
Vážení  
spoluobčané,

Již téměř měsíc funguje radnice 
MOaP v nové budově na náměstí 
Dr. E. Beneše. Týden trvající stěhování 
proběhlo přes drobné komplikace 
a práce zaměstnanců o víkendu 
úspěšně. Bohužel nepříjemností pro 
řidiče byla nutnost uzavírky jízdního 
pruhu na křižovatce Českobratrské 
ulice a Sokolské třídy. Magistrát 
totiž neumožnil vjezd stěhovacího 
vozu před staré sídlo na Prokešovo 
náměstí. Už jsme si jaksi zvykli, 
že pokud jde o náš obvod, řídí se 
na městě vládnoucí garnitura 
heslem „čím pro ně hůře, tím pro 
nás lépe“. Asi se není co divit. Jsme 
jediný obvod, který je jiný. Který 
otevřel radnici a kde jsou mimo 
jiné například všechny zakázky 
kompletně na webu. Který se v zájmu 
občanů nebojí ozvat. A to se prostě 
někomu, kdo měl dlouhá léta zažité 
jiné praktiky a dnes mu běhá policie 
po domě, nelíbí.
Budova nové radnice je důstojná 
a pro občana mnohem přívětivější 
a funkčnější. I pro samotné centrum 
je její umístění přínosem. Krok 
přestěhovat se do této budovy je 
krokem správným. Nebáli jsme se 
jej učinit i přes lživé proklamace 
a konspirativní teorie, šířené 
politickými protivníky, zvláště 
ODS. Znovu se budu opakovat, 
nájem, který dnes platíme, je 
podstatně nižší než ten, který 
dlouhá léta platí magistrát v bývalé 
Union bance a v ulici Gorkého. Po 
našem odstěhování může magistrát 
přemístit své úředníky z pronajatých 
prostor, mít vše pohromadě a ušetřit. 
Úpravy v nové budově, které byly 
na náš požadavek potřebné před 
přestěhováním, např. nová počítačová 
síť, stavební úpravy apod., byly 
zrealizovány majitelem v jeho režii. 
Ve smlouvě jsme prosadili možnost 
odkupu budovy za fixovanou cenu. 
To je velice důležité. Věřím, že příští 
zastupitelstvo obvodu s požehnáním 
příštího vedení a zastupitelstva 
města najdou společnou řeč a budovu 
odkoupí. A dokončí tak poslední 
z procesních kroků k záchraně 
nádherné historické budovy v centru 
města.
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ZPRÁVY

Dotace�
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz vyhlašuje výběrové řízení pro po-
skytování účelových dotací pro rok 2015 
ve třech oblastech. První oblast kultury 
zahrnuje umělecké aktivity – vizuální, 
hudební, scénické, literární a ostat-
ní umění. Druhá oblast sportu se týká 
i ekologické výchovy a volnočasových 
a zájmově vzdělávacích aktivit a tře-
tí oblastí je sociální práce a vytváření 
lepších životních podmínek pro zdra-
votně postižené. O získání dotací se 
mohou ucházet fyzické i právnické oso-
by, které do 30. listopadu 2014 podají 
přihlášku (na předepsaném formuláři, 
který je umístěn na webových strán-
kách městského obvodu) s příslušnými 
náležitostmi. Více informací získají zá-
jemci na odboru strategického rozvoje, 
školství a volnočasových aktivit, tel. č.: 
599 442 948 nebo e-mailem: slachto-
va@moap.ostrava.cz. 

Dražba�bytů�
Dražba dalších bytů centrálního měst-
ského obvodu proběhne 31. října od 
10 hodin. Veřejnou dražbu osmi bytů 
zajišťuje Ostravská aukční síň. Zastupi-
telstvo schválilo prodej bytů 2+1 v ulici 
Gen. Píky (62 m2), 1+1 v ulici Poděbra-
dově (57 m2), 1+0 v ulici Nemocniční 
(21 m2), 1+1 v ulici Nádražní (53 m2), 1+0 
v ulici Nádražní (29 m2), 1+1 v ulici 
Havířovské (52 m2), 1+0 v ulici 28. říj-
na (14 m2), 1+1 v ulici Veleslavínově 
(54 m2). 

Změna�telefonních�
čísel�
Pozor! V souvislosti se stěhováním rad-
nice došlo ke změně všech telefonních 
čísel městského obvodu MOaP. Telefon-
ní číslo na spojovatelku je 599 444 444. 
Kompletní telefonní seznam pracovníků 
úřadu je na webových stránkách www.
moap.ostrava.cz/cs/radnice/ kontakty-
-a-telefonni-seznam/kontaktniseznam.

ceNtRuM
ZPraVODaj

www.moap.cz�

Více�informací�na�www.oas.cz�
a�www.nemovitostimoap.cz

Obecní majetek je svěřen do správy 
radním a zastupitelům, kteří mají 
povinnost o něj řádně pečovat. Důle-
žité je, že si občané mohou na webo-
vých stránkách ověřit, jak a v jaké 
záležitosti členové rady jmenovitě 
hlasovali.

„Máme mnoho důvodů ke spoko-
jenosti, protože se nám podařilo ve 
všech směrech zlepšit starost o do-
movní a bytový fond, a to nejen po-
kud jde o opravy a běžnou údržbu. 
Obnovili jsme například funkci do-
movníků. S jejich přičiněním se do-
předu výrazně posunula spolupráce 
a komunikace s občany a problémů 
v této oblasti ubylo. Zřídili jsme sa-
mostatné webové stránky s nabíd-
kou pronájmů i prodejů bytových 
i nebytových prostor. Dnes už umí-
me řešit problémy s neplatiči, výše 
dluhu se radikálně snižuje. Dokázali 
jsme prosadit nový směr bytové poli-
tiky, “ říká místostarostka Petra Bern-
feldová.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
urazil v oblasti péče o majetek za po-
slední čtyři roky docela velký kus ces-
ty. Vše, co se udělalo, je zásluha nejen 
odpovědných pracovníků úřadu, ale 
také ostatních lidí, kterým není jed-
no, v jakém prostředí žijí a pracují. 

„Každý nápad, námět, pomoc 
i připomínka byly nenahraditelné. 
Ve vedení radnice jsme si nenároko-
vali právo dělat vše podle svého a za 
zavřenými dveřmi. Silné a konstruk-
tivní hlasy oponentů v zastupitelstvu 
i občanů nás vedly k rozvážnosti 
a pečlivosti při hospodaření s obec-
ním majetkem a museli jsme si dávat 
pozor, abychom neudělali zásadní 
chybu,“ dodává Petra Bernfeldová.

Při kontrolní pochůzce bylo zjištěno, 
že v minulých dnech došlo k pokácení 
dominantního, nejvzrostlejšího stro-
mu v ulici Hornopolní. V této lokali-
tě realizuje v těchto dnech magistrát 
investiční akci Izolační zeleň města 
Ostravy – projekt 04. Při zmíněné akci 
dochází, za pomoci financí z vnějších 
zdrojů, ke zdravotnímu a systémo-
vému kácení a následné výsadbě za 
účelem snížení imisní zátěže omeze-
ním prašnosti z komunikací. Projekt 
byl radním obvodu Moravské Ostravy 
a Přívozu, na jehož území se realizu-
je, představen v říjnu loňského roku. 
Následně bylo ze strany radních Da-
libora Mouky a Lukáše Semeráka (Os-
travak) provedeno několik pochůzek 
v terénu. Na závěrečné, která se usku-

tečnila za účasti projektanta, den-
drologa a zástupce magistrátu, bylo 
hodnoceno a odůvodňováno kácení 
každého jednoho stromu. Je potře-
ba zdůraznit, že v projektu má každý 
strom, který má být pokácen, uvede-
no své přesné pořadové číslo spolu 
se zaznačením, na kterém pozemku 
a místě se nachází, aby nemohlo dojít 
k tomu, že budou pokáceny dřeviny 
jiné. Na základě této námi iniciované 
revize bylo z původního projektu vyj-
muto 46 stromů, které měly být káce-
ny. Byl mezi nimi i dominantní topol 
(na fotografii z doby revize projektu).

Bohužel, nyní provedenou kont-
rolou bylo zjištěno, že přes výslovný 
zákaz a konkrétní, přesné značení 
byl tento vitální třicetimetrový strom, 

který neměl známky poškození nebo 
napadení plísněmi či houbami, poká-
cen. Z hlediska sadovnické úrovně byl 
řazen do kategorie 1, což značí nej-
vyšší sadovnickou úroveň stromu (na 
fotografii z minulého měsíce je v levé 
části vidět část jeho spodní koruny). 
Ekonomická újma, i když je v řádech 
desítek tisíc korun, je podružná. 
Mnohem závažnější je to, že k tomu-
to bezprecedentnímu a neomluvitel-
nému chování k veřejné zeleni došlo 
ve městě, jehož ovzduší je dlouhodo-
bě znečištěno nejrůznějšími emise-
mi, prachem a v dané lokalitě ještě 
tzv. ostravskými lagunami. 

Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz podala podnět Poli-
cii ČR k prošetření tohoto činu. 

Ignorantství nebo úmysl?

ObecNÍ�MajeteK�Se�Za�ZaVřeNýMi�
DVeřMi�SPRaVOVat�NeDÁ

Po dominantním zdravém topolu zůstaly jen tři pařezy.

Na konci září vydal městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz katalog 
služeb a obchodů fungujících v centru 
města. Katalog, v němž se prezentuje 
zhruba 600 obchodů a služeb, je rov-
něž umístěn na webových stránkách 

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 místostarost-
ka Petra Bernfeldová s upozorněním, 
aby obyvatelé obvodu byli obezřetní 
a omylem nevyhodili katalog společně 
s nevyžádanými reklamními letáky. 

Katalog služeb

Kontakt�na�nové�
sídlo�MOaP
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



Volby do zastupitelsteV obcí
Volby do Zastupitelstva městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz a Za-
stupitelstva města Ostravy se uskuteč-
ní v pátek 10. října 2014 od 14 hodin do 
22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 
8 hodin do 14 hodin.

Právo volit do zastupitelstev obcí 
a městských obvodů má každý občan 
České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu, a státní občan jiného státu, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vá-
zána (státy Evropské unie). 

Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pa-
sem ČR), popřípadě státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni vo-
lit na území České republiky (platným 
průkazem o povolení k pobytu).

Pokud volič nemá svůj občanský 
průkaz v pořádku a nevlastní cestov-
ní pas, může v souvislosti s výkonem 
volebního práva nebo z důvodu ztráty, 
odcizení, poškození nebo zničení ob-
čanského průkazu požádat o občan-
ský průkaz bez strojově čitelných údajů 
s dobou platnosti 1 měsíc od data vy-
dání, a to u Magistrátu města Ostravy, 
Gorkého 2, Moravská Ostrava. 

Hlasovací lístky budou všem vo-
ličům dodány nejpozději 3 dny před 
volbami. Budou k dispozici i ve volební 
místnosti. V souvislosti s distribucí hla-
sovacích lístků prosíme občany, aby si 
zkontrolovali, zda mají správně ozna-
čenu poštovní schránku, abychom 
mohli zajistit řádné doručení hlaso-
vacích lístků všem trvale přihlášeným 
občanům našeho městského obvodu.

Do zastupitelstva městského ob-
vodu volíme 35 členů a do zastupitel-
stva města 55 členů. Podrobné pokyny 
o způsobu úpravy hlasovacího lístku 
obdrží volič s hlasovacími lístky.

Stálý seznam voličů vede obecní 
úřad pro voliče, kteří jsou v této obci 
přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, 
který není státním občanem České re-
publiky, zapíše na jeho vlastní žádost 
obecní úřad do dodatku stálého se-
znamu voličů vedeného jen pro volby 
do zastupitelstev obcí. Tento seznam 
voličů bude uzavřen dne 8. října. 2014 
v 16.00 hod. Pokud možnosti požádat 
o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů pro volby do zastupitelstev obcí 
využijete, dostavte se v úředních hodi-
nách na oddělení matriky a ohlašovny 
a předložte, prosím, doklad totožnosti 
osvědčující skutečnost, že jste při-
hlášeni k trvalému pobytu na území 
městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, a že jste státními občany státu 
Evropské unie. Jestliže jste o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů pro 
volby do zastupitelstev obcí požádali 
již při minulých volbách, a od té doby 
jste nepožádali o vyškrtnutí, jste opráv-
něni hlasovat na území České republi-
ky v místě vašeho trvalého pobytu. In-
formace k uvedené problematice vám 
poskytne paní Alena Krömrová na tel. 
čísle 599 442 856 a paní Kateřina Mařá-
ková na tel. čísle 599 442 857. 

Volič, kterému jeho zdravotní stav 
nedovoluje přijít do volební míst-
nosti, může požádat ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi, aby ho její 
členové navštívili s přenosnou volební 
schránkou. Žádosti lze podat již nyní 
u paní Jarmily Křenové na tel. čísle 
599 442 851 a u paní Martiny Slívové 
Hartelové, na tel. čísle 599 442 852. 

Voliče, kteří mají trvalý pobyt veden 
na úřední adrese v sídle ohlašovny, 

tj. Ostrava, Moravská Ostrava, Proke-
šovo náměstí 1803/8, dříve volební 
okrsek číslo 8022 se sídlem v ZŠ a MŠ 
Ostrčilova 1, Moravská Ostrava, upo-
zorňujeme, že z důvodu změny sídla 
úřadu městského obvodu na adresu 
Ostrava, Moravská Ostrava, Dr. E. Be-
neše 555/6, došlo ke změně jejich tr-
valého pobytu, a tedy i ke změně vo-
lebního okrsku na okrsek číslo 8028 
se sídlem Radnice městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v bývalé 
budově České spořitelny na uvedené 
adrese. 

Dále upozorňujeme voliče zařaze-
né v městském obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz do volebních okrsků číslo 
8027 a 8028, že z technicko-provoz-
ních důvodů došlo ke změně sídla vo-
lebních místností pro uvedené okrsky.

Více informací k volbám do zastupi-
telstev obcí naleznete na www.moap.
cz v sekci Informace o volbách 2014.
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Potřebná rekonstrukce, která byla 
minulým vedením dlouhodobě pře-
hlížena, je za námi. Myslím, že přes 
nepříjemnosti a komplikace, které 
přinesla obyvatelům žijícím ve vni-
trobloku, stála za to. Vyřešila jak po-
třeby automobilistů, tak i bezpečnost 
chodců. Rozbitá, drolící se asfaltová 
plocha byla přebudována a doplněna 
o chodníky. Navíc byla vybudována 
nová zázemí pro kontejnery. V průbě-
hu samotné stavby došlo k několika 
komplikacím. Ať již to byly jiné pod-
ložní vrstvy, než s jakými projekt počí-
tal, nebo porucha stroje určeného ke 
kladení živice, ke kterému došlo v den 
pokládky přímo na místě, či přede-
vším v průběhu stavby zjištěné nekva-
litní provedení prací. Na všech stav-
bách zodpovědně kontrolujeme jejich 
kvalitu a není-li v pořádku, trváme na 
tom, aby zhotovitel na své náklady 
práci předělal. Bohužel, právě k tomu 
došlo několikrát ve vnitrobloku Kři-

žíkova. Doufali jsme, že práce budou 
ukončeny před termínem daným pro-
jektem. Kvůli pochybením zhotovitele 
prokázaným našimi kontrolami kvali-
ty k tomu nedošlo. Obyvatelům loka-
lity Křižíkova, Živičná, ale i ostatním, 

jichž se investiční stavby realizované 
naším obvodem dotkly a způsobily 
jim komplikace, bych se chtěl omluvit 
a ubezpečit je, že jsme jednali podle 
nejlepšího vědomí a svědomí. 

� Dalibor�Mouka�
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RekonstRukce�ulice�křižíkovy�

opravená�památka�
V průběhu července byla díky finanční pod-
poře statutárního města Ostravy zrealizo-
vána  oprava  kulturní  památky  evidované 
v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR pod rejstříkovým číslem 22996/8-2867, 
která se nachází na území Městské památ-
kové  zóny  Moravská  Ostrava.  Jde  o  dům 
v ulici S. K. Neumanna, který patří ke kva-
litně urbanisticky řešenému souboru obyt-
ných  domů  postavených  na  místě  bývalé 
Krausovy kolonie v letech 1910–1920 podle 
návrhu architekta L. Faigla. V rámci projek-
tu byly v souladu s požadavky NPÚ Ostrava 
nepůvodní výplně vyměněny za nové s dře-
věnými lepenými profily z dubového dřeva 
a zasklené izolačním trojsklem. Za výkladce 
v  prostoru  jídelny  byly  umístěny  žaluzie. 
Pevné výplně byly nahrazeny křídly s mož-
ností  otvírání  pro  zajištění  odvětrávání. 
Větrání  suterénu  bylo  vyřešeno  ocelovou 
větrací žaluzií se síťkou proti hmyzu. Prove-
deno bylo také zateplení parapetu pomocí 
fenolických  desek,  přičemž  vodorovná 
část parapetu byla zateplena prostřednic-
tvím  desek  z  extrudovaného  polystyrenu. 
Hodnota projektu dosáhla zhruba milionu 
korun. 

sociální�pracovníci�
pomáhají�
Od  ledna  2012  v  souvislosti  s  reformou 
v  sociální  oblasti  došlo  v  naší  republice 
k  výrazné  změně  v  činnosti  oddělení  so-
ciální  péče  (dříve  oddělení  sociálních  dá-
vek) odboru sociálních věcí. Výplata dávek 
byla převedena na úřady práce a sociálním 
pracovníkům  obcí  se  otevřel  prostor  pro 
sociální práci s lidmi, kteří se z jakéhoko-
li důvodu ocitli v sociální tísni. V průběhu 
téměř tříleté činnosti oddělení se podařilo 
mnoho dobrého. 

Díky spolupráci s majetkovým odborem 
při  úhradě  dlužného  nájemného  v  bytech 
městského obvodu nabídli sociální pracov-
níci  pomoc  dosud  celkem  248  dlužníkům 
a uhrazeno bylo více než 677 tis. Kč. V le-
tošním  roce  oddělení  sociální  péče  začalo 
řešit  také sociální situace seniorů, kterým 
hrozí  vystěhování  pro  dluhy  na  nájmu. 
Jednalo  se  o  19  seniorů,  kteří  tak  získali 
potřebné rady a ve většině případů využili 
k úhradě dluhu splátkový kalendář. Sociální 
pracovníci ve spolupráci s městskou policií 
vyhledávají i osoby bez přístřeší, poskytují 
jim poradenství při zajištění bydlení, finanč-
ních  prostředků,  osobních  dokladů  aj.  Ve 
spolupráci  se  soukromými  vlastníky  bytů 
a s majiteli ubytoven se podařilo zajistit by-
dlení pro celkem 48 klientů a jejich rodiny. 
Sociální pracovnice také kontaktovaly rodi-
če 136 dětí a pomohly jim zajistit lékařskou 
péči, preventivní prohlídky a očkování dětí. 
Zhruba rok spolupracuje oddělení  sociální 
péče také s Charitou Hrabyně při zajištění 
ošacení,  obuvi  a  hraček  pro  nezletilé  děti 
klientů. Díky tomu bylo v rámci městského 
obvodu předáno už zhruba 860 kg ošacení, 
obuvi,  hraček,  ložního  prádla  a  přikrývek 
rodinám  v  ubytovnách  a  osobám  bez  pří-
střeší.  Od  března  letošního  roku  sociální 
pracovníci oslovili písemně nebo ústně více 
než 800 seniorů s cílem poskytnout jim so-
ciální  poradenství,  celkem  bude  osloveno 
2  407  seniorů  na  území  obvodu.  V  nepo-
slední řadě sociální pracovníci ve spolupráci 
s odborem vnitřních věcí navštěvují seniory 
u příležitosti oslav jejich 90. narozenin. Le-
tos doposud s přáním navštívili 38 seniorů. 

Malujeme!
Upozorňujeme  všechny  zájemce  odleh-
čovací služby, že ve dnech od 30. října do 
3. listopadu bude provoz odlehčovací služ-
by přerušen z důvodu malování. V případě 
potřeby se obracejte na odlehčovací službu 
MOb Slezská Ostrava, tel. č.: 596 613 711, 
725  567  936,  nebo  na  odlehčovací  služ-
bu MOb Ostrava-Jih, tel. č.: 596 788 900, 
596 788 901. 

Do Domu kultury města Ostravy letos dorazilo 720 seniorů. Jde o rekordní počet. 

Rozbitá drolící se asfaltová plocha v ulici Křižíkově je již minulostí.

Přívoz�si�zaslouží�
pomoc�všech�
Činnost Komise pro obnovu Přívozu se bě-
hem posledních čtyř let vyznačovala mimo-
řádnou schopností všech členů pojmenovat 
problémy  a  maximálně  uplatňovat  svůj 
vliv poradního orgánu rady obvodu. „Jsem 
zastánkyní  rychlých  a  zároveň  uvážlivých 
řešení. Vždy si ale nechám poradit ostatní-
mi. Mám dojem, že  i další členové komise 
k našim společným aktivitám takto přistu-
povali. Prostě  se  setkali hráči  s mimořád-
ným  smyslem  pro  týmovou  práci.  Za  celé 
období jsme se nikdy nestřetli. Osobní an-
gažovanost každého, zájem a chuť pomoci 
ve všech směrech už tak zdevastovanému 
Přívozu mě v některých okamžicích dostá-
vala do kolen. V tom dobrém slova smyslu, 
samozřejmě,“  říká  předsedkyně  komise 
Marie Václavková. 

Komise  pro  obnovu  Přívozu  si  zapsala 
na  svůj  vrub  nejeden  úspěch.  Pokud  jde 
o bezpečnost, podporuje například posíle-
ní policejních hlídek, navrhuje zvýšit počet 
kamer a zahájit  informační kampaň s ná-
zvem  Bezpečnost  není  jen  slovo.  Komise 
stála také u zrodu nových pravidel bytové 
politiky  i  snížení  ceny  nájemného,  u  zno-
vuobnovení funkce domovníků v obecních 
bytech  apod.  „Námi  navrhované  změny 
ovlivňovala celá řada faktorů, zejména pak 
ekonomický potenciál obvodu. Za nezbytné 
považujeme  především  zvýšení  rozpočtu 
v oblasti investic směrovaných do Přívozu, 
využití prostředků z fondů EU i státních do-
tací. Naši následníci se budou po říjnových 
volbách  rozhodovat,  jestli  půjdou  stejnou 
cestou.  Přívoz,  nesporně  jedna  z  nejkrás-
nějších  částí  Ostravy,  si  v  každém  ohledu 
zaslouží  pozornost  a  pomoc  nás  všech,“ 
dodává Marie Václavková.

kuřátko�slaví�
Předškolní klub Kuřátko oslavil v srpnu rok 
od svého založení. Klub vznikl díky spolu-
práci Sdružení sociálních asistentů v Ostra-
vě a organizace Člověk v tísni. Organizace 
spolupracují v rámci projektu OPVK Pojďte 
do školky, který je financován ESF. Jedním 
z cílů projektu je připravit dítě na úspěšný 
vstup do mateřské školy, popřípadě do zá-
kladní školy. Klub je určen rodinám s dětmi 
od 3 let do 6 let, které vyrůstají v sociálně 
vyloučeném prostředí. V průběhu roku do-
cházelo do klubu 23 dětí. Během prázdnin 
byly  organizovány  společné  volnočasové 
aktivity za poznáním krás Ostravy a okolí. 
Klub  je zdarma, a  to od pondělí do pátku 
v době od 8.30 do 12.00 hodin na náměstí 
Svatopluka Čecha 732/1 v Ostravě-Přívoze. 
Více informací se dozvíte na http://socialni-
asistence.cz/pojdte_do_skolky.html nebo na 
telefonním čísle 776 558 982.

V sobotu 6. září bylo slavnostním vý-
kopem starosty Moravské Ostravy 
a Přívozu Jiřího Havlíčka a legendy 
ostravského fotbalu Martina Lukeše 

otevřeno nové travnaté hřiště spor-
tovního oddílu TJ Unie Hlubina v ulici 
Gajdošově v Moravské Ostravě. Slav-
nostní odpoledne, během kterého 

proběhly vítězné mistrovské zápasy 
mladších žáků a mužů, moderoval 
herec Vladimír Polák a zúčastnili se 
jej také místostarosta Dalibor Mouka 
a radní obvodu Lukáš Semerák. Poča-
sí přálo a návštěvníci areálu se kromě 
kvalitního fotbalu mohli seznámit i se 
studií a projektem následných etap 
rozvoje sportoviště. Pro děti byl kromě 
malinovky, která v horku přišla k duhu, 
připraven bohatý zábavný program.

„Současné vedení radnice Morav-
ské Ostravy a Přívozu zásadním způ-
sobem přispělo k vybudování nového 
hřiště a k následnému rozvoji celého 
areálu,“ říká místostarosta Dalibor 
Mouka. „Obvod podpořil a financoval 
zpracování projektu, na jehož zákla-
dě tělovýchovná jednota získala pro-
středky ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na realizaci první etapy, 
tedy vybudování travnatého hřiště.“ 
Druhou etapou, která bude realizo-
vána v příštím roce, bude vybudová-

ní hřiště s umělou trávou. V násled-
ných etapách se počítá se stavbou 
kurtů, kuželny a zázemí oddílu. To 
vše by mělo být propojeno dětským 
hřištěm, které bylo v bezprostřední 
blízkosti sportovního areálu vybudo-
váno z prostředků městského obvo-
du. „Sluší se také říct, že celý projekt 
renovování sportoviště, kde se dlouhá 
léta nic nedělo, je možný i díky osob-
ní investici kandidáta na primátora 
za Hnutí Ostravak, Lukáše Semerá-
ka. Ten do projektu vložil nejenom 
osobní iniciativu, ale do samotné re-
alizace jeden milion korun z vlastních 
prostředků,“ dodává Dalibor Mouka 
s tím, že po letech stagnace byla na-
startována změna, jež přinese radost 
a užitek nejenom občanům, kteří 
žijí v okolí sportovního areálu. „A že 
máme, pro koho takové projekty dě-
lat, v sobotu ukázali nejmladší Hlubi-
ňáci, kteří smetli svého soupeře 5:1,“ 
uzavírá.

Velký sál Domu kultury města Os-
travy v pondělí 8. září doslova pras-
kal ve švech, slavil se zde totiž Den 
seniorů. „V letošním roce jsme se 
kvůli velkému zájmu rozhodli uspo-
řádat tyto oslavy ve větších prosto-
rech, v minulosti jsme akci pořádali 
v klubu Parník. Díky této změně jsme 
mohli v rámci dvou akcí, první začí-
nala ve 13 hodin a druhá v 16 hodin, 
přivítat rekordních 720 seniorů, což 

je o 100 procent více než v loňském 
roce,“ popisuje pozitivní změny mís-
tostarostka Petra Bernfeldová, která 
se společně se starostou Jiřím Havlíč-
kem oslav osobně účastnila. Vstu-
penky na obě akce jsou pro seniory 
zdarma a vždy jsou rozebrány krátce 
poté, co obvod informaci zveřejní. 
Lidé se sem prostě těší. To potvrzuje 
i sedmašedesátiletý pan Petr: „Cho-
dím sem už několik let. Sejdu se zde 

s vrstevníky, dostaneme malé pohoš-
tění a k tomu nám ještě hrají, zpívají 
a tančí různí umělci.“ Zpříjemnit se-
niorům den, to je cílem těchto akcí. 
„Kromě zábavy se tu senioři dozvě-
dí i spoustu užitečných informací 
o tom, jak si mohou zkvalitnit svůj 
život, na koho se v případě potřeby 
nebo nouze obrátit, jak fungují so-
ciální služby v našem obvodu a dal-
ší,“ dodává místostarostka. 

ChCeme, aby bylo kde sportovat

senioři se na oslavy vždy těší

inFoRMuJeMe Z�RADnice

Fotbalisté TJ Unie Hlubina mají nové travnaté hřiště.



Široký výběr volnočasových aktivit 
pro vaše děti nabízí TOM BVÚ, or-
ganizace se sedmdesátiletou tradicí. 
Pokud tedy nevíte, jakou aktivitu či 
organizaci vybrat nebo vás ve výběru 
omezuje rodinný rozpočet, navštiv-
te toto Centrum pro volný čas a po-
moc mládeži… „Naše organizace 
nabízí různorodý program a veškeré 
aktivity jsou zajištěny tak, aby se jich 
mohl účastnit každý člen bez ohledu 
na stav rodinného rozpočtu. Schůz-

ky máme každé úterý od 16 hodin 
a téměř každý víkend i o prázdni-
nách pořádáme nejrůznější výpravy 
pod stany, vyrážíme na výlety na ko-
lech, lyžujeme nebo jezdíme na naši 
základnu ve Vrších nedaleko Ful-
neku. Tam také se bude konat i tra-
diční podzimní tábor, který se letos 
uskuteční od 24. do 29. října. V ceně 
600 korun je zahrnuta doprava, uby-
tování, strava i veškerý program jed-
noho táborníka. Zváni jsou všichni 
kluci, kteří mají rádi dobrodružství,“ 
popisuje činnost organizace její ve-
doucí Petr Mika. 

�Více�informací:�mobil�603�899�040
� �nebo�www.zivotbeznudy.cz�
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Nejstarší odborNá škola 
v Našem obvodu slaví

V�městském�obvodu�Moravská�Ostrava�a�Přívoz�
se�v�říjnu�dožívá�90�a�více�let:
Bohumil Deneš, Vojtěška Haráková, Libuše Havlová, Jan Hofmann,  
Alžběta Chromková, Bohumila Jaskulová, Oldřich Kaminský, Barbora 
Kulová, Arnošt Melcer, František Novotný, Otakar Sítek, Svatava Šlauerová. 

Druhá�šance�
V  prosinci  letošního  roku  bude  slavnost-
ně  ukončen  projekt  určený  maminkám 
s dětmi ze sociálních zařízení, realizovaný 
Městskou  policií  Ostrava.  Strážníci  úseku 
prevence v březnu zahájili program urče-
ný maminkám z domova v ulici Budečské 
v Moravské Ostravě a v obdobném zařízení 
v ulici Dělnické v Ostravě-Porubě. Během 
projektu maminky s dětmi dosud navštívily 
např.  Zoologickou  zahradu  Lešná,  akva-
park  na  Olešné  u  Frýdku-Místku  a  další. 
Společné  aktivity,  jako  je  třeba  cvičení 
maminek  s  dětmi  ve  Středisku  volného 
času v ulici Ostrčilově v Moravské Ostravě, 
podporují  rozvoj  motoriky  a  vzájemných 
vztahů maminek s dětmi. Tomu napomohl 
i  třídenní prožitkový pobyt v přírodě, kde 
prostřednictvím společných zážitků stráž-
níci získali větší důvěru maminek. 

Bezplatný�kurz�
Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných  kurzů  pro  veřejnost,  které 
pořádá  v  rámci  projektu  Bezpečnější  Os-
trava.  Konat  se  proto  bude  v  prostorách 
budovy městské policie v ulici Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě ve středu 29. října od 
16 hodin. Říjnové setkání nese název Ne-
buď snadnou obětí. 

� Více�na�tel.�č.:�599�414�165

Proti�chudobě
Tématem  9.  ročníku  cyklu  akcí  Dnů  proti 
chudobě, které proběhnou od 9. do 17. říj-
na, je Cesta z chudoby – proč, jak, moti-
vace? Na uskutečnění akcí se podílí Charita 
Ostrava, Armáda spásy a další poskytova-
telé sociálních služeb pro lidi v nouzi.
9. 10. ve 14 hodin Cesta z chudoby – proč, 
jak, motivace? – veřejný seminář, Aula Ost-
ravské univerzity, Pedagogická fakulta.
15. 10. v 15 hodin Happening na masary-
kově náměstí v ostravě spojený s kon-
certem Pavla Helana a Neo Chess Sunny 
Rock and Roll Bandu
13.–17. 10. od 9 do 17 hodin sbírka potra-
vinové pomoci, Potravinová banka v Ost-
ravě, Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka.

Masáže�dětí�
Ve středu 8.  října se od 9.30 do 11 hodin 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13, u Husova sadu) uskuteční bezplatný 
program  pro  maminky  s  dětmi  (zejména 
do 6 měsíců) na téma masáže a šátkování 
pod  vedením  porodní  asistentky  Zuzany 
Švancerové. 

� Informace�na�tel.�č.:�605�32�92�32�
� nebo�na�www.dlanzivotu.cz

Počítačový�kurz
Jste  osoba  se  zdravotním  postižením  ve 
věku 15 až 64 let a chcete se seznámit s ob-
sluhou počítače, naučit se pracovat s pro-
gramy MS Word, Excel, internetem apod.? 
Přihlaste  se  do  bezplatného  kurzu,  jehož 
výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek, v cel-
kovém počtu 10 lekcí (1 lekce trvá 1,5 h). 

� Více�informací�na�tel.�č.�596�115�318�
� nebo�www.czp-msk.cz

Rekvalifikace
Získejte další kvalifikaci v kurzu marketin-
gu, který pořádá agentura Rh+ marketing. 
Kurz je vhodný mimo jiné i pro nezaměst-
nané, pro maminky po mateřské dovolené 
nebo pro absolventy středních a vysokých 
škol,  kterým  se  nedaří  najít  uplatnění  ve 
svém oboru. Uchazeči o zaměstnání regis-
trovaní na úřadu práce mají možnost pro-
placení kurzovného formou zvolené rekva-
lifikace. � www.rhplusmarketing.cz

POLICEJNÍ�DISPEČINK NEPřEhLéDNětE

BLAhOPřEJEME�JUBILANtŮM�NAŠEhO�OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Arbesova 1059/9,
17 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR

28. října 106/18  81,6 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

Puchmajerova 1799/9    60,3 m²

Puchmajerova 1799/9    21,91 m²

Senovážná 2109/1    86,25 m² 

Sládkova 374/4    27 m²

Sládkova 373/6   26,98 m² 

Dobrovského 490/6    69,55 m² 

Partyzánské nám. 1738/2,3    219,81 m²

 

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

Letos na podzim oslaví Střední škola 
elektrotechniky a informatiky Ostrava, 
která sídlí v našem obvodu, 140. výročí 

svého založení. Jen málo škol se může 
pochlubit tak dlouhou tradicí sahající 
až do předminulého století. Zaháje-

ním vyučování 25. září 1874 byly v teh-
dejší Horní škole položeny základy od-
borného vzdělávání právě v Moravské 
Ostravě, kde se na utváření charakteru 
města a celého regionu dlouhá léta 
podílelo zejména hornictví. 

A protože 140. narozeniny jsou už 
pořádné jubileum, organizuje škola 
několik různých společenských akcí 
a také odbornou konferenci spojenou 
s prohlídkou školy s názvem Od uhlí-
ku ke křemíku a k informačním tech-
nologiím, které se zúčastní významné 
osobnosti našeho regionu a absolven-
ti školy. Pro absolventy a širokou veřej-
nost se v rámci oslav uskuteční v pátek 
17. října od 10 do 17 hodin den otevře-
ných dveří s prohlídkou školy. Oslavy 
doplní i vernisáž výstavy Škola třemi 
staletími, která se bude konat v galerii 
Kratochvíle od 11 hodin. Na akci zve 
škola všechny, kteří chtějí zavzpomí-
nat na studentská léta nebo se chtějí 
se školou teprve seznámit. 

� Více�na�www.spseiostrava.cz

V první polovině září se radnice ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz pře-
stěhovala do svého nového sídla na 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6. „Přestě-
hovat do nové radniční budovy vše, 
co k chodu úřadu nezbytně patří, bylo 
logisticky i fyzicky nesmírně náročné, 
zanedbatelná nebyla ani technická 
stránka věci, to znamená včasné zave-
dení telefonních linek, internetového 
připojení a tak dále,“ vrací se starosta 
Jiří Havlíček k historickému kroku Úřa-
du městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz a dodává: „Děkuji všem, 
kteří se na stěhování podíleli a bez-
problémovému přesunu i zahájení 
činnosti v nových prostorách obětovali 
i víkend.“ 

Stěhování, které prováděla firma 
HrubyMOVING, probíhalo ve dnech 
8. až 14. září. Bylo přestěhováno cel-
kem 157 pracovních míst, což předsta-
vovalo 3 750 krabic, 706 kusů IT tech-

niky a tiskáren, 934 malých přístrojů 
a elektrospotřebičů, více než 2 015 skří-
ní, stolů a židlí a 600 matričních knih. 
Všechny stěhované předměty dosáhly 
celkového objemu 3 780 m³. Na stěho-
vání se podíleli i samotní zaměstnanci 
úřadu, kteří o víkendu vybalovali a při-
pravovali vše tak, aby v pondělí 15. září 
mohla radnice obvodu standardně 

fungovat a být k dispozici občanům, 
jimž s orientací v nové budově radili 
informátoři. 

Změněna nebyla jen adresa, ale 
také telefonní čísla, která jsou uvedena 
na www.moap.ostrava.cz/cs/radnice/
kontakty-a-telefonni-seznam/kon-
taktniseznam. Telefonní číslo na spo-
jovatelku je 599 444 444. 

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Nádražní 544/168, 
2+kk – 92,61 m² 

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

Dostojevského   1+1, 3+1

Foerstrova 1879/17  2+1

Hornopolní 2851/49  0+1

Hornická 1688/55  2+1

Jílová 27 a 31, Palackého 91 – byty pro studenty

cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 

Nádražní 1265/24  3+1

Nádražní 544/168  2+kk

Orebitská   1+1, 2+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

Radnice městského obvodu MOaP sídlí v nových krásných prostorách bývalé spořitelny. 

StěhOVáNÍ�ByLO�NáROČNé
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