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Vážení  
spoluobčané,

s měsícem dubnem se v našem obvodu 
v plném tempu rozeběhnou námi 
připravované investiční, stavební 
práce. Soutěže jsme zahájili díky 
projekční připravenosti již v únoru 
a daří se nám díky tomu dosahovat 
velmi příznivých cen. Startujeme 
např. další etapou regenerace sídliště 
Šalamouna, předlážděním úseku 
ul. 28. října mezi Sokolskou ulicí 
a Masarykovým náměstím, budováním 
parkovacích míst na sídlišti  Fifejdy 
a dalšími. O jednotlivých akcích budeme 
pravidelně informovat.
 Neustále dostávám od občanů dotazy, 
zda je možné nahlédnout do podmínek 
a výsledků soutěží. Ano, u nás je to 
možné. Po našem vstupu na radnici 
jsme splnili slib a jako jediný obvod 
máme na našem webu veřejně přístupný 
kompletní průběh a kompletní výsledky 
všech výběrových řízení. Sami jsme 
zpřísnili vnitřní směrnice úřadu 
a oproti jiným podle zákona otevřeně 
soutěžíme i akce, kde nám to zákon 
přímo neukládá. Je k zamyšlení, že 
po osmi letech vlátnutí vytváří magistrát 
vedený ČSSD a ODS metodiku, která 
by měla obvody k takovémuto, pro nás 
samozřejmému jednání, přimět. 
U samotných realizací pak vidím 
jako nejdůležitější práci investičních 
referentů, kteří na zakázce pracují 
již od projekční přípravy, a kteří 
po zhotoviteli tvrdě vyžadují kvalitní 
plnění zadání. Zároveň se nestydíme 
u složitějších akcí oslovit experty 
a soudní znalce a s jejich pomocí hájit 
zájmy a finance obvodu. Toto se nám 
jednoznačně osvědčilo u realizované 
akce Estetizace přednádražního prostoru. 
Náš investiční rozpočet je omezený 
a podstatně nižší než za minulých 
vedení. Většina majetku byla jimi 
rozprodána, příjmy z pronájmu jsou 
kvůli ekonomické situaci nižší. Přesto 
se snažíme přistupovat k jednotlivým 
částem obvodu spravedlivě a připravovat 
a realizovat investiční akce rovnoměrně. 
Připravujeme pro občany webovou 
aplikaci obdobnou stránkám „Čistota 
a pořádek“, která se velmi osvědčila. 
Zde bude moci občan získat přehledně 
maximum informací o realizovaných 
akcích, ale hlavně se bude moci seznámit 
s plány, strategií a připravenosti obvodu.

	 Dalibor	mouka		
(nezávislý	za	hnutí	Ostravak)	

zpravodaj

Dětský ráj v ulici Sadové patří 
k nejoblíbenějším ve městě. „Právě 
velký zájem rodičů a dětí o toto pří-
jemné místo, kde změna provozo-
vatele vedla k nebývalému nárůstu 
návštěvnosti, nás vedl k rozhodnutí 
pořídit sem zbrusu novou hrací se-
stavu, která bude zcela odpovídat 
současným trendům. Montáž bude 
zahájena začátkem dubna a už teď 
je jasné, že děti se mají na co těšit,“ 
prozrazuje místostarosta Dalibor 
Mouka a dodává, že hlavním mo-
tivem hracích prvků, které byly vy-

tvořeny specialisty na dětská hřiště, 
jsou tradiční symboly Ostravy, tedy 
doly a hutě. „Hrací sestavu tvoří tři-
náct samostatných částí, jejichž úko-
lem není jen děti inspirovat ke hrám, 
ale také je naučit vzájemně spolu-
pracovat. A nejen to. Využití motivů 
těžních vězí a hutí by mělo přispět 
k zakořenění vztahu dětí k rodnému 
městu a zároveň je přivést k zájmu 
o techniku.“

Průmyslovou minulost i součas-
nost Ostravy budou připomínat tři 
věže s motivy těžních věží a hutí, 

Na přelomu března a dubna zača-
la v sedmi lokalitách obvodu stav-
ba podzemních a polopodzemních 
kontejnerů na tříděný odpad, tedy 
na plasty, papír a sklo. Takto koncipo-
vaná sběrná místa nenarušují atmo-
sféru daného prostředí a navíc jsou 
odolná vůči atakům vandalů. Projekt 
byl podpořen z Operačního progra-
mu Životní prostředí pro zkvalitnění 
nakládání s odpady a bude realizován 
na Partyzánském náměstí a v ulicích 
Mánesova, Lechowiczova, Ahepjuko-
va, Gen. Janouška, Na Jízdárně a Va-
renská. 

„Rozhodli jsme se jít cestou kul-
turních měst a v maximální možné 
míře nahradit stávající nevzhledná 
kontejnerová hnízda právě podzem-
ními a polopodzemními kontejnery. 
Ale narazili jsme na zásadní problém. 
Prakticky celé centrum je kvůli v mi-
nulosti nekoncepčně vydávaným po-
volením tak protkáno inženýrskými 
a telekomunikačními sítěmi, že najít 
místa vhodná k vytvoření prostoru 

pro zmíněné kontejnery je prakticky 
nemožné,“ konstatuje místostarosta 
Dalibor Mouka a jako příklad uvádí 
prostor u Domu umění, kde zmíněný 
záměr zatím nemá kvůli hustému za-
síťování šanci. „Podzemní a polopod-
zemní kontejnery jsme v tuto chvíli 
umístili v lokalitách, kde se nám poda-

řilo najít potřebný prostor. Nemíníme 
se však svého záměru vzdát a budeme 
vyjednávat se správci sítí o přeložkách 
a jiných možnostech vytvoření dalších 
míst. Bude to sice časově i finančně 
náročnější, ale kvalitní a kulturní pro-
středí pro obyvatele obvodu i návštěv-
níky města nám za to stojí.“

ÚVODnÍK

Proč nebude podzemních 
a polopodzemních kontejnerů zatím více?

Dětský ráj obohatí nová 
hrací sestava
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Hlavním motivem hracích prvků budou tradiční symboly ostravy, tedy doly a hutě.

z celkového počtu deseti věží, které 
budou propojeny řetězovým mos-
tem i nerezovými tubusy. Fantazii 
dětí nabudí vyhlídky i dalekohled 
na věžičkách, svou šikovnost budou 
moci dokázat na šikmé lezecké stěně 
s barevnými úchyty ve tvaru ovoce. 
Výtahy na písek povedou děti k sou-
činnosti, protože zařízení musí ob-
sluhovat sehraná skupinka. Napříč 
soustavou povede trubkový pod-
zemní telefon, mrňousci tu najdou 
kolotoč, balanční hříbky i houpačky 
ve tvaru hornických vozíků. 

Zveme vás na
zastupitelstvo
Ve  čtvrtek 24. dubna se od 9 hodin 
koná zasedání zastupitelstva městské-
ho obvodu. Schůze proběhne v zase-
dací místnosti č. 306. Program a mate-
riály naleznete na www.moap.cz.

Zápisy 
do mateřských 
škol 
V úterý 8. dubna od 8 do 17 hodin 
proběhnou zápisy dětí do všech ma-
teřských škol na území obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz.

Svatby na staré 
radnici
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nově připravil pro snouben-
ce možnost uspořádání svatebního 
obřadu v budově Ostravského muzea 
na Masarykově náměstí. Svatební 
obřady zde budou pořádány ve sta-
novených termínech 10. května,  
28. června, 12. července, 16. srpna 
a 20. září a následně od měsíce října 
každou druhou sobotu v měsíci. Prv-
ní termín, kdy můžete uzavřít man-
želství, je tedy 10. května. V našem 
matričním obvodu lze uzavřít man-
želství také na jiných vhodných mís-
tech, a to například na věži ostravské 
Nové radnice, v Komenského sadech, 
v hotelu Imperial nebo v Petřkovicích 
v hornickém muzeu Landek aj. 

Zájemci získají informace na ma-
tričním úřadu Moravská Ostrava 
a Přívoz, u paní Jany Stančíkové,  tel. 
č. 599 442 212, osobně v budově os-
travské Nové radnice, pravém křídle 
budovy, v 1. poschodí, v kanceláří č. 
176. 

Byty pro 
studenty 
Centrální obvod nabízí studentům 
k pronájmu prvních 6 bytů v do-
mech v ulici Jílove 27, 31 a 33 (více 
na www.nemovitostimoap.cz). „Byty 
pro studenty nabízíme za výhod-
nou cenu. Snažíme se jim vyjít vstříc 
a věříme, že mladí lidé najdou v na-
šem obvodu příjemné místo ke stu-
dentskému životu,“ říká místosta-
rostka Petra Bernfeldová. ,,Naším 
záměrem je vrátit zpět do Přívozu 
kvalitní a do určité míry zajímavé 
bydlení pro nájemníky, kteří si z nej-
různějších důvodů nemohou pořídit 
dražší bydlení například v centru 
města.“ať chceme, nebo ne, odpady ke každodennímu životu patří. zdroj: ozo ostrava.



Den plný kouzel, čar a vědy
„Čáry máry fuk! A třída se nám pro-
měnila v chemickou laboratoř,“ 
kouzlí u tabule paní učitelka Zuzana 
Pekárková a žáčci 2.B na ní mohou 
nechat oči. Jenže teď, 27. února v 8 
hodin ráno, už to nejsou žáci ZŠ Ostr-
čilova, ale vědci v bílých pláštích, ně-
kteří s obrovskými brýlemi na nosech. 
„Každý žák si vyrobil i cedulku vědce, 
kterou si musel sám vymyslet, kdo 
chtěl, mohl si přinést i rukavice nebo 
jiné ochranné pomůcky. A také si děti 
měly doma přichystat svůj vlastní po-
kus. Tento úkol sice nebyl povinný, ale 
ony většinou rády předvedou, co se 
jim povedlo,“ vysvětluje paní učitelka, 
kterou na chvíli přeruší výzva ze škol-
ního rozhlasu. Tajemný hlas připustí, 
že dnes to bude nebezpečné, pokusy 
budou střídat výbuchy, takže je docela 
možné, že škola vybuchne… Toho se 

žáci 2.B evidentně neobávají, a s chutí 
si na začátku hodiny s rozhlasem za-
zpívají písničku o tom, že vědci báda-
jí. „Minule jsme byli slavní fyzici, dnes 
jsou z nás chemici. Vyrobíme chemic-
kou limonádu, uděláme si chemický 
čajový dýchánek,“ pokračuje paní 
učitelka, ze které teď už vlastně je ve-
doucí chemické laboratoře. „Přesvěd-
číme se, zda je přítomen Hliník, nebo 
nám raději někdo z vás předvede, jaký 
pokus si připravil?“ Nad hlavičkami se 
zvedne les třepajících se rukou. K ta-
buli jde jako první Vanesska, pak při-
cházejí další děti. Každý malý vědec 
vysvětluje, co a proč se během jeho 
vědecké prezentace děje. 
„Celý školní rok je rokem vědy, kdy se 
během projektových dnů žáci sezna-
mují s fyzikou a chemií a poznávají 
nejrůznější vynálezy, které lidstvo 
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ZOOM – zachyceno objektivem
Masarykovo náměstí plné maškar, 
jejichž průvod se vydává ulicemi, 
tanec, zpěv a vůbec vše, co patří 
k masopustu, to všechno roztančilo 
4. března celé centrum. Oživení tra-
dice, která časem z průmyslového 
města vymizela a díky aktivitě Ost-
ravského muzea se už šestým rokem 
vrací, rozjařilo všechny. Masopustní 
veselí zahájila Petra Bernfeldová, 
místostarostka MOaP (na fotografii 
uprostřed).

objevilo,“ představuje Zuzana Pekár-
ková projekt podporující vztah dětí 
k vědě a technice. „Jde nám o to, aby 
už v raném věku získaly zkušenosti 
a abychom v nich namísto odporu 
k chemii, fyzice a matematice pro-
budili nadšení pro tyto vědní obory. 
I proto děláme pokusy s věcmi, které 
mají kolem sebe, které denně vidí. 
Hlavní je, aby je to bavilo a aby to 
nebylo jen kouzlo, ale i věda. A tak se 
dnes žáci prvního stupně stanou ma-
lými chemiky a budou se seznamovat 
s chemií v jídle, budou sami dělat po-
kusy s kyselinou citronovou, mlékem, 
čajem, gumovými medvídky.“ Mezi-
tím je činnost v chemické laboratoři 
v plném proudu. Mimochodem, víte, 
že chemické složení coly umožňuje 
vyčistit s její pomocí třeba minci. 

                                     -gul-

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Dostojevského 1079/3  1+1
Hlučínská 120/18  3+1 
byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova  
– cena nájemného 35,- Kč/m²/měsíc  
do prosince 2015   3+1, 2+1, 1+1
Jílová 27 a 31 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc
Karoliny Světlé 210/13  1+1, 2+1
Macharova 1035/21  1+1
Maroldova 2992/3  0+1
Na Můstku 1068/2   2 × 4+1
Na Náhonu  2 × 2+1
Nádražní 1265/24  3+1
Orebitská   1+1, 2+1
Palackého   1+1, 2+1
Pobialova 1432/23  2+1
Šafaříkova 286/12  1+1, 2+1
Špálova 439/12  2+1
Spodní 2151/24  2+1
Úprkova 75/11  2+1, 1+1
Varenská  0+1 
Žofie Podlipské 317/3a  2 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY   
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

Varenská 2974/38, 3+1,  
67,38 m² 

Jarní dílna 
V úterý 8. dubna proběhne od 13 
do 16 hodin v tělocvičně ZŠ Gajdo-
šova 9 Jarní tvořivá dílna. Děti si 
společně s rodiči budou moci po-
dle vlastní fantazie vytvořit výrobek 
z proutí a dozdobit jej velikonočními 
motivy nebo koupit již hotové vý-
robky. Přijďte také a přivítejte s námi 
jaro! Patronát nad akcí si vzaly stu-
dentky Střední zahradnické školy 
v Ostravě-Hulvákách.

Poděkování
Vedení Fakulty sociálních studií Os-
travské univerzity děkuje pracovní-
kům odboru sociálních služeb měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a pracovníkům  pečovatelské 
služby, kteří si udělali čas a pomohli 
nám zrealizovat, v rámci projektu 
Rozšíření a rozvoj vědecko-výzkum-
ného týmu Ostravské univerzity, 
výzkum v oblasti sociálních služeb. 
Díky této spolupráci získali pracov-
níci a studenti kontakt s praktickou 
sociální politikou a měli možnost se-
tkávat se se seniory a rodinami, kteří 
jsou klienty sociálních služeb. Ta-
kováto spolupráce je jednou z mož-
ností, jak sociální služby poskytova-
né obyvatelům městského obvodu 
zkvalitnit, zefektivnit a upozornit 
prostřednictvím odborné diskuse 
a odborných publikací na problémy 
týkající se mnoha obyvatel Ostravy.

Iva Tichá a Jelena Petrucijová

Oh! Look!
V měsíci březnu děti všech česko-an-
glických tříd ZŠ Ostrčilova zaměřily 
svou pozornost na knihy v rámci pro-
jektu Oh! Look! I can make a book! Bě-
hem celého měsíce věnovaného kni-
hám poznaly, jaké to je vyrobit knihu, 
z čeho se kniha skládá i jak se taková 
kniha píše. Děti samostatně i jako 
třídní kolektivy soutěžily o nejzajíma-
vější, vlastnoručně vyrobenou knihu. 
Součástí projektových dnů byly také 
návštěvy knihoven, knihkupectví, be-
seda s oblíbenou dětskou spisovatel-
kou Zuzanou Pospíšilovou i předčítá-
ní dětem v jazyce českém i anglickém, 
které připravili učitelé ve spolupráci 
s rodiči a s dalšími zajímavými osob-
nostmi našeho města. 

Jsme úspěšní!
I letošní školní rok jsou žáci ZŠ Ná-
dražní 117 v mnoha směrech úspěšní. 
V podzimním testování realizovaném 
společností SCIO získal Petr Šulc z 9.B 
ocenění za nejlepší výsledek v Morav-
skoslezském kraji v testování anglic-
kého jazyka. A pozadu nezůstali ani 
sportovci. Družstvo děvčat zvítězilo 
v nominačním kole projektu Ostrava 
fandí florbalu, který podporuje mis-
trovství světa žen ve florbale. Žáci 
prvního a druhého stupně strávili 10 
až 14 dnů na ozdravných pobytech 
v Jesenících a Orlických horách, které 
se mohly uskutečnit díky dotacím mi-
nisterstva životního prostředí a statu-
tárního města Ostravy. A za pomoci 
Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí ČR se nám poda-
řilo realizovat projekt Příroda na do-
tek, který proměnil školní pozemek 
v arboretum. Jeho vybudováním jsme 
získali prostor využitelný k výuce, kte-
rý napomáhá žákům k získání znalos-
tí na základě vlastní prožité zkušenos-
ti a pozorování. Dalším projektem, 
který pozitivně ovlivňuje změnu so-
ciálního klimatu ve škole, je projekt 
Harmonie – etická výchova ve škole, 
jehož hlavním úkolem je prevence 
rizikového chování žáků. Škola se rov-
něž zapojila do programu Ekoškola, 
prostřednictvím něhož se žáci učí sni-
žovat ekologický dopad svého jednání 
na životní prostředí.

A co nás čeká dál? Vrcholí poslední 
etapa projektu Comenius Olympics, 
žáci i učitelé se těší na setkání v part-
nerské škole v Turecku. Pokračují 
projekty Recyklohraní a Voda spojuje 
a další. Všichni se už těšíme na tradič-
ní Den Země a Den matek, pro který 
vzniká v jednotlivých třídách dopro-
vodný program.

Zuzana Holubová

Třída plná malých vědců.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz bude v rámci projektu Pod-
pora naplnění kvality sociálně-právní 
ochrany dětí napomáhat sociální in-
tegraci rodin ohrožených sociálním 

Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany dětí 
vyloučením. Tohoto cíle však není 
možné dosáhnout bez dostatečného 
počtu kvalifikovaných sociálních pra-
covníků a jejich materiálního a tech-
nického vybavení. I proto se projekt 

soustředí mimo jiné i na naplnění 
personálního standardu, tzn. zvýšení 
počtu zaměstnanců vykonávajících 
sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) 
a materiální a technické vybavení 

těchto pracovníků s ohledem na vý-
kon SPOD na pracovišti.

Cíle projektu
Cílem tohoto projektu je zvýšit 

účinnost sociálně-právní ochrany 
dětí ve vyloučených lokalitách, kde 
žijí převážně rodiny ve špatné sociál-
ní a tíživé finanční situaci, zintenziv-
nit práci s rodinami žijícími na uby-
tovnách, zintenzivnit práci s dětmi 
umístěnými v ústavní nebo ochranné 
výchově a s jejich rodinami s cílem na-
vrátit děti do původní rodiny. 

Průběh
• Došlo k zajištění dostatečného 

počtu kvalifikovaných pracovníků or-
gánu SPOD. Byla vytvořena dvě pra-
covní místa. Tato místa budou součás-
tí struktury Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Bylo usku-
tečněno výběrové řízení na obě nově 
zřízené pracovní pozice

• Došlo k zajištění potřebného ma-
teriálního a technického vybavení pro 
dva nové pracovníky orgánu SPOD. 
Byl pořízen kancelářský nábytek a vý-
početní technika na vybavení kancelá-
ří pro práci nových pracovníků SPOD.

Projekt, který byl zahájen 1. února 
letošního roku a ukončení je plánová-
no na 30. června 2015,  je financován 
částkou 2,1 mil. Kč z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost.  



Přes sto žáků z prvních tříd na-
vštívilo v Týdnu prvňáčků od 3. do 7. 
března knihovnu v Ostravě-Přívoze. 
Z toho sedmdesát dva prvňáčků, 
což je o dvacet více než loni, ze zá-
kladních škol Gebauerova, Nádražní 
a Církevní ZŠ Přemysla Pittra bylo 
v přívozské knihovně během tohoto 
týdne postupně pasováno na čtená-
ře. ,,Byl jsem překvapen množstvím 

Oznamujeme občanům trvale hláše-
ným v městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu 
23. 5. a 24. 5. 2014 nebudou zdržo-
vat v místě svého trvalého pobytu, 
že mohou již nyní požádat o vydání 
voličského průkazu. 

O voličský průkaz může volič 
požádat osobně i písemně u Úřadu 
městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz, Nová radnice, Proke-
šovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, 1. 
poschodí, kancelář č. 178 – oddělení 
matriky a ohlašovny. Osobně si mo-
hou občané podat žádost v pondě-
lí a ve středu, v době od 8 do 11.30 
hod. a od 12.30  do 17 hod., ve čtvr-
tek od 8 do 11.30 hod. a  od 12.30  
do 16 hod. Písemná žádost o vydání 
voličského průkazu zaslaná poštou 
musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem nebo doručená prostřed-
nictvím datové schránky. Osobně 
podané žádosti nebo zaslané pí-
semné žádosti musí být doručeny 
nejpozději do 8. 5. 2014. Vzhledem 
k tomu, že poslední den lhůty sta-

malých čtenářů, kteří projevili zá-
jem stát se řádnými členy knihovny. 
Je skvělé, že knihovnice se v dnešní 
době nesoustřeďují pouze na půjčo-
vání knih, ale dokážou děti zábavnou 
formou naučit, jak si knihy a četbu 
zamilovat,“ uvedl místostarosta To-
máš Kuřec. Pasování prvňáčků pro-
běhlo v rámci již 9. ročníku Týdne 
prvňáčků. A co čeká děti v knihovně 

novené zákonem o volbách do Ev-
ropského parlamentu pro podání 
žádosti o vydání voličského průkazu 
připadne na státní svátek  8. 5. 2014, 
bude v tento den ve výše uvedené 
kanceláři přítomna služba, která 
v době od 8 do 16 hod. vyřídí přijetí 
případných žádostí o vydání volič-
ského průkazu. 

Předložení voličského průkazu 
a dokladu totožnosti opravňuje voli-
če zúčastnit se voleb do Evropského 
parlamentu v jakémkoliv volebním 
okrsku, a to pouze na území České 
republiky. Na zastupitelských úřa-
dech České republiky v zahraničí 
hlasování do Evropského parlamen-
tu neprobíhá. Pokud se občan České 
republiky zdržuje v zahraničí, může 
hlasovat v jiném státě Evropské 
unie, kdy volí kandidáty uvedené 
na kandidátních listinách zaregist-
rovaných v tomto členském státě Ev-
ropské unie, jestliže splní podmínky 
pro výkon volebního práva stanove-
né právním předpisem příslušného 
členského státu Evropské unie. 

Právo volit na území České re-

v dubnu? Především tajemná Noc 
s Andersenem a komisařem Vrťap-
kou, při níž patnáct nejšikovnějších 
malých čtenářů bude moci v knihov-
ně dokonce přespat. Konec dubna 
pak bude ve znamení Dne Země 
a v souvislosti s ním čeká zájemce 
z řad malých čtenářů exkurze se zá-
bavným programem v OZO Ostrava.

-hal- 

publiky do Evropského parlamentu 
má i občan jiného členského státu, 
který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let a je po dobu nejméně 
45 dnů veden v evidenci obyvatel, 
a který nejpozději do 13. 4. 2014 po-
žádá obecní úřad podle místa poby-
tu o zapsání nebo o přenesení svých 
údajů do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. I tyto 
žádosti budou přijímány v kanceláři 
č. 178 našeho úřadu. 

Jestliže jste o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu nebo o přenesení údajů 
z dodatku stálého seznamu požádali 
již při minulých volbách do Evrop-
ského parlamentu a od té doby jste 
nepožádali o vyškrtnutí z tohoto 
seznamu, jste oprávněni hlasovat 
na území České republiky ve voleb-
ním okrsku, kde jste stále vedeni 
v seznamu, a to bez dalšího vyřizo-
vání. 

Více informací vám poskytnou 
paní Alena Krömrová na tel. čísle 
599 442 118 a paní Kateřina Mařáko-
vá na tel. čísle 599 442 536. 
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Informujeme z radnIce

Malých čtenářů přibývá

Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst je pouze orientační. 
Z důvodu překážek (parkující vozi-
dla, stavební práce aj.) mohou být 
kontejnery přistaveny v nejbližším 
možném okolí uvedené adresy. 
Rozvoz kontejnerů probíhá od 7 do 
13 hod. a odváženy jsou následující 
den v těchto hodinách. 

od 1. do 2. 4.
Havířská 16, Zelená 61, Zelená 55, 
Nedbalova 28, Nedbalova 38, Zele-
ná 47, Hornických učňů 11, Šala-
mounská 4, Hornická 47, Zelená 39, 
Hornická 52, Na Jízdárně 19.
od 2. do 3. 4.
28. října 153, Foerstrova 20, Foer-
strova 27–29, Nedbalova 10, Ne-
dbalova 20, Dr. Malého 25, Gajdo-
šova 29–31, Gajdošova 8, Gajdošova 
11, Gajdošova 6, Uhelná 22, Na Ši-
roké 25–27.
od 3. do 4. 4.
Zelená 31, Na Široké 8, Na Široké 
16, Petra Křičky 1, Petra Křičky 15, 
Petra Křičky 19–21, Petra Křičky 
23, Hornická 78, Chocholouškova 
14–15, Na Jízdárně 24, Válcovní 30, 
Válcovní 44.
od 7. do 8. 4. 
Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrej-
sova 8, Muglinovská 1, Na Liškov-
ci 2, nám. Sv. Čecha 4, Libušina 5, 
Na Náhonu 14, Špálova 20, Špálova 
31, Hlučínská 64–66, Jungmannova 
6–8.
od 8. do 9. 4.
Muglinovská 33, Gebauerova 11, 
Newtonova 14, Kosmova 18–20, 
Orebitská 16, Gebauerova 12, Füg-
nerova 20, Korejská 22, Hájkova 
8–10, Orebitská 27–29, Úprkova 26, 
Rovná 22.
od 9. do 10. 4.
Dobrovského 8–10, Božkova 70, 
Božkova 83, Hálkova 12, Palacké-
ho 36, Palackého 50, E. F. Buriana, 
Hrušovská 14, U Parku 8–10, Pelc-
lova 4, Sokolská třída 76, Sokolská 
třída 88.
od 10. do 11. 4.
Vítězná 2, Vítězná 8, Vítězná 17–19, 
Preslova 5–7, Na Bělidle 1, Na Bě-
lidle 8, Sokolská tř. 42, Husova 9, 
Prokešovo nám. 2, Mlýnská 7–9, 
Českobratrská 12–14, Milíčova 16
od 14. do 15. 4.
Sládkova 4–6, Sládkova 16, Slád-
kova 26, Varenská 32–34, Garážní 
18, Hornopolní 35, Hornopolní 43, 
Varenská 6, Varenská 16, Varenská  
26–28, Hornopolní 51, Hornopol- 
ní 53.
od 15. do 16. 4.
Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, 
Ahepjukova 4, Ahepjukova 6, 
Ahepjukova 19, Ahepjukova 29, 
Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 3, 
Gen. Janouška 10, Lechowiczova 2, 
Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B.
od 16. do 17. 4.
Lechowiczova 13, Lechowiczova 19, 
Gen. Píky 3, Gen. Píky 16, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 26, Oskara Motyky 
2–4, Josefa Brabce 15, Josefa Brabce 
25–27, Josefa Brabce 43–45, Josefa 
Brabce 1, Josefa Brabce 11.
od 17. do 18. 4.
Českobratrská 61–63, Bozděchova 
14, Janovského 4, Hornopolní 20, 
Senovážná 14, Senovážná 7, Cin-
grova 7, Vítkovická 14–16, Vítko-
vická 6, Zelená 26, P. Křičky 6–10, 
P. Křičky 18.

Další rozmístění velkoobjemo-
vých kontejnerů bude v termínu  
od 9.  do 20. 6.

Místostarosta Tomáš Kuřec při pasování prvňáčků v knihovně v Ostravě-Přívozu. 

Hledáme 
prostory
Radní městského obvodu rozhod-
li o vyhlášení výběrového řízení 
na pronájem nemovitosti vhodné 
pro nové sídlo Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
včetně možnosti  parkování pro ve-
řejnost a zaměstnance úřadu (více 
informací na www.moap.cz). Zásad-
ním požadavkem je dostupnost a vy-
užitelnost budovy pro občany Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. „Na konci 
loňského roku jsme avizovali další 
z kroků, jak oživit centrum Ostravy. 
Představili jsme záměr vybudovat 
dvoupodlažní podzemní parkoviště 
a postavit pět nových budov na mís-
tě městských proluk v těsné blízkosti 
Masarykova náměstí. Jedna z nich by 
v budoucnu, tedy v horizontu zhruba 
pěti let, měla sloužit jako nová radni-
ce městského obvodu. Do doby, než 
bude postavena, se hodláme přestě-
hovat do reprezentativních prostor 
v samotném centru města,“ uvedla 
místostarostka Petra Bernfeldová 
s tím, že samotné stěhování by se 
mohlo uskutečnit v letošním roce.

Žádejte  
pomoc
Nezvládáte v důsledku věku bez po-
moci péči o vlastní osobu a domác-
nost? Potřebujete pomoc při osobní 
hygieně, s běžným úklidem, s ná-
kupy nebo s pochůzkami? Uvítali 
byste dovoz jídla, doprovod k lékaři 
a další? Tak právě pro vás je určena 
pečovatelská služba, kterou zabez-
pečuje náš obvod. Tu provádějí kvali-
fikované pečovatelky přímo v bytech 
klientů v pracovních dnech od 7 do  
19 hodin a o víkendech a svátcích 
od 7 do 15.30 hodin. 

Pokud pečujete o své příbuzné 
doma a potřebujete si na přechod-
nou dobu (maximálně šest měsíců) 
odpočinout nebo vyřešit své osobní 
záležitosti (dovolená, úprava bytu 
apod.), nabízíme v rámci odlehčova-
cí služby umístění vašeho rodinného 
příslušníka do jednoho z pokojů od-
lehčovací služby v domě zvláštního 
určení v ulici Gajdošově, kde je za-
jištěna nepřetržitá 24hodinová péče. 
V případě zájmu nás kontaktujte tel.: 
599 442 643 (pečovatelská služba), 
599 442 644 (odlehčovací služba) 
nebo v ul. Nádražní 110.

Vyhodnocení 
vítězů
V pondělí 14. dubna proběhne od  
15 hodin ve Výstavní síni Sokolská 26 
v Moravské Ostravě v rámci slavnost-
ní vernisáže vyhodnocení a předání 
věcných cen autorům vítězných pra-
cí v soutěži Namalujte prachožrou-
ta nebo prachostřika. Zde také bude 
možné ve dnech od 14. dubna do 15. 
května všechny výtvarné práce zhléd-
nout.

Uzavírka ulic  
Do 5. května jsou uzavřeny ulice Su-
chardova a Valchařská. Zatímco v Su-
chardově ulici probíhá oprava vodo-
vodu a kanalizace, ulice Valchařská je 
pro individuální dopravu uzavřena 
v úseku mezi ulicemi Nádražní a Po-
děbradovou kvůli vytvoření náhrad-
ního odstavování autobusů.  Nejedná 
se o investiční akci obvodu. 

V posledních březnových dnech se 
žáci Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava se 
těšili z ředitelského volna. V té době 
totiž za pomoci Technických služeb 
Ostrava proběhlo stěhování veškeré-
ho vybavení této školy do nových sa-
mostatných prostorů budovy Na Mlý-
nici. ,,Již v tuto chvíli je vydán i nový 
jízdní řád linky 33, který od 1. dubna 
posiluje spoje s konečnou zastávkou 
Na Mlýnici. Centrální obvod jedná 
s DPO o zřízení nové zastávky před 
budovou školy od 1. září pro účelový 
spoj,“ vysvětluje místostarosta Tomáš 
Kuřec. Po prázdninách, v jejichž prů-
běhu bude upravena zahrada a vy-
budováno dětské hřiště a další dětské 
prvky, zde bude totiž více než rušno. 
Přestěhuje se sem i třída mateřské 
školy a vznikne další. A díky prostoru, 

Díky novým prostorům vznikne i školní klub
který škola získá, je na začátek příš-
tího školního roku naplánován také 
vznik waldorfského školního klubu 
určeného žákům 2. stupně této školy. 
,,Klub by se měl stát kvalitním místem 
pro zájmové vyžití dětí, regeneraci 
a rozvíjení tvořivosti a prostorem pro 
vzájemnou komunikaci vychovate-
lů, dětí a rodičů,“ vysvětluje Helena 
Hanousková, zástupkyně ředitelky 
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava. ,,Bude 
zastřešovat také  zájmové kroužky 
školy a pořádat sportovní a  kulturní 
činnosti určené pro rodiče s dětmi. 
Dětem bude nabízet spontánní i ří-
zené aktivity. Budeme mít k dispozici 
vlastní klubovnu, informační cent-
rum s knihovnou, kreativní a dřevař-
skou dílnu, školní tělocvičnu a  hřiště. 
Činnost klubu bude zajišťovat plně 

kvalifikovaný pedagog volného času 
a externisté.“ Děti budou moci do klu-
bu docházet denně od 13 do 17 hodin.

V blízkosti budovy Na Mlýnici se 
nachází domov důchodců a od 1. 
září otevře v nedaleké Palackého ulici 
svoji pobočku druhá největší polská 
soukromá vysoká škola. Kromě toho 
je zde spousta firem, které kvitují, že 
budovu bude využívat právě škola. 
,,Věříme, že časem místní subjekty 
najdou i cestu ke vzájemné spolupráci 
a podpoře,“ říká místostarosta Tomáš 
Kuřec. Už v sobotu 12. dubna proběh-
nou od 10 do 15 hodin v nové budově 
první jarní dílny spojené s dnem ote-
vřených dveří. Zájemci si nejen pro-
hlédnou školu, ale mohou se i zapojit 
do jarní dílny, od 13 hodin  proběhne 
beseda o waldorfské pedagogice.

Volby do Evropského parlamentu 



4                                                                                      VOLNÝ ČAS Duben 2014

•  Měsíční zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  •  Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava  •  Reg. č. MK ČR E 12817 – PP.  •  Číslo 04/2014  •  vyšlo: 1. 4. 2014
•  Předseda redakční rady: starosta městského obvodu Jiří Havlíček  •  Redakce:  Litera, literatky@literatky.cz  • Foto: Adolf Horsinka •  Vydavatelské služby: MAFRA a.s. 
•  Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová  •  Rozšiřuje: Česká pošta  •  Bezplatné

POLICEJNÍ DISPEČINK NEPřEhLéDNětE

Závody kočárků  
v Komenského sadech

BLAhOPřEJEME JUBILANtŮM NAŠEhO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  
se v březnu dožívá 90 a více let:
Markéta Čupová, Anna Gunčagová, Jiřina Hajdučková, Jindřiška 
Janoušková, Františka Larišová, Hilda Lubovská, Marie Nekudová, 
Antonia Němčeková, Anna Pírková, Marie Poledníková, Milena 
Sedlářová, Anna Seidlová, Marie Schabová, Jarmila Šnajberková, 
Štěpánka Šrubařová, Libuše Valíčková, Ludmila Vodičková.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Chelčického 649/10 - 112,12 m²
Chelčického 693/7 - 95,36 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
Českobratrská 1805/32 - 144,96 m²
Dobrovského 490/6 - 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 - 219,81 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

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Střelniční 10/1, prodejna a kancelářské 
prostory – 129 a 103,28 m2

Boj o nominace  
Ostravské reprezentantky ČR 
ve sportovní gymnastice, ‒ juniorky 
Veronika Cenková, Zuzana Šustáko-
vá, Kateřina Orságová a ženy Tereza 
Ochynská a Nadine Kanonová,‒ bo-
jují o nominaci na mistrovství Ev-
ropy.  To se bude konat v květnu 
v bulharské Sofii. Závodnice TJ So-
kol Moravská Ostrava absolvovaly 
od ledna již dva výcvikové tábory 
a koncem března je čeká první nomi-
nační závod v Prostějově, druhý pak 
5. dubna v Brně. Z těchto dvou závo-
dů vzejdou nominace nejen na ME, 
ale také na mezistátní utkání (Česko, 
Izrael, Polsko, Rakousko), které pro-
běhne 13. dubna opět v Brně. 

Pomoc 
potřebným
Sociální pracovníci našeho obvodu 
začátkem letošního roku navázali 
spolupráci s Charitou Hrabyně a vy-
užili sbírku, kterou charita uspořá-
dala k získání ošacení a obuvi pro 
potřebné osoby. V lednu tak odbor 
sociálních věcí přivezl z Hrabyně asi 
200 kg ošacení a obuvi pro nezletilé 
děti ve věku od jednoho až do osm-
nácti let a asi 30 kg ošacení a obuvi 
pro ženy a muže. Část byla postupně 
předána jedenácti rodinám s 36 dět-
mi, které se zdržují na ubytovnách 
v rámci městského obvodu. Další 
ošacení a obuv pro dospělé budou 
postupně předávány osobám bez 
přístřeší, které sociální pracovníci 
budou kontaktovat. Ve spolupráci 
s Charitou Hrabyně bude obvod po-
kračovat a rozšíří ji také na poskyto-
vání potřeb pro domácnost.

Sbírka charity 
Charita Ostrava ve spolupráci s Dia-
konií Broumov vyhlašuje humani-
tární sbírku Nepotřebné věci po-
třebným lidem, která se uskuteční 
v úterý 15. dubna od 9 do 18 hodin 
v Ostravě na hlavním nádraží, vjezd 
do areálu nákladního nádraží ČD 
Cargo na křižovatce ul. Mariánsko-
horská a Cihelní. 

www.ostrava.charita.cz

Běh Benedikta 
Labre  
V sobotu 3. května se od 11 hodin 
uskuteční sportovně benefiční Běh 
Benedikta Labre, jehož smyslem je 
podpora lidí bez domova v Charitním 
domě sv. Benedikta Labre v Ostravě-
-Vítkovicích. Výtěžek ze startovného 
bude v rámci povolené veřejné sbírky 
využit na podporu provozu sociální 
služby tohoto nízkoprahového den-
ního centra Charity Ostrava. 

www.benedikt-labre.cz

V neděli 13. dubna přesně v 15 hodin 
bude v Komenského sadech v areálu 
Dětského ráje odstartován 3. ročník 
celorepublikových strolleringových 
závodů!

Tento den bude patřit všem aktiv-
ním maminkám a tatínkům, kteří se 
sejdou na více než 35 místech po celé 
republice, aby změřili síly v netradič-
ní disciplíně – chůzi s kočárkem. Os-
travské závody pro tento rok získaly 
záštitu místostarostky Petry Bern-
feldové, městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz akci podpořil i fi-
nančně. ,,Chceme ukázat maminkám 
na mateřské dovolené, že sportovat se 
dá i s kočárkem bez nutnosti hlídání 

dítěte. A že to může být nejen pro-
spěšné, ale i zábavné. Komenského 
sady jsou velmi vhodným prostředím 
pro tento druh sportu, a to celoročně. 
Když navíc dítě díky svým rodičům 
vnímá, že každodenní sport je součás-
tí jejich života, je i pro něj pohyb na-
prosto normální,“ říká místostarostka 
Petra Bernfeldová. 

Podstatou samotných závodů je 
chůze s kočárkem na 100 kroků dlou-
hé trati v co nejkratším čase. Na regu-
lérnost závodů budou dohlížet roz-
hodčí, jejichž úkolem je kontrolovat 
především styl chůze. Sudí budou 
mimo jiné sledovat, aby závodní-
ci v zápalu soutěžení nepřecházeli 

z chůze do běhu. Akci bude modero-
vat Veronika Žídková a čestným hos-
tem a zároveň účastníkem závodu 
bude senátor Leopold Sulovský. 

Celé nedělní odpoledne bude na-
víc doslova protkáno zábavou, která 
je nejen pro účastníky připravena 
v dětském ráji v ulici Sadové. Vystoupí 
zde Aja a Jinálek s balonkovou show, 
děti si budou moci nechat namalovat 
obrázky na obličej nebo si zablbnout 
ve skákacím hradu. Pro všechny bude 
připraven velikonoční workshop 
a malý jarní jarmark. Vítáni jsou pro-
to úplně všichni – děti, maminky, ta-
tínkové, babičky, dědečkové, tetičky 
i strýčkové!

Místostarosta Petra Bernfeldová (vlevo) předala ve středu 18. března knihy, zakoupené díky narozeninové tržbě v kavárně 
Ostravanka u Černého stromu, a drobné dárky dětem z azylového zařízení Armády spásy. 

Miloslav Zadrobílek se zdravou vý-
živou a jejími účinky na lidský or-
ganismus zabývá už dlouhou dobu. 
A úspěšné výsledky v oblasti pora-
denství jej vedly k myšlence založit 
specializovaný obchod se správnou 
a zdravou výživou na vysoké úrov-
ni. „Chtěl jsem, aby to bylo místo, 

Nová zdravá výživa v centru
ve kterém si lidé budou moci v klidu 
produkty prohlédnout, pročíst infor-
mace k výrobku, a pokud si nebudou 
jisti, nebo si nebudou vědět rady, 
mohou se obrátit na odborně zdatný 
personál,“ vysvětluje majitel samo-
obslužné prodejny Novofood v Tyršo-
vě ulici č. 14. Zákazníci zde naleznou 

bezlepkové potraviny, na své si při-
jdou diabetici, vegetariáni i vegani, 
jsou zde potraviny a doplňky pro lidi 
držící štíhlou linii, sportovce i rekon-
valescenty po těžkých nemocích atd. 
„Základem všeho je, že jde o čerstvé 
a zdravé potraviny. Pravidelně je při-
váženo čerstvé pečivo, pomazánky 
i kozí produkty a produkty chlaze-
né. A stálí klienti už vědí, ve kterých 
dnech zde své oblíbené pochoutky 
naleznou zaručeně čerstvé,“ uzavírá 
Miloslav Zadrobílek.

KUZMA učí pejskaře 
KUZMA, kurz zodpovědného maji-
tele městského psa, pořádaný ost-
ravskou policií, byl zahájen 2. dubna 
a potrvá do 25. června. Jeho druhý 
běh je naplánován od 10. září do 12. 
listopadu. 

Jak poskytnout první 
pomoc dítěti?
Bezplatný kurz, pořádaný Městskou 
policií Ostrava, který se bude konat 
ve středu 30. dubna od 16 hodin v uli-
ci Hlubinské 6 v Moravské Ostravě, 
bude zaměřen na poskytování první 
pomoci dětem. Účastníci se seznámí 
se zásadami poskytování pomoci dě-
tem při dopravních nehodách nebo 
při úrazech, budou si moci sami 
vyzkoušet na figuríně, jak se dává 
nepřímá masáž srdce dítěti. Chybět 
nebude ani sebeobrana a připraven 
bude dětský koutek pro děti účast-
níků kurzu. Více na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz. Není potřeba se pře-
dem na kurz přihlašovat.

MhD INFORMUJE

• 5. 4. výluka na linkách č. 104, 106 
a 108, práce v ulici Českobratrské. 
• 5. 4. – 6. 4. výluka na lince č. 11, prá-
ce pod mostem Mládeže. 
• 12. 4. – 13. 4. výluka na linkách č. 1, 
3, 12, 17, 18 a 19, práce v ulici Horní. 
• 17. a 18. 4. nebudou vypravovány 
školní linky a spoje označené po-
známkou „c“.
• 19. 4. projížďka historickým trolej-
busem k Dolu Michal.
• 20. 4. výluka na linkách č. 3, 7, 8 a 17, 
měnírna Poruba. 
• 21. 4. všechny linky pojedou podle 
platného nedělního jízdního řádu.
• 26. 4. a 27. 4. výluka na linkách č. 
3, 4, 7, 8 a 17. Práce v ul. 28. října 
a Opavské 
• 1. 4. – 9. 6. výluka na linkách č. 28 
a 71 v ul. Vratimovské ve Václavovi-
cích. 
1. 4. – 17. 8. výluka na lince č. 59 v Po-
lance.   

www.dpo.cz




