
Vážení  
spoluobčané,

Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnily 
volby do zastupitelstva městského 
obvodu. Zvoleno bylo 35 zastupitelů. 
Účast ve volbách v našem obvodu 
byla 26,52 %. V době tzv. volebního 
mezidobí, tedy v období mezi konáním 
komunálních voleb a ustavujícím 
zasedáním nového zastupitelstva 
městského obvodu, je městský obvod 
spravován dosavadním starostou 
a dosavadní radou, kteří plní své 
úkoly na základě zákonem uložené 
povinnosti. Stanovení počtu uvolněných 
členů zastupitelstva, volba starosty, 
místostarostů a radních městského 
obvodu se uskuteční na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva. Jeho termín 
bude stanoven po uzávěrce tohoto 
čísla zpravodaje, jelikož do 24. října je 
zákonem stanovena lhůta pro případné 
podání návrhu na neplatnost hlasování, 
neplatnost voleb nebo na neplatnost 
volby kandidáta. Pokud by byl tento 
návrh podán, muselo by se vyčkat na 
rozhodnutí soudu, přičemž soud musí 
rozhodnout do 20 dnů ode dne  
doručení návrhu.
Jestliže nebude návrh na neplatnost 
voleb podán, uskuteční se ustavující 
zasedání zastupitelstva do 7. listopadu. 
O termínu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva budeme informovat na 
úřední desce a na webových stránkách 
obvodu. Na programu ustavujícího 
zasedání bude zejména volba starosty, 
místostarostů, ostatních členů rady, dále 
zřízení finančního a kontrolního výboru.
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Rozsvítíme�
vánoční�strom�

Rozsvícení vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí, které v centru Ostravy 
předznamenává čas Vánoc, každoročně 
patří k silně emotivním zážitkům. Letos 
se vánoční strom poprvé rozzáří v podve-
čer první adventní neděle 30. listopadu, 
kdy jej v 17 hodin rozsvítí čtveřice andělů 
za zpěvu orlovského gospelového sboru 
Keep Smiling Gospel, jenž vystoupí spo-
lečně s Martinem Chodúrem. Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu je spojeno 
i se začátkem tradičních vánočních trhů 
s bohatým kulturním programem, jimiž 
bude náměstí žít až do vánočních svát-
ků. Více na titulní straně přílohy Kulturní 
centrum a v prosincovém vydání zpravo-
daje.

Dotace�
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz vyhlašuje výběrové řízení pro po-
skytování účelových dotací pro rok 2015 
v oblastech kultury, sportu a sociální 
práce. O získání dotací se mohou uchá-
zet fyzické i právnické osoby, které do 
30. listopadu 2014 podají přihlášku s pří-
slušnými náležitostmi. Více informací 
získají zájemci na odboru strategického 
rozvoje, školství a volnočasových aktivit,  
tel. č.: 599 442 948 nebo e-mailem: 
slachtova@moap.ostrava.cz. 

ceNtRum
zPRaVOdaj

Moravská Ostrava a Přívoz má 35 
nově zvolených zastupitelů. Komu-
nální volby vyhrálo hnutí Ostravak 
s 21,37 % hlasů (10 mandátů), dru-
hé místo obsadilo hnutí ANO 2011 
(19,11 % a 9 mandátů). V dalším po-
řadí: ČSSD s 13,77 % (6 mandátů), 
KSČM s 12,12 % (6 mandátů) a ODS 
s 8,36 % (4 mandáty). Ostatní voleb-
ní strany nedosáhly 5procentní hra-
nice odevzdaných hlasů a nebudou 
mít v dalším období žádného zastu-
pitele.

Novými zastupiteli Moravské Os-
travy a Přívozu se za hnutí Ostra-
vak stali Petra Bernfeldová, Dalibor 
Mouka, Jiří Havlíček, Robert Adá-
mek, Hana Foltová, Radim Žebrák, 
Jiří Botor, Maxmilián Šimek, Roman 
Ščurek a Lukáš Semerák.

Za ANO 2011 byli zvoleni Petr 
Veselka, Zuzana Ožanová, Marce-
la Mrozková Heříková, Vladimír 
Redl, Zuzana Hanešková, Jaroslav 
Trnovec, Alena Pataky, Pavel Hudec 
a Soňa Suchá.

Za ČSSD usednou v zastupitelstvu 
Jana Vajdíková, Lucie Feiková, Petr 
Dressler, Eva Pašková, Libor Grygar 
a Vladimíra Vodová.

Za KSČM byli zvoleni Josef Bla-
huta, Jiří Hurta, Vít Macháček, Petr 
Maciejovský, Jaroslav Bečák a Josef 
Sládek. 

Za ODS Miroslav Svozil, Zdeněk Ny-
tra, Jiří Heinrich a Valentina Vaňková. 

O složení rady a vedení obvodu 
bude rozhodnuto na ustavujícím za-
sedání zastupitelstva. -red-

V nové budově radnice městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
pomáhají už od poloviny září všem 
příchozím s orientací informátor. 
V některých případech však musí 
občany odkázat na jiný úřad, pro-
tože jde o agendy, které zde nejsou 
vykonávány. 

Žádost o občanský 
průkaz 
O občanský průkaz žádají lidé stá-
le v Ostravě na Magistrátu města 
Ostravy, odboru vnitřních věcí, 
oddělení evidence obyvatel a ob-
čanských průkazů, Gorkého 2, 
Ostrava-Moravská Ostrava (na-
proti těžní věži dolu Jindřich),  
tel. č.: 599 446 000.

poplatek za 
komunální odpad
Příslušné formuláře a případné další 
požadavky a informace obdržíte na 
Magistrátu města Ostravy, odboru 
financí a rozpočtu, oddělení daní 
a cen, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 
tel. č.: 844 121 314. Poplatek je možné 
uhradit na pokladně magistrátu.

Řidičský průkaz
Se žádostí o řidičský průkaz, jeho roz-
šíření či s dalšími požadavky se můžete 
obrátit na Magistrát města Ostravy, od-
bor dopravně-správních činností, ul. 
30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská 
Ostrava (budova bývalé UNION banky, 
naproti Nové radnici), tel. č.: 599 444 899. 

„K prioritám vedení obvodu patří 
snaha o vytvoření co nejlepších pod-
mínek pro život v Přívozu a Moravské 
Ostravě. Jednou z možností, jak toho 
dosáhnout, je výsadba zeleně,“ ko-
mentuje místostarosta Dalibor Mouka 
probíhající dosadbu stromů. „Městský 
obvod podal na tuto akci v hodnotě 
zhruba 497 tisíc korun žádost o dota-
ci z Fondu životního prostředí statu-
tárního města Ostravy,“ dodává mís-
tostarosta.

Technická služba MOaP zajisti-
la v ulici 28. října v úseku u Sýkorova 
mostu výsadbu čtyř javorů babyka, 
což je druh odolnější proti solení ko-
munikací. Tím byla, oproti stávající, 
pozměněna druhová skladba výsadby, 
jež byla provedena na základě pro-
jektu krajinářské architektky Magdy 
Cigánkové Fialové. Před samotnou 
realizací výsadby bylo třeba provést 
vytyčení sítí a vybudování míst pro vý-

sadbu stromů ve stávající komunikaci. 
V listopadu bude výsadba pokračovat 
v ulici Tyršově dosadbou dvou stro-
mů, jimiž budou nahrazeny stávající 
uschlé dřeviny. -gl-

Víte, na který  
úŘad se obrátit?

sázíme stromy

NOVě�ZVOLeNÍ�ZaStuPiteLé�
mORaVSKé�OStRaVY�a�PřÍVOZu�

Občané našeho obvodu volili své zastupitele ve 47 okrscích.

Úřední�hodiny
podatelna
pondělí 8–17 hod.
úterý 8–15.30 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.



Terénní práce 2014

Nové hřiště slouží dětem 
z waldorfské školy

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz získal neinvestiční dotaci 

z programu Podpora terénní práce 
Úřadu vlády ČR. Do tohoto programu 

je obvod zapojen již od roku 2011. Prá-
ce terénního pracovníka je pro městský 
obvod důležitá, jak ukázaly zkušenosti 
z minulých let. Hlavní náplní tohoto 
člověka je práce v terénu s lidmi a rodi-
nami ze sociálně vyloučených skupin 
obyvatel, jimž pomáhá v oblastech by-
dlení, zprostředkování práce, vzdělání, 
zdraví a prevence kriminality apod.

I v rámci letošního projektu terén-
ní pracovník navázal na svou činnost 
z minulých let a klientům odboru 
sociálních věcí pomáhá v hledání 
vhodného bydlení, spolupracuje s vý-
chovnými poradci, řediteli škol a ro-
diči a dbá na řádnou osvětu v oblasti 
vzdělávání dětí ze sociálně vylouče-
ných skupin, spolupracuje s úřadem 
práce a agenturami zprostředkují-
cími práci, pomáhá rodičům hledat 
vhodné lékaře pro nezletilé děti atd.

Celkové náklady projektu činí 
231 tisíc korun. Neinvestiční dotace 
Úřadu vlády ČR činí 125 tisíc korun 
a městský obvod 
Moravská Ostrava 
a Přívoz projekt 
spolufinancuje 
částkou 106 tisíc 
korun.

Základní škola Waldorfská a mateřská 
škola v Ostravě-Přívoze pořádá v pátek 
28. listopadu od 8 do 12 hodin den ote-
vřených dveří s možností nahlédnutí 
do výuky v nové budově Na Mlýnici. 
Zájemci si tak mohou prohlédnout 
nové samostatné sídlo této školy, která 
sem byla přestěhována v dubnu letoš-
ního roku z prostorů ZŠ Gen. Píky. Od 
září v budově fungují i dvě třídy ma-
teřské školy. Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz do rekonstrukce bu-
dovy investoval zhruba 5,8 mil. korun. 
Z toho velká část investic směřovala 
do rekonstrukce sociálního zařízení, 
vestavby výdejny jídel pro mateřskou 
školu a do oplocení a úpravy zahrady. 
Ta byla vybavena také novými lavička-

mi, venkovními tabulemi, smyslovým 
chodníkem nebo bylinkovými spirá-
lami. „Zahrada, která už od začátku 
školního roku slouží jak žákům základ-
ní školy, tak i dětem mateřské školy, 
získala svou novou podobu v průběhu 
letních měsíců,“ uvedl místostarosta 
Tomáš Kuřec a dodal, že městský ob-
vod je již několik let zřizovatelem této 
školy. Vedení MOaP má podle jeho slov 
za to, že na území centrálního obvodu 
tato alternativní škola patří. Proto ji 
nejen podporuje, ale také napomáhá 
jejímu dalšímu rozvoji.

Díky prostorům, které škola v bu-
dově Na Mlýnici získala, zde od za-
čátku školního roku funguje i školní 
klub pro žáky 2. stupně této školy. Ta 

však myslí i na předškoláky, kteří sem 
mohou jedenkrát týdně od 16.30 do 
17.30 hod. docházet a seznamovat se 
s učitelem i s pomůckami a metoda-
mi waldorfského školství. Jedenkrát 
týdně v dopoledních hodinách mo-
hou přicházet i maminky s malými 
dětmi do waldorfského mateřského 
centra. A v sobotu 29. listopadu od 
10 do 15 hodin se v prostorách školy 
uskuteční vánoční jarmark a vánoč-
ní dílny. Děti i rodiče si tu mohou 
vyzkoušet práci s ovčím rounem, 
zdobení perníků, výrobu adventních 
věnců apod. Ve 13 hodin pak mohou 
zájemci o waldorfskou pedagogiku 
besedovat s pedagogy. Více na www.
zswaldorfostrava.cz.  -hal-

zaJímavosti ze školNíCh tříd 

litter less 
V  letošním  roce  se  ZŠ  Nádražní  117  při-
pojí  k  mezinárodnímu  projektu  Litter 
Less.  Projekt  si  klade  za  cíl  snížit  množ-
ství odpadů a ovlivnit dlouhodobou změ-
nu  v  chování  mládeže.  Je  provozován 
Nadací  pro  environmentální  vzdělávání  
Eco-Schools  s  podporou  Nadace  společ-
nosti  Wrigley.  Do  kampaně  je  zapojeno 
20 zemí a 557 škol z celého světa. Práce 
i  zábava  čeká  nejen  na  děti  z  ekotýmu, 
ale na všechny žáky školy. Věřím, že spo-
lečnými silami se během roku posuneme 
zase kousek dál v oblasti třídění odpadů, 
zacházení s odpady. Zuzana Holubová, 
 koordinátor projektu

děti tvořily s rodiči 

Ve středu 24. září se sešli rodiče se svými 
dětmi na zahradě Mateřské školy Dvořá-
kova,  aby  si  vytvořili  svou  Ostravu  růz-
nými  způsoby.  Malovali  na  velké  výkre-
sy,  stavěli  z  různě velkých krabic, anebo 
zkrášlovali plechový plot na zahradě. Ho-
tové výtvory byly vystaveny v prostorách 
mateřské školy do 24. října. Všem zúčast-
něným  rodičům  i  dětem  děkují  zaměst-
nanci mateřské školy za krásně strávené 
odpoledne.

Čaroděj ze země oz 

Pop Academy připravuje na podzim reprí-
zy  úspěšného  muzikálového  představení 
Čaroděj  ze  země  Oz.  Tentokrát  jej  budou 
moci  zhlédnout  i  žáci  mimoostravských 
škol.  „Muzikál  je  velmi  populární  u  dětí 
všech věkových skupin, což nás příjemně 
překvapilo.  Nečekali  jsme  takový  zájem 
u  starších  žáků,  vzhledem  k  pohádkové 
tematice. Ale ukazuje se, že i osmáci a de-
váťáci  se  rádi  kouknou  na  tento  příběh 
a poslechnou si známé melodie v originál-
ním znění,“ řekla ředitelka Pop Academy 
Petra  Kubecová.  „V  letošním  roce  máme 
menší  změny  v  obsazení,  přece  jen  nám 
přibyli  noví  studenti,  takže  už  od  září 
usilovně pracujeme a celé představení se 
snažíme  ještě  vylepšit.  Letos  totiž  máme 
v plánu s představením vycestovat i mimo 
Ostravu, například do Havířova, Bohumína 
nebo Karviné,“ prozradila režisérka Táňa 
Wajsová. Nejbližší představení se uskuteč-
ní 3. listopadu v ostravském Cooltouru od 
9 hodin a je přístupné i veřejnosti. 
  Více na www.popacademy.cz

důstojné stáří
Nezisková organizace Spirála pomoci se 
od roku 2008 zaměřuje na služby v ob-
lasti sociální péče o seniory a zdravotně 
postižené občany, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby, a přesto chtějí zůstat v do-
mácím prostředí co nejdéle a žít důstoj-
ným  a  plnohodnotným  životem.  Nabízí 
službu osobní asistence, která zahrnuje 
pomoc  při  zvládání  základních  potřeb 
(podání  jídla,  pití,  provedení  osobní 
hygieny,  péči  o  sebe,  zajištění  pohybu, 
polohování,  doprovody  k  lékaři  apod.), 
a to přímo u klientů v jejich domácnosti. 
Tato služba se obvykle poskytuje denně 
nebo  nárazově,  jednu  až  několik  hodin 
denně,  přesně  podle  potřeb  klienta. 
Spirála pomoci nabízí i terénní odlehčo-
vací službu v domácím prostředí, která 
zajišťuje kompletní péči na dohodnutou 
dobu,  aby  si  pečující  rodina  mohla  od-
počinout a načerpat novou energii. Obě 
poskytované služby staví organizace na 
míru  každému  klientovi  individuálně  – 
přesně  podle  jeho  aktuálních  potřeb. 
Osobní konzultaci je možno domluvit na 
tel.  čísle  773  600  497  nebo  e-mailem: 
info@spirala-pomoci.cz. 
  Více na www.spirala-pomoci.cz

týden se vydařil
Sociálním službám byl zasvěcen týden od 
6. do 10. října, kdy proběhla celorepub-
liková  akce  s  názvem  Týden  sociálních 
služeb,  kterou  každoročně  organizuje 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky. Cílem tohoto projektu je 
přiblížit veřejnosti veškeré sociální služ-
by. Náš městský obvod se v rámci tohoto 
projektu připojil zájezdem do statutární-
ho města Frýdku-Místku, který se usku-
tečnil  v  úterý  7.  října.  Senioři  navštívili 
výrobnu  dortu  Marlenka  a  také  zámek. 
Ve středu 8. října se pak konal den ote-
vřených  dveří  v  domě  zvláštního  určení 
v  ulici  Gajdošově.  Celkem  se  obou  akcí 
zúčastnilo 64 seniorů.

zoom – zachyceno objektivem
V neděli 28. září uvítalo náměstí Sva-
topluka Čecha v Ostravě-Přívozu po 
roce opět Svatováclavský jarmark, 
který lidem přiblížil dobu svatého 
Václava, patrona české země a sym-
bolu české státnosti. Své stánky tu 
rozbalili řemeslníci, kteří představili 
dlabané nádoby, keramiku, výrobky 
z drátu, perníčky, šperky i jiné rozto-
divnosti. Náměstí se rozvonělo žitný-
mi plackami, klobásami, haluškami, 
medovinou i dalšími dobrotami.

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

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

byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
  3+1, 2+1, 1+1
Foerstrova 1879/17 2+1
Hornopolní 2851/49 0+1
Chelčického 691/8 3+1
Jílová 27 a 31, Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
Maroldova 2992/3 3+1
Na Liškovci 1072/8 3+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 544/168 2+kk
Nádražní 2924/73 0+1
Orebitská  1+1, 2+1
Reální 1859/4 2+1
Trocnovská 998/25 3+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

2	 Život	v	centru	 Listopad	2014

Chelčického 691/8, 
Prostorný byt v centru města
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Během prázdninových měsíců bylo hřiště u školy nově oploceno, opraveno a přibyly nové lavičky, smyslový chodník a další. 



Půdní prostor k prasknutí zaplněný 
starým nábytkem, šatstvem a dal-
ším odpadem, takový pohled se 
naskytl stavbařům, kteří se v září 
letošního roku pustili do rekon-
strukce vnitřních prostor bytového 
domu v ulici Trocnovské číslo 38. 
„Tento stav bohužel svědčí o na-
prosté nezodpovědnosti bývalých 
nájemníků,“ konstatuje místosta-
rosta Dalibor Mouka s dodatkem, že 

daná situace mohla zapříčinit požár 
s následnými rozsáhlými škodami 
na městském majetku. To se naštěs-
tí nestalo, takže práce, které by měly 
být ukončeny letos v prosinci, moh-
ly být zahájeny. K zásadním krokům 
rekonstrukce, jež kromě jiného za-
hrnuje i zesílení stropů ocelovými 
nosníky, patří úprava vnitřní půdo-
rysné dispozice všech čtyř bytových 
jednotek. Vybourání některých pří-

ček a vyzdění nových umožní vytvo-
ření úplného sociálního zařízení, 
které v těchto bytech dosud nebylo. 
Kvalitu bydlení zvýší i další rozsáh-
lé stavební zásahy, během nichž 
budou zhotoveny nové podlahy, 
provedena nová instalace elektřiny 
i sanitární techniky a v každém bytě 
bude zřízeno samostatné plynové 
etážové topení, včetně ohřevu teplé 
užitkové vody. � -gl-
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Místa�pro�auta�i�kontejnery�

rozmístění�
kontejnerů�
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orien-
tační. Z důvodu aktuálního stavu v daný 
den (parkující vozidla, stavební práce 
aj.) mohou být kontejnery přistaveny 
v nejbližším možném okolí uvedené 
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou 
rozváženy v době od 7 do 14 hodin a od-
váženy následující den rovněž v těchto 
hodinách. 

3. 11. Vítězná 2, Vítězná 17–19, Sokolská 
tř. 76, Presslova 5–7, Na Bělidle 1, Na Bě-
lidle 8, Sokolská tř. 42, Sokolská tř. 88, 
E. F. Buriana, U Parku 8–10, Pelclova 4, 
Křižíkova 13–17.

4. 11. Křižíkova 8, Živičná 12, Bachmač-
ská 15, Verdunská 5–7, Zborovská 8–10, 
Slavíčkova 5–7, Nádražní 109, Na Spojce, 
Sokolská tř. 69–71, Gregorova 4, Grego-
rova 16, Ženíškova 6.

5.  11.  Na Desátém 25, Nádražní 60, 
Ostrčilova 17, Bieblova 3, Bieblova 7, 
Bieblova 20, Poděbradova 60, Poděbra-
dova 63, Gorkého 9–11, Denisova 3–4, 
Jurečkova 12–14.

6.  11.  Husova 9, Prokešovo nám. 2, 
Mlýnská 7, Českobratrská 12–14, Milíčo-
va 16, Veleslavínova 4, Dvořákova 20, 
Hrabákova 5, Matiční 12, Janáčkova 
18–20, Střelniční 6, nám. Msgre Šrámka.

18.  11.  Božkova 70, Palackého 36, Pa-
lackého 50, Hlučínská 64–66, Na Ná-
honu 14, Na Mlýnici 56, Rovná 22, Ko-
rejská 22, Orebitská 16, Newtonova 14, 
Fugnerova 20, Muglinovská 33.

19.  11. Ahepjukova 2, 3, 4, 6, 19 a 29, 
Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 3, Gen. 
Janouška 10, Lechowiczova 2, Hornopol-
ní 51, Hornopolní 53.

20.  11. Lechowiczova 13 a 19, Gen. 
Píky 1A, Gen. Píky 16, Gen. Píky 17, 
Gen. Píky 26, O. Motyky 2–4, J. Brab-
ce 15, J. Brabce 25–27, J. Brabce 43–45, 
J. Brabce 1, J. Brabce 11. 

1.  12. Mánesova 8–10, Mánesova 21, 
Maroldova 4, Mariánskohorská 2, Ma-
riánskohorská 17, Engemüllerova 4, 
Engemüllerova 14, Muglinovská 1, Na 
Liškovci 2, Špálova 20, Arbesova 3, Ar-
besova 13. 

2.  12. Zeyerova 1, Na Hradbách 8, Za-
hradní 7, Tyršova, Čs. legií, nám. Re-
publiky 3, Českobratrská 61–63, Boz-
děchova 14, Varenská 16, Sládkova 26, 
Varenská 32–34, Hornopolní 43, Horno-
polní 35.

3. 12. P. Křičky 1, 15, 18 a 23, Zelená 26, 
Dr. Malého 25, Gajdošova 29–31, Gajdo-
šova 11, Na Široké 25, Gajdošova 39, 
Dr. Malého 45, Sportovní 26.

4.  12. Zelená 47, Zelená 61, Zelená 55, 
Hornických učňů 11, Šalamounská 4, 
Zelená 39, Hornická 65, Hornická 52, 
Hornická 78, Na Jízdárně 19, Foerstrova 
27–29, Nedbalova 20.

pozor,�přerušení�
provozu!�
Upozorňujeme všechny zájemce od-
lehčovací služby, že ve dnech od 
30. října do 3. listopadu bude pro-
voz odlehčovací služby přerušen 
z důvodu malování. V případě po-
třeby se obracejte na odlehčovací 
službu MOb Slezská Ostrava, tel. č.: 
596 613 711, 725 567 936, nebo na 
odlehčovací službu MOb Ostrava-Jih,  
tel. č.: 596 788 900, 596 788 901.

Vnitroblok ulic Sadové a Hrušovské výrazně prokoukne.

otevřený�minigolf�

Paní zima se už sice pomalu hlásí, ale 
pokud nenapadne sníh, můžete až do 
konce roku navštívit areál minigolfu 
v parku Milady Horákové, a to od pon-
dělí do pátku od 14 do 19 hodin a o ví-
kendu od 10 do 19 hodin. Děti do dva-
nácti let a osoby nad 64 let platí pouze 
10 korun vstupné, dospělí pak 30 ko-
run. Areál letos na jaře nechal zrekon-
struovat městský obvod MOaP. Investi-
ce činily zhruba 300 tisíc korun, a aby 
zde nedocházelo k vandalství, působí 
v areálu správce. Nyní správcovství 
zajišťují Technické služby MOaP, v příš-
tím roce by zde dokonce měla vyrůst 
správcovská budova a obvod plánuje 
vyhlášení výběrového řízení na provo-
zovatele.

Vycházíme�vstříc�
Od pondělí 6. října je v úřední hodiny ve 
dnech pondělí, středa a čtvrtek zajištěn 
nepřetržitý provoz pro následující služ-
by občanům – ověřování podpisů, ově-
řování kopií listin a služby Czech POINT, 
což je například výpis z katastru nemo-
vitostí, výpis z obchodního rejstříku, 
výpis z živnostenského rejstříku, výpis 
z rejstříku trestů, výpis z bodového 
hodnocení řidiče nebo autorizovanou 
konverzi dokumentů. Zmíněné agendy 
občané vyřídí v přízemí radnice. Tyto 
služby je možné vyřídit i přes polední 
přestávku. Na ostatních pracovištích 
(mimo podatelnu) je v době od 11.30 do 
12.30 hod. polední pauza.

Maďarské�dny�

Svaz Maďarů žijících v českých zemích 
zve občany na Dny maďarské kultu-
ry v Ostravě. V sobotu 8. listopadu se 
uskuteční v Divadle loutek od 17 hod. 
Galavečer operetní skvosty, 29. listopa-
du pak v kulturním zařízení K-Trio v Os-
travě-Hrabůvce od 18 hod. Kateřinský 
bál a 9. prosince v prostorách Maďar-
ského klubu oslava adventu a Vánoc.

nemáte�katalog?�
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz vydal tištěnou verzi katalogu ob-
chodů a služeb, který byl distribuován 
do schránek domů v našem obvodě. 
Cílem vydání katalogu je podpora ma-
lých obchodníků podnikajících na úze-
mí našeho obvodu. Pokud jste katalog 
neobdrželi, můžete si ho vyzvednout ve 
vestibulu radnice. Katalog je umístěn 
i na webových stránkách www.moap.
ostrava.cz, kde je pravidelně aktua-
lizován. Pro změnu údajů, případně 
pro zveřejnění nového obchodníka, je 
možné odeslat vyplněný dotazník (zve-
řejněný na webových stránkách) na  
bkopcova@moap.ostrava.cz. 

Zvýšením počtu parkovacích míst, 
vybudováním nových stanovišť pro 
kontejnery a nádoby na odpad a také 
zkvalitněním podmínek pro řidiče 
i chodce by se měla projevit rekon-
strukce stávajících komunikací mezi 
bytovými domy č. p. 2377 a 2379, které 
ústí do ulic Sadové a Hrušovské. 

Během prací zahájených 15. října 
budou komunikace s povrchem z be-

tonové dlažby vymezeny betonovými 
obrubníky, stávající zpevněná plocha 
užívaná k parkování bude za účelem 
navýšení počtu parkovacích stání roz-
šířena, nově upravené prostředí roz-
jasní i čerstvě vysázená zeleň. „Jako 
při všech stavbách, i tady budeme 
kontrolovat kvalitu prováděných pra-
cí,“ zdůrazňuje místostarosta Dalibor 
Mouka a podotýká, že práce budou 

organizovány tak, aby do vnitroblo-
ku byl vždy příjezd z jedné strany, 
tedy buď z ulice Sadové, nebo z ulice 
Hrušovské. „Harmonogram průběhu 
prací, zpracovaný stavební firmou, by 
měl být na stavbě vyvěšen tak, aby ko-
ordinace pohybu těmito místy byla co 
nejplynulejší,“ uzavírá Dalibor Mouka 
s tím, že ukončení stavby je napláno-
váno na třetí listopadový týden.� -gl-

Kvalitu bydlení zlepší  
rozsáhlá reKonstruKce 

inForMujeMe Z�raDniCe

Pomyslné brány nových prostorů radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše se v pátek 26. září 
otevřely široké veřejnosti, konal se zde den otevřených dveří. Stěhování úřadu z původní adresy na Prokešově náměstí do budovy, 
v níž léta sídlila Česká spořitelna, proběhlo ve dnech 8. až 14. září. Od pondělí 15. září funguje radnice obvodu na nové adrese 
a občanům, kteří potřebují pomoci s orientací v budově, je k dispozici informátor. 
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Cit v rukou nevidomýCh masérů

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v listopadu dožívá 90 a více let:
Drahoslava Bacíková, Jarmila Drozdková, Helena Fousková, Vilma 
Galisová, František Gavenda, Ludmila Hrnčárová, Josef Janů, Jarmila 
Jurečková, Štěpánka Martiniková, Alena Martinková, Ludmila Novotná, 
Arnošt Onderka, Ludmila Ostárková, Libuše Ostrá, Hermína Rončková, 
Ladislav Sitek, Aloisie Stodůlková, Jindřiška Špičková, Otilie Štaffová,  
Anna Točoňová, Ingeborg Uvírová, Jan Vala, Marie Vašková 

Čtyřicet žáků a osm pedagogů ze čtyř škol našeho obvodu navštívilo polské příhraničí. 

V Novidě masírují nevidomí a slabozrací 
lidé.

MHD informuje 
8. 11. výluka na linkách č. 4 a 14, práce 
na trolejovém vedení v úseku Výstaviště 
– Hranečník, náhradní doprava zajištěna.
15. 11. výluka na lince č. 1, práce na tro-
lejovém vedení v úseku Český dům – Dře-
voprodej, náhradní doprava zajištěna.
17. 11. státní svátek, všechny linky DPO 
pojedou podle platného nedělního jízd-
ního řádu.
21.–23. 11. výluka na linkách č. 12, 17 
a 18, zdvoukolejnění tratě u zastávky 
Most Mládeže, náhradní doprava zajiš-
těna. 
22. 11. výluka na linkách č. 104, 106 
a 108, práce na trolejovém vedení u za-
stávky Stadion Bazaly, trolejbusové linky 
nahrazeny autobusy. 
6. 12. okružní jízdy historickou tramvají 
s čertem a Mikulášem po Hrabůvce.

Opíjeli se na lavičce
Blokovou pokutu udělila hlídka městské 
policie 16. září dvěma mužům, kteří na-
rušovali veřejný pořádek tím, že po dru-
hé hodině odpolední popíjeli alkohol na 
veřejném prostranství. 

Vystrčil zadnici
Na základě stížnosti občanů, kteří byli 
20. září krátce před půl devátou večer 
obtěžováni hlasitou hudbou ze soused-
ního bytu, vyrazila do Moravské Ostra-
vy hlídka městské policie. Oznamovatel 
mimo jiné uvedl, že ho zmíněný soused 
už několikrát fyzicky napadl za to, že 
na něj volá policii. Když strážníci u in-
kriminovaného bytu zazvonili, hudba 
ještě více zesílila. Obyvatel bytu jim 
nakonec otevřel, ale byl velice arogant-
ní, odmítal se se strážníky bavit a na 
výzvu prokázání totožnosti strážníkům 
sdělil, že jim žádný průkaz ukazovat 
nemusí, že jim „ukáže akorát toto“. Po 
těchto slovech se otočil, stáhl si spodní 
prádlo a na strážníky vystrčil své po-
zadí. Potom před nimi zabouchl dveře. 
Když hlídka dům opouštěla, tento muž 
jí z okna vulgárně nadával a vyhrožo-
val újmou na zdraví nejen strážníkům, 
ale i sousedovi, který hlídku přivolal. 
Všechny přestupky muže byly postou-
peny příslušnému správnímu orgánu 
k dořešení.

Přednášky 
o houbách
Mykologická poradna Ostravského mu-
zea připravila podzimní cyklus předná-
šek, které budou probíhat v přednáško-
vé místnosti Ostravského muzea vždy 
v pondělí od 17 hodin. Nejčastější dotazy 
houbařů budou hlavním tématem bese-
dy s Vítem Balnerem a Michalem Gracou, 
která se uskuteční 3. listopadu (beseda 
s promítáním fotografií volně navazu-
je na předchozí říjnovou přednášku). 
Další pondělí – 10. listopadu – se J. Dur-
ček bude věnovat houbám v kuchyni 
a 24. listopadu pak Helena Deckerová 
houbám bučin. Tato přednáška je určena 
i pro pokročilejší houbaře. Poslední be-
sedu 1. prosince povede Vladimír Anto-
nín, předseda České vědecké společnosti 
pro mykologii, a bude na téma Příroda 
a houby Jižní Koreje.

Rodičům stávajícím 
i nastávajícím 
Srdečně zveme rodiče s dětmi do 4 let 
i nastávající maminky a jejich partnery na 
bezplatný program do poradny Cesta tě-
hotenstvím (Českobratrská 13, u Husova 
sadu), a to na:
•  Besedu s názvem Odměny a tresty ve 

výchově dětí (od prvních krůčků k před-
školákům) pod vedením dětské psy-
choložky Šárky Doležalové ve středu 
12. 11. od 15.45 do 17.15 hod.

•  Setkání na téma Porod, jak jej neznáme, 
zhlédnutí filmu a jeho reflexe s dulou ve 
středu 26. 11. od 16 do 18 hod.

V případě zájmu se přihlaste předem  
(e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605 32 92 32). 
 více na www.dlanzivotu.cz

Divadlo, kroužky 
a herny 

Dětský ráj nabízí dopolední i odpolední 
kroužky pro děti od 1,5 do 7 let. Své ra-
tolesti tak můžete přihlásit například 
do jógy, miniškolky, cvičení, monttesori 
herny nebo kreativní dílny. Volnočasové 
aktivity probíhají v rámci dětského klu-
bu denně a přesný rozpis je na webových 
stránkách. V dětském ráji se nachází 
rovněž kavárna, která nabízí kávu i s se-
bou, dětská herna a venkovní hřiště plné 
nových moderních a bezpečných hracích 
prvků pro děti různého věku. Vše je urče-
no široké veřejnosti. V podzimních a zim-
ních měsících sem jednou měsíčně zavítá 
také divadlo, na které je nutné se předem 
objednat. V sobotu 15. listopadu uvidí 
děti pohádku Krakonošovo spadlé listí 
a 13. prosince pak divadelní představení 
s názvem Dva sněhuláci. 
 více na www.detskyrajostrava.cz

ZAJÍMAVOSTI

POLICEJNÍ DISPEČINK

NEPřEHLéDNěTE

BLAHOPřEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

S. K. Neumanna 1691/4, 
jednotka č. 1691/901 – 225,84 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR

Arbesova 1059/9 – garáž 17 m2

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

Sokolská tř. 2443/42 – garáž 18 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

V  květnu  otevřela  nezisková  organi-
zace Novida, specializující se na ma-
sérské  služby  prováděné  nevidomý-
mi maséry, svou ostravskou pobočku 
v  Hornické  poliklinice  na  Sokolské 
třídě. 

„Novida  pomáhá  handicapova-
ným  lidem  s  jejich  profesním  uplat-
něním. V  našem  případě  vycházíme 
z předpokladu, že nevidomí a slabo-
zrací lidé mají dar být dobrými masé-
ry a cit v jejich rukou bývá výjimečný,“ 

vysvětluje  Adéla  Binová  ze  zmiňova-
né společnosti a dodává, že ostravská 
pobočka  vznikla  i  díky  Evropskému 
sociálnímu  fondu,  Operačnímu  pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
který  rozšíření  služeb  nevidomých 
masérů  do  moravskoslezského  regi-
onu  umožnil.  „Hlavním  cílem  pro-
jektu je vytvoření nových pracovních 
pozic pro zmíněnou cílovou skupinu, 
a to současně s rozvojem aktivit naší 
společnosti  a  při  zachování  principů 

sociálního podnikání. Zároveň je jeho 
součástí osvěta zaměřená na začleňo-
vání  osob  se  zdravotním  postižením 
do trhu práce a také aktivní posilování 
integrace  handicapovaných  do  spo-
lečnosti,“ pokračuje s tím, že maséři, 
kteří se v Novidě klientům věnují, jsou 
absolventy  3letého  oboru  rekondiční 
a  sportovní  masér,  nebo  půlročního 
intenzivního  masérského  rekvalifi-
kačního  kurzu  pro  slabozraké  a  ne-
vidomé  maséry.  „Díky  tomu  a  díky 
svým zkušenostem a intuici umí pro-
střednictvím  různých  druhů  masáží 
uvolnit své klienty od napětí a pomoci 
jim od bolesti zad i jiných partií těla,“ 
uzavírá Adéla Binová.  -gl-

Celkem  šedesát  žáků  a  jedenáct  pe-
dagogů se zúčastnilo ve dnech 22. až 
26.  září  první  akce  v  rámci  projektu 
česko-polské  spolupráce  s  názvem 
Po  stopách  historie  česko-polského 
pohraničí. Ta se uskutečnila v histo-
rické oblasti Kladska v Polsku a žáci 
a  pedagogové  čtyř  ostravských  škol 
(ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ a MŠ 
Ostrčilova  a  ZŠ  Matiční)  a  polského 
partnera  Gimnazja  nr  2  w  Racibór-
zu  měli  možnost  zhlédnout  památ-
ky,  například  v  muzeu  plynárenství  
v  Paczkowě,  v  muzeu  papírnictví 

v Lázních Duszniki, a navštívili i tra-
diční  hospodářský  statek,  kde  si  vy-
zkoušeli  tradiční  řemesla,  jako  jsou 
hrnčířství,  kovářství,  pekařství,  tkal-
covství.  Kromě  toho  jejich  program 
zahrnoval  i  další  památky  architek-
tonického  či  přírodního  charakteru 
v blízkém okolí.

Tento  projekt  je  oproti  minulému 
projektu  Přes  hranice  za  sportem, 
jehož  ústředním  motivem  byl  sport, 
zaměřen na osvětu žáků v oblasti kul-
tury a historie – konkrétně v části čes-
ko-polského  pohraničí.  Žáci  z  obou 

stran hranic by se  tak měli dozvědět 
více o kultuře, zvycích, tradici i tradič-
ních  řemeslech,  případně  průmyslu 
sousední země. První aktivitu finanč-
ně  zaštítil  polský  partner.  V  rámci 
druhé  aktivity  přebírá  roli  organizá-
tora městský obvod MOaP. Pětidenní 
pobyt,  tentokrát  v  České  republice, 
představí  všem  účastníkům  historii 
české  strany  pohraničí.  Celkový  roz-
počet projektu činí 18 357 eur, z toho 
poskytnutá  dotace  Evropským  fon-
dem regionálního rozvoje činí 15 604 
eur,  městský  obvod  MOaP  přispěje 
částkou 2 753 eur.

�Adam�Škáva,�projektový�manažer

PO STOPáCH HISTORIE  
ČESKO-POLSKéHO POHRANIČÍ 
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