
Srpen a září 2014 www.moap.cz

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se STĚHUJE!
Uzavření radnice: 
Ve dnech 9. až 12. září bude úřad z důvodu stěhování uzavřen. 
Prosíme, abyste vyřizování svých záležitostí odložili na jiný termín.

cEnTrUM
zpravodaj

Třetí největší ostravský městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz nemá 
jako jediný v Ostravě vlastní radnici. 
Přitom to byl právě Jan Prokeš, staros-
ta Moravské Ostravy v letech 1925 až 
1935, který nechal radnici Moravské 
Ostravě postavit. V té době už pod 
Moravskou Ostravu spadaly i obce 
Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, 
Zábřeh, Hulváky a Nová Ves a po-
stupně přibývaly další. V roce 1941 
bylo s Moravskou Ostravou slouče-
no 12 obcí. Moravská Ostrava byla 
vládním nařízením prohlášena za 
město se zvláštním statutem (statu-
tární město) a byl zřízen Magistrát 
statutárního města Ostravy, jehož 
sídlo bylo umístěno právě do budovy 
Nové radnice. V roce 1945 byl oficiální 
úřední název města Moravská Ostra-
va změněn na Ostrava.

Samostatný městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz vznikl znovu 
až v roce 1990. Vedení obvodu sídlilo 
od té doby v prostorách Nové rad-
nice a její přístavby. V posledních 
letech zde zaměstnanci městského 
obvodu užívali celkem 113 kancelá-
ří. „Na základě souhlasu Rady města 
Ostravy jsme prostory mohli využívat 
bezplatně s tím, že jsme museli hra-
dit statutárnímu městu odpovídající 
podíl na provozních nákladech uží-
vaných budov. V podmínkách však 
bylo zároveň ustanoveno, že souhlas 
je kdykoli odvolatelný a městský ob-
vod je povinen na žádost města tyto 
prostory nebo jejich část vrátit zpět. 
Byli jsme tímto omezováni a město 
nám mohlo kdykoli odebrat kterou-
koli kancelář nebo i všechny,“ popi-
suje podmínky užívání budovy Nové 
radnice a přístavby Petra Bernfeldo-
vá, místostarostka městského obvo-
du. „V únoru 2013 bylo městskému 
obvodu MOaP ze strany statutárního 
města Ostravy vyměřeno nájemné ve 
výši zhruba 6,5 milionu korun ročně. 
Do té doby obvod městu platil pouze 
podíl na nákladech za energie a dal-
ších provozních nákladech ve výši 
přibližně 3 miliony korun ročně. Na 
přelomu roku 2013 a 2014 proto za-
čalo vedení městského obvodu vážně 
uvažovat o přemístění sídla Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz do samostatných prostor 

v historickém centru města,“ dodává 
Bernfeldová.

Plány na oživení centra
V prosinci oznámilo vedení měst-

ského obvodu MOaP, že v rámci 
oživení centra Ostravy plánuje vy-
budování dvoupatrového podzem-
ního parkoviště se zhruba sedmi sty 
parkovacími místy a postavení pěti 
nových budov na místě městských 
proluk v těsné blízkosti Masarykova 
náměstí. Jedna z nich by v budoucnu 
měla sloužit jako nová radnice měst-
ského obvodu. Společný projekt ve-
dení městského obvodu a Magistrátu 
města Ostravy počítá s tím, že realiza-
ce staveb by se ujal finanční investor 
a městský obvod i město Ostrava by 
následně byly uživateli, tedy nájem-
ci budov. Do té doby by však radnice 
MOaP měla sídlit v pronajaté budově. 
O tom radní rozhodli v červenci, kdy 
schválili uzavření nájemní smlou-
vy s vlastníkem budovy na náměstí 
Dr. E. Beneše, v níž dříve sídlila Česká 
spořitelna. Náš úřad se přestěhuje na 
začátku září letošního roku. 

Stěhujeme se do krásné budovy 
„Naším cílem je znovu vnést život 

do této části centra města. S ohledem 
na omezené možnosti využití toho-
to historického objektu také chceme 
zamezit jeho případné devastaci. Vý-
hodou je dobrá dopravní dostupnost 
a také osamostatnění se, to znamená 
oddělení činnosti magistrátu od čin-
nosti našeho úřadu a tím zvýraznění 
rozdílu mezi městem a naším ob-
vodem. Vlastní budova také přinese 
zjednodušení komunikace uvnitř úřa-
du, větší komfort pro občany. Ve stá-
vající budově uvolníme prostory pro 
potřeby magistrátu,“ vysvětlila hlavní 
důvody přemístění sídla úřadu mís-
tostarostka Petra Bernfeldová. „Jedná-
ní s vlastníkem budovy nebyla jedno-
duchá, konečné podmínky nájemní 
smlouvy jsou však pro obvod velmi 
příznivé. Vlastník objektu zajistí na 
vlastní náklady úpravy budovy tak, aby 
tato plně vyhovovala potřebám úřadu. 
Upravena bude i datová síť a zbavíme 
se tak problémů, které současná za-
staralá síť v budově Nové radnice při-
náší. Podařilo se nám dohodnout na 
ročním nájemném ve výši 5,8 milionu 
korun (nyní platíme 6,5 milionu korun 
ročně). Nájemní smlouva byla uzavře-
na na pět let s možností prodloužení 
nájmu dvakrát o pět let. Dále se po-
dařilo vyjednat záruku za funkčnost 
budovy jako celku po celou dobu trvá-
ní nájmu. Spolu s nájemní smlouvou 
byla dojednána také jednoroční call 
opce, tedy právo si budovu koupit, za 
pevnou cenu.“ 

STĚHUJEME SE dO nOvé 
bUdOvy na náMĚSTí 
dr. E. bEnEšE

S novou radnicí obvodu se můžete seznámit 26. září během dne otevřených dveří.

v nOvé radnici ObvOdU 
váS blOUdiT nEnEcHáME

Druhá polovina letošního září se 
do dějin obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz vepíše zvlášť výrazným pís-
mem. Přestěhování radnice na no-
vou adresu je totiž krokem, k němuž 
dochází opravdu jen ve výjimečných 
případech. A takový okamžik právě 
nastal…

„Uvědomujeme si, že tato změ-
na je opravdu radikální a že bude 
třeba určitého času na to, aby si 
na ni obyvatelé obvodu zvykli. Ale 

zároveň věříme tomu, že budou – 
stejně jako my – vnímat pozitiva, 
která přestěhování přináší,“ obrací 
se na občany starosta Jiří Havlíček. 
„Všichni musíme počítat s tím, že 
první týdny a měsíce budou ná-
ročné jak pro návštěvníky radnice, 
tak pro její zaměstnance. Abychom 
občanům orientaci v nové budově 
úřadu městského obvodu na ná-
městí Dr. E. Beneše 555/6 co nejvíce 
usnadnili, nechali jsme zpracovat 
mapku s přehledným orientačním 
plánkem všech čtyř pater radnice. 
Tento plánek bude k dispozici v pří-
zemí radnice, kde bude zřízena in-
formační služba. Každému, kdo 
bude potřebovat, informátor vy-
světlí, kde hledané pracoviště nalez-
ne, a zároveň jej opatří i zmíněným 
plánkem. Budeme také rádi, když se 
s prostorami nového sídla úřadu ob-
vodu přijdou lidé seznámit během 

dne otevřených dveří, který pořádá-
me v pátek 26. září. Více informací 
o této akci čtenáři naleznou na páté 
straně zpravodaje, plánek přízemí 
radnice s označenou informač-
ní službou jsme umístili na stranu 
dvě,“ pokračuje starosta a dodává: 
„Kdo se někdy ve svém životě stě-
hoval, ví, jak náročná taková akce je. 
Proto prosím obyvatele obvodu při 
návštěvě nového sídla úřadu o po-
chopení, shovívavost a trpělivost. 
A zaměstnancům úřadu děkuji na 
maximální nasazení, které stěhování 
provázelo. Museli zvládat nejen svou 
běžnou práci, ale také poměrně slo-
žitou logistiku přesunu vybavení 
kanceláří i veškeré dokumentace. 
Stěhování se však už v první polovině 
září nachýlí ke konci. A já věřím, že 
nové sídlo radnice Moravské Ostravy 
a Přívozu odstartuje další pozitivní 
etapu v životě našeho obvodu.“

Změna telefonních 
čísel 
pozor! v souvislosti se stěhováním radnice 
dojde ke změně všech telefonních čísel 
městského obvodu Moap. Telefonní číslo 
na spojovatelku je 599 444 444. Kompletní 
telefonní seznam pracovníků úřadu je na 
stranách 3 a 4 a na webových stránkách 
www.moap.ostrava.cz/cs/radnice/
kontakty-a-telefonni-seznam/kontaktni-
seznam.

Změna adresy pro občany 
U občanů, kterým byl zrušen údaj o místu 
trvalého pobytu a jsou hlášeni v sídle 
ohlašovny, tj. prokešovo náměstí 1803/8, 
ostrava-Moravská ostrava, dojde po změně 
sídla Úřadu městského obvodu Moravská 
ostrava a přívoz ke změně údaje o místu 
trvalého pobytu, a to náměstí dr. E. Beneše 
555/6, ostrava-Moravská ostrava. občané 
hlášení na adrese sídla Úřadu městského 
obvodu Moravská ostrava a přívoz budou 

povinni si podat žádost o nový občanský 
průkaz z důvodu nesprávného údaje 
o místu trvalého pobytu. 

Žádost o občanský průkaz se podává 
v ostravě na Magistrátu města ostravy, 
odboru vnitřních věcí, oddělení evidence 
obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2, 
ostrava-Moravská ostrava (naproti těžní 
věži dolu jindřich) v úředních hodinách: 

 Pokračování na straně 2



Důležitá fakta 

Nájemné 
Občané jsou v podivných plátcích 
strašeni informací, že pokud obvod 
platil nájemné magistrátu, zůstaly 
peníze vlastně městu a veřejné pro-
středky nebyly placeny soukromní-
kovi. ODS jaksi pozapomněla říci, že 
magistrát sám je dlouhodobě v ná-
jmu, a to za zcela jiných podmínek, 
než se podařilo vyjednat nám. Několik 
faktických čísel. Obvod v Nové radnici 
opouští kancelářskou plochu o roz-
loze 4 357 m², za kterou magistrátu 
platil 1 486 Kč/m²/rok, celkově 6,475 
mil. Kč/rok. Obvod odchází do budo-
vy, kde bude platit 1 053 Kč/m²/rok, 
celkově 5,8 mil. Kč/rok za 5 505 m². 
Uvolněné prostory může magistrát 
zaplnit například svými úředníky 
sídlícími dnes v pronajatých pro-
storech v bývalé Union bance v ulici 
30. dubna. Zde magistrát „soukrom-
níkům“ podle našich informací platí 
2 230 Kč/m²/rok za plochu 4 415 m², 
celkově tedy 9,85 mil. Kč ročně. 
Úspora pro město je jednoduše spo-
čitatelná.

Budova na náměstí Dr. e. Beneše
Budova je zcela funkční a donedávna 
plnohodnotně sloužila jako veřejný 
bankovní dům. Po úpravách hraze-
ných pronajímatelem bude zcela jis-
tě dobře sloužit občanům našeho ob-
vodu. Proč byla bankou po více než 

80 letech opuštěna, to je možná otáz-
ka i pro současné vedení města, kte-
ré se jako jeden z nejvýznamnějších 
klientů mohlo minimálně pokusit 
v rámci záchrany historického cent-
ra města rozhodnutí banky odejít do 
Nové Karoliny zvrátit. Nestalo se. 

Jak bylo řečeno v hlavním článku na 
titulní straně, podařilo se nám vyjed-
nat dohodu, která umožňuje případný 
odkup budovy za fixovanou cenu.

Parkování
Je potřeba říci, že v současné době, 
kdy je radnice Moravské Ostravy 
a Přívozu v nájmu v budově Nové rad-
nice na Prokešově náměstí, nemá pro 
své zaměstnance žádná vyhrazená 
parkovací místa. Ti pak živelně parku-
jí v jejím okolí. Magistrát, přestože vy-
budoval za nemalé peníze parkoviště 
z ulice Českobratrské, uvolnil obvod-
ní radnici jen jedno parkovací místo. 
Co se týká parkování pro návštěvníky 
úřadu, je možné využívat podzemní 
parkoviště pod Prokešovým náměs-
tím se sazbou 30 Kč/hod. 

Se stěhováním do budovy na ná-
městí Dr. E. Beneše jsme vyčleni-
li plochy, které budou určeny pro 
parkování zaměstnanců, a to na 
ulici Žofínské (za Domem knihy). 
Návštěvníci úřadu budou moci vy-
užívat devět bezplatných, časově 
omezených parkovacích míst před 
budovou na náměstí Dr. E. Beneše 
(dnes taxi stání). Parkovat zde bude 
možné maximálně hodinu. Papírové 
parkovací hodiny je možné zakoupit 
v pokladně radnice (v přízemí budo-
vy). Parkování bude monitorováno 
kamerou, tak aby nedošlo ke zneuží-
vání těchto míst k jiným účelům, než 
je vyřizování záležitostí na úřadě.

Návštěvníci radnice dále mohou 
v dostupné vzdálenosti parkovat na-
příklad na parkovišti vedle muzea 
v Pivovarské ulici za cenu 20 Kč/hod. 
a další půlhodiny za 10 Kč. Další va-
riantou je využití parkoviště v Nové 
Karolině, kde jsou nyní první tři ho-
diny parkování zdarma.

 Dalibor Mouka
 místostarosta MOaP

ZaJÍMaVOSti ZaJÍMaVOSti

Zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz budou 
i nadále probíhat v budově Nové radnice 
na Prokešově náměstí, v místnosti č. 306. 

Úřední deska
Veškeré povinně zveřejňované a důleži-
té informace naleznou občané na úřední 
desce, která bude umístěna u vchodu do 
radnice. 

Vyvolávací systém
V přízemí budovy radnice MOaP bude 
moderní vyvolávací systém, který zjed-
noduší občanům čekání na některých 
úsecích. Prostřednictvím vyvolávací-
ho systému budou občané obslouženi 
na matrice a ohlašovně a na oddělení 
místního hospodářství (parkovací kar-
ty, zábory veřejného prostranství, so-
ciální pohřby). Kromě toho zde bude 
návštěvníkům k dispozici informátor, 
který bude nápomocen při vyřizování 
záležitostí občanů a poradí o rozmístění 
jednotlivých odborů a agend.

Obřadní síň
Radnice Městského obvodu MOaP bude 
i nadále využívat obřadní síň v budově 
Nové radnice na Prokešově náměstí 
jako dosud, případně obřadní síň v his-
torické budově Ostravského muzea na 
Masarykové náměstí. Novomanželé se 
mohou vzít ale i na jiných netradičních 
místech, jako jsou věž ostravské Nové 
radnice, Komenského sady, hotel Im-
periál nebo hornické muzeum Landek 
v Petřkovicích. V budově na náměstí 
Dr. E. Beneše v současné době obřadní 
síň nebude. 

Pokračování ze strany 1

Podat žádost o občanský průkaz je 
také možné u kteréhokoliv obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností v České 
republice, v hlavním městě Praze u úřadu 
městské části Praha 1 až 22. 

K vyřízení nového občanského průkazu 
je potřeba předložit pouze stávající občan-
ský průkaz, není potřeba předložit průka-
zové foto a nehradí se správní poplatek. 

V případě, že občan nepožádá o nový 
občanský průkaz, bude Magistrát města 
Ostravy rozhodovat o skončení platnosti 
občanského průkazu s nesprávným úda-
jem o místu trvalého pobytu. Pokud občan 
požádá o nový občanský průkaz až po pra-
vomocném rozhodnutí o skončení platnos-
ti občanského průkazu, je povinen proká-
zat totožnost např. cestovním dokladem, 
řidičským průkazem nebo rodným listem. 

Bližší informace k vydání nového ob-
čanského průkazu vám podá: Magistrát 
města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddě-
lení evidence obyvatel a občanských prů-
kazů, tel. č.: 599 446 000.
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OrieNtačNÍ PláN PřÍZeMÍ raDNice
ODBOR INVESTIC 
A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, 
oddělení místního hospodářství
 tel. č.: 599 442 952
 e-mail: javorkova@moap.ostrava.cz

- vydávání parkovacích karet
- zábory veřejné zeleně
- sociální pohřby

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, 
oddělení matriky a ohlašovny
 tel. č.: 599 442 858
 e-mail: klvanova@moap.ostrava.cz

- svatby, narození, úmrtí
- Czech POINT
- ověřování podpisů a kopií listin
- ohlašovna (změna trvalého pobytu)

POKLADNA 

PODATELNA

INFORMACE

WC PRO VEŘEJNOST 

BEZBARIÉROVÝ VSTUP

ÚŘEDNÍ DESKAOrientační plány ostatních pater budou formou letáků k dispozici na informacích v přízemí radnice 
městského obvodu, kde bude rovněž připraven informátor. Ten bude občany směřovat na požadovaná 
oddělení a pomáhat jim s orientací v budově.

VÝtaH

HlaVNÍ 
VcHOD

VÝtaH
Wc

i

pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

úterý 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

pátek 8.00 – 11.00 ———

kontakt
Úřad městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Ostrava
Tel. č.: 599 444 444
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
ID datové schránky: c9ybfpi
IČ: 845451
DIČ: CZ00845451
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VEDENÍ ÚŘADU (VED)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro

Havlíček Jiří, Ing.
havlicek@moap.ostrava.cz 

starosta 42 805 135 1.

Bernfeldová Petra, Ing. 
bernfeldova@moap.ostrava.cz 

místostarosta 42 808 134 1.

Kuřec Tomáš 
kurec@moap.ostrava.cz 

místostarosta 42 806 138 1.

Mouka Dalibor 
mouka@moap.ostrava.cz 

místostarosta 42 808 136 1.

Pščolková Lada 
pscolkova@moap.ostrava.cz asistent 42 805 131 1.

Bláhová Kateřina
kblahova@moap.ostrava.cz

asistent 42 806 131 1.

Kopcová Barbora, Ing.
bkopcova@moap.ostrava.cz

asistent 42 808 131 1.

Večeřová Leona, Mgr. 
lvecerova@moap.ostrava.cz 

tajemník úřadu 42 809 207 2.

Stuchlá Ivana 
stuchla@moap.ostrava.cz 

asistent 42 809 208 2.

FUNKČNÍ MÍSTA NEZAŘAZENÁ DO ÚTVARŮ ÚŘADU (NEZ)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Baláž Zbyněk, Mgr. 
balaz@moap.ostrava.cz

Právník (OIAK, OM-oddělení 
evidence majetku, oddělení 
převodů majetku)

42 820 358 3.

Chlopčíková Eva, Mgr.
echlopcikova@moap.ostrava.cz

Právník (OIMH, OM-oddělení 
správy majetku )

42 821 357 3.

Bittmarová Alena, Mgr.
bittmarova@moap.ostrava.cz

Právník (OFR, OSV, OŠR, OVV, 
podpora de minimis)

42 822 205 2.

Pondělíčková Jana, Ing. 
pondelickova@moap.ostrava.cz tiskový mluvčí 42 823 152 1.

Polamová Šárka 
spolamova@moap.ostrava.cz 

referent platové agendy 42 824 211 2.

Durajová Daniela, Ing. 
durajova@moap.ostrava.cz 

personalista 42 825 211 2.

ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU (OFR)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Zapletalová Alena, Ing. 
zapletalova@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 826 215 2.

Příhodová Edita, Mgr. 
eprihodova@moap.ostrava.cz 

právník 42 827 252 2.

Oddělení ekonomiky a účetnictví
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Palarčíková Věra, Ing. 
palarcikova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení ekonomiky 
a účetnictví

42 828 256 2.

Kosáková Renata 
rkosakova@moap.ostrava.cz 

pokladní 42 829
vstupní 

hala 
přízemí

Jedlička Martin, Ing. 
jedlicka@moap.ostrava.cz 

ekonom 42 830 217 2.

Koziorková Alexandra, Bc. 
koziorkova@moap.ostrava.cz 

ekonom 42 831 217 2.

Matušinská Barbora 
matusinskab@moap.ostrava.cz 

ekonom 42 832 217 2.

Petrošová Lenka, Ing. 
petrosoval@moap.ostrava.cz 

ekonom 42 833 217 2.

Baronová Alena 
baronova@moap.ostrava.cz 

finanční účetní 42 834 219 2.

Jeřábková Jitka 
jerabkova@moap.ostrava.cz 

finanční účetní 42 835 219 2.

Matušínská Marie 
matusinska@moap.ostrava.cz 

finanční účetní 42 836 219 2.

Slívová Lucie, Bc.
lslivova@moap.ostrava.cz

finanční účetní 42 837 213 2.

Vevjorková Marcela 
vevjorkova@moap.ostrava.cz 

finanční referent 42 838 213 2.

Oddělení místních poplatků a pohledávek
Hefková Šárka, Ing. 
hefkova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení místních 
poplatků a pohledávek

42 839 250 2.

Horkelová Svatava, DiS. 
horkelova@moap.ostrava.cz 

referent poplatků 42 840 221 2.

Čerbáková Lucie, DiS.
lcerbakova@moap.ostrava.cz

referent pohledávek 42 845 247 2.

Dziadurová Lucie
dziadurova@moap.ostrava.cz

referent pohledávek 42 841 221 2.

Muchová Zdeňka 
muchova@moap.ostrava.cz 

referent pohledávek 42 842 248 2.

Novotná Hana 
novotna@moap.ostrava.cz 

referent pohledávek 42 843 248 2.

Slížová Lydie 
slizova@moap.ostrava.cz 

referent pohledávek 42 844 221 2.

Zinglarová Iva 
zinglarova@moap.ostrava.cz 

referent pohledávek 42 846 247 2.

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A FINANČNÍ KONTROLY (OIAK)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Kopsa Jan, Ing. 
kopsa@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 847 455 4.

Bednaříková Lenka, Ing. 
lbednarikova@moap.ostrava.cz 

interní auditor, kontrolor 42 848 453 4.

Vyhlasová Petra, Ing. 
pvyhlasova@moap.ostrava.cz 

interní auditor, kontrolor 42 849 453 4.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Hodic Jiří, Ing.
jhodic@moap.ostrava.cz

vedoucí odboru 42 850 159 B 1.

Křenová Jarmila, Bc. 
krenova@moap.ostrava.cz 

organizační pracovník 42 851 160 1.

Slívová Hartelová Martina, DiS.
mslivova-hartelova@moap.ostrava.cz

organizační pracovník 42 852 160 1.

Křístková Ivana, Ing. 
kristkova@moap.ostrava.cz 

bezpečnostní referent 42 853 104 1.

Oddělení matriky a ohlašovny
Stančíková Jana 
stancikova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení matriky 42 854
vstupní 

hala 
přízemí

Hlisnikovská Andrea, Mgr. 
hlisnikovska@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(matrika, Czech POINT)

42 855
vstupní 

hala 
přízemí

Krömrová Alena 
kromrova@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(ohlašovna)

42 856
vstupní 

hala 
přízemí

Mařáková Kateřina 
marakova@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(ohlašovna)

42 857
vstupní 

hala 
přízemí

Klvaňová Dagmar 
klvanova@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(matrika)

42 858
vstupní 

hala 
přízemí

Theimerová Marcela 
theimerova@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(matrika)

42 859
vstupní 

hala 
přízemí

Trvajová Miroslava 
mtrvajova@moap.ostrava.cz 

referent vnitřních věcí státu 
(matrika)

42 860
vstupní 

hala 
přízemí

Oddělení vnitřní správy
Nosálková Milada, Ing. 
nosalkova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení vnitřní 
správy 

42 861 206 B 2.

Knoflíčková Petra 
knoflickova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 862 206 A 2.

Strýčková Eva, Ing. 
stryckova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 863 206 A 2.

Bargelová Petra 
bargelova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 864 159 A 1.

Kodešová Iveta 
kodesova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 865 104 1.

Marcolová Věra 
marcolova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 866
vstupní 

hala 
přízemí

Rotterová Karla 
rotterova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 867
vstupní 

hala 
přízemí

Zacpálková Dana 
zacpalkova@moap.ostrava.cz 

informace 42 807
vstupní 

hala 
přízemí

Ulčák Zdeněk řidič 42 868 132 1.
Neuwirth Vít
vneuwirth@moap.ostrava.cz

referent informačních a ko-
munikačních technologií

42 869 156 1.

Fischer Jan 
fischer@moap.ostrava.cz 

referent informačních a ko-
munikačních technologií

42 870 156 1.

Turek Petr 
turek@moap.ostrava.cz 

referent informačních a ko-
munikačních technologií

42 871 156 1.

ODBOR MAJETKOVÝ (OM)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Vaňková Ivona, Ing.
vankova@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 872 106 1.

Doležalová Marcela 
dolezalova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy, 
administrativní a spisový 
pracovník

42 873 109 1.

Oddělení evidence majetku
Miškaříková Andrea, Mgr. 
miskarikova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení evidence 
majetku

42 874 110 1.

Červenková Eva 
cervenkova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 875 114 1.

Chrapková Jana 
chrapkova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 876 114 1.

Jankovičová Inéz 
jankovicova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 877 111 1.

Kuříková Alena 
kurikova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 878 111 1.

Ludíková Magdaléna, Ing. 
mludikova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 879 114 1.

Pánková Jana
jpankova@moap.ostrava.cz

referent majetkové správy 42 880 111 1.

Stromská Milena 
stromska@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 881 114 1.

Vařeková Jana, Bc. 
varekova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 882 111 1.

Oddělení správy majetku
Jaloviecová Blanka, Ing. 
jaloviecova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení správy 
majetku

42 883 120 1.

Adamovský Jan 
adamovsky@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 884 116 1.

Friedecká Eva 
friedecka@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 885 118 1.

Gawlová Kateřina, Ing. 
gawlova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 886 116 1.

Heinzová Eva, Ing. 
eheinzova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 887 112 1.

Königová Yvona 
konigova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 888 118 1.

Kristoforská Pavlína 
kristoforska@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 889 112 1.

Palowski Dariusz, Ing.
dpalowski@moap.ostrava.cz

referent majetkové správy 42 890 118 1.

Plinta Marek 
makler@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 891 116 1.

Podhorská Michaela, Ing.
podhorska@moap.ostrava.cz

referent majetkové správy 42 892 118 1.

Svěntková Tamara 
sventkova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 893 112 1.

Ťavodová Jana, Mgr. 
jtavodova@moap.ostrava.cz 

referent majetkové správy 42 894 116 1.
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Lindovská Marcela, Bc. 
lindovska@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 929 414 4.

Mariáková Martina, Bc. 
mariakova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 930 412 4.

Pyš Miroslav, Bc. 
pys@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 931 411 4.

Režná Pavlína, Mgr. 
rezna@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 932 421 4.

Krumniklová Markéta, Bc. 
krumniklova@moap.ostrava.cz 

kurátor pro mládež 42 933 415 4.

Slivková Ivana, Mgr., DiS.
islivkova@moap.ostrava.cz 

kurátor pro mládež 42 934 415 4.

Vavrošová Zuzana, DiS. 
vavrosova@moap.ostrava.cz 

kurátor pro mládež 42 935 419 4.

Oddělení sociální péče
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Holásková Jana, Bc. 
holaskova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení sociální péče 42 936 353 3.

Gahérová Vendula, Mgr., DiS. 
gaherova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 937 352 3.

Kaiserová Mária 
kaiserova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 938 354 3.

Králová Klára, DiS.
kkralova@moap.ostrava.cz

sociální pracovník 42 939 356 3.

Nováková Kateřina, DiS.
knovakova@moap.ostrava.cz

sociální pracovník 42 940 352 3.

Váňová Ivana, Ing. 
vanova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 941 354 3.

Konečná Lucie, DiS. 
konecna@moap.ostrava.cz 

kurátor pro dospělé 42 942 351 B 3.

Červeňák Dušan 
cervenak@moap.ostrava.cz 

romský asistent 42 943 355 3.

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE, ŠKOLSTVÍ 
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (OŠR)
Rychtáriková Miroslava, Ing. 
rychtarikova@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 944 350 B 3.

Bělíčková Martina, Ing.
mbelickova@moap.ostrava.cz

referent strategického rozvoje, 
školství a volnočasových aktivit

42 945 351 A 3.

Buchtíková Radmila 
buchtikova@moap.ostrava.cz 

referent školství a volnočaso-
vých aktivit

42 946 350 A 3.

Stránská Jana, Ing.
jstranska@moap.ostrava.cz 

referent školství a volnočaso-
vých aktivit

42 947 351 A 3.

Šlachtová Marie, Mgr. 
slachtova@moap.ostrava.cz 

referent školství a volnočaso-
vých aktivit

42 948 351 A 3.

Hašová Marta, Ing.
mhasova@moap.ostrava.cz 

projektový manažer 42 949 350 C 3.

Škáva Adam, Ing.
askava@moap.ostrava.cz

projektový manažer 42 950 350 C 3.

ODBOR INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (OIMH)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Vozňák Jiří, Ing. 
jvoznak@moap.ostrava.cz

vedoucí odboru 42 951 232 2

Javorková Marie 
javorkova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 952 231 B 2.

Oddělení investic
Žižková Dagmar, Ing. 
zizkova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení investic 42 953 231 A 2.

Čončka Radomír
rconcka@moap.ostrava.cz

investiční referent 42 954 234 2.

Geisler Jiří, Ing. 
jgeisler@moap.ostrava.cz 

investiční referent 42 955 234 2.

Kloss Dalibor, Ing. 
dkloss@moap.ostrava.cz 

investiční referent 42 956 234 2.

Mlčůchová Marcela, Ing.
mmlcuchova@moap.ostrava.cz 

investiční referent 42 957 230 2.

Špatná Jarmila 
spatna@moap.ostrava.cz 

investiční referent 42 959 230 2.

Oddělení místního hospodářství
Samek Roman, Ing.
rsamek@moap.ostrava.cz

vedoucí oddělení místního 
hospodářství

42 960
vstupní 

hala 
přízemí

Babuláková Jana, Bc. 
babulakova@moap.ostrava.cz 

referent komunálních služeb 42 961
vstupní 

hala 
přízemí

Klusák Richard, Bc. 
klusak@moap.ostrava.cz 

referent komunálních služeb 42 962
vstupní 

hala 
přízemí

Pavelková Stanislava
spavelkova@moap.ostrava.cz

referent komunálních služeb 42 963
vstupní 

hala 
přízemí

Reichelová Barbora 
breichelova@moap.ostrava.cz 

referent komunálních služeb 42 964
vstupní 

hala 
přízemí

Turková Anna 
turkova@moap.ostrava.cz 

referent komunálních služeb 42 965
vstupní 

hala 
přízemí

Rýdl Michal
mrydl@moap.ostrava.cz 

referent komunálních služeb, 
komunikací a dopravy

42 966
vstupní 

hala 
přízemí

Brožová Sylva 
brozova@moap.ostrava.cz 

referent komunikací a dopravy 42 967
vstupní 

hala 
přízemí

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A PŘESTUPKŮ (OSŘP)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Kozelský Jiří, Ing. 
jkozelsky@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 895 309 3.

Pröschlová Jiřina 
proschlova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 896 311 3.

Oddělení stavebního úřadu
Rusňák Jan, Ing. 
rusnak@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení stavebního 
úřadu

42 897 314 3.

Abrle Daniel archivář 596 62 32 30 Gen. Píky -
Flagar Lumír, Ing. arch.
lflagar@moap.ostrava.cz

referent stavebního úřadu 42 899 323 3.

Haltof Lukáš, Ing.
lhaltof@moap.ostrava.cz

referent stavebního úřadu 42 900 308 3.

Hrbáčová Eva 
ehrbacova@moap.ostrava.cz 

referent stavebního úřadu 42 901 321 3.

Janásová Zuzana, Ing.
janasova@moap.ostrava.cz

referent stavebního úřadu 42 902 321 3.

Kotalová Alena
kotalova@moap.ostrava.cz

referent stavebního úřadu 42 903 323 3.

Lacinová Veronika 
lacinova@moap.ostrava.cz 

referent stavebního úřadu 42 904 315 3.

Sladká Kateřina, Ing.
ksladka@moap.osrava.cz

referent stavebního úřadu 42 905 318 3.

Špoková Radmila 
spokova@moap.ostrava.cz 

referent stavebního úřadu 42 906 315 3.

Vojvodík Karel 
vojvodik@moap.ostrava.cz 

referent stavebního úřadu 42 907 308 3.

Kollárová Jarmila 
kollarova@moap.ostrava.cz 

referent komunikací a dopravy 42 908 307 3.

Linhartová Šárka, Bc. 
linhartova@moap.ostrava.cz 

referent komunikací a dopravy 42 909 307 3.

Steffková Danuše 
steffkova@moap.ostrava.cz 

referent komunikací a dopravy 42 910 307 3.

Valoušková Pavla, Ing. 
pvalouskova@moap.ostrava.cz 

referent životního prostředí 42 911 323 3.

Oddělení přestupků a deliktů
Abrlová Ivana, Mgr. 
abrlova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení přestupků 
a deliktů

42 912 337 3.

Kosňovská Zdenka 
kosnovska@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 913 336 B 3.

Kožušníková Jana 
jkozusnikova@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 914 336A 3.

Kühnelová Pavlína, Ing. 
kuhnelova@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 915 325 3.

Mučková Iva 
muckova@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 916 334 3.

Surovcová Lucie 
surovcova@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 917 325 3.

Vaverková Iveta 
vaverkova@moap.ostrava.cz 

referent přestupků a deliktů 42 918 329 3.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Bradová Dagmar, Bc. 
bradova@moap.ostrava.cz 

vedoucí odboru 42 919 417 4.

Svobodová Lenka 
svobodova@moap.ostrava.cz 

administrativní a spisový 
pracovník

42 920 416 4.

Oddělení sociálních služeb
kancelář budova

Antoszyková Alena, Mgr. 
antoszykova@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení sociálních 
služeb

42 645 303 Nádražní 110

Bittnerová Simona, Bc. 
sbittnerova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 646 302 Nádražní 110

Hrochová Michaela, DiS.
hrochova@moap.ostrava.cz

sociální pracovník 42 648 301 Nádražní 110

Kabotová Lucie, Bc., DiS.
lkabotova@moap.ostrava.cz

sociální pracovník 42 649 301 Nádražní 110

Klárová Jana, Bc. 
klarova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 644 103 Nádražní 110

Kunzová Renáta, Mgr. 
kunzova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 643 102 Nádražní 110

Langrová Gabriela, Bc. 
langrova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 647 302 Nádražní 110

Partyková Milena, Bc. 
partykova@moap.ostrava.cz 

referent sociálních služeb 42 642 101 Nádražní 110

pečovatelská služba odlehčovací služba Gajdošova 55 211 - Gajdošova

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Příjmení a jméno, e-mail Funkce Nové tel. číslo kancelář patro
Holubová Yveta, Bc. 
holubovay@moap.ostrava.cz 

vedoucí oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí

42 921 418 4.

Balášová Pavla 
balasova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 922 421 4.

Čimborová Alena, DiS. 
cimborova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 923 412 4.

Friedlová Jana 
friedlova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 924 414 4.

Hořínová Hana, Bc. 
horinova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 925 413 4.

Hrivňáková Dagmar, Mgr.
dhrivnakova@moap.ostrava.cz

sociální pracovník 42 926 420 4.

Kiszová Eva, Bc., DiS. 
kiszova@moap.cz 

sociální pracovník 42 927 413 4.

Laníková Romana, DiS. 
lanikova@moap.ostrava.cz 

sociální pracovník 42 928 420 4.

Kontakt
Úřad městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Ostrava
Tel. č.: 599 444 444
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
IČ: 845451, DIČ: CZ00845451 

Úřední hodiny
Podatelna
pondělí  8–17 hod.

úterý  8–15 hod.
středa  8–17 hod.
čtvrtek  8–16 hod.
pátek  8–13 hod.
Pokladna
pondělí  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
úterý  8–11.30 hod.
středa  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
čtvrtek  8–11.30 hod. 
 12.30–16 hod.

Odbor sociálních věcí
pondělí  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
středa  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
Ostatní pracoviště úřadu
pondělí  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
středa  8–11.30 hod. 
 12.30–17 hod.
čtvrtek  8–11.30 hod. 
 12.30–16 hod.



Tak už to bývá. Když se někdo pře-
stěhuje a zabydlí, pozve své známé, 
aby se podívali, jak se stěhování 
povedlo. Stejně tak vedení Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz zve obyvatele obvodu na 
den otevřených dveří, který se v no-
vém sídle radnice obvodu uskuteční 
v pátek 26. září od 14 hodin. 

„Stěhování radnice je nejvýznam-
nější událostí v novodobých ději-
nách obvodu,“ konstatuje starosta 
Jiří Havlíček. „Přesun do nových 
prostor nás dostává do centra města 
a také do centra dění, blíž k lidem. 
I proto bychom chtěli, aby obyvatelé 
obvodu dostali co nejvíce informací 
o novém uspořádání jednotlivých 
pracovišť, aby se seznámili s výho-
dami, které jim i nám přestěhování 
radnice obvodu přineslo,“ dodává 
a zve na akci, která bude probíhat 
před radnicí i uvnitř nově zařízené 
budovy. „Kromě prohlídky nových 

prostorů na náměstí Dr. E. Beneše 
je připraven doprovodný program 
koncipovaný jako zábavná akce pro 
celou rodinu. Děláme vše pro to, aby 
byl opravdu atraktivní pro všechny 
věkové kategorie. Pro děti je při-
praveno množství atrakcí, soutěže, 
kvízy i zábavná vystoupení, na své 
si přijdou i dospělí, kteří k radnici 
zavítají po čtrnácté hodině. Akce vy-
vrcholí i hudební produkcí s příjem-
ným překvapením v podobě hlavní 
hvězdy programu.“

Během dne otevřených dveří se 
budou návštěvníci moci seznámit 
nejen s novým prostředím radnice, 
ale také s mnoha aktivitami probí-
hajícími na území obvodu. Šíři svých 
možností jim představí například 
zástupci sociálních služeb, o pestré 
činnosti svých středisek bude infor-
movat také Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava, které den 
otevřených dveří organizuje. Chybět 

nebude ani bohatá nabídka občers-
tvení.

„Den otevřených dveří nového 
sídla radnice našeho obvodu je při-
pravován pod pracovním heslem 
Jdeme blíž k vám,“ uzavírá starosta 
městského obvodu. „Budeme rádi, 
když stejně jako my budou k této 
akci přistupovat i obyvatelé Morav-
ské Ostravy a Přívozu a 26. září při-
jdou blíž k nám. Seznámit se s no-
vým prostředím radnice, pobavit se 
a společně prožít nevšední odpoled-
ne. Všechny srdečně zveme!“
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ChCeme vám představit nové 
sídlo radniCe obvodu

Den otevřených dveří v novém sídle radnice obvodu se bude konat 26. září.

Zápisy prvňáčků 
Do osmi základních škol v Moravské 
Ostravě a Přívoze se ve školním roce 
2014/2015 v rámci zápisu, který pro-
běhl v lednu, přihlásilo 568 dětí. Vět-
šina škol přitom zaznamenala nárůst 

prvňáčků oproti předchozímu roku. 
Například na ZŠ Matiční se loni hlásilo 
130 dětí, letos 145, na ZŠ Gajdošovu 
přišlo letos 21 dětí, což je o sedm více 
než loni, a na ZŠ Ostrčilovu 131 dětí, loni 
102. Dvacet prvňáčků nastoupí v září 
také do nově přestěhované Waldorfské 
základní školy a mateřské školy. Kolik 
prvňáčků nakonec do škol v centru Ost-
ravy nastoupí, bude jisté až 1. září. 

Waldorfský den 
otevřených dveří 
Waldorfská základní škola a mateřská 
škola Ostrava v ulici Na Mlýnici 36 zve 
na den otevřených dveří, který se koná 
4. září od 16 do 18 hodin.

dražba bytů
Dražba obecních bytových jednotek 
proběhne 23. září 2014 v hotelu Mercu-
re v Českobratrské ulici.

Veřejná dražba, kterou zajišťuje Os-
travská aukční síň, začíná v 10 hodin. 
Dražit se budou čtyři bytové jednot-
ky v ulicích Jílová 34/552 (1+3), Jílová 
32/2041 (1+4), Maroldova 8/3004 (1+3) 
a 28. října 94/2114 (1+1) a tři nebytové 
jednotky ulici Zelené 22, 24/3065. 

den seniorů
V pondělí 8. září se uskuteční ve velkém 
sále Domu kultury města Ostravy od 13 
do 15 hodin a od 16 do 18 hodin tradič-
ní Den seniorů. „Pro zájemce jsme jako 
každý rok připravili pestrý kulturní 
program, v jehož rámci vystoupí děti 
ze ZŠ Gen. Píky, taneční skupina latin-
skoamerických a standardních tanců, 

zazpívá Adina Večeřová, zahraje dívčí 
krojovaná cimbálová skupina Iršava 
a své triky předvede i mistr ČR v mo-
derní magii. Programem bude provázet 
ostravský herec Pavel Handl. Chybět 
nebude občerstvení ani dárek pro kaž-
dého,“ srdečně zve na akci Jiří Havlíček, 
starosta MOaP. Vstupenky, které jsou 
opět zdarma, se vydávají již od 4. srpna 
na oddělení sociálních služeb, ul. Ná-
dražní 110. 

maďarské dny 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 
základní organizace Ostrava, zve na 
Dny maďarské kultury v Ostravě, a to 
od 15. září do 15. prosince. Od 15. do 
19. září se v hotelu Mercure konají Dny 
maďarské kuchyně, 5. října v 11.30 se 
kostel sv. Václava rozezní mší svatou 
v maďarštině.

Na konci září vydá městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz kata-
log služeb a obchodů fungujících 
v centru města. „Cílem je usnadnit 
obyvatelům obvodu orientaci při 
vyhledání obchodů a služeb v jejich 
okolí,“ vysvětluje místostarostka Pet-
ra Bernfeldová. „Uvědomujeme si, 
že podnikání v malých obchodech 
a službách není v centru Ostravy 
vůbec jednoduché, a proto chceme 
živnostníky, kteří v Moravské Ostravě 
a Přívozu v oblasti základní občanské 

vybavenosti působí, tímto způsobem 
podpořit,“ pokračuje místostarostka 
s tím, že katalog, který bude jednou 
ročně aktualizován, poskytne pře-
hled o službách a obchodech nejen 
obyvatelům a návštěvníkům obvodu, 
ale i samotným podnikatelům. Ti si 
tak budou moci udělat představu, 
ve které lokalitě je nedostatek jimi 
poskytovaných služeb a kde se tedy 
vyplatí začít podnikat.

Katalog, v němž se prezentuje 
zhruba 600 obchodů a služeb, bude 

rovněž umístěn na webové stránky 
obvodu www.moap.cz, kde bude prů-
běžně aktualizován. „Věříme, že kata-
log, který bude zdarma distribuován 
do všech schránek a bude k dispozici 
také na radnici obvodu, se pro naše 
občany stane užitečným pomocní-
kem a přispěje k rozvoji podnikání na 
území obvodu,“ dodává Petra Bern-
feldová s upozorněním, aby obyva-
telé obvodu byli obezřetní a omylem 
nevyhodili katalog společně s nevy-
žádanými reklamními letáky.

V rámci projektu Izolační ze-
leň města Ostravy, realizovaném 
v dnešních dnech statutárním měs-
tem Ostravou, bylo navrženo ma-
sivní kácení v oblasti ulice Horno-
polní a Cingrova sadu, kde stávající 
zeleň tvoří přirozenou bariéru proti 
hluku a prachu. Akce, jejímž cílem 
je pěstební a zdravotní kácení s ná-
slednou výsadbou, je dotačními 

prostředky podpořenou akcí měs-
ta. Rada Moravské Ostravy a Přívo-
zu velmi zodpovědně a jednotlivě 
posuzuje jakékoliv kácení vzrostlé 
zeleně, i když se nejedná o inves-
tiční akce obvodu. Z tohoto důvodu 
provedli její členové Dalibor Mouka 
a Lukáš Semerák společně s projek-
tantem akce a zástupci magistrátu 
města přímo na místě revizní pro-

hlídku návrhu kácení. Výsledkem je 
zachování 46 původně k odstranění 
určených nejhodnotnějších stro-
mů, k jejichž kácení rada obvodu 
nedala souhlas. Takto jsme přispěli 
k zachování kompaktnější bariéry 
tvořené vzrostlými stromy oproti 
navrhované mladé výsadbě, která 
tuto bariéru vytvoří ne dříve než za 
10 let.

VydáVáme katalog služeb 
a obchodů

Zabránili jsme kácení 46 stromů

ZaJímavostiZprávY

Zveme vás na 
zastupitelstvo
V úterý 16. září se od 9 hodin koná zasedá-
ní zastupitelstva městského obvodu. Schů-
ze se koná v místnosti č. 306 Nové radnice 
na Prokešově náměstí. 

pohádkový projekt 
skončil

V červnu byl ukončen projekt přeshraniční 
spolupráce s názvem Račte vstoupit do po-
hádky, kterého se účastnily hned tři mateř-
ské školy našeho obvodu – MŠ Šafaříkova, 
MŠ Špálova a MŠ Lechowiczova. Polským 
partnerem projektu je Przedszkole nr 1 im. 
Marii Konopnickiej v Glubczycích. Celá akce 
byla realizována v rámci Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Silesia a jejím cílem bylo 
prohloubit vztahy mezi dětmi dramatickou 
a pohádkovou formou. Děti se tak díky 
pohádkovým programům zdokonalily ve 
všech oblastech předškolního vzdělávání 
– v pohybu, výslovnosti, dorozumívání, vní-
mání, sebevědomí i komunikaci – a poznají 
cizí kulturu. 

Kromě poznávacího a seznamovacího 
víkendového pobytu dvaceti tří českých 
i polských pedagogů proběhly ještě další 
tři velké akce. Tou první byla dubnová ná-
vštěva dětí z polské školky v našich škol-
kách, kde proběhlo několik divadelních 
loutkových představení. Druhou akcí byl 
výlet českých dětí do Polska na rytířský 
turnaj a závěrečné finále se uskutečnilo 
v červnu na Slezskoostravském hradě, kde 
byl zajištěn program soutěží a her s pohád-
kou tematikou pro všechny účastníky pro-
jektu. Celkový rozpočet činil téměř 13 tisíc 
eur, z toho poskytnutá dotace Evropským 
fondem regionálního rozvoje byla více než 
11 tisíc eur, zbytek byl spolufinancován 
městským obvodem.

obecně prospěšné 
práce 

Náš obvod získal příspěvek ze statutární-
ho města Ostravy na projekt Obecně pro-
spěšné práce v obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Tento projekt organizačně zašti-
tují Technické služby Moravská Ostrava 
a Přívoz, p. o., které spolupracují s Pro-
bační a mediační službou ČR. Po dohodě 
s nimi vytváří podmínky pro alternativní 
způsoby výkonu trestu. Cílem projektu je 
umožnit klientům Probační a mediační 
služby si efektivně odpykat trest, přičemž 
práce představuje výchovný prvek. Výše 
celkových nákladů projektu činí 73 tisíc 
korun. Našemu obvodu statutární město 
Ostrava poskytlo příspěvek v plné výši na 
pokrytí celkových nákladů. Transfer bude 
využit na nákup ochranných pracovních 
pomůcek.

program a materiály naleznete na  
www.moap.cz

Pohádkový projekt dětem ukázal svět 
plný zajímavostí.



Opravené kOmunikace 

regenerace Omlazují 
vzhled sídlišť 

O  prázdninách  se  změnila  i  podoba 
několika komunikací na území obvo-
du. V  červnu  bylo  dokončeno  a  sou-
běžně  zahájeno  několik  investičních 
akcí,  například  rekonstrukce  ulic 
28. října, Brandlova, Maroldova a dal-
ší,  jejichž  cílem  bylo  nové  uspořádá-

ní  komunikačních  ploch,  vytvoření 
nových chodníků i parkovacích míst. 
Rekonstrukce chodníků a komunika-
cí  s  budováním  nových  parkovacích 
míst  patří  k  hlavním  tématům  naší 
investiční  činnosti,“  zdůrazňuje  mís-
tostarosta  Dalibor  Mouka. V  červen-

ci  započala  rekonstrukce  chodníků 
v ulici S. K. Neumanna, která by měla 
být  ukončena  v  polovině  září.  Tady 
bude nevyhovující asfaltový povrch ve 
špatném technickém stavu vyměněn 
za  zámkovou  dlažbu  a  proběhnou 
i  další  potřebné  změny.  Souběžně 
s touto stavbou provede společenství 
vlastníků domu S. K. Neumanna 4 izo-
laci zdiva budovy. V průběhu září pak 
bude na sídlišti Fifejdy, v lokalitě č. 5, 
ukončena  právě  probíhající  oprava 
chodníků  v  ulici  Josefa  Brabce  a  do-
končena  stavba  nového  parkoviště. 
„Zmíněné  akce  jsou  zaměřeny  nejen 
na zkvalitnění prostředí, ale jejich cí-
lem je také zvýšení bezpečnosti chod-
ců i řidičů,“ podotýká v souvislosti se 
zmíněnými akcemi místostarosta.

V letních měsících pokračovaly prá-
ce  související  s  regenerací  sídlišť 
Šalamouna a Fifejdy II i rekonstruk-
ce  vnitrobloku  Křižíkova.  V  rámci 
4B  etapy  regenerace  sídliště  Šala-
mouna,  realizované  i  díky  dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na  regeneraci  panelových  sídlišť, 
pokračovala  rekonstrukce  části  uli-
ce  Petra  Křičky  k  ulici  Dr.  Malého, 
včetně přilehlých parkovacích stání 
a chodníků. Stavba navazuje na re-
konstrukci  části  ulice  Petra  Křičky, 
která  byla  realizována  v  roce  2013. 
Kromě  úpravy  místních  komuni-
kací,  veřejného  osvětlení  a  dalších 
náležitostí  bude  vybudován  také 
oplocený  prostor  pro  volný  pohyb 

psů. „Náš obvod získal dotaci z Mi-
nisterstva  pro  místní  rozvoj  ČR 
z podprogramu Podpora regenerace 
panelových  sídlišť  pro  rok  2014  na 
regeneraci  panelového  sídliště  Ša-
lamouna,“  informuje  místostaros-
ta  Dalibor  Mouka.  Ministerstvo  se 
na  financování  akce  podílí  zhruba 
4  miliony  korun,  zbytek  bude  po-
kryt  z  rozpočtu  statutárního  města 
Ostravy.

zprávy infOrmujeme

akční prázdniny
Mnoho lidí má představu, že o prázdni-
nách se ve školách nic neděje. Opak je 
pravda… „Čas letního volna využíváme 
ve školách každoročně k tomu, abychom 
zkvalitnili podmínky výuky,“ říká starosta 
Jiří Havlíček. „Opravy realizujeme z vlast-
ních zdrojů obvodu nebo – jako letos v pří-
padě zateplení základních škol Gajdošova 
a Kounicova – se snažíme získat finanční 
prostředky odjinud. V daném případě 
je zateplení spolufinancováno z OPŽP 
z 50. výzvy, prioritní osa 3 – Udržitelné vy-
užívání zdrojů energie.“

Kromě regenerace budov zmíněných 
základních škol však byly provedeny, 
nebo jsou právě realizovány, další akce. 
Například ve Waldorfské základní škole 
a mateřské škole Ostrava v ulici Na Mlýni-
ci byla v průběhu prázdnin rekonstruová-
na sociální zařízení. Součástí stavby, která 
bude realizována v průběhu září a října, 
bude i dodávka a montáž odlučovače tuků 
na kanalizaci z výdejny jídel. 

V létě bylo také upraveno první pod-
laží pravého křídla budovy. Díky tomu se 
podařilo získat prostory pro mateřskou 
školu pro 40 dětí. Vznikly zde dvě herny, 
sociální zařízení pro děti i zázemí pro per-
sonál, včetně samostatného sociálního 
zařízení a výdejny jídel. Změny se netýkají 
jen interiéru, ale také venkovních ploch. 
V srpnu totiž byla zahájena I. etapa rekon-
strukce venkovního školního hřiště urče-
ného právě pro potřeby mateřské školy. 

Prázdniny přinesly novinky i v mateř-
ských školách v ulicích Šafaříkově a Špálo-
vě, kde byly vyměněny zdravo-technické 
instalace. V Mateřské škole Na Jízdárně 
19a probíhá oprava hřiště a zpevněných 
ploch. Hřiště bude opatřeno novými hra-
cími prvky, včetně dopadové plochy z lité 
pryže. 

zápis do 
pop academy 

„V tomto školním roce opět otevíráme 
naše nejoblíbenější obory, populární zpěv 
a herectví, i rétoriku a moderování pro děti 
a mládež i dospělé. Mohu také slíbit, že 
kromě tradičních koncertů s živou kapelou 
a častých vystoupení pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz budeme i nadá-
le vystupovat s úspěšným muzikálem Čaro-
děj ze země Oz, ve kterém se budou moci 
angažovat i noví studenti. A připravujeme 
i mnohá další vystoupení,“ prozradila ře-
ditelka Pop Academy Petra Kubecová. Zá-
pisy probíhají v prostorách Pop Academy, 
Sokolská třída 26, nad hudebním klubem 
Parník, a to každý pracovní den od 25. srp-
na do 5. září, vždy od 14 do 18 hodin.

Foto z muzikálu Čaroděj ze země Oz. 
Foto: lucie maceczková

mateřské centrum

Od září se jedenkrát týdně od 8.30 do 
10.30 hodin budou moci ve školní družině 
Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava-Přívoz scházet 
maminky s malými dětmi, a to ve waldorf-
ském mateřském centru. Ve skupině smí 
být maximálně 12 dětí, které se zde společ-
ně s rodiči budou hravou formou zapojovat 
do principů waldorfské pedagogiky. 

Jedenkrát týdně od 16.30 do 17.30 hodin 
budou probíhat také aktivity pro předškolá-
ky a jejich rodiče. Děti se seznámí s učitelem 
a s pomůckami a metodami waldorfského 
školství, na rodiče zde čekají přednášky 
a semináře o waldorfské pedagogice. 

chaloupka je 
správná volba
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka 
i MŠ Repinova, kde sídlí, brzy díky pro-
středkům SMO i dotacím z EU přivítají 
návštěvníky v novém kabátku. Chaloupka 
i letos nabízí širokou škálu služeb zamě-
řených na vzdělávání, zdravý rozvoj dětí, 
zábavu i odborné poradenství v různých 
životních situacích. Od poloviny září zde 
začíná především oblíbené cvičení ma-
minek s dětmi, letos poprvé se objevuje 
také cvičení pro děti a jejich tatínky, což 
jen podtrhuje sílící vliv a podíl mužů na 
výchově a zdravém vývoji každého dítěte. 
V nabídce jsou také miniškolka, Montesso-
ri klubík, cvičení pro předškoláky a školá-
ky, výtvarná dílna Malovaný svět, hudební 
miniškolička, hudebně-pohybové studio 
i angličtina pro děti. Dospělým jsou určeny 
aktivity v podobě aerobiku, kurzů angličti-
ny, češtiny pro cizince, relaxačních masáží, 
cvičení a přednášek pro nastávající ma-
minky, pro slabozraké atd. V Chaloupce je 
také tým sociálních pracovníků připravený 
každému bezplatně pomoci s problémy 
v rodině.

zOOm – zachyceno objektivem
Festival  Folklor  bez  hranic,  který 
vstoupil  do  svého  17.  ročníku,  letos 
pořádně  potrápilo  počasí.  Zahajo-
vací  akci  z  Jiráskova  náměstí  doslo-
va  spláchla  velká  voda,  přeháňky 
potrápily  organizátory  i  účinkující 
také  v  následujících  dnech. V  pátek 
15. srpna zástupci souborů z tuzem-
ska i vzdálené ciziny už tradičně za-
vítali  i  na  radnici  obvodu  Moravská 
Ostrava a Přívoz, kde je přivítal mís-
tostarosta Tomáš Kuřec. 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

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

byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
  3+1, 2+1, 1+1
Arbesova 1062/15 1+1
Českobratrská 113/32 2+1
Dostojevského  1+1, 3+1
Jílová 27 a 31, Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
Macharova 965/7 0+1
Maroldova 2992/3 0+1
Na Můstku 1068/2  4+1
Na Liškovci 935/3 1+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 544/168 2+kk
Nádražní 996/195 3+1
Orebitská  1+1, 2+1
Pobialova 1432/23 2+1
Poštovní 345/23 2+1, 1+1
Reální 1859/4 2+1
Šafaříkova 286/12 0+1
Špálova 439/12 2+1
Verdunská 1902/23 1+1 
- byt s opravami na vlastní náklady nájemce 
s možností umoření části nákladů v nájmu

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

6	 Život	v	centru	 Srpen	a	září	2014

Dostojevského 1765/5, 
3+1, 110,16 m² – prostorný byt v 2. NP  
cihlového domu nedaleko centra

Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa. 

Oprava chodíků v ulici S. K. Neumanna.



Osm pravoslavných ikon z konce 
19. a počátku 20. století putovalo 
díky rozhodnutí vedení úřadu měst-
ského obvodu MOaP ze ztrát a nále-
zů do Ostravského muzea. „Ikony se 
k nám dostaly v roce 2000 pravděpo-
dobně ze zemí bývalého Sovětského 
svazu, kde byly v 90. letech minulého 
století vyhledávaným artiklem pa-
šeráků starožitností. Nalezeny byly 
na vlakovém nádraží. Nás samotné 
nález překvapil a věnovat jej Ostrav-
skému muzeu, i přes možnost pro-
deje, považujeme za nejsprávnější 
řešení. Proto jsem dohodl předání 
těchto děl do muzea, kde je bude 
mít možnost vidět široká veřejnost,“ 
uvedl místostarosta a předseda ko-
mise pro likvidaci neupotřebitelné-
ho majetku Dalibor Mouka. Ikony 
byly před čtrnácti lety předány po-
licii. Té se nepodařilo potvrdit, že 

by pocházely z krádeže, a tak ikony 
skončily ve ztrátách a nálezech ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
O ikony se nikdo nepřihlásil a obvod 
řešil, co s nimi bude dál. „Existovala 
možnost, že bychom je prodali. Ale 
rozhodli jsme se je věnovat Ostrav-
skému muzeu, a tím ukončit jejich 
nešťastný bludný kruh, jehož počá-
tek lze hledat v sedmnáctém roce 
minulého století,“ uvedl Dalibor 
Mouka. Ostravské muzeum, které již 
sbírku ikon vlastní, uvítalo její roz-
šíření. „Vlastníme několik kusů ikon 
z 19. století. Ale některé z nalezených 
jsou možná ještě starší, odhadoval 
bych konec 18. století,“ uvažoval 
nahlas kunsthistorik muzea Václav 
Pajurek při prvním letmém pro-
hlédnutí nalezených pravoslavných 
ikon. „Překvapilo mě, jak jsou ikony 
zachovalé,“ neskrývala nadšení ře-

ditelka muzea Jiřina Kábrtová, která 
zároveň podotkla, že ikony musejí 
být restaurovány. „Pokud vše půjde 
dobře, možná je představíme veřej-
nosti ještě letos,“ dodala. 

Ve ztrátách a nálezech MOaP bylo 
například v loňském roce evidováno 
370 nalezených věcí a z toho zhruba 
třetina byla vrácena původním maji-
telům. Nalezené předměty odevzdá-
vají jak občané, tak i Policie ČR, měst-
ská policie, pracovníci České pošty 
atd. V případě, že občan ztratí věc 
v našem městském obvodu, může se 
informovat na odboru vnitřních věcí. 
Seznam nalezených předmětů je také 
uvedený na webových stránkách na-
šeho obvodu www.moap.cz – pod 
úřední deskou. Nepřihlásí-li se o ná-
lez vlastník do 3 let od jeho odevzdá-
ní, připadá věc do vlastnictví našeho 
městského obvodu. 
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Pravoslavné ikony našly Po letech 
svůj domov v ostravském muzeu

darujte svůj čas 
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do 
Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemoc-
nice Ostrava. Cílem dobrovolnického 
hospicového hnutí je poskytování kva-
lifikované pomoci lidem v závěru živo-
ta, doprovázení nemocného a umírají-
cího člověka. Každý dobrovolník musí 
projít odborným školením v rozsahu 
35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 ho-
din supervize. Podmínkou je minimální 
věk 18 let a osobnostní předpoklady, 
jako jsou komunikační schopnosti, em-
patie, schopnost týmové práce a vy-
rovnanost s nemocí a umíráním. Další 
kurz začíná 19. září v 16 hodin. Zájemci 
se mohou obracet na Janu Camfrlovou, 
tel. č.: 731 625 768 nebo e-mail: hospi-
cove.hnuti@charita.cz. 

jak pečovat 
o nemocného 
doma?
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice 
sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři Jak pečovat o ne-
mocného člověka v domácím prostředí. 
Na společném setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se účastníci dozvě-
dí, jak zvládnout péči o člověka se sní-
ženou pohyblivostí, a získají související 
informace ze zdravotní a sociální oblasti. 
Proběhnou i praktické ukázky. Kurz se 
koná vždy jednou měsíčně, nejbližší ter-
mín je 25. září ve 14.30 hodin v budově 
Hospice sv. Lukáše, v ulici Charvátské 8, 
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, 
přihlaste předem u Markéty Štěpánové, 
tel. č.: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz.

senioři na zámku 
Senioři našeho obvodu absolvovali těs-
ně před prázdninami zájezd na zámek 
Fryštát v Karviné, který pro ně zajistilo 
oddělení sociálních služeb odboru so-
ciálních věcí. Účastníci si při prohlídce 
vyslechli i odborný výklad a měli mož-
nost se projít i zámeckým parkem. Park 
Boženy Němcové nabízí krásnou zeleň 
a zákoutí pro klidný odpočinek. 

Po prohlídce zámku senioři navštívili 
zámeckou galerii, ale i kostel Povýšení 
sv. Kříže a šikmý kostel sv. Petra z Alkan-
tary, který v posledním období prošel 
značnou rekonstrukcí. Současný vzhled 
kostela seniory velmi zaujal. Všichni se 
vrátili ze zájezdu plní pohody a s novými 
zážitky i poznatky.

na trhu práce 
máme své místo

Centrum pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje realizuje od 15. dubna 
2013 do 31. března 2015 projekt s názvem 
Na trhu práce máme své místo! Projekt je 
určen osobám se zdravotním postižením, 
které jsou nezaměstnány déle než 6 mě-
síců. Jedná se o osoby, jež mají přiznány 
invalidní důchod v I., II. nebo III. stupni či 
mají přiznaný statut osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Cílem je zvýšit zaměst-
natelnost těchto osob a pomoci jim získat 
uplatnění na trhu práce. Projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií a státním 
rozpočtem ČR. Veškeré aktivity projektu 
jsou pro účastníky zdarma. 

Místostarosta Dalibor Mouka (vpravo) předal v červenci ředitelce Ostravského muzea Jiřině Kábrtové (uprostřed) osm nalezených 
pravoslavných ikon. Předání se zúčastnil i kunsthistorik muzea Václav Pajurek (vlevo). 

extenzivní záhony 
Některé chodníky v samotném centru 
města jsou nepřiměřeně široké a vytvá-
řejí smutný, šedý, betonový vjem. Proto 
se vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz rozhodlo pro jejich zcela 
neobvyklou výzdobu. Poté, co ulice ozdo-
bilo „Ostravskými truhlíky“ a květinovými 
vázami zavěšenými na sloupech veřejného 
osvětlení, buduje obvod nové extenzivní 
záhony. „Nejenom estetický pocit, ale i to, 
že tráva a zeleň patří k největším lapačům 
prachu, nás vedl k myšlence tvorby travna-
tých pásů a extenzivních záhonů v místech, 
kde se nad tím nikdo ani nezamyslel. Sa-
motné prosazení realizace tohoto nápadu 
bylo, už jenom vzhledem ke stávajícímu 
stavu zasíťování centra, velmi zdlouhavé 

a složité. Nicméně myslím si, že to stojí za 
to. Po vybudování travnatých pásů v uli-
ci Mlýnské jsme v červnu dokončili první 
pás extenzivního záhonu na Sokolské třídě 
u křižovatky s ulicí Českobratrskou. Projekt 
nám připravila renomovaná zahradní ar-
chitektka Magda Cigánková a realizujeme 
jej vlastními technickými službami. Stavba 
byla dokončena v červenci, ale plnou krásu 
záhonů si budeme moci užít až v příštím 
roce. Skladba bylin je koncipována tak, že 
barevné květy bude možno obdivovat po 
celé vegetační období,“ uvedl místostaros-
ta Dalibor Mouka.

děti pomáhají 
V rámci předmětu Člověk a svět práce 
šijí dívky 8. a 9. ročníků ZŠ Ostrčilova ka-
ždoročně pro UNICEF látkové panenky. 
Následnou koupí panenky mohou lidé za-
chránit život dětem, které potřebují život-
ně důležité očkovací vakcíny. Od roku 2003 
zdejší žákyně průměrně ročně ušijí a za-
šlou 27 panenek. Kromě toho jsou žáci této 
základní školy adoptivními rodiči dvou in-
dických dětí – chlapce Ashruffa a holčičky 
Pavithry. Díky každoroční finanční pomoci 
mohou obě děti chodit do školy a mají tak 
větší šanci na lepší budoucnost. V uplynu-
lém školním roce vybraná částka na jejich 
studium činila 12 349 korun. Žáci ZŠ Ostr-
čilova společně s penězi zaslali i drobné 
dárečky a dopisy v angličtině. 

volná místa 
v mateřinkách
Nevzali vám dítě do mateřské školy? V cen-
trálním obvodu stále přijímají děti MŠ Dvo-
řákova 4, MŠ Křižíkova 18, MŠ Repinova 19, 
MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32 a MŠ Va-
renská 2a. Rodiče, kteří mají zájem o umís-
tění svého dítěte do některé ze zmíněných 
mateřinek od 1. září 2014, mohou kontak-
tovat přímo vedení školek.

Pestré hraní 
Ve středu 10. září od 9.30 do 11 hodin se 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13, u Husova sadu) uskuteční bezplatný 
program pro maminky s dětmi od 2 let Pes-
tré hraní – hry rozvíjející psychomotoriku 
dětí – pod vedením speciální pedagožky 
a poradkyně rané péče Jany Macečkové. 
V případě zájmu se prosím přihlaste pře-
dem (e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mo-
bil: 605 32 92 32). 

Na konci školního roku předali Da-
libor Mouka, místostarosta MOaP, 
a Petra Bernfeldová, místostarostka 
MOaP, osmi mateřským školám v cen-
trálním obvodu dvanáct inhalátorů. 
Jejich zakoupení je součástí projektu 
městského obvodu Moravská Ostra-

va a Přívoz s názvem Pro zdraví více 
než milion. Kromě inhalátorů bude 
zakoupeno také deset infrasaun pro 
devět mateřinek. Infrasauny a inhalá-
tory budou sloužit jako prevence aler-
gických a respiračních onemocnění 
dětí. 

„Část mateřských škol používá 
již nějakou dobu inhalátory, jde 
však především o stolní (domácí) 
přístroje. Proto jsme se s ohledem 
na kapacitu dětí, které budou in-
halovat, rozhodli do sedmi mate-
řinek zakoupit nové profesionální 
inhalátory pro inhalaci až dvou dětí 
najednou. Vzhledem ke kvalitě pří-
strojů není nutný častý pravidelný 
servis ani servisní služby, čímž se 
ušetří finanční prostředky,“ uvedl 
místostarosta. Infrasaunu nyní vy-
užívají pouze dvě školky, do devíti 
budou infrasauny zakoupeny ještě 
v letošním roce.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz je zřizovatelem jedenácti 
mateřských škol a jedna mateřská 
škola je součástí ZŠaMŠO, Ostrčilova 
a další waldorfské ZŠaMŠO. Kapaci-
ta mateřských škol je 1 266 dětí. 

V mateřinkách už inhalují…

inFormujeme z radnice

více na www.ostrava.charita.cz

více na www.dlanzivotu.czvíce na www.czp-msk.cz

Zatímco v srpnu provázely prázdni-
nové dny občasné bouřky, červenec 
byl doslova horký. A horké a prašné 
byly i chodníky a silnice. Proto je 
technické služby pravidelně kropily 
pomocí prachostřiku. Jen do kon-
ce července tento stroj spotřeboval 
pouze na kropení silnic a chodníků 
100 kubíků užitkové vody. Cílem bylo 
snížit prašnost a zpříjemnit prostře-
dí v ulicích centra.

kropení chodníků



To je název projektu, kterým chce 
městský obvod ve spolupráci s obec-
ně prospěšnou společností Společně 

– Jekhtane přispět ke zvyšování fi-
nanční gramotnosti obyvatel lokality 
Ostrava Přívoz, a tím současně k pre-

venci zadlužování a extrémního pře-
dlužování zejména formou tzv. lichvy. 

Od června do listopadu bude v 8 
vybraných rodinách probíhat indivi-
duální nácvik hospodaření s finan-
cemi, součástí projektu jsou také dvě 
besedy pro širší veřejnost ze sociálně 
vyloučené lokality. 

Projekt je zaměřen na cílovou sku-
pinu osob sociálně vyloučených nebo 
žijících v sociálně vyloučené lokalitě 
Zadní Přívoz, a to především na mladé 
rodiny s dětmi a jednotlivce, kteří stojí 
na samém začátku dluhové pasti a je-
jich situace je ještě řešitelná. Finan-
cován bude částečně také z transferů 
poskytnutých z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení 
prevence kriminality na rok 2014.
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Minigolfové hřiště prošlo 
koMpletní rekonstrukcí 

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

Počátkem prázdnin byl slavnostně 
zahájen provoz zrekonstruované-
ho areálu minigolfu v parku Mila-
dy Horákové, přestřižení pásky se 
ujal místostarosta MOaP Dalibor 
Mouka společně s ředitelem tech-
nických služeb Petrem Smoleněm. 
A protože tento den byl opravdu 
slunečný, všichni přítomní měli 
možnost si minigolf rovnou i vy-
zkoušet. 

„Díky tomu, že se nám podaři-
lo ukončit minulým vedením pro 
obvod nevýhodně uzavřenou ná-
jemní smlouvu, kdy nájemce platil 
obvodu jednu korunu, mohli jsme 
našimi technickými službami ne-
chat zlikvidovat toto v poslední 

době narkomanské doupě a zřídili 
jsme zde opět minigolfové hřiště,“ 
uvedl Dalibor Mouka, místosta-
rosta MOaP. V areálu je 19 zcela 
nových minigolfových drah, opra-
veno bylo veřejné osvětlení i beto-
nové plochy a oplocení a byly pro-
vedeny i sadové úpravy. 

Hřiště bude otevřeno od září, 
a to od pondělí do pátku od 14 do 
19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 
do 20 hodin. Správcovství budou 
v letošním roce zajišťovat technic-
ké služby, včetně noční ostrahy. 
V příštím roce by zde měla vyrůst 
správcovská budova a obvod plá-
nuje vyhlášení výběrového řízení 
na provozovatele.

Místostarosta Dalibor Mouka při slavnostním otevření hřiště společně s ředitelem technických služeb Petrem Smoleněm.

kdo šetří, Má za tři! 

MHD informuje
Změny pro žáky a studenty!
V souvislosti s postupným přechodem 
prodeje kuponů k dlouhodobým časo-
vým jízdenkám na ODISku bude úterý 
30. září 2014 posledním dnem, kdy si 
budou studenti a žáci od 15 do 26 let 
moci zakoupit papírový kupon k prů-
kazu ODIS, resp. celostátně platnému 
žákovskému průkazu. Od středy 1. října 
2014 si budou moci nové kupony zakou-
pit pouze na bezkontaktní čipovou kartu 
ODISka. 

Průkaz ODIS nebude od 1. října 2014 
vydáván a celostátně platný žákovský 
průkaz bude sloužit v IDS ODIS jen pro 
nákup jednotlivého jízdného. 

ODISku je možné již nyní pořídit u jed-
noho z vydavatelů, kterými jsou doprav-
ci: Dopravní podnik Ostrava, ARRIVA MO-
RAVA, TQM – holding, Městský dopravní 
podnik Opava (ode dne vyhlášení), ČSAD 
Karviná (ode dne vyhlášení), ČSAD Ha-
vířov (ode dne vyhlášení), Osoblažská 
dopravní společnost (ode dne vyhlášení). 

Kupony na ODISku si můžete vyjma 
uvedených dopravců zakoupit také u do-
pravců České dráhy a GW Train Regio. 

Podmínkou pro poskytnutí slevy je 
předložení školou ověřeného potvrzení 
o studiu nebo průkazu ISIC, případně ce-
lostátně platného žákovského průkazu. 

Sejdou se,  
aby pomohli 
Ve středu 17. září se od 19 hodin usku-
teční benefiční koncert Sešli se, aby 
pomohli… na podporu rekonstrukce 
Charitního střediska Michala Mago-
ne – nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež. V kostele sv. Ducha v Ostra-
vě-Zábřehu vystoupí sopranistka Eva 
Dřízgová-Jirušová s orchestrem Came-
rata Janáček, slovenská zpěvačka Sima 
Martausová se saxofonistou Michalem 
Žáčkem a ArcelorMittal Gospel. Koncert 
vysílá v přímém přenosu TV NOE, pro-
gramem přítomné provede moderátor 
Jiří Jekl. Předprodej vstupenek bude 
zahájen 3. září a celý výtěžek vstup-
ného bude v rámci povolené veřejné 
sbírky využit na spolufinancování re-
konstrukce zmiňovaného charitního 
střediska. 

Ostravský maraton!
Již 53. ročník Ostravského maratonu bude 
odstartován v sobotu 27. září na Masary-
kově náměstí. Soutěžící ve věku od 18 let 
poběží minimaraton, půlmaraton nebo ma-
raton. Přihlásit se na jakoukoli disciplínu je 
možné již nyní prostřednictvím webových 
stránek nebo v den konání akce na místě. 

Nábor do kroužků!
Díky doslova enormnímu zájmu klubů a or-
ganizací o již šestý ročník veletrhu zájmo-
vých kroužků zažije Ostrava zřejmě největší 
náborovou akci s nejširší nabídkou volnoča-
sových aktivit pod jednou střechou! V galerii 
ostravského obchodního domu Avion Sho-
pping Park se totiž v sobotu 6. září a v nedě-
li 7. září představí téměř pět desítek nejrůz-
nějších klubů a organizací, od sportovních 
přes technické a vzdělávací až po taneční, 
pěvecké, dramatické a jiné. „Chceme tímto 
pomoci organizacím a klubům s propagací 
jejich náborů. I proto je od samého začátku 
účast na tomto veletrhu pro všechny vysta-
vovatele bezplatná,“ dodává ředitelka Avion 
Shopping Parku v Ostravě Kateřina Ježková, 
podle níž je více než důležité podporovat zá-
jmovou činnost dětí i teenagerů. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. č.: 604 228 514 nebo 
e-mailem: sanitrikova@apicom.cz. 

Sbírka pro útulek 
Není vám lhostejný osud opuštěných psů 
čekajících v útulku na své nové majitele, 
kteří je budou mít rádi a věnují jim náležitou 
péči? V tom případě můžete v rámci veřejné 
sbírky útulku pro nalezené psy v Ostravě-
-Třebovicích až do 31. května 2017 přispět li-
bovolnou finanční částkou na účet č. 110189 
–1649297309/0800. Za peníze z této veřej-
né sbírky budou pořízeny potřeby pro psy. 

Burza práce
V úterý 9. září se od 9 do 16 hodin uskuteč-
ní v DTO CZ v Ostravě-Mariánských Horách 
(naproti budově bývalého Telecomu) Burza 
práce a rekvalifikací. 

Zpátky do práce
V pátek 12. září se od 9 do 15 hodin usku-
teční v Harmony Club Hotelu v Ostravě-
-Mariánských Horách konference, kde bude 
představena metodika kombinovaného tré-
ninku Web 2.0 a sociálního koučinku. Kon-
ference probíhá v rámci projektu „Zpátky 
do práce na vlnách internetu“ a je hrazena 
z prostředků ESF prostřednictvím OP Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR. Účast je zdarma. 

ZAJÍMAVOSTI NePřeHléDNěTe

BlAHOPřeJeMe JUBIlANTŮM NAŠeHO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Tyršova 1852/36, jednotka  
1852/901 lékárna – 126,81 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR

28. října 106/18  81,6 a 38,4 m² 

Chelčického 649/10  112,12 m²

Na Jízdárně 2895/18  14,84 m²

Nádražní 1110/44  156,25 m²

Nádražní 996/195  83,9 m²

Senovážná 2109/1  86,25 m² 

Sládkova 374/4  27 m²

Sládkova 373/6  26,98 m² 

Střelniční 10/1  129 a 103,28 m²

Dobrovského 490/6  69,55 m² 

Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²

Pobialova 1432/23  131,39 m²

Tyršova 1795/25  bývalá restaurace 

U Doktora v pasáží Vesmír  223,65 m²

Zeyerova 110/12  66,65 m² 

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

Další informace  
www.ostrava.charita.cz

Více na www.dtocz.cz 

www.ostravskymaraton.cz

Více na www.metersilesia.eu
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