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Zastupitelstvo
V pondělí 8. června se od 9 hodin koná 
zasedání  zastupitelstva  městského  ob-
vodu. Schůze proběhne v zasedací míst-
nosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo ná-
městí 8). Program a materiály naleznete 
na www.moap.cz.

Slavnostní otevření 
řeky Ostravice 
Městský  obvod  Moravská  Ostrava  a  Pří-
voz pořádá ve spolupráci s Centrem kul-
tury  a  vzdělávání  v  sobotu  27.  června 
slavnostní otevření řeky Ostravice. Akce, 
která  je  určena  pro  širokou  veřejnost, 
začne ve 14 hodin a hlavním bodem pro-
gramu bude soutěž netradičních plavidel 
o atraktivní ceny. Soutěžit může opravdu 
každý! K zábavě přispěje swingová tančír-
na,  koncerty,  performance,  akrobatická 
show a samozřejmě také domácí kuchyně, 
rybí  speciality,  kavárny,  pikniky,  jarmark 
i  farmářské  trhy.  Na  své  si  zde  přijdou 
i děti, pro které zde bude bohatý dopro-
vodný program. Neváhejte a přijďte spolu 
s námi naši Ostravici otevřít! 

Šestý rektor 
Ostravské univerzity

V  úterý  12.  května  byl  slavnostně  uveden 
do  funkce  nový  rektor  Ostravské  univerzi-
ty, profesor Jan Lata. Inaugurace se konala 
v  nově  zrekonstruovaných  prostorách  bý-
valého dolu Hlubina. Nový rektor má velké 
cíle v oblasti rozvoje celé univerzity: „Jsem 
si jist, že lidé, které naše univerzita má, jsou 
budoucností  naší  alma  mater.  Věřím,  že 
s jejich pomocí se mně a mým spolupracov-
níkům podaří předat naši univerzitu mému 
nástupci  nebo  nástupkyni  jako  sebevědo-
mou  univerzitu  respektovanou  pro  vědec-
kou i pedagogickou činnost, a taky výrazně 
podporující  veřejný  prostor,“  uvedl  Lata 
v závěru svého proslovu.� www.osu.cz

Ženská skupina
Po dobu 10  let RKC Chaloupka postupně 
začleňuje do svých aktivit rodiny, kterým 
je  potřeba  pomoci.  Novinkou  letošního 
projektu je založení Ženské skupiny. Cílem 
této aktivity je pomoc ženám, jež se ocitly 
v těžké životní situaci, která je dlouhodo-
bě  zatěžující  pro  celou  rodinu  (závažné 
onemocnění, ztráta zaměstnání, finanční 
obtíže,  výchovné problémy,  rozpad vzta-
hu). Dvě úvodní besedy k této problemati-
ce se konají ve středu 10. června od 11 ho-
din a ve čtvrtek 11. června od 16.30 hodin 
v RKC Chaloupka, areál MŠ Repinovy  19, 
Moravská Ostrava.

centrum
zPRAVODAJ

Vážení  
spoluobčané,

velmi stojíme o to, abyste obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz považovali za svůj 
domov. A protože snad pro každého z nás 
domov znamená především klid a bezpečí, 
snažíme se dělat vše pro to, abyste se tady 
cítili nikým a ničím neohrožováni. I proto 
neponecháváme nic náhodě a – přestože 
statistiky hovoří o zlepšování bezpečnostní 
situace v našem obvodu – nenecháváme 
se jimi ukolébat a nadále se bezpečností 
v ulicích intenzivně zabýváme. Stále totiž 
není podle našich představ a na takové 
úrovni, na jaké by měla být. Abychom daný 
stav zlepšili, hledáme různá řešení. Jedním 
z nich je vzájemná komunikace občanů, 
úřadu městského obvodu a jednotlivých 
bezpečnostních složek. 
Kromě jiného se na radnici pravidelně 
setkáváme s představiteli Policie České 
republiky a Městské policie Ostrava, 
abychom společně řešili aktuální 
problémy a zvážili další kroky směřující 
ke zkvalitnění daného stavu. Shodli 
jsme se však i na tom, že za příznivými 
výsledky statistik se bohužel často skrývá 
neochota obyvatel hlásit trestnou činnost 
a různé nešvary, které se negativně 
odrážejí ve vnímání bezpečnosti obvodu. 
Proto bych touto cestou chtěla apelovat 
na občany, aby vzniklé události hlásili 
Policii České republiky a Městské policii 
Ostrava, případně se rovnou obrátili na 
okrskáře městské policie, kteří se pohybují 
v ulicích města. Opětovně jsme si však 
ověřili, že i přes dlouhodobou kampaň, 
která jednotlivé okrskáře prezentuje, je 
mnozí lidé stále ještě nemají v povědomí 
a neuvědomují si, že každá lokalita má 
svého strážníka, který ji důvěrně zná. Rádi 
bychom to změnili, proto od září letošního 
roku budeme ve zpravodaji Centrum 
jednotlivé okrskáře představovat, aby 
občané věděli, který strážník má na starosti 
danou část obvodu. 
Bezpečnosti chceme dát dostatek 
prostoru také na webových stránkách 
obvodu. Zde chceme představit jednotlivé 
okrskáře a přinášet aktuální informace. 
Samozřejmě s bezpečností souvisí 
i pořádek v ulicích, na nedostatky mohou 
občané upozornit prostřednictvím webu 
čistota a pořádek. Nebuďte lhostejní 
ke svému okolí a prosím, připojte se 
k naší snaze udělat obvod bezpečnějším 
a příjemnějším místem. 

Oslavy 70 let 
od osvobození 
Ostravy 
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nenechte si ujít 
letošní muzejní 
noc!  

Kam v centru,
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O byty v Přívoze  
je zájem 
 

 
Strana 3

ÚVODnÍK ZPrÁVY

Letošní nejvýznamnější investiční akcí 
v centrálním obvodu je rekonstrukce 
ulice 28. října v úseku od Masaryko-
va náměstí po Smetanovo náměstí. 
„V rámci této stavby dojde k výměně 
povrchů chodníků za řezanou žulovou 
dlažbu, komunikace bude ze štípané 
žulové kostky. V pěší zóně bude nový 
mobiliář – dvacet laviček z tryskané 
žuly s dřevěným sedákem, 46 regulač-
ních sloupků se znakem města Ostra-
vy, které vizuálně oddělí chodníky od 
vozovky, tři stojany na kola, nové od-
padkové koše i veřejné osvětlení. Za-
sazeno zde bude 24 vzrostlých javorů,“ 
uvádí místostarosta Dalibor Mouka. 
Rekonstrukce si vyžádá přeložku vo-
dovodu, rekonstrukci části kanalizace 
a přeložku části vedení nízkého napětí.

Tato investiční akce měla být rea-
lizována již v loňském roce. „V rám-
ci veřejné zakázky jsme stanovili, že 
požadujeme kvalitní žulu vytěženou 
v Evropské unii. Hlavním důvodem 
pro zrušení soutěže bylo to, že se fir-
my snažily dodat namísto kvalitních 
žulových kostek, které jsme v rámci 
podmínek soutěže požadovali, sice 
daleko levnější, ale nekvalitní čínskou 
dlažbu. Obávali jsme se stejných pro-
blémů a vleklých oprav, které nastaly 
po rekonstrukci Masarykova náměstí. 
Veřejnou zakázku jsme byli nuceni 
zrušit a novou jsme vyhlásili již na 
podzim loňského roku, aby nedošlo 
k podobným problémům a zbytečné-
mu zdržení,“ pokračuje místostarosta 
Dalibor Mouka.

Náklady na realizaci budou činit 
zhruba 27,7 mil. Kč. Obvod bude 
hradit ze svého rozpočtu 2 mil. Kč, 
dalších 7,2 mil. Kč půjde z rozpočtu 
města Ostravy a o zbytek bude žádat 
formou dotace z Regionálního ope-
račního programu regionu soudrž-
nosti NUTS II Moravskoslezsko. 

„V průběhu června bude zahájen 
Národním památkovým ústavem ar-
cheologický průzkum, jelikož se tato 
pěší zóna nachází v památkové čás-
ti. Samotnou realizaci bychom chtěli 
zahájit ihned po ukončení Festivalu 
v ulicích, který je součástí Colours of 
Ostrava. Stavba pak musí být ukon-
čena do čtyř měsíců,“ dodává Dali-
bor Mouka.

 -red-

Radní městského obvodu v květ-
nu poprvé rozhodovali o udělení 
souhlasu k výplatě doplatků na 
bydlení pro lidi, kteří bydlí na uby-
tovnách. Podle novely zákona o po-
moci v hmotné nouzi mají obce od 
1. května udělovat souhlas či ne-
souhlas na základě žádosti úřadu 
práce. V případě nesouhlasu úřad 
práce doplatek na bydlení v ubytov-

ně nevyplatí. „Vyjádřit jsme se měli 
zatím k 66 žádostem. Protože zákon 
nestanovuje žádná kritéria ani pro-
cedurální pravidla, podle kterých 
bychom měli jednotlivé žádosti po-
suzovat, přijala naše rada usnesení, 
kterým rozhodla za těchto okolností 
se k žádostem úřadu práce nevyja-
dřovat. Úřad práce ani náš sociální 
odbor nám nemohou poskytovat 

osobní údaje o sociální situaci ža-
datele, o které bychom se při rozho-
dování o vydání souhlasu či nesou-
hlasu mohli opřít,“ uvedla starostka 
Petra Bernfeldová. Podle informací 
z krajské hygienické stanice jsou na 
území našeho obvodu tři ubytovny 
a jeden bytový dům, kde jsou schvá-
leny provozní řády. 

 -red-

I ve městě lze léto prožít naplno. 
Obyvatelům obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz vycházejí vstříc některé 
školy a školky a nejen v letních měsí-
cích otevírají své zahrady a sportoviš-
tě veřejnosti. „Těší nás, že si kvalitně 
zrekonstruovaných zahrad a spor-
tovních hřišť u našich škol a školek 
užijí nejen jejich žáci, ale také lidé 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. In-
vestice v podobě finančních pro-
středků, které byly v předcházejících 
letech vynaloženy na rekonstrukci 
těchto objektů, tak získávají další 
rozměr,“ podotýká místostarosta Vít 

Macháček a zve veřejnost k návštěvě 
otevřených zahrad a hřišť. 

Například sportovní hřiště ZŠ 
Gajdošova je pro veřejnost otevřeno 
v červnu, září a říjnu od 9 do 17 ho-
din, v červenci a srpnu od 9 do 20 ho-
din. Je zde možné bezplatně si půjčit 
sportovní vybavení a potřeby, vedle 
míčků na stolní tenis, badmintono-
vých pálek a míčků a tenisových ra-
ket jsou zde k zapůjčení i formičky na 
písek pro malé děti a jiné předměty 
umožňující příjemné trávení volné-
ho času. Součástí venkovního areálu 
jsou antukové hříště, běžecká dráha 

a doskočiště pro skok do dálky, na-
jdete zde hřiště na malou kopanou, 
basketbalové koše i venkovní stoly na 
stolní tenis.  Pokračování na str. 3

reKOnStruKce ulice 28. řÍjna 

Již brzy bude mít pěší zóna v této části centra zcela nový povrch ze štípané žulové kostky.

Hřiště zŠ Gen. Píky bude během prázd-
nin otevřeno veřejnosti.

Zahrady�a�hřiště�se�otevírají�veřejnosti�

výplata�doplatků�pro�lidi�v�ubytovnách

 Petra Bernfeldová
 starostka městského obvodu (Ostravak)

Foto: roman�vlachynský�



Předškoláci si užili Pobyt v lázních

Investujeme do našIch šKoL

V klidném lázeňském městečku s ne-
všední  historií,  které  se  rozkládá  na 
úpatí  Černé  hory  (1299  m  n.  m.)  na 
české straně Krkonoš, strávilo celkem 
55 dětí z ostravské Mateřské školy Po-

děbradova a 49 osob doprovodu z řad 
rodičů krásných 14 dnů, a to postup-
ně  ve  dvou  turnusech.  Na  ozdravný 
pobyt do Janských Lázní vyslal měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
první skupinku už 1. dubna a druhá 
skupinka je vystřídala 14. dubna. 

„Na  projekt,  jehož  náklady  činí 
821  tisíc  korun,  jsme  získali  dota-
ci  z  Moravskoslezského  kraje,  která 

nám  umožní  uhradit  50  procent  ná-
kladů, zbylou částku uhradil městský 
obvod,“  vysvětluje  starostka  Petra 
Bernfeldová a dodává, že o dotaci ob-
vod  zažádal  v  rámci  programu  Mo-
ravskoslezského  kraje  Příspěvky 
na  ozdravné  pobyty  ŽPZ/05/2013. 
„Cílem projektu bylo podpořit účast 
dětí předškolního věku s trvalým po-
bytem na území Moravskoslezského 
kraje v oblastech s čistším a zdravěj-
ším vzduchem za účelem regenerace 
a  prevence  onemocnění  dýchacích 
cest.  V  rámci  pobytu  byly  zajištěny 
konzultace  s  lékařem,  inhalace,  de-
chová  cvičení  skupinová  a  plavání 
v  rehabilitačním  bazénu.  Nechyběl 
samozřejmě  ani  bohatý  animační 
program  pro  děti  a  procházky  po 
okolí  s  hledáním  pokladu  a  další,“ 
doplnil Adam Škáva, projektový ma-
nažer MOaP.

Mateřské  školy  na  území  obvodu 
čekají  v  letních  měsících  mnohé 
změny k lepšímu. Ty budou provázet 
i různé stavební práce a s nimi spo-
jený  omezený  prázdninový  provoz 
některých  školek.  „Omlouváme  se 
všem  rodičům,  jímž  tím  způsobíme 
potíže,  ale  věříme,  že  odměnou  jim 
bude  kvalitní  prostředí,  v  němž  po 
ukončení  rekonstrukcí  budou  jejich 
děti  trávit  část  dne,“  říká  místosta-
rosta  Vít  Macháček  a  upozorňuje, 
že  do  rekonstrukcí  školních  budov 
a  zahrad  bude  investováno  zhruba 

17  milionů  korun,  část  z  toho,  při-
bližně  60  procent,  budou  tvořit  do-
tační prostředky.

Zatepleny  budou  budovy  školek 
Křižíkova,  Na  Jízdárně  a  Ostrčilova, 
současně  proběhne  i  rekonstrukce 
zahrady  Mateřské  školy  Repinova, 
u  mateřských  škol  Poděbradova 
a Špalova byly dokončeny ekozahra-
dy.  „V  průběhu  roku  se  pak  počítá 

s rekonstrukcí dalších budov mateř-
ských  škol.  Pokud  to  finanční  mož-
nosti  dovolí,  kuchyně  školek  budou 
v  rámci  rekonstrukce  dovybaveny 
konvektomaty,  v  MŠ  Blahoslavo-
va  budou  opravena  obě  venkovní 
vstupní  schodiště  a  je  také  naplá-
nováno odstranění garáže situované 
v  blízkosti  objektu,“  doplňuje  Lucie 
Feiková, místostarostka obvodu. 

ZajÍmavostI Ze šKoLnÍch tŘÍd 

Žáci matiční  
mají titul! 
Koncem dubna proběhlo v kongresovém 
sále historického areálu Emauzy v Praze 
celostátní finále 6. ročníku soutěže Fi-
nanční gramotnost, kterou pro žáky škol 
vyhlásilo MŠMT ČR. Finalisté však ušli 
dlouhou cestu. Museli uspět ve školním 
kole, ze kterého vykrystalizoval tříčlenný 
soutěžní tým, jenž musel postupně zvítězit 
v okresním a krajském kole. O náročnosti 
postupových kol svědčí také čísla – škol-
ních kol se účastnilo 436 škol v I. kategorii 
a soutěžilo v nich 25 230 žáků.

Moravskoslezský kraj v pražském finále 
reprezentovalo družstvo ZŠ Matiční ve slo-
žení Nikola Palatá, Matěj Vildomec a Jan 
Břuska. Všechny soutěžící již tradičně 
pozdravil guvernér České národní banky 
Miroslav Singer. Finalisté museli prokázat 
široké znalosti v sociálních aspektech, fi-
nanční, informační, peněžní i rozpočtové 
gramotnosti, cenové a investiční gramot-
nosti a jiné. Pro soutěžní týmy bylo při-
praveno celkem 14 otázek a důležitá byla 
nejen správnost, ale také rychlost, s jakou 
na danou otázku odpověděly. Naše druž-
stvo získalo 56 bodů a zvítězilo s násko-
kem patnácti bodů! Nyní tak máme mezi 
sebou tři žáky s titulem Mistr republiky ve 
finanční gramotnosti a škola se může po-
chlubit titulem Škola mistrů republiky ve 
finanční gramotnosti. Navíc velmi pěkné-
ho úspěchu dosáhli také žáci Natálie Pou-
rová, Radim Kubánek a Dominik Mrakvia, 
kteří o den dříve na stejném místě v celo-
státním finálovém kole soutěže Sapere, 
vědět, jak žít obsadili čtvrté místo.

 Jana krupová 

10. narozeniny 
ekoškoly 
ZŠ Nádražní 117 se před dvěma lety zapo-
jila do mezinárodního programu Ekoškola, 
který 5. června oslaví v České republice 
10. narozeniny. Na tyto kulaté narozeniny 
škola chystá osvětové a zábavné dopoled-
ne s tematikou třídění odpadu pro žáky 
s názvem Třídím, třídíš, třídíme. Akce má 
dál podnítit aktivní separaci odpadu a je 
učena všem žákům naší školy. V součas-
nosti nacvičuje Ekotým Tanec 7 kroků, 
který má oslavy doplnit. Stále máme na 
paměti, že člověk není pánem Země, je její 
součástí, a navíc jeho zdraví je nerozlučně 
spjato se zdravím této tak těžce zkoušené 
planety.

V ČR koordinuje program Ekoškola 
Sdružení Tereza. Program zaštiťuje mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a ministerstvo životního prostředí. V České 
republice se programu spolu s námi účast-
ní více než 350 základních, středních a nyní 
už i mateřských škol.  zuzana holubová 

anglický slavík 
V hudebně ZŠ Gajdošova se koncem dub-
na konal již 17. ročník soutěže English  
Nightingale ve zpěvu anglických písní žáků 
6.–9. tříd. Do soutěže, kterou finančně 
podpořilo město Ostrava, se přihlásilo 15 
ostravských škol, jež po školních kolech 
„vyslaly“ své nejlepší zpěváky a zpěvač-
ky do finálového kola. Ve dvou věkových 
kategoriích tak bojovali mezi sebou sólis-
té i hudební skupiny. Během odpoledne 
zazpívalo celkem 72 dětí, další je dopro-
vázely na kytary, klavír, housle, akordeon 
nebo rytmické nástroje. Pěvecké výkony 
byly skvělé a porota to vůbec neměla jed-
noduché. 

Připomenutí druhé 
světové války 
Podobně jako většina ostravský škol i ZŠ 
Gajdošova si připomenula 70 let od konce 
druhé světové války. Žáci 2. a 3. třídy se 
30. dubna zúčastnili oslav k osvobození 
Ostravy. Viděli slavnostní obřad poklá-
dání věnců k památníku v Komenského 
sadech, slyšeli jména vojáků, kteří ve 
druhé světové válce bojovali a položili své 
životy za svobodu budoucích generací. 
Tento pietní akt brali žáci vážně, v tichos-
ti a úžasu sledovali jeho průběh. Zato si 
s nadšením a halasem prohlíželi vojenská 
auta, zbraně, hovořili s muži, kteří byli 
převlečeni do vojenských kostýmů a zajiš-
ťovali průběh celé akce. 

Žáci a učitelé 2. stupně školy věnovali 
70. výročí konce druhé světové války dvou-
denní projekt. Témata aktivit byla velmi 
rozmanitá: technické vynálezy, šifrování, 
osobnosti a hrdinové, poezie a literatura – 
vše se zaměřením na konec druhé světové 
války a osvobození. Ve čtvrtek 7. května 
byla v rámci projektu dokonce vyhlášena 
hra ve městě Po stopách osvobození Ost-
ravy. Jednotlivé třídy musely podle mapy 
dojít k určeným památkám a plnit dané 
úkoly. Ve škole vznikla také veliká nástěn-
ná mapa připomínající jednak dvoudenní 
projektové snažení, ale především význam 
ukončení 2. světové války.

Zoom – zachyceno objektivem
Ve čtvrtek 30. dubna centrum Ostravy 
doslova  obsadilo  vojsko  s  vojenskou 
technikou.  Moderní  vojenská  vozi-
dla  i  zbraně  byly  k  vidění  například 
na  Masarykově  náměstí,  slavnostní 
defilé  současné  i  historické  vojen-
ské  techniky  projelo  také  Sokolskou 
třídou  až  k  Havlíčkovu  nábřeží. Tam 
také  proběhla  v  odpoledních  hodi-
nách  jedna  z  nejzajímavějších  akcí 
celého  dne  –  rekonstrukce  vojenské 
operace na březích řeky Ostravice.

2	 Život	v	centru	 Červen	2015

Projekt na zateplení objektu ZŠ Gajdošova (na snímku) a bývalé ZŠ Kounicova byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Foto: Alexandr satinský, MAFRA Foto: Alexandr satinský, MAFRA

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

Arbesova ul., byty velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 
v opravených domech s balkonem do dvora
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
 3+1, 2+1, 1+1
Foerstrova 1879/17 2+1
Havířská 2037/12 1+1
Jungmannova 997/7 2+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova  0+1, 3+1
Na Náhonu  3 × 2+1
Nádražní 544/168 3+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Palackého  2+1, 1+1
Špálova 439/12 2+1
Tolstého 1809/12 0+1, 1+1, 3+1
Vaškova 2627/23 3+1
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orientační. 
Z důvodu momentálního stavu v daný den 
(parkující vozidla, stavební práce aj.) mo-
hou být kontejnery přistaveny v nejbližším 
možném okolí uvedené adresy. Velkoob-
jemové kontejnery jsou rozváženy v době 
od 7 do 14 hod. a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 
15. 6. 
Denisova 3–4, Jurečkova 12–14, Chelčic-
kého 3–4, nám. Msgr. Šrámka, Tyršova-
-Zahradní, Tyršova-Čs. legií, Střelniční 6, 
Veleslavínova 4, Dvořákova 20, Hrabákova 
5, Matiční 12, Janáčkova 18–20. 
16. 6.
Českobratrská 61–63, Bozděchova 14, Ja-
novského 4, Cingrova 7, Senovážná 14, 
Senovážná 7, Vítkovická 14–16, Vítkovická 
6, Zelená 26, Zelená 32, Hornopolní 20,  
P. Křičky 26. 
17. 6.
Zeyerova 1, Na Mlýnici 11–13, Myslbekova 
7, Ahepjukova 3, Ahepjukova 19, J. Brabce 
11, Gen. Píky 16, Gen. Píky 17, Lechowi- 
czova 19, Gen. Janouška 10, Varenská 26, 
Hornopolní 43.
Další velkoobjemové kontejnery budou 
rozmístěny v listopadu 2015.

Den Země
Letošní Den Země jsme v MŠ Špálova 
oslavili pro nás netradičně. V duchu pro-
žitkového učení jsme s dětmi naplánovali 
úklid sadu B. Němcové, který bezprostřed-
ně sousedí s mateřkou školou. Ve čtvrtek 
23. dubna si děti vzaly rukavice, rozmístily 
odpadkové koše po sadu a začalo hledá-
ní všeho, co do přírody nepatří. Nadšení 
a odhodlání vysbírat vše se zdařilo a děti 
naplnily dva velké pytle odpadků. Tuto akci 
považujeme za velice povedenou a v naší 
MŠ se stane tradicí.  Jarmila Karnovská

Tátafest počtvrté!

Masarykovo náměstí v centru Ostravy ožije 
v neděli 21. června Tátafestem – 4. roční-
kem neformálního setkání řádných, ne-
řádných i mimořádných tátů a jejich rodin, 
který se koná pod záštitou starostky Petry 
Bernfeldové. Tradici oslavy svátku otců, 
která se v našem městě těší stále většímu 
zájmu, založila ředitelka Rodinného a ko-
munitního centra Chaloupka Edita Kozi-
nová a tým jejích spolupracovníků v roce 
2012. „Toto setkání, které připadá v celém 
světě na třetí červnovou neděli, je novou 
možností pro nás pro všechny zamyslet 
se, jak významná je role otce v našich rodi-
nách, jak je důležitá pro zdravý vývoj dítěte 
a pro jeho budoucí život v rodině vlastní,“ 
uvedla Edita Kozinová. Svátek otců je také 
významnou měrou zasvěcen celostátní 
kampani Dejme dětem rodinu a právě 
Chaloupka, díky zkušenostem a velké po-
moci pěstounským rodinám, hledá i pro-
střednictvím Tátafestu nové pěstouny pro 
děti, které nemají to štěstí žít v rodinách. 
Návštěvníci Tátafestu se tak mohou těšit 
na odpoledne plné zábavy a dobré hudby, 
které ve 14 hodin zahájí ostravský dětský 
sbor ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě-Ma-
riánských Horách, následovat bude dívčí 
skupina stepaerobiku ze ZŠ Matiční a pak 
už bude pódium patřit kapelám L. A. Sun-
day a Banda Del Caffe. Kreativním pro-
gramem pro rodiče a děti přispěje také ZŠ 
Ostrčilova. 
  Hana Čašová, RKC Chaloupka

Byty v ulici Trocnovské 38 prošly kompletní rekonstrukcí…

Poplatky  
za odpady 
Do 30. června je nutné zaplatit poplatek 
za svoz komunálního odpadu, který činí 
498 Kč na osobu, učiňte tak co nejrych-
leji. Na Magistrátu města Ostravy bylo 
už v loňském roce rozhodnuto, že obča-
nům města nebudou zasílány složenky 
k zaplacení tohoto poplatku. Nyní tak 
mohou občané poplatek uhradit ban-
kovním převodem, složenkou typu A, 
kterou lze vyzvednout na poštách nebo 
na pokladně MMO, Prokešovo nám. 
8 (Nová radnice). Číslo účtu: 30015-
1649297309/0800, variabilní symbol 
pro platbu složenkou nebo bankovním 
převodem získáte na stránce www.ostra-
va.cz – Platba za komunální odpad. Stačí 
zadat rodné číslo. Případně se informuj-
te na telefonním čísle 844 121 314 nebo 
e-mailem na adrese komunalniodpad@
ostrava.cz.

Změňte tvář 
města 
Statutární město Ostrava pokračuje ve 
zpracování strategického dokumentu 
Plán udržitelné městské mobility pro 
město Ostrava. K návrhové části pro-
jektu se mohou vyjádřit i občané měs-
ta prostřednictvím dotazníku s názvem 
Doprava v Ostravě – Jaké jsou vaše vize 
a představy? Dotazník je k dispozici 
na stránkách http://mobilita-ostrava.
cz/category/aktuality/ a na facebooku 
(www.facebook.com/mobilitaostrava). 
Průzkum potrvá do 15. června. 

Útulek  
pro psy 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete pomoci zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte o bližší informace 
třebovický útulek pro psy prostřednic-
tvím telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. V případě 
nalezení toulavého psa totiž podle záko-
na o veterinární péči může odchyt pro-
vádět pouze odborně způsobilá osoba. 
Není tudíž možné, aby občané toulavé 
psy odchytávali a odevzdávali na úřad. 

Každému pejskovi, který je přijat do 
útulku, je poskytnuto základní veteri-
nární vyšetření, je odčerven, vakcino-
ván a veterinář mu ošetří i případná 
zranění nebo začne s léčbou nemocí. Po 
uplynutí karanténní lhůty je pes umís-
těn do kotce, kde čeká na svého nového 
majitele. A je samozřejmé, že pro psa 
nemůže být nic lepšího než starostlivý 
páníček, který ho bude mít nadevše rád. 
Přijďte se na psí sirotky podívat a infor-
mujte se o možnosti osvojení. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. 

INFORMUJEME Z RADNICE

Parkování je Achillovou patou centra 
města i dalších lokalit obvodu. „Kro-
mě jiného dlouhodobě řešíme i pro-
blematiku parkování v oblasti sídliště 
Fifejdy II, a to zejména v souvislosti 
s obsazováním parkovacích míst to-
hoto sídliště zaměstnanci blízkých 
administrativních center,“ konsta-
tuje místostarosta Dalibor Mouka. 
„Jedním z dílčích kroků – vedle po-
stupného budování nových parkova-
cích kapacit nejen na tomto sídlišti 
– bylo vytvoření nových parkovacích 
míst v ulici Hornopolní.“

Rada městského obvodu požádala 
radu města o změnu nařízení města 
č. 8/2009, jímž se pro účely organi-
zování dopravy vymezují na území 
města oblasti s placeným stáním 
a jímž by byla vymezena další ob-
last ohraničená ulicemi Hornopolní, 
Novinářskou, areálem pivovaru Os-
travar a chodníkem s cyklostezkou 
za areálem ZŠ Gen. Píky. „Obdobný 
problém s obsazováním stávajících 
parkovacích kapacit mají také oby-
vatelé sídliště Šalamouna, kde se na 
neúnosném stavu podílejí zejména 

klienti blízkého administrativního 
centra Tieto Towers. Městský obvod 
se rozhodl tuto situaci řešit na zákla-
dě připravované dokumentace návr-
hu dopravního značení zóny zákazu 
stání v této oblasti,“ pokračuje mís-
tostarosta a dodává, že v souvislosti 
s tím bude rovněž řešeno případ-
né vytvoření jednosměrných ulic. 

„Mohlo by jít například o ulici Ha-
vířskou a jiné v oblasti Šalamouna, 
prostě všude tam, kde technické pa-
rametry pozemní komunikace podle 
zákona neumožňují oboustranné 
parkování vozidel, které v důsledku 
řeší při své kontrolní činnosti měst-
ská police,“ uzavírá Dalibor Mouka.

 -gl-

Pokračování ze str. 1
Menší děti se mohou vydovádět 

v dětském koutku s prolézačkami 
a pískovištěm. K dispozici je i za-
hradní altán s posezením. 

Základní škola Gebauerova umož-
ňuje vstup na své multifunkční hřiš-
tě s umělým povrchem, kde lze hrát 
fotbal, basketbal, házenou, volejbal 
i nohejbal, jen organizovaným sku-
pinám s vedoucím starším 18 let. 
Od dubna do října je možné si zde 
v pracovních dnech včetně prázdnin 
sjednat jednorázový vstup i trvalou 
rezervaci. Poplatek za pronájem hřiš-
tě pro celou skupinu činí 200 korun 

za hodinu pro dospělé, 100 korun za 
hodinu pro děti a mládež s vedou-
cím. Pronájem tělocvičny stojí 150 Kč 
za hodinu.

Veřejnost může využívat také hřiště 
ZŠ Zelené, a to v dubnu a září v pra-
covním týdnu od 9 do 19 hodin a o ví-
kendu od 16.30 do 19 hodin, od květ-
na do srpna v pracovních dnech od 
9 do 20 hodin a v sobotu a neděli od 
16.30 do 20 hodin, říjnový provoz má 
podobu od 9 do 18 hodin v pracov-
ních dnech a od 16.30 do 18 o víken-
du. Přednostní právo na hřiště mají 
ti, kteří je mají rezervováno, a děti do 
15 let. Rezervační poplatek činí 200 Kč 

za hodinu, maximální délka rezervace 
2 hodiny. 

Zahrada Mateřské školy Hornická 
43 A je otevřená od května do října 
s výjimkou července, kdy bude uza-
vřena. Provozní doba je od pondělí 
do pátku v čase od 15 do 19 hodin, 
v sobotu od 10 do 12 hodin a od 13 do 
20 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin 
a pak od 13 do 19 hodin.

Zahrada Mateřské školy Varenská 
2a je otevřena od 4. května denně od 
16 do 19 hodin, a to až do září, s vý-
jimkou srpna, kdy bude uzavřena. 

ZŠ Gen. Píky 13A má pro veřejnost 
otevřené školní hřiště od 8 do 19 ho-

din, v červenci a srpnu od 8 do 20 ho-
din a v září a říjnu od 8 do 19 hodin. 
Vstup je volný, sportovní pomůcky 
zapůjčuje správce.

Hřiště ZŠ Nádražní můžete na-
vštívit od dubna do června a pak od 
září do zhruba 15. října v době od 15 
do 18 hodin a v červenci a srpnu od 
15 do 19 hodin. Přítomen je správce, 
který zapůjčuje fotbalový míč a stůl 
na stolní tenis.

Na hřišti ZŠ Ostrčilova můžete 
v červnu sportovat od 16.30 do 19 ho-
din, v červenci a srpnu bude otevřeno 
od 10 do 20 hodin. V září a říjnu bude 
otevřeno od 16.30 do 19 hodin. 

O ZREkONsTRUOvANé byTy 
v PřívOZE JE vElký ZáJEM
Na konci zimy letošního roku zve-
řejnil městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz nabídku na pronájem 
bytů v nově zrekonstruovaném domě 
v ulici Trocnovské 38 v Ostravě-Přívo-
ze, který byl dlouhodobě neobsazený. 
Celkem čtyři moderně opravené by-
tové jednotky byly obsazené během 
dvou kol výběrového řízení! „Svědčí 
to o tom, že lidé mají zájem o bydlení 
v Přívoze, pokud jde o čisté a moder-
ní domy. Proto budeme v tomto tren-
du pokračovat. V současné době pro-
bíhá generální rekonstrukce domu 
v ulici Na Liškovci 8, kde máme byty 
k pronájmu. Volné jsou například 
i byty v ulici Arbesově nebo v domě 
v ulici Orebitské. Kromě úprav jed-
notlivých bytů bychom rádi ještě 

v letošním roce zahájili rekonstruk-
ci minimálně dvou dalších domů 
v Přívoze, které jsou zcela prázdné, 
podobně jako v případě domu v uli-
ci Trocnovské 38. Věříme, že tento 
směr je správný a že se nám podaří 
tyto lokality změnit v příjemné mís-
to k bydlení a lidé zde opět budou 
chtít žít,“ komentuje další možnosti 
v oblasti pronájmu bytů na území 
obvodu starostka Petra Bernfeldová. 
Podle makléře MOaP Marka Plinty 
jsou v poslední době, s ohledem na 
výhodnou výši nájemného, vyhle-
dávány především single nájemníky 
rovněž jednopokojové byty v lokalitě 
Orebitská, čímž se ukazuje, že Přívoz 
není špatná adresa. Městský obvod 
proto připravuje k pronájmu další 

byty v této lokalitě. Velmi výhodné 
podmínky při pronájmech bytů v Pří-
voze nabízí i studentům. 

A jaké kroky je třeba podniknout 
k pronájmu městského bytu? Kom-
pletní nabídka pronájmu bytů je na 
www.nemovitostimoap.cz. Prohlíd-
ky bytů jsou samozřejmě bezplat-
né a obvod si neúčtuje ani žádné 
administrativní poplatky spojené 
s uzavřením nájemní smlouvy apod. 
V případě pronájmu bytu má občan 
nárok na bezproblémové získání tr-
valého pobytu a může v městském 
bytě chovat i domácí mazlíčky. Výše 
nájemného těchto bytů je příznivá 
a reálně nastaveny jsou i zálohy na 
služby spojené s bydlením.

 -hal-

Řešíme pRoblémy s paRKováním 

ZaHRady a HŘiště šKol a šKoleK se otevíRaJí veŘeJnosti 

www.utulekostrava.cz

Neformální happening pro řádné,
neřádné i mimořádné táty a jejich rodiny.

Vystoupí:

www.rcchaloupka.cz
www.tatafest.cz

L.A. SUNDAY
BANDA DEL CAFFE

RKC CHALOUPKA POŘÁDÁ POD ZÁŠTITOU
STAROSTKY MOb MOaP PETRY BERNFELDOVÉ

NEDĚLE 21. června 2015
od 14.00 do 18.00
Masarykovo náměstí

DEJME
DETEM
RODINU

OSTRAVSKÝ DETSKÝ SBOR ZUŠ EDUARDA MARHULY

VSTUP
ZDARMA

Doprovodný program s fotbalisty FC Baník Ostrava,
obcerstvení, zábavné pohybové aktivity

pro rodice a deti, souteze a skákací hrad.
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Jak se dařilo v uplynulém měsíci 
sportovcům tJ ostrava?

Mladý talentovaný boxer Míra Gorol z Ostravy-Přívozu vybojoval pod vedením svého trenéra Dalibora Fröhlicha pro Ostravu po 
dlouhých čtyřiadvaceti letech titul vicemistra Evropy! Foto: archiv Bc ostrava

Šatník Charity 

Novou službu pro lidi sociálně potřebné 
spustila Charita Ostrava od května 2015 
v Ostravě-Vítkovicích. Posláním Šatníku 
Charity Ostrava je shromažďování daro-
vaného ošacení a obuvi a jejich další vy-
užití předáním lidem v nouzi, především 
uživatelům denních center pro lidi bez 
domova, nocleháren, azylových domů či 
startovacích bytů provozovaných Cha-
ritou Ostrava. Ta předem děkuje Ost-
ravanům i dalším lidem, kteří podpoří 
tuto novou aktivitu materiálním darem. 
Především pro lidi v nouzi využije pánské 
a dámské oděvy, ručníky a ložní prádlo, 
velmi potřebná je také obnošená, ale 
použitelná pánská a dámská obuv. Mimo 
stanovenou otevírací dobu je možné oša-
cení a obuv vložit v igelitovém obalu do 
červeného sběrného kontejneru umístě-
ného na parkovišti za objektem šatníku 
v Jeremenkově ul. 8 v Ostravě-Vítkovi-
cích. Otevírací doba: Po, Út, Čt: 11–15 hod., 
St: 11–17 hod., Pá, So, Ne: zavřeno. Kon-
takty: e-mail: cho.satnik@charita.cz, te-
lefon: 553 034 198, mobil: 603 247 707.

Jak pečovat 
o nemocného 
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospi-
ce sv. Kryštofa nabízí možnost zdarma 
účasti na semináři Jak pečovat o ne-
mocného člověka v domácím prostředí. 
Na společném setkání s profesionální-
mi zdravotními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, a získáte související in-
formace ze zdravotní a sociální oblasti. 
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej-
bližší termín je 15. června od 14 hodin 
v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Char-
vátská 8, Ostrava-Výškovice. Na školení 
se, prosím, přihlaste předem u Marké-
ty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz. Těšíme se na 
Vaši účast!
 www.ostrava.charita.cz

Orientační běh 
Ve středu 10. června se v dopoledních 
a odpoledních hodinách uskuteční v Ko-
menského sadech v centru Ostravy celo-
státní finále Přeboru škol 2015 v orien-
tačním běhu, nad nímž převzala záštitu 
starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

Sejdou se zde reprezentanti 14 kra-
jů České republiky ze základních škol 
soutěžící v kategoriích D7, D9, H7, H9 
a středních škol kategorií DS a HS. 

Závod se bude konat ve středu od 
10 do 16 hodin. Start i cíl bude u spor-
tovní haly SAREZA v Ostravě-Přívoze 
v Hrušovské ulici. Prosíme tímto pejs-
kaře, aby v uvedený čas své svěřence 
nepouštěli na volno. Děkujeme. Dále 
upozorňujeme, že v čase od 8 do 18 ho-
din bude ve středu 10. června uzavřena 
také cyklostezka od lávky navazující na 
ulici Horovu až po most v ulici Mugli-
novské!

 Josef Zajíc

Křest jména sboru
V úterý 16. června od 16.30 hodin vy-
stoupí v Divadle loutek Ostrava poprvé   
tří- až sedmileté děti z pěveckého sbo-
ru Mateřské školy Dvořákova, který byl 
založen teprve v září tohoto školního 
roku. Malí zpěváci v novém sborovém 
oblečení zazpívají známé i méně známé 
písně, které doprovodí na různé Orfovy 
nástroje. Součástí kulturního odpoled-
ne této mateřinky bude i křest nového 
jména sboru. Příjemnou atmosféru 
doladí také host – kapela Matičního 
gymnázia v Ostravě "Údy z půdy" pod 
vedením paní Šňupárkové. 

Výchova 
sourozenců 
Ve středu 10. června od 16 do 17.30 ho-
din se v poradně Cesta těhotenstvím 
(Českobratrská 13, Ostrava) bude konat 
bezplatný program pro rodiče Výchova 
sourozenců do předškolního věku. Od 
dětské psycholožky Šárky Doležalové se 
dozvíte více o souvislostech pořadí na-
rození sourozenců v rodině, řešení kon-
fliktů mezi sourozenci, rodinné rezilienci 
a dalších souvisejících tématech. Budete 
mít také prostor pro vaše dotazy. V pří-
padě zájmu se prosím přihlaste předem 
(e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605 32 92 32). 

POmáháme nePřehlédněte

BlAhOPřeJeme JUBIlAntŮm nAŠehO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Jurečkova 1935/12 – prodejna, kancelář 
140 m2 v 1. NP u zastávky tramvaje
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Více na www.dlanzivotu.cz

Po  dlouhých  čtyřiadvaceti  letech 
se  teprve  šestnáctiletému  boxerovi 
z  Ostravy-Přívozu  Mírovi  Gorolovi 
podařil neuvěřitelný úspěch – vybo-
joval pro ostravské boxery juniorskou 
medaili  na  mistrovství  Evropy,  a  to 
hned  stříbrnou!  Evropský  šampio-
nát v boxu se konal v městě Lvově na 
Ukrajině  v  polovině  května.  Mladý 
boxer z Boxingu Ostrava (BC Ostrava) 
pod vedením hlavního trenéra toho-
to  klubu  Dalibora  Fröhlicha  trénuje 
box  sedmým  rokem.  Za  tu  dobu  se 
stal čtyřnásobným mistrem České re-
publiky v boxu a vítězem mnoha me-
zinárodních  turnajů.  „Míra  je  nejen 
velmi disciplinovaný a skvělý sporto-
vec, ale i výborný žák, o čemž svědčí 
i  jeho  nedávné  přijetí  ke  studiu  na 
Bezpečnostně právní akademii v Os-
travě.  A  všechny  zmíněné  vlastnosti 

ho  přivedly  k  tomuto  neuvěřitel-
nému  úspěchu!  Míra  se  probojoval 
všemi třemi základními koly a pak se 
mu podařilo vyhrát i boj o medailové 
umístění.  Už  v  tu  chvíli  jsme  věděli, 
že je to doslova mega úspěch a drže-
li  jsme mu pěsti dál. Mladý boxer se 
nakonec probojoval až do finále a po-
ražen byl až ve velmi náročném boji 
o zlato. Ostrava tak má vicemistra Ev-
ropy v boxu!“ popisuje cestu mladého 
boxera k medaili  jeho trenér Dalibor 
Fröhlich.  „Míra  je  zároveň  členem 
CISO  (Centrum  individuálních  spor-
tů  Ostrava)  a  SCM  (Sportovní  cen-
trum  mládeže  –  v  České  republice 
jsou jen čtyři a jedno právě v Boxingu 
Ostrava,  které  funguje  pod  vedením 
Jiřího  Kotiby).  Obě  tyto  organizace 
mu  pomáhají  v  jeho  sportovní  kari-
éře,  která  by  měla  vyvrcholit  v  roce 

2020 na olympijských hrách. Věříme, 
že se mu tento jeho cíl splní.“

V  době,  kdy  mladičký  boxer  Míra 
Gorol  bojoval  o  evropské  stříbro, 
účastnili  se  boxeři  BC  Ostrava  nej-
vyšší  soutěže  ČBA  –  extraligy  mužů. 
A i v tomto sportovním klání byli více 
než úspěšní. Po několika letech se bo-
xeři BC Ostrava pod vedením trenérů 
Dalibora Fröhlicha a Jiřího Kotiby pro-
bojovali do play-off a 6. června budou 
boxovat o titul ČR s Děčínem. Soutěže 
se účastnilo 11 klubů z celé republiky.

„Obou úspěchů si nesmírně váží-
me a chceme touto cestou poděkovat 
Magistrátu  města  Ostravy,  městské-
mu obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz  a  CISO,  bez  jejichž  podpory  by 
nebylo  možné  mladé  sportovce  vy-
chovávat," dodává Fröhlich.

 www.boxing-ostrava.cz

BOxeřI BOxIngU OstrAVA  
BylI dOslOVA megA úsPěŠní! 

V městském obvodu moravská Ostrava a Přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Drahomíra Černohorská, Milada Davidová,  
Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Jiří Havlásek, Ludmila Kramářová, 
Jiřina Langová, Marie Misiorzová, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, 
Jarmila Rosenzweigová, Marie Skugarevská, Jenovefa Stuchlíková,  
Milada Sýkorová, Mária Šupíková, Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, 
Antonie Woznicová

Judisté  TJ  Ostrava  získali  na  Vel-
ké  ceně  Ostravy  v  judu  celkem 
20 medailí (7 zlatých, 8 stříbrných, 
5  bronzových)  a  obsadili  celkově 

2.  místo.  Ve  volejbalové  extralize 
žen  tým  TJ  Ostrava  bez  zahranič-
ních  hráček  potřetí  v  historii  a  po 
15  letech  obsadil  konečné  4.  mís-

to. Tým  ženských  volejbalistek „B“ 
postoupil  do  2.  ligy.  Šimon  Bělík 
vyhrál  celorepublikový  Kontrolní 
turnaj  mladších  žáků  ve  stolním 
tenise  a  T.  Martinko  skončil  pátý. 
Mezi  nejlepšími  sportovci  gymná-
zia Dany a Emila Zátopkových byli 
volejbalistka Kateřina Valková, gol-
fistka Hana Ryšková a stolní tenista 
Jiří Martinko z TJ Ostrava.

V  květnu  byla  zahájena  také  ce-
loletní  série  beachvolejbalových 
turnajů pro veřejnost s názvem Os-
travská  noční  liga  pro  dvojice  bez 
rozdílu  věku  a  pohlaví,  pro  smíše-
né  dvojice  a  pro  smíšené  dvojice 
nad 40 let. A stejně tak se veřejnost 
mohla  zapojit  do  turnajů  v  ping-
-pongu se speciálními raketami.

 www.tjostrava.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106  267,69 m²
Arbesova 1059/9  garáž
Českobratrská 113/22  78,8 m²
Českobratrská 1888/14  280,9 m²
Českobratrská 611/17  62,35 a 41,86 m²
Chelčického 649/10  112,12 m²
Jurečkova 490/3  53,87 m²
Jurečkova 1165/6  75,83 m²
Jurečkova 1935/12  159,95 m²
Jílová 1912/16 – pronájem domu
Na Jízdárně 2895/18  14,84, 33 a 60,9 m²
Orebitská 774/19  32,4 m²
Přívozská 899/22  111,41 m²
Senovážná 2109/1  86,25 m² 
Sládkova 373/6  26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4  228,84 m²
Sokolská 2443/42  garáž
Partyzánské nám. 1738/2, 3  219,81 m²
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