jak dostat mateřskou, základní, 
ale i navazující střední školu do jedno-
ho areálu. Položili bychom tak základ 
unikátnímu waldorfskému kampusu,“ 
pokračuje Tomáš Kuřec s tím, že ob-
vod by uvítal, kdyby všechny tři školy 
zahájily výuku v jednom objektu již 
na začátku školního roku 2014/2015. 
,,Věříme, že kraj naše záměry podpoří 
i proto, že sám je zřizovatelem wal-
dorfské střední školy, která je čtyřtříd-
ní a sídlí nyní v Ostravě-Mariánských 
Horách. Sdílení společné budovy 
Na Mlýnici by zajistilo přirozenou 
naplněnost těchto tříd a životaschop-
nost střední školy.“                                                  

(hal)

Cesta k lepšímu  
není vždy jednoduchá

Pokračování rozhovoru s místostarostou 
Daliborem Moukou ze strany 1

Je takový případ ojedinělý?
„V podstatě ano. I když dalším příkla-
dem může být plánované zprůjezdně-
ní Ostrčilovy ulice. Jde o dlouhodobou 
katastrofální dopravní situaci v lokalitě 
Ostrčilova – Slavíčkova, která se zhor-
šuje zvláště v ranních a odpoledních 
hodinách, kdy se před zdejší základní 
školou a před Střediskem volného času 
v Ostrčilově ulici pohybuje bezpočet 
automobilů přivážejících a odvážejících 
děti. Našli jsme řešení, jež by tuto lokali-
tu zprůjezdnilo jen dočasně, v době nej-
větší frekvence žáků. Ale opět jsme mu-
seli respektovat hlasy majitelů bytů, kteří 
s naším návrhem nesouhlasili. Situace 
je stále otevřena. V příštím roce chce-
me revitalizovat Bezručův sad, součástí 
této investiční akce mělo být i zmíněné 
zprůjezdnění. Abychom sad mohli upra-
vit, museli jsme zprůjezdnění Ostrčilovy 
ulice z tohoto projektu vyjmout. S lidmi, 
kteří se změnami provozu v uvedené 
ulici nesouhlasili, se však snažíme najít 
společnou řeč.“  

Přejděme k tomu, co připravujete a co 
přispěje k vyšší úrovni obvodu. 

„V běhu je pro obvod svým roz-
sahem neobvyklá akce – revitalizace 
přednádražního prostoru. Tato in-
vestice je ukázkou toho, jak realiza-
ce takových projektů může vypadat. 
V opakované soutěži se nám podařilo 
zadat provedení zakázky oproti pů-
vodní soutěži o 40 milionů levněji, 
což je obrovská úspora. V současné 
době jsou práce v plném proudu, vše 
se zatím daří, byť mnohdy jde o tvr-
dou diskusi mezi námi a realizátory. 
Na hodnocení je však brzy, s ním ještě 
musíme počkat. Pokud jde o investič-
ní akce příštího roku, musíme počítat 
s tím, že prostředky obvodu jsou ome-
zené. Abychom mohli do dalšího zve-

lebování investovat, sháníme finanční 
podporu odjinud. V případě, že se to 
podaří, je pro nás primární dokončení 
pěší zóny, tedy ulice 28. října. Jde o akci 
celoměstského významu, proto počí-
táme s příspěvkem statutárního měs-
ta Ostravy. A to i vzhledem k tomu, že 
hovoříme o desítkách milionů korun. 
Už v tuto chvíli však provádíme opravy 
dlažby a chodníků pěší zóny, na které 
chceme v příštím roce navázat přebu-
dováním ulice 28. října od budovy VZP 
směrem k Masarykovu náměstí. Tady 
by problematická v minulosti polože-
na čínská dlažba měla být vyměněna 
za kostky, takže by tato část Moravské 
Ostravy měla podobný charakter jako 
Zámecká ulice. Stejný koncept chce-
me použít také v nově budované části 
od Masarykova náměstí po Smetanovo 
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INFORMUJEME AKTUALITY

Svaz Maďarů žijících v českých ze-
mích, základní organizace Ostrava, 
zve na Dny maďarské kultury v Os-
travě, které budou probíhat od 15. 
září do 30. listopadu. 

16. – 20. září	

Dny	maďarské	kuchyně		

v	hotelu	Mercure

Více informací o akcích  konaných 
v říjnu a listopadu získáte v Klubu 
Maďarů, ul. 28. října 15, Ostrava 1, 
tel. č.: 555 130 970 (jen úterý od-
poledne), e-mail: madarsky.klub@
tiscali.cz.

Ve čtvrtek 5. září se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského  
obvodu. Schůze proběhne v zasedací 
místnosti č. 306. Program a materiá-
ly  naleznete na www.moap.cz.

Zápis do Školy populární hudby v Os-
travě Pop  Academy probíhá od 26. 
srpna do 6. září vždy od 14 do 18 
hodin v prostorách školy nad hudeb-
ním klubem Parník (Sokolská třída 
26). Zájemci se mohou hlásit do obo-
rů: populární zpěv, muzikál, herectví, 
rétorika/moderování a další. 

Více	na	www.popacademy.cz

ZE	ŠKOLNÍCH	TŘÍD

ZOOM	-	zachyceno	objektivem

Pop Academy 
pořádá zápis

Dny maďarské 
kultury  
v Ostravě

Zveme vás 
na zastupitelstvo

O prázdninách obvod doslova 
roztančily tři nádherné akce... 
Dvoudenní Festival v ulicích, 
jenž proběhl v polovině červen-
ce, přilákal do centra zhruba 
čtyřicet tisíc návštěvníků, kteří si 
zde užili hudbu, tanec i zábavu. 
O měsíc později se davy lidí sešly 
na XVI. ročníku festivalu Folklor 
bez hranic Ostrava 2013 a ve-
selá atmosféra panovala rovněž 
na oslavách 100. výročí hospody 
U Rady.

Festival v ulicích Foto:	Adolf	Horsinka Folklor bez hranic                    Foto:	Werner	Ullmann Sto let U Rady                                Foto:	Martin	Smékal

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Arbesova 1060/11  2+1
Nádražní 1265/24  3+1
Nádražní 612/36  3+1
Hornopolní 2851/49  0+1
Chelčického 649/10  2+1 
Maroldova 2992/3  3+1, 0+1
Mánesova  2784/2  1+1 
Na Liškovci 1071/2  1+1
Na Můstku 1068/2   2 × 1+1, 4+1
Na Můstku 906/6, 905/8  2+1, 1+1
Jílová  2+1, 3+1
Šafaříkova 286/12  1+1
Hlučínská 120/18  3+1
Na Fifejdách 1559/1  1+1
Senovážná 2111/9  1+1
Sládkova 374/4  1+1
Spodní 2151/24  2+1
Orebitská 191/23  1+1
Poštovní 345/23  2+1
Palackého 846/73  1+1
Zákrejsova  1065/10  2+1

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

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Špálova 647/21, 2+1  53,12 m2

náměstí. A další akce? Investiční plány 
jsou ve fázi přípravy. Proto jen krátce. 
Je projektována přestavba věžáku v uli-
ci Ostrčilově na bytový dům se starto-
vacími byty. Zdůrazňuji, že v žádném 
případě nepůjde o sociální bydlení! I to 
je akce v hodnotě několika desítek mili-
onů korun, na kterou bude třeba získat 
peníze z externích zdrojů. K naším cí-
lům patří i vybudování radnice v loka-
litě zelené plochy Masarykova náměstí, 
což by přispělo k oživení centra, stejně 
jako vytvoření podzemního parkoviš-
tě, v minulosti pozapomenutého.  Ale 
i zde, stejně jako u přebudování Frýd-
landských mostů, jehož studie je v sou-
činnosti s útvarem hlavního architekta 
připravena, je potřebná z důvodu eko-
nomické  náročnosti  finanční podpora 
z rozpočtu města.“                                	(gl)

K prioritám patří dokončení pěší zóny. 



Nová tvář 
pasáže Vesmír
Bezprostředně po ukončení výběro-
vého řízení na dodavatele bude za-
hájena rekonstrukce pasáže Vesmír 
v celkové hodnotě zhruba 4,8 milio-
nu korun. Touto částkou na opravu 
přispěje statutární město Ostrava. 
Kromě celkové revitalizace pasáže 
a instalace nového osvětlení budou 
u obou vstupů do pasáže instalová-
ny elektronicky uzavíratelné ocelo-
vé mříže, které v nočních hodinách 
umožní uzavírání průchodu. 

(red)

Území zastavěné části sídliště Fi-
fejdy II mezi ulicemi Ahepjukovou 
a Novinářskou čekají zásadní změ-
ny. V průběhu září by právě v tom-
to úseku měla být zahájena první 
etapa regenerace tohoto sídliště. 
„Budou rekonstruovány i nově po-
staveny chodníky, vzniknou cyklo-
stezky,“ představuje připravované 
změny Dalibor Mouka, místostaros-
ta, a pokračuje: „Na zastávce MHD 
v Novinářské ulici bude stávající 
betonová čekárna nahrazena novou 
třímodulovou čekárnou s lavičkou, 
rekonstrukce čeká i hřiště pro děti 
před cukrárnou, které bude doplně-
no o dětské herní prvky a městský 
mobiliář. Dále bude modernizováno 
veřejné osvětlení a provedeny sado-
vé úpravy.“ Realizace akce si vyžádá 
přeložku distribučního zařízení elek-
trické energie, která bude provedena 
na náklady městského obvodu.  

(gl)

Rozpočet městského obvodu 
za loňský rok skončil se zhruba 
desetimilionovým ziskem a nulovou 
zadlužeností. To jsou zásadní 
informace o závěrečném účtu za rok 
2012, který na květnovém zasedání 
schválilo zastupitelstvo městského 
obvodu a o němž hovoříme se 
starostou Jiřím Havlíčkem.  

„S nulovou zadlužeností hospo-
daříme dlouhodobě. Do zadlužování 
nejdeme vědomě, snažíme se, aby 
výdaje odpovídaly našim příjmům, 
nepouštíme se do akcí, na které ne-
máme. Kromě rozumného hospo-
daření sázíme i na posílení příjmové 
stránky transfery zejména ze státního 
rozpočtu, rozpočtu kraje a z rozpoč-
tu města Ostravy, ale i evropských 
fondů. Ty loni představovaly přibliž-
ně 197 milionů korun. Podáváním 
žádostí o poskytnutí dotací z mimo-
rozpočtových zdrojů se zabývá dvou-
členný tým odboru strategického roz-

voje, školství a volnočasových aktivit. 
Tito lidé každodenně sledují výzvy 
a možnosti financování z externích 
zdrojů a ve spolupráci s ostatními od-
bory jednotlivé žádosti zpracovávají.“ 

Zisk loňského roku přesahuje 10 
milionů korun. Jak byla tato částka 
využita? 

„Částečně  ji investujeme do oprav 
chodníků, část necháváme jako re-
zervu na řešení případných havárií 
a k použití na investice v následují-
cím roce.“ 

Výdaje obvodu v loňském roce 
představovaly zhruba 381 milionů 
korun, z toho nejvíce peněz smě-
řovalo do mateřských a základních 
škol a technických služeb. Je to dlou-
hodobý trend? 

„Ano. Přednostně se zaměřujeme 
na zkvalitňování stavu komunika-
cí a veřejné zeleně a na to, aby naše 

školy byly v dobrém technickém sta-
vu. Na kapitálové výdaje byla v roce 
2012 vynaložena částka přesahující 
51 milionů korun. Ta umožnila finan-
cování řady investičních akcí, jejichž 
seznam by zabral velkou část zpravo-
daje. Takže jen namátkou připomenu 
2B etapu regenerace sídliště Šala-
mouna, rekonstrukci Tyršovy ulice, 
zprůjezdnění ulice Matiční a dokon-
čení rekonstrukce domu Nádražní 24. 
Z běžných výdajů městského obvodu 
byla mimo jiné financována výměna 
oken a oprava fasády Základní ško-
ly Matiční 5 a další akce. Snažíme se 
dělat více drobnějších akcí, aby se 
průběžně zkvalitňoval život ve všech 
částech obvodu a aby změny k lep-
šímu vnímalo co nejvíce obyvatel 
Moravské Ostravy a Přívozu. Ty snad 
bude také zajímat, že do služeb pro 
obyvatelstvo směřovalo plných 63,3 
procenta výdajů.“

-gul-
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AKTUALITY Z RADNICE

V polovině loňského roku se obvod 
rozhodl dát šanci neplatičům a vyhlá-
sil takzvaný generální pardon. Každé-
mu, kdo zaplatil základní dluh a ná-
klady soudního a exekučního řízení 
do 21. prosince 2012, byly odpuštěny 
poplatky z prodlení, úroky z prodlení 
a smluvní pokuty ve výši 100 procent! 
Dluhy těch, kteří nevyužili ani tuto 
šanci, se nyní obvod chystá prodat. 

,,Chtěli jsme dlužníkům pomoci. 
V mnoha případech penále převyšo-
valo samotný dluh a jeho odpuštění 
v kombinaci s možností nastavení 
splátkového kalendáře mohlo obyvate-
lům značně pomoci v oddlužení. Šanci 
však využilo relativně malé procento 
lidí, proto jsme se rozhodli k dalšímu 

 Od 1. 9. 2013 bude obnovena tro-
lejbusová doprava v přednádraž-
ním prostoru. Výstupní i nástupní 
zastávka trolejbusu bude umístěna 
přímo v trolejbusové smyčce a pří-
stup k nim povede přes vyčleněné 
pěší koridory. Náhradní autobusová 
doprava včetně dočasných zastávek 
bude zrušena.
 Příjezd a odjezd vozidel osobní 
dopravy a zásobování ze zadní části 
areálu ČD bude veden obousměrně 
po nové betonové ploše budoucí-
ho parkoviště. Upozorňujeme, že se 
bude jednat o průjezd staveništěm 

Rozpálené 
chodníky

Krajská Agentura pro regionální 
rozvoj spolu s Podnikatelským in-
kubátorem VŠB-TU Ostrava a Eco-
info centrem připravila komplex-
ní program podporující začínající 
podnikatelky, ženy bydlící v Morav-
skoslezském kraji. Bezplatně je mož-
né se zúčastnit kteréhokoli z osmi 
dvoudenních workshopů. Kapaci-
ta seminářů je omezena, začíná se 
už 10. září. Podrobnosti naleznete 
na http://aktivne.arr.cz/. Další info: 
svajcakova@arr.cz.

Semináře  
ARR

Regenerace 
sídliště Fifejdy IILoni se ziskem a nulovou 

zadlužeností

Dlužíte za nájem?

Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze

Ke zchlazení rozpálených chodníků 
a silnic na území městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz se v hor-
kých letních dnech spotřebovalo až 
12 tisíc litrů užitkové vody denně. 
Kropíci vozy jezdily v úseku dlou-
hém asi 40 km.

kroku, k prodeji těchto pohledávek,“ 
komentuje situaci Petra Bernfeldo-
vá, 1. místostarostka. Zásady prodeje 
pohledávek zastupitelé městského 
obvodu schválili v červnu letošního 
roku a nyní se již připravují podklady 
pro prodej zejména pohledávek vznik-
lých ze smluvních vztahů z pronájmu 
z bytů, nebytových prostor a pozem-
ků. K realizaci prodeje pohledávek 
formou aukce by podle předpokla-
dů mělo dojít v 2. polovině letošního 
roku. ,,Rádi bychom však upozornili 
občany, kteří uhradili svůj dluh vůči 
obvodu do 21. prosince 2012 a ne-
požádali o prominutí poplatků z pro-
dlení, úroků z prodlení a smluvních 
pokut, že tak stále ještě mohou uči-

a žádáme řidiče o zvýšenou opatr-
nost a dodržování dopravního zna-
čení. Parkování na této ploše umož-
něno prozatím nebude, dílo není 
dokončeno.

Další podstatné části realizace:
• Provádění II. etapy rekonstrukce 

parkoviště před budovou ČD
•  Realizace chodníku a povrchů vo-

zovek v ul. Nádražní
•  Rekonstrukce tramvajové smyčky 

(převážně za plného provozu)
•  Realizace finálních povrchů ploch 

v přednádražním prostoru

nit, a to až do zahájení prodeje těchto 
pohledávek,“ pokračuje místostarost-
ka. Jedním z dalších kroků vedoucích 
ke snížení nových pohledávek je in-
tenzivní spolupráce sociálních pracov-
níků s dlužníky v obecních bytech. Za  
1. pololetí roku 2013 bylo sociální-
mi pracovnicemi navštíveno celkem 
121 osob, z nichž pomoc přijalo 74 
osob a padesát z nich dlužnou částku 
následně uhradilo nebo začalo splá-
cet. ,,Všem dlužníkům radíme, aby se 
ve chvíli, kdy se dostanou do finanč-
ních problému, co nejrychleji obrá-
tit na sociální odbor nebo majetkový 
odbor, v případě, kdy vznikly dluhy 
na nájemném v městském bytě a situ-
aci řešili,“ dodává Bernfeldová. 

•  Realizace rampy – vstupní plocha 
do výpravní budovy

• Výstavba polyfunkčního objektu 
s věží 

•  Rekonstrukce plynovodu před ob-
jektem České pošty

•  Rekonstrukce komunikací ul. Wat-
tova, Jungmannova – II. etapa

•  Realizace propojovací komunikace 
mezi ulicemi Nádražní a Wattovou

Fotografická 
soutěž 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz vyhlašuje fotografickou sou-
těž, jejímž obsahem je zachycení ži-
vota lidí našeho městského obvodu 
během čtyř ročních období. Do sou-
těže se mohou přihlásit amatérští 
i profesionální fotografové, občané 
a návštěvníci centrálního ostravské-
ho obvodu svými fotografiemi o mi-
nimálním rozměru 15 x 21 cm a vět-
ším. K fotografiím musí být přiložena 
přihláška a CD s digitalizovanými fo-
tografiemi. Fotografie je možné ode-
vzdat do soutěže do  30. září. Autoři 
vítězných fotografií získají finanční 
odměnu. Přihláška ke stažení a další 
podrobnosti naleznete v aktualitách 
internetových stránek www.moap.cz.

• Dokončování parkovacích ploch 
v ulici Wattově

•  Dokončování rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v dotčených územích

Během probíhající realizace stále 
platí určitá omezení jak dopravy, tak 
pohybu pěších, proto žádáme o na-
dále trvající opatrnost při pohybu 
v prostoru staveniště. 

Centrum ožije 
Ekofilmem
Mezinárodní filmový festival Ekofilm 
letos vstoupí přímo do centra měs-
ta, které ožije i nejrůznějšími work-
shopy. Filmy s tematikou životního 
prostředí i přírodního a kulturního 
dědictví budou ve dnech 3. až 6. října 
promítány v sále kina Vesmír. V Diva-
dle loutek Ostrava a Ostravském mu-
zeu budou připraveny nejrůznější 
akce.                                                

Koncem srpna byla zahájena rekon-
strukce hřiště ZŠ Matiční, budovy 
v ul. 30. dubna. „Z důvodu pochy-
bení projektanta jsme museli při-
stoupit k opakování veřejné soutěže, 
čímž došlo k posunutí termínu zahá-
jení stavby. S realizační firmou jsme 
se proto dohodli na provádění prací 
i o víkendech. Tím se nám alespoň 
částečně podaří zrychlit průběh pra-
cí. Za vzniklé problémy se za radni-
ci omlouvám,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Mouka. Hřiště získá nový 
povrch, opraveno bude oplocení, re-
pasovány budou lavičky a další zde 
přibudou. Novinkou budou hrací 
prvky, jako jsou  prolézačky, kolotoč 
nebo houpačka, které zde zcela chy-
běly. Náklady budou činit cca 3,5 mil.
korun a opravy by mohly být ukon-
čeny do konce září.

Opravíme 
hřiště

Loni byla provedena výměna oken a oprava fasády Základní školy Matiční 5. 
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POLICEJNÍ DISPEČINKNEPřEhLéDNětE

Juniorská gymnastka TJ Sokol Mo-
ravská Ostrava, patnáctiletá Veroni-
ka Cenková, se stala letošní mistryní 
České republiky ve sportovní gym-
nastice v prostných! Kromě toho 
vybojovala tato nadějná gymnastka 
a reprezentantka ČR na zmíněném 
šampionátu, který se uskutečnil 
ve dnech 15. a 16. června v Ostravě, 
také bronzovou medaili v přeskoku 
a získala i dvě čtvrtá místa – ve čtyř-
boji a ve finále na kladině. Druhou 
nejúspěšnější gymnastkou tohoto 
klubu a zároveň vicemistryní České 
republiky v prostných se stala Nadine 
Kanonová, která zároveň vybojovala 
4. místo v přeskoku. V rámci tohoto 
MČR kadetek, juniorek A a žen A (mi-
strovské třídy) bojovaly také dvě os-
travské kadetky ve víceboji – Zuzana 
Šustáková (11. místo) a Kateřina Or-
ságová (20. místo). O týden později se 
uskutečnilo MČR ve sportovní gym-
nastice výkonnostních tříd v Liber-
ci, kde se do finále dostala v rámci 
skupiny ženy B Tereza Luchesi, která 
si odvezla 4. místo. Ve stejné době 
reprezentovaly gymnastky TJ Sokol 
Moravská Ostrava Veronika Cenková, 
Tereza Ochynská, Nadine Kanonová, 
Kateřina Orságová, Zuzana Šustáko-
vá a Barbora Schneiderova Českou 
republiku na mezinárodním závodě 
v Madridu. Děvčata se pod vedením 
trenérky Petry Drtílkové Cenkové 
umístila v soutěži družstev na nád-
herném 4. místě, nejlépe se dařilo 
opět Veronice Cenkové, která na bra-
dlech vybojovala 3. místo a získala 
zlatou medaili v prostných. 

Gymnastický klub TJ Sokol Mo-
ravská Ostrava během své více než 
stodvacetileté historie vychoval vel-
mi mnoho úspěšných gymnastek 
a gymnastů. A po celá léta má klub 
pravidelně své zástupce v české re-
prezentaci. V současné době však 
aktivně reprezentuje ČR hned pět 
ostravských gymnastek, které budou 
mimo jiné v následujícím období bo-
jovat i o nominaci na olympijské hry. 
,,V době konání LOH 2016 budou tyto 
závodnice splňovat věkový limit šest-
nácti let. Už nyní jsou úspěšné repre-
zentantky. Šanci tedy mají, ale gym-
nastika je velmi náročný sport, takže 
uvidíme, jak se holkám bude dařit,“ 

komentuje úspěchy svých svěřenkyň 
Petra Drtílková Cenková, trenérka s  
nejvyšší českou kvalifikací kategorie 
1 a  zároveň s mezinárodním trenér-
ským brevetem.

Gymnastika je skvělá průprava  
pro jakýkoli sport...

Klub, který každoročně finančně 
podporuje i obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz, má v současné době devate-
náct trenérů a gymnastice se zde vě-
nuje více než 200 dětí ve věku od čtyř 
let do dospělosti. ,,Gymnastiku naši 
svěřenci nedělají jen vrcholově, mno-
ho dětí si k nám chodí prostě jen za-
cvičit nebo se věnují gymnastice do-
plňkově při jiném sportu,“ vysvětluje 
Marie Marchlíková, trenérka a vedou-
cí klubu. ,,Gymnastika je velmi skvě-
lá průprava pro jakýkoli sport, takže 
pokud se rodiče nechtějí rozhodovat 
hned, kam své dítě umístí, ale chtějí, 
aby odmalička pravidelně trénova-
lo a protahovalo tělo, gymnastika je 
ideální. Rodiče k nám mohou chodit 
i s malými dětmi na společné dopo-
lední cvičení, samostatně pak děti 
přijímáme od zhruba čtyř let. V poz-
dějším věku kluci přecházejí do kluči-
čího družstva a holky se začínají dělit 
podle výkonnosti a podle toho, jak se 
s rodiči dohodneme.“ 
Více informací o gymnastickém klu-

Ostravské gymnastky sbírají medaile 
nejen doma, ale i v zahraničí

Veronika Cenková při přebírání zlaté medaile v Madridu... 

bu TJ Sokol Moravská Ostrava získáte 
na www.gymnastikamoravskaostrava.
estranky.cz nebo navštivte o víkendu 
7. a 8. září největší veletrh zájmových 
kroužků, který proběhne  v ostrav-
ském Avionu. Představí se zde nejen 
tyto gymnastky, ale i desítky dalších 
ostravských sportovních, výtvarných, 
hudebních a jiných klubů.               (hal

BLAhOPřEJEME JUBILANtŮM NAŠEhO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se  
v září dožívá 90 a více let:
Drahomír Bauer, Bohuslav Fajkoš, Maria Gagalíková, Božena Gojová, 
Lubomír Hána, Marie Jurčíková, Milada Kaňová, Ludmila Kiedrońová, 
Valentin Kolowrat, Vlastimil Kubíček, Zdenka Laryšová, Ladislav Malý, 
Oldřich Oprich, Zdeněk Pařízek, Marta Paskerová, Ludmila Radová, 
Marie Strmísková, Zdenka Štefanská, Jaromír Šugárek, Hildegarda 
Uvirová, Miloš Velecký, Jaroslava Vilscherová, Ludmila Žabová.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Chelčického 693/7 – 95,36 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 -  8,40 m²
Nádražní 1110/44 - 156,25 m²
Nádražní 542/148 - 54,44 m²
Nádražní 694/80 – 76,90 m²
Nádražní 996/195 - 83,90 m² 
nám. Republiky 1562/1 - 103,24 m² 
Poštovní 1444/15 - garáž -13,44 m² 
Senovážná 2109/1 - 86,25 m² 
Sládkova 373/6 - 26,98 m² 
Sládkova 374/4 - 27,00 m² 
Českobratrská 1805/32 - 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 - 69,55 m² 
Výstavní 2593/1 - 149,29 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Chelčického 531/3, 
jednotka č. 531/902 - 187,53 m2  

Značení kol  
syntetickou DNA
Městská policie Ostrava od srpna na-
bízí moderní evidenci jízdních kol 
prostřednictvím výrobku s názvem 
DataDotDNA. Ten je vidět jen pod UV 
světlem a obsahuje mikrotečky se spe-
cifickým kódem. Značení a následná 
evidence jízdních kol budou strážníky 
prováděny ve stacionárním centru pre-
vence městské policie v Ostravě-Hra-
bůvce v ulici Alberta Kučery 31 vždy 
v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 9 
do 12 a od 13 do 14 hodin a ve středu 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Registrace i označení jízdního kola 
jsou bezplatné. K registraci je potřeba 
si s sebou vzít jízdní kolo, občanský 
průkaz, vhodný je i doklad o nabytí 
kola (faktura, účtenka, kupní smlou-
va apod.). V případě, že takový doklad 
zájemce o registraci kola již nebude 
mít k dispozici, sepíše na místě re-
gistrace čestné prohlášení o nabytí 
kola. S případnými dotazy se mohou 
zájemci obracet na strážníky na tel. 
č. 950 739 436. Značení kol probíhá 
i na cyklostezkách.

Pejskaři, pozor!
V podzimním kurzu zodpovědného 
majitele městského psa, kterým ost-
ravská policie oslovuje ostravskou ve-
řejnost už pět let, jsou poslední volná 
místa. Preventivní projekt ostravských 
policistů s názvem Kuzma se odehraje 
v termínu od 18. září do 27. listopadu 
a je určen mladým pejskařům ve věku 
od 12 do 18 let. Přihlášku pošlete nej-
později do 11. září,  informace najdete 
na internetových stránkách www.kuz-
ma.wbs.cz. Kurz je zdarma.

Bezplatný kurz 
Městská policie Ostrava zve na bez-
platný kurz pro veřejnost, pořádaný 
v rámci projektu Bezpečnější Ostra-
va. Kurz s názvem Tvůj dům – Tvůj 
hrad se koná ve středu 25. září od 16 
hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě. Hovořit se bude o zabezpe-
čení bytů a domů, jak se bránit před 
případnými zloději atd. Bližší infor-
mace na tel. 599 414 165, 950 739 407 
nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Zveme na dopravní 
hřiště 
Na dětském dopravním hřišti v ulici 
Orebitské v Ostravě-Přívoze se mo-
hou děti díky strážníkům seznámit 
se zásadami bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu, naučí se, 
jak poskytnout pomoc při zranění 
a vyzkouší si takřka reálnou jízdu 
podle dopravních značek a semafo-
rů. Program, který je vhodný pro děti 
ve věku od 3 do 15 let, je připraven 
na 11. září od 13.30 do 16.30 hodin.

Přijďte si 
zasoutěžit
Městský svaz stolního tenisu Ostrava 
ve spolupráci s Magistrátem města 
Ostravy a pod patronací reprezen-
tanta České republiky Petra Korbela 
pořádá v sobotu 28. září od 8.30 ho-
din ve sportovním areálu TJ Ostrava 
v ulici Varenské Velkou cenu Ostra-
vy, veřejný turnaj ve stolním teni-
se. Zúčastnit se mohou registrovaní 
i neregistrovaní hráči, muži i ženy, 
chlapci i dívky. Startovné je zdarma.

Para Table 
Tennis
Ve sportovním areálu Tělovýchovné 
jednoty Ostrava ve Varenské ulici 
v Moravské Ostravě bude 10. až  15. 
září probíhat 10. ročník mezinárod-
ního turnaje handicapovaných stol-
ních tenistů Czech Open 2013 – Para 
Table Tennis. Turnaj pořádá každý 
druhý rok Česká asociace tělesně 
handicapovaných sportovců, která 
jeho organizací pověřuje Tělový-
chovnou jednotu Ostrava. Na letošní 
ročník dorazí 257 sportovců a členů 
realizačních týmů z 30 států světa, 
což řadí tento turnaj mezi největší 
a nejstarší sportovní akce pro posti-
žené stolní tenisty v České republice.

Nepotřebné 
věci potřebným
Máte plné skříně nepotřebných věcí 
a nevíte, co s nimi? Darujte čisté 
a suché oblečení, ložní prádlo, ruč-
níky, deky, přikrývky, obuv, hračky, 
nádobí a porcelán v rámci celoost-
ravské humanitární sbírky. Přines-
te vše v úterý 10. září mezi 9. a 18. 
hodinou přímo do vagonu v are-
álu nákladního nádraží ČD Cargo 
na křižovatce ulic Mariánskohorské 
a Cihelní. Shromážděný materiál 
poputuje do Diakonie Broumov, kde 
se na třídění věcí podílejí sociálně 
znevýhodnění lidé, kteří takto mo-
hou být zaměstnáni. Více o sbírce:  
www.ostrava.caritas.cz .

Sešli se, aby 
pomohli...
Charita Ostrava srdečně zve na be-
nefiční koncert Sešli se, aby pomoh-
li... na podporu lidí bez domova 
v Charitním domě sv. Benedikta La-
bre, nízkoprahovém denním cent-
ru. Koncert se uskuteční 24. září od 
19 hodin v kostele sv. Ducha v Os-
travě-Zábřehu a v programu vystou-
pí Hana a Petr Ulrychovi s kapelou 
Javory beat, vokální soubor Noah 
a Prague Cello Quartet. Koncert mo-
derovaný Alešem Juchelkou vysílá 
v přímém přenosu TV NOE. Před-
prodej vstupenek bude zahájen od 
9. září 2013. 

Koně v sadu 
Klapotem koňských kopyt se 31. srp-
na rozezněly Komenského sady. To 
se zde odehrál šestnáctý ročník me-
zinárodního setkání jízdních policií.




