


Ozdravné pobyty v lázních

Projekt Ozdravné pobyty dětí základ-
ních škol obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, který je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí 
České republiky ve spolupráci s minis-
terstvem životního prostředí, je už v pl-
ném proudu.  „V listopadu a prosinci 
loňského roku se v Priessnitzových 
lázních Jeseník – prvních čtyř jedenác-
tidenních turnusů z celkových osmi – 

zúčastnilo 250 dětí z našich škol. Rád 
bych poděkoval vedení lázní i zdejším 
zaměstnancům za vstřícnost a ocho-
tu, s jakou se našim dětem věnovali,“ 
hodnotí místostarosta Tomáš Kuřec 
perfektní zázemí ozdravných pobytů, 
které budou od poloviny února pokra-
čovat až do konce března zbývajícími 
čtyřmi turnusy.

V loňském roce se díky projektu 
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ZOOM – zachyceno objektivem
Pro řadu turistů a návštěvníků při-
jíždějících do Ostravy vlakem je 
vstupní branou Hlavní nádraží. 
I proto se vedení centrálního ob-
vodu rozhodlo pro jeho rozsáhlou 
renovaci, která proběhla v loňském 
roce a stala se svou hodnotou 71 mi-
lionů korun největší investiční akcí 
obvodu. Díky ní však získalo nádraží 
kvalitnější propojení městské hro-
madné dopravy a rozšířil se i počet 
parkovacích míst. 

podívalo do Jeseníků také dvaačty-
řicet žáků Základní školy Gajdošova. 
„Děti i učitelé byli z ozdravného po-
bytu nadšeni,“ vyzvedává maximální 
spokojenost s vynikajícími podmín-
kami v lázních ředitelka školy Anna 
Krasulová. „Strava chutnala naprosto 
všem, děti byly uchváceny bazénem 
s vířivkou, líbilo se jim na hřišti i v la-
novém centru,“ vyjmenovává jednot-
livá pozitiva a připomíná i náročný 
celodenní výlet na Rejvíz. „Pokud jde 
o každodenní program, dopoledne se 
žáci věnovali environmentálním té-
matům, odpoledne trávili v přírodě, 
kde své poznatky aplikovali v praxi.“

Zmíněného projektu v hodno-
tě přesahující dva miliony korun se 
zúčastní celkem 545 žáků prvního 
stupně základních škol Gajdošova, 
Gen. Píky, Matiční, Nádražní, Ostr-
čilova a Zelená. Jak už jsme ve zpra-
vodaji informovali, Státní fond ži-
votního prostředí České republiky 
poskytne finanční prostředky ve výši 
maximálně 90 procent z celkových 
uznatelných nákladů projektu, měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
uhradí 10 procent uznatelných ná-
kladů a neuznatelné náklady, celkem 
zhruba 321 tisíc korun. 

                                                            (red)

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Arbesova  1062/15  3+1
Dostojevského 1079/3  2 × 1+1
Hlučínská 120/18  3+1
Hornopolní 595/26  1+1 
Jílová   3+1, 2+1, 1+1
Karolíny Světlé 210/13  1+1, 2+1
Maroldova 2992/3  2 × 3+1
Na Můstku 1068/2   2 × 4 +1
Na Fifejdách 1559/1  1+1
Na Náhonu  2 × 2+1
Nádražní 1265/24  3+1
Orebitská   1+1
Palackého   1+1, 2+1
Pobialova 1432/23  2+1
Poštovní 345/23  2+1
Šafaříkova 286/12  1+1, 2+1
Senovážná 1560/2  1+1
Spodní 2151/24  2+1
Střelniční 10/1  1+1
Trocnovská 998/25  3+1
U Tiskárny 587/6  2+1
Úprkova 75/11  2+1, 1+1 
Žofie Podlipské 317/3a  2 × 2+1

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

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Zákrejsova 1065/10 
2+1, 56,6 m²

Máme své místo!

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje realizuje 
od 15. dubna 2013 do 14. února 2015 
projekt s názvem Na trhu práce máme 
své místo!, který je spolufinancován 
Evropskou unií a státním rozpočtem 
ČR. Cílem projektu je prostřednic-
tvím poradenských, motivačních 
a vzdělávacích aktivit a individuál-
ního přístupu pracovníků podpo-
řit osoby se zdravotním postižením 
z Moravskoslezského kraje při získání 
vhodného zaměstnání. Zvýšit uplat-
nění osob s tělesným, duševním, 
smyslovým, lehkým mentálním nebo 
kombinovaným postižením, které 
jsou nezaměstnané déle než šest mě-
síců, na trhu práce. Projektové akti-
vity nejsou určeny osobám s úplnou 
ztrátou zraku anebo sluchu. 

Více na www.czp-msk.cz. 

Hřejivá slova 
Do redakce nám přišel milý dopis ur-
čený paní Antoszykové , vedoucí od-
dělení soc. služeb, a jejímu pracov-
nímu týmu: Přijměte, prosím, naše 
poděkování a uznání za uskutečnění 
oslavy Mezinárodního dne seniorů 
v městském obvodu MOaP. Mile nás 
opět překvapilo složení kulturní-
ho programu. Zvláště historie míst 
v městě Ostravě, nabídka sociálních 
služeb i četná vystoupení mladých 
talentovaných zpěváků a tanečnic 
i skvělé pěvecké umění pana Mar-
tina Chodúra. Program se nám ve-
lice líbil, včetně dobrého pohoštění 
a krásného dárku. Všem děkujeme 
za velkou snahu nám připravit pří-
jemné odpoledne. 

Za skupinu seniorek ČMOS  – 
– Ostrava 1, Melanie Minaříková

Dvěma pětidenními turnusy, které 
se odehrají ve dnech 17. až 21. února 
a 24. až 28. února, bude pokračovat 
projekt Přes hranice za sportem, spo-
lufinancovaný z Fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Silesia v rámci 
Operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013. 

Zatímco první část projektu zamě-

řeného na žáky ve věku 14 až 16 let se 
odehrála v polské obci Istebna, dru-
há část je orientována do obce Louč-
ná nad Desnou na české straně hra-
nic. „V nedalekém lyžařském areálu 
Kouty se osmdesát žáků škol našeho 
obvodu bude společně se čtyřiceti 
mladými lidmi, žáky polského part-
nera projektu, jímž je Gimnazjum nr 
2 w Raciborzu, věnovat především 

zimním sportům. Součástí projektu 
je však také vytváření česko-polské-
ho a polsko-českého slovníku spor-
tovní terminologie,“ přibližuje akci 
starosta Jiří Havlíček s tím, že nákla-
dy na realizaci projektu představují 
724 tisíc korun, přičemž městský ob-
vod zajišťuje předfinancování pro-
jektu a jeho spolufinancování ve výši 
15 procent, tedy zhruba 109 tisíc 
korun. „Jde o investici do rozšíření 
obzoru mladých lidí z našeho obvo-
du, což považujeme za velice smys-
luplné. Zanedbatelný není ani rozvoj 
příhraniční spolupráce a posílení 
vztahů s polským partnerem.“

Projekt Přes hranice za sportem 
bude zakončen v červnu v polské 
Ratiboři, kde se bude konat akce 
zaměřená na sportovní hry i prezen-
taci fotografií pořízených v průběhu 
projektu, do kterého jsou z obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz zapojeny 
základní školy Gajdošova, Gen. Píky, 
Matiční a Ostrčilova.

Žáci sportují doma i za hranicemi

Děti z ostravských škol si ozdravné pobyty užívají...

Hektické druhé 
pololetí 
Druhé pololetí v ZŠ Gen. Píky bude 
opravdu hektické. Po jarních prázd-
ninách odjíždějí vybraní žáci 2. stup-
ně na lyžařský kurz v rámci projek-
tu Přes hranice za sportem. Dvacet 
našich žáků a dvacet polských žáků 
vyrazí na lyže do Jeseníků. V březnu 
nás čekají ozdravné pobyty v Priess-
nitzových lázních, kterých se zúčast-
ní žáci 2. a 3. ročníků, a ozdravné 
pobyty žáků druhého stupně ve Va-

lašských Kloboukách. Na konci dub-
na plánujeme tradiční projektový 
den s názvem Čarodějnický den, je-
hož součástí je také soutěž o nejlepší 
závin. Minulý rok se nám sešlo zhru-
ba 150 vzorků! V červnu budeme 
slavit Den dětí. V plánu máme také 
uspořádání olympiády pro mateřské 
školy, kterou bychom rádi zahrnuli 
do akcí v rámci projektu Ostrava ev-
ropské město sportu 2014. Mimo to 
nás čeká uspořádání závěrečného 
setkání účastníků projektu Come-
nius, jde o mezinárodní spoluprá-
ci evropských škol. Přijedou hosté 
z Turecka, Polska, Bulharska a Špa-
nělska. Kromě těchto stěžejních akcí 
realizujeme také projekt Populari-
zace technických oborů a řemesel 
prostřednictvím interaktivní výuky 
žáků. 

Jan Veselý, ředitel ZŠ Gen. Píky

Galerijní animace
Koncem roku 2013 se žáci druhé-
ho stupně ZŠ Gajdošova zúčastni-
li animačních programů Galerie 
města Ostravy. Výstava amerického 
výtvarníka Davida Michaleka s ná-
zvem Slow dancing & Figure studies  
a výstava Miloše Šejny s názvem 
Vznášení a padání byla instalována 
v Gongu, prostředí, které se nachá-
zí v blízkosti této školy. Společným 
jmenovatelem výstavy bylo lidské 
tělo. Žáci se během 60 minut aktivně 
zapojili do kouzla objevování světa 
galerijní animace. Pohybem, tan-
cem, kresbou, frotáží, diskusí s ani-
mátorem. Všechny skupiny žáků 
byly jedinečné a přijaly výstavu svým 
vlastním originálním způsobem. 

Přírodní kluziště
V případě mrazivého počasí bude 
v areálu TJ Ostrava, v ulici Varenské, 
v provozu přírodní kluziště pro veřej-
nost zdarma. 



Stavební úřad Moravské Ostravy 
a Přívozu kontroloval v minulém 
roce technický stav několika stovek 
garáží. Z toho více než u jednoho 
sta byly shledány takové závady jako 
poškozená vrata, propadlé a roze-
brané střechy, dokonce i zbourané 
části zdiva. Jednotliví vlastníci byli 
postupně vyzýváni, aby splnili zá-
konnou povinnost a svůj majetek 
opravili nebo odstranili. „V někte-
rých případech jsme narazili na ne-
známé majitele. Stanovili jsme tedy 
opatrovníka a nařídili odstranění. 
Městský obvod na konci loňské-
ho roku v rámci výběrového řízení 
vybral stavební firmu Holub, která 
již demolici tří garáží zajistila. Až 
budou vlastníci dohledáni, budou 
vyzváni k úhradě nákladů. Občané 
bydlící v našem obvodu dle našich 
informací iniciativu úřadu vítají,“ 
říká Jiří Kozelský, vedoucí staveb-
ního úřadu. Sergej Holub, majitel 
stavební společnosti specializova-
né na zemní a bourací práce včetně 
zpracování a odstranění zemin a su-

tin, je připraven setkat se s vlastníky 
zdevastovaných objektů a nabíd-
nout jim zajištění demolice za velmi 
výhodných finančních podmínek.

„S podobnými pracemi máme 
dobré zkušenosti na území celé 
Ostravy. Stačí, když mi zájem-
ci – vlastníci garáží – zatelefonují 
na 603 989 629, domluvíme si ter-
mín demolice, podepíšeme ofici-
ální objednávku a můžeme začít. 
Takovou garáž dokážeme zbourat 
během jednoho dne za průměrně 
deset tisíc korun. V tom je obsa-
žena nejen samotná demolice, ale 
i odvoz suti a skládkování,“ říká 
Holub s tím, že informační schůzka 
s garážníky se uskuteční 19. února 
od 16 hodin v sále v ulici Sv. Čecha 
518/10.

„Jedná se o další vstřícný krok 
směrem k majitelům garáží, ale 
i k dalším lidem, kteří upozorňují 
na ničení a rozkrádání těchto staveb 
na území Moravské Ostravy a Přívo-
zu. Naše nabídka pomoci je sice po-
někud omezena, ale to neznamená, 
že jsme zůstali sedět se založenýma 
rukama. Požádali jsme městskou 

i státní policii o provádění častěj-
ších hlídek v místech s největším 
výskytem krádeží a devastací garáží 
a hlavně bychom chtěli, aby garáže 
hyzdící okolí byly odstraněny za vel-
mi přijatelných finančních podmí-
nek pro každého zájemce. Oslovili 
jsme sedm stavebních firem. Kri-
tériem byla nejnižší možná cena, 
protože považujeme za nesmyslné 
a naprosto nevhodné, aby za demo-
lice garáží museli lidé platit horentní 
sumy, zvlášť když se na jejich špat-
ném stavu podepsal většinou ně-
kdo jiný,“ uvádí místostarostka Petra 
Bernfeldová.

Ostravané z velké části preferují 
srovnání svých zničených gará-
ží se zemí. „Loni nás vykradli přes 
střechu. Garáž má stále ještě vrata, 
ale hned vedle nás jsou už jen po-
lozbořené zdi. Dcera se jezdí kaž-
dý měsíc dívat na torzo poničené 
garáže a zcela vážně se zaobírá-
me myšlenkou, že raději necháme 
stavbu demolovat, než do ní strkat 
další a další peníze,“ říká Marie Ko-
nečná, která 19. února do sálu ur-
čitě přijde. 
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Torza garáží by měla být 
zdemolována

Uzavírka ulic Suchardovy 
a Valchařské
Do 5. května jsou uzavřeny ulice 
Suchardova a Valchařská. Zatímco 
v Suchardově ulici probíhá oprava 
vodovodu a kanalizace, ulice Val-
chařská je pro individuální dopravu 
uzavřena v úseku mezi ulicemi Ná-
dražní a Poděbradovou kvůli vytvo-
ření náhradního odstavování auto-
busů za uzavřenou ulici Suchardovu. 

Obousměrně objízdná trasa pro in-
dividuální automobilovou dopravu 
je vyznačena po ulicích Nádražní 
a Zborovské a po Sokolské třídě. 
V první etapě prací je příjezd k Pen-
ny marketu zajištěn ze směru od uli-
ce Nádražní, v následujících etapách 
bude příjezd na toto parkoviště zajiš-
těn ze směru od Sokolské třídy.  

Jak hodnotíte noční 

uzamykání pasáže Vesmír?

Valentina Vaňková, ODS: Na noč-
ní uzamčení pasáže je možno se 
podívat minimálně ze dvou stran. 
Za prvé, z hlediska obyvatel domu, 
jenž má vchod z pasáže. Za druhé, 
z hlediska občanů, kteří si průcho-
dem zkrátí cestu k tramvajovým 
zastávkám. Ti první jsou bezesporu 
spokojeni. A co ti druzí? Ti jistě pod-
statně méně. Potřebují-li se dostat 
v době od 23 do 5 hod. na tramvaj, 
mám prostě smůlu. Ano, i z hledis-
ka čistoty je asi jednodušší pasáž 
uzamknout. Jen se tak na závěr 
ptám: Opravdu potřeby těch prv-
ních mají vyšší prioritu než potře-
by těch druhých, procházejících? 
A opravdu se uzamčením zabrání 
znečišťování tohoto prostoru? Na  
to si musí každý odpovědět sám. 
Čas nám ukáže.

Josef Kalousek, KSČM: Určitě z hle-
diska pořádku a bezpečnosti obča-
nů takový krok radnice hodnotím 
kladně. Musím ale napsat „bohu-
žel“, protože nejsme schopni jiným 
způsobem zajistit ochranu zdraví 
a majetku obyvatel ani obecního 
vlastnictví. Ale určitě to vadí pra-
cujícím, kteří brzy ráno obíhají celý 
blok na zastávku tramvají. Také, 
když už to stálo tolik peněz a v noci 
vandalové nic nezničí, mohla by pa-
sáž vypadat kulturněji, veseleji, pří-
jemněji. Co tak se obrátit na umělce 
nebo studenty?    
 
Lukáš Semerák, Ostravak: Tato 
oprava je další z maličkostí zpříjem-
ňujících každodenní život. O  po-
třebě pasáž upravit se mnoho na-
mluvilo, vznikly předražené studie, 
a nic se nedělo s odkazem na to, že 
nejsou peníze. Připravili jsme jed-
noduchý projekt a opravu provedli 
za přijatelnou cenu. Noční zavírání 
je jen reakcí zejména na chování 
některých návštěvníků Stodolní 
ulice. Je absurdní, že vedení měs-
ta přispívá na provoz soukromých 
klubů a obvod pak ze svého rozpoč-
tu musí hradit škody způsobené je-
jich hosty. Věřím, že noční omezení 
průchodu výměnou za čistou pasáž 
obyvatelé centra města uvítají. 

Majitelé garáží mají možnost přijít na schůzku, kde zjistí potřebné informace k demolicím garáží. 

Práce na opravě vodovodu a kanalizace potrvají do začátku května.

Byty  
na prodej
Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz chystá prodej pat-
nácti bytových jednotek na území 
obvodu.  Jedná se o tři byty 1+0, šest 
bytů 1+1, dva byty 2+1, tři byty 3+1 
a jeden 4+1. ,,V současné době pro-
bíhá výběrové řízení na dražebníka, 
který celý proces povede. Dražby 
bytů se budou konat na jaře letošní-
ho roku, konkrétní datum samozřej-
mě s předstihem zveřejníme,“ hlásí 
místostarostka Petra Bernfeldová.  
Městský obvod MOaP nabízí mimo 
jiné i možnost nájemního bydlení 
v obecních bytech umístěných v sa-
mém centru města nebo v jeho blíz-
kém okolí. K dispozici jsou také ne-
bytové prostory určené k podnikání. 
Více informací o pronájmech, ale 
i samotném prodeji bytů na www.
nemovitostimoap.cz/nemovitosti/.

Nová  
pravidla
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 
Sb.) a zákon č. 67/2013 Sb., kterým 
se upravují některé otázky souvisejí-
cí s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových pro-
storů v domě s byty. V návaznosti 
na tyto právní normy připravil odbor 
majetkový pravidla rozčlenění oprav 
a údržbových prací, které budou 
hrazeny nájemcem a které uhradí 
pronajímatel. Dále pravidla obsahují 
způsob rozúčtování služeb – plně-
ní poskytovaných s užíváním bytu 
a nebytových prostorů. Tato pravidla 
budou přílohou nájemních smluv 
na byty i nebytové prostory a pro 
nájemce a pronajímatele budou zá-
vazné. Jejich znění bude zveřejněno 
na www.moap.cz.   

Parkovací 
karty 
Speciální provoz kanceláře pro pří-
jem žádostí o parkovací karty typu R 
a typu A v místnosti č. 180, která se 
nachází kousek od pokladny, končí. 
Od začátku února si mohou žada-
telé karty vyzvednout v kanceláři 
č. 507 nebo 508. Karty se vydávají 
v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 
hod. a od 12.30 do 17 hod. a ve čtvr-
tek od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 
do 16 hod. 

Poplatky 
nezvýšíme
Na konci loňského roku vyšla vyhláš-
ka k zákonu o sociálních službách, 
která umožňuje zvýšení maximální 
hranice poplatků mimo jiné i za úko-
ny pečovatelské služby. Vedení měst-
ského obvodu rozhodlo, že za služ-
by pečovatelek nezvýší poplatky 
a ponechá stávající výše poplatků. 
Podle vyhlášky by se mohly zvýšit 
sazby poplatků až o 30 Kč za hodi-
nu například za pomoc a podporu 
při podávání jídla a pití, za pomoc 
při oblékání, za běžný úklid v do-
mácnosti, nákup, doprovod k lékaři 
apod. Aktuální výši poplatků nalez-
nete na webových stránkách www.
moap.cz/cs/obcan/socialni-sluzby/
pecovatelska-sluzba.  

Díky investici městského obvodu 
MOaP v hodnotě zhruba 4,8 milio-
nu korun je už od konce loňského 
roku pasáž Vesmír výrazně zkultur-
něna a v nočních hodinách v době 
od 23 do 5 hodin pravidelně uzaví-
rána. A to prostřednictvím elektro-
nicky ovládaných ocelových mříží 
opatřených průchozími dveřmi, 
které slouží pouze nájemcům by-
tových domů. Přestože tyto mříže 

Poničené mříže
se zde nacházejí teprve pár týdnů, 
už se našel nenechavec, který se je 
snažil poškodit. Muž středních let 
z Ostravy ve středu 8. ledna o půl 
čtvrté ráno úmyslně poničil výplně 
zabezpečovací mříže. A i když ne-
byl na místě polapen, během pár 
dnů ho příslušníci městské policie 
vypátrali díky kamerovému systé-
mu, který je v této lokalitě nainsta-
lován.

Každý pes žijící na území města Os-
travy musí mít elektronický čip. Tuto 
vyhlášku, kterou schválilo zastupitel-
stvo města Ostravy, se podařilo ve-
dení obvodu  zmírnit. Koncem roku 
bylo schváleno snížení poplatků 
za psy, a to o dvě stě korun. Například 
lidé, kteří pobírají důchod, nebudou 
muset v roce 2014 poplatek za jed-
noho psa vůbec platit. Tato nová 

Čipování psů
sazba za poplatky bude platit pouze 
v roce 2014. Chovatel psa je povinen 
přihlásit psa po načipování do evi-
dence úřadu MOaP, kterou vede 
odbor financí a rozpočtu (kancelář 
č. 148). Hlásit se mohou lidé v době 
úředních hodin v pondělí a ve středu 
od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17 
hod. Ve čtvrtek od 8 do 11.30 hod. 
a od 12.30 do 16 hod.
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Informujeme nepřehlédnětePoděkování sportovcům TJ Ostrava  

BlAhopřejeme juBIlAntŮm nAŠeho oBVodu

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  
se v únoru dožívá 90 a více let:
Jarmila Bolová, Drahomíra Grobelná, Mária Hroncová, Jiřina Kitová, 
Alena Klaudová, Jiřinka Kořístková, Libuše Košutová, Zdeněk Jiří 
Kozáček, Růžena Kubicová, Věra Kubková, Svatava Kuchrýková, Karel 
Měrka, Alice Michalská, Gertruda Rutarová, Anna Sakuličová, Jiřina 
Urbanová, Emilie Zemanová.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Ahepjukova 2788/2 – 58,73 m²
Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Na Jízdárně 2895/18 – 8,40 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 542/148 – 54,44 m²
nám. Republiky 1562/1 – 103,24 m² 
Senovážná 2109/1 – 86,25 m² 
Sládkova 373/6 – 26,98 m² 
Sládkova 374/4 – 27,00 m²
Sládkova 862/10 – 34,57 m²
Českobratrská 1805/32 – 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 – 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
Tyršova 1795/25 – bývalá restaurace 
U doktora – 223,65 m² 
tělocvična – ZŠ Kounicova 1320/2
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

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Střelniční 10/1, 
prodejna 129 m²  v 1. NP a kancelářské prostory 
103,29 m²  ve 2. NP

MHD 
informuje
Dne 28. února 2014 končí možnost 
výměny 15minutových a 24hodino-
vých jízdenek platných v roce 2013.

Více na www.dpo.cz

Trénink 
paměti 
Od roku 2005 pořádá Česká společ-
nost pro trénování paměti a moz-
kový jogging bezplatné přednášky 
s informacemi, jak je možné paměť 
trénovat. Je tomu tak i letos. V rámci 
Národního týdne trénování pamě-
ti se k této akci připojí i občanské 
sdružení Senior servis, které usku-
teční přednášku dne 11. března v 10 
hodin v sále Biskupství ostravsko-
- opavského na Kostelním náměstí 
č. 1 v Moravské Ostravě. Nový kurz 
Trénování paměti bude zahájen  
18. března. Zájemci, hlaste se na tel.: 
776 763 519

Burza práce  
a rekvalifikací 
v Ostravě 
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta 
práce? Chcete změnit kvalifikaci? 
Udělejte si představu o pracovních 
příležitostech. Poznejte možnosti 
rekvalifikačních kurzů v dělnických 
i technických profesích, v adminis-
trativě i službách. Navštivte burzu 
práce a rekvalifikací s nabídkami po-
radenských center na jednom místě. 
Akci opět pořádá DTO CZ ve spolu-
práci s Úřadem práce v Ostravě. Bur-
za se koná 6. února 2014 od 10 do 17 
hodin v DTO CZ (Mariánské náměstí 
5, Ostrava-Mariánské Hory, napro-
ti bývalému Telecomu). Vstup pro 
všechny zájemce zdarma.

Individuální 
doprava  
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, detašo-
vané pracoviště v Ostravě, se od to-
hoto roku rozšířilo o novou službu 
individuální bezbariérové dopravy 
v rámci Ostravy a v odůvodněných 
případech i přilehlých městech Opa-
vě, Karviné a Novém Jičíně. Služba 
je určena osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu vysoké-
ho věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Veškeré informace včetně ce-
níku je možné nalézt na www.czp-
msk.cz nebo na tel.č. 596 115 318.

jak na šmejdy
Označení „šmejdi“ se v poslední době 
ujalo v případě podvodných prodej-
ců ohrožujících svým až agresivním 
jednáním zvláště seniory. Nicméně 
šmejdů je víc… Proto Městská poli-
cie Ostrava pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava 26. února od 16 
hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě bezplatný kurz pro veřejnost, 
zaměřený na prevenci a ochranu před 
podvodným jednáním spojeným s na-
bídkou zboží nebo služeb. Hovořit se 
bude o podomních prodejcích, pro-
deji a nabídce zboží a služeb na ulici, 
přes internet nebo prostřednictvím 
telefonních operátorů. Účastníci kur-
zu se dozví, jak se takovému jednání 
bránit, a kam se obrátit o pomoc, po-
kud k podvodu již dojde. Není potřeba 
se na kurz přihlašovat předem.     (red)

Tělovýchovná jedno-
ta Ostrava závěrem 
roku bilancovala své 
roční sportovní vý-
sledky. A byly oprav-

du skvělé. V roce 2013 se sportovcům 
této organizace podařilo vybojovat 
hned několik mistrovských titulů!

Ve stolním tenise získali starší 
žáci titul mistra Evropy v družstvech, 
mistra ČR ve čtyřhře a mistra ČR 
v družstvech kadetů, v golfu se pyš-
ní titulem mistryň ČR družstvo žen 
a Tomáš Návrata zvítězil v Národní 
golfové tour mládeže, v rapid šachu 
získala titul mistryně ČR Ludmila 
Kopcová v kategorii dívek do 12 let,  
v beachvolejbale do 18 let je mistry-
ní ČR Kateřina Válková, v judu mlad-

ší žačka Markéta Hýlová zvítězila 
v Českém poháru.

Slavnostní poděkování sportov-
cům, trenérům a sportovním oddí-
lům za vzornou reprezentaci Tělo-
výchovné jednoty Ostrava, města 
Ostravy, Moravskoslezského kraje 
i České republiky bylo součástí celo-
večerního programu Galashow ma-
žoretek ZIK-ZAK Vratimov, které pro-
běhlo koncem roku, a které již 10 let 
zpestřují sportovní utkání a turnaje. 
Za medailová umístění v jednotliv-
cích i v družstvech na mistrovstvích 
Evropy, mistrovstvích ČR, v Českých 
pohárech a za mimořádné výsledky 
v roce 2013 bylo odměněno 41 spor-
tovců a trenérů TJ Ostrava. 

,,Minulý rok byl pro naši organi-

zaci úspěšný nejen na sportovním 
poli, ale i v obnově sportovních zaří-
zení, neboť v areálu Varenská pokra-
čovala realizace projektu snižování 
energetické náročnosti zateplením 
badmintonové a gymnastické haly, 
kompletní výměnou všech oken 
a tepelnou izolací střech,“ řekl To-
máš Staníček, ředitel TJ Ostrava. 
Rekonstrukce restaurace přinesla 
návštěvníkům možnost stravování 
a občerstvení v kulturním prostře-
dí. V golfovém areálu v Šilheřovicích 
probíhají opravy zámecké parkové 
zdi a projektová příprava rekon-
strukce golfové klubovny. Obvod 
MOaP poskytl v roce 2013 TJ Ostrava 
peněžitý dar  20 tisíc Kč a účelovou 
dotaci ve stejné výši.

Golfové družstvo žen TJ Ostrava se pyšní titulem mistryň České republiky.

polICejnÍ dISpeČInK

Kavárna Ostravanka U Černého stro-
mu, která sídlí na Prokešově náměs-
tí, slaví v pátek 7. února své druhé 
narozeniny. Místo čekání na dárky 
a gratulace však kavárna své výročí 
oslaví poněkud netradičně… „Roz-
hodli jsme se, že polovinu páteční 

Dáte si kávu a podpoříte dobrou věc!
denní tržby věnujeme na nákup 
knížek pro děti z Azylového domu 
pro ženy a matky s dětmi Ostrava se 
sídlem v ulici Generála Píky, který je 
– stejně jako naše kavárna – součástí 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ 
vysvětluje provozní vedoucí kavárny 

Bohdana Michalíková. „A protože 
chceme podpořit i místní malé pod-
nikatele, knihy zakoupíme v knihku-
pectví na Nádražní ulici a občerst-
vení ke kávě v cukrárně Sladký časy 
ve Střední ulici.“ Chcete-li přispět 
k nákupu knih i vy, myslete na to, že 
kavárna je 7. února otevřena – stej-
ně jako jindy od pondělí do pátku –
od 6.30 do 20 hodin. 

(gl)

Stěhování  
waldorfské školy
Do konce března bude devět tříd zá-
kladní školy Waldorfská, které nyní 
sídlí v ZŠ Gen. Píky, přestěhováno 
do budovy Na Mlýnici. Do té doby 
zde budou renovovány prostory pro 
družinu i jídelnu-výdejnu a postup-
ně budou vybudovány nové toalety 
a zmodernizovány některé učebny. 
Souběžně s tím chystá renomovaná 
projektantka ve spolupráci s rodiči 
a pedagogy projekt na vybudování 
dětského hřiště na školní zahradě. 
Do konce srpna zde bude přestěho-
vána také přidružená mateřská ško-
la. ,,V blízkosti budovy Na Mlýnici se 
nachází domov důchodců a od 1. září  
otevře na nedaleké Palackého ulici 
svoji pobočku druhá největší polská 
soukromá vysoká škola. Kromě toho 
se zde nachází spousta firem, které 
kvitují, že budovu bude využívat prá-
vě škola. Věříme, že waldorfské škol-
ství zde nalezne potřebné zázemí a že 
časem místní subjekty najdou i cestu 
ke vzájemné spolupráci a podpoře,“ 
říká místostarosta Tomáš Kuřec. Rodi-
če žáků, kteří mají jakékoli dotazy, se 
mohou obrátit buď na školský odbor 
úřadu MOaP, nebo se informovat pro-
střednictvím webových stránek školy, 
případně stránek pedagogů této školy 
www.zswaldorfskaov.estranky.cz.
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