
Vážení  
spoluobčané,

od 1. dubna 2008 provozujeme z mé 
iniciativy na webových stránkách 
našeho obvodu aplikaci Čistota 
a pořádek. Za šest let fungování 
této služby jsme přijali celkem 
1 316 podání od 526 občanů. 
Nejčastěji se upozornění týkala 
všeobecného nepořádku, černých 
skládek, špatného stavu stromů, 
neposečené trávy, přerostlých keřů, 
vraků aut, poškozených chodníků 
a dopravního značení, odpadkových 
košů, kontejnerů na odpad a laviček. 
Dobrou zprávou je, že našim 
technickým službám se trvale daří 
zlepšovat a udržovat pořádek a čistotu 
na pozemcích města či pozemcích 
svěřených našemu obvodu, horší je to 
však na pozemcích jiných vlastníků 
a v sociálně vyloučených lokalitách. 
Pro vaši představu: do ručního čištění 
obvodu bylo v roce 2012 zapojeno 
28 pracovníku technických služeb 
a zhruba 90 pracovníků veřejné služby, 
o rok později pak měly technické služby 
k dispozici 32 pracovníků a přibližně 
85 externích pracovníků. Ročně se 
strojně a ručně smete asi 1 200 tun 
odpadu. K tomu můžeme připočíst 
přibližně 15 tun psích exkrementů. 
Vážení spoluobčané, čistota a pořádek 
jsou samozřejmě i nadále naší 
prioritou směřující ke spokojenému 
životu v celém našem městském 
obvodu. 
Vaše podněty můžete i nadále posílat 
na e-mailovou adresu poradek@
moap.ostrava.cz a řešení pak sledovat 
na našich webových stránkách http://
www.moap.cz/cistota-a-poradek/. 
Tato webová aplikace je zaměřena na 
neakutní problémy a podání. Akutní 
nebezpečí a závady lze hlásit na 
bezplatnou linku městské policie 156.
Všem, kteří poslali nebo opakovaně 
posílají své připomínky k pořádku, 
děkuji. Věřím, že patří k poměrně 
široké skupině občanů, kteří před 
svým bydlištěm pravidelně sbírají 
hrubý nepořádek a na veřejných 
prostranstvích za sebou nezanechávají 
spoušť. Pětici nejpilnějších přispěvatelů 
věnujeme publikaci o našem městě.
Děkujeme vám za spolupráci při 
zajišťování čistoty a pořádku v našem 
obvodě. 

� Jiří�Havlíček�
� starosta�(ČSSD)�

Zlepšení zdravotního stavu dětí z ob-
lastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
a posílení environmentálního pově-
domí žáků základních škol, to byly 
základní cíle projektu Ozdravné po-
byty dětí ZŠ obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz spolufinancovaného 
ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR. Od podzimu loňského roku 
do letošního jara se do Priessnitzo-
vých lázní v Jeseníkách v osmi jede-
náctidenních turnusech podívalo 
545 žáků prvního stupně základních 

škol Gajdošova, Gen. Píky, Matiční, 
Nádražní, Ostrčilova a Zelená.

Čtyři turnusy se konaly v loňském 
roce, další čtyři letos. Pro žáky byla 
připravena zkrácená čtyřhodino-
vá výuka, která však byla rozšířena 
o environmentální problematiku. 
Děti se kromě toho účastnily dlou-
hých procházek a výletů na čerstvém 
vzduchu, seznamovaly se s místním 
prostředím a přírodou a také se ba-
vily při různých zábavných progra-
mech, které pro ně byly připravová-

ny. „Ozdravné pobyty měly pozitivní 
ohlas jak u pedagogů, tak u dětí,“ uza-
vírá ukončený projekt místostarosta 
Tomáš Kuřec. „Ke zdárnému prů-
běhu přispělo i příjemné prostředí 
ubytovacích zařízení Priessnitzových 
lázní a vstřícnost místního personálu 
vůči našim dětem. Proto bych chtěl 
vedení lázní i všem zaměstnancům 
poděkovat za jejich vstřícnost a sho-
vívavost.“

Celkové náklady na ozdravné po-
byty dosáhly zhruba 2,2 milionu ko-
run, z toho dotace poskytnutá Stát-
ním fondem životního prostředí ČR 
přibližně 1,8 milionu korun. Už nyní 
lze konstatovat, že šlo o dobře inves-
tované peníze.

Koncem března proběhlo stěhování ZŠ 
Waldorfské ze ZŠ Gen. Píky do rekon-
struované samostatné budovy v ulici 
Na Mlýnici. Od 1. dubna zde nastou-
pilo 65 žáků. Od začátku září budou 
v nové budově waldorfského školství 
fungovat i dvě třídy mateřské školy. 
„Budovu jsme částečně rekonstruovali 
a v posledních březnových dnech jsme 
prostřednictvím Technických služeb 
MOaP zajistili i stěhování veškerého 
majetku školy do nových prostorů. 
V průběhu letních měsíců dojde 
k celkové úpravě školní zahrady, která 
bude od září sloužit také dětem z ma-
teřské školy. Kromě toho jsme zajistili 
posílení linky č. 33 s konečnou za-
stávkou Na Mlýnici. Žáci měli mož-
nost od prvního dne využít nový spoj, 
který vyjíždí ráno z ulice Křižíkovy 
v 7.32 hod. a projíždí zastávkami Mu-
glinovská, Sad B. Němcové, Důl Odra 
a Na Mlýnici přijíždí v 7.38 hod. Spoj 
je v jízdním řádu označen jako škol-
ní. Odpoledne vyjíždí posílený spoj 

ze zastávky Na Mlýnici ve 14.29 hod. 
Tato linka zde však běžně jezdí ráno 
i odpoledne zhruba v desetiminuto-
vých intervalech. Zmíněné dva spoje 
jsou ovšem časově přizpůsobeny žá-
kům ZŠ Waldorfské. Centrální obvod 
jedná s DPO o zřízení nové zastávky 
před budovou školy od 1. září pro 
účelový spoj,“ vysvětluje místosta-
rosta Tomáš Kuřec. Díky prostorům, 

které škola získala, bude na začátku 
příštího školního roku zřízen školní 
klub pro žáky 2. stupně této školy.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz je již několik let zřizovatelem 
této školy a vedení obvodu má za to, 
že na území centrálního obvodu tato 
alternativní škola patří. Proto ji nejen 
podporuje, ale také napomáhá jejímu 
dalšímu rozvoji.

ÚVODNÍK

ZŠ Waldorfská je přestěhována

Ozdravných pobytů se 
zúčastnilo více než 500 dětí
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ZPRÁVY

Ozdravného pobytu se zúčastnily i děti ze Základní školy Matiční 5.

Místostarosta Tomáš Kuřec (uprostřed) a místostarostka Petra Bernfeldová (po jeho 
pravé ruce) při slavnostním otevření školy Na Mlýnici.

Den dětí 
V sobotu 31. května se na hřišti 
ZŠ Gen. Píky a v neděli 1. června 
v Dětském ráji v Sadové budou ko-
nat oslavy Dne dětí. Více informací 
o této akci ve westernovém duchu 
naleznete na titulní straně přílohy 
a v příštím vydání zpravodaje.

Byty pro 
studenty 
Centrální obvod nabízí studentům 
k pronájmu prvních 6 bytů v domech 
v ulici Jílové 27, 31 a 33. Byty jsou stu-
dentům nabízeny za výhodné ceny. 
� Více na www.nemovitostimoap.cz

Dražby bytů
Rada městského obvodu MOaP 
rozhodla o společnosti, která bude 
provádět veřejné dražby vybraného 
majetku. Partnerem obvodu se stává 
Ostravská aukční síň, která dražby 
prvních sedmi bytů a tří nebytových 
prostorů zahájí na přelomu květ-
na a června. Zastupitelstvo bude 
24. dubna (po uzávěrce zpravodaje) 
schvalovat prodej bytů v ulicích Jílo-
vá 34/552 (1+3), Jílová 32/2041 (1+4), 
Maroldova 8/3004 (1+3), 28. října 
94/2114 (1+1), Senovážná 8/2105 
(1+1), Cingrova 3/1566 (1+2) a Füg-
nerova 8/818 (1+3) a tří nebytových 
prostorů v ulici Zelené 22, 24/3065.
 Více informací  
 na www.oas.cz/aktuality-archiv

Sledujte video- 
zpravodajství!
Už od dubna funguje na hlavní stra-
ně webových stránek www.moap.cz 
odkaz na videozpravodajství z cen-
trálního obvodu. Sledujte, co se u nás 
děje a co připravujeme!

Vlastníci, 
hlaste se!
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zveřejnil seznam nedo-
statečně identifikovaných vlastníků 
nemovitostí. Zároveň vyzývá vlast-
níky, kteří nejsou v katastru nemovi-
tostí dostatečně označeni, aby se při-
hlásili ke svému vlastnictví. Kdokoliv 
si může velmi snadno ověřit, jestli 
jeho rodina nevlastnila v minulosti 
nějaké nemovitosti, o něž poté z růz-
ných důvodů přišla, a další generace 
o nich nemají ponětí. Seznam těchto 
nemovitostí je uveden na www.uz-
svm.cz.

cENtRum
ZPravOdaj



Poděkování pedagogům

Zasvěcují nás do tajů četby a psaní 
a procházejí s námi jednotlivými 
etapami našeho vzdělávání. Jsou 
našimi rádci, umí inspirovat i pod-
pořit. Na některé osobnosti, které 
zvlášť výrazně zasáhly do našich 

životů i do našeho vnímání svě-
ta, vzpomínáme celý život. Řeč je 
o učitelích, kteří v České republice 
svůj svátek slaví 28. března, v den 
výročí narození Jana Amose Ko-
menského.

„Stalo se už tradicí, že se setkává-
me s řediteli a pedagogy škol sídlících 
na území našeho obvodu, abychom 
jim poděkovali za celoroční nároč-
nou práci,“ vrací se starosta obvodu 
Jiří Havlíček ke slavnostní akci, kte-
rá se konala 2. dubna v klubu Par-
ník a při níž zástupcům mateřských 
a základních škol společně s blaho-
přáním předal květiny a symbolické 
dary. Ale jak sám říká, ocenění pe-
dagogů nespočívá jen v okamžiku 
slavnostního setkání. „Snažíme se, 
aby školská zařízení Moravské Ost-
ravy a Přívozu vzkvétala, aby se uči-
telům pracovalo lépe a v mnohem 
komfortnějším prostředí. O rekon-
strukcích a modernizacích, k nimž 
v našich školách průběžně dochází, 
informujeme i čtenáře našeho zpra-
vodaje, kde dáváme prostor také in-
formacím o aktivitách jednotlivých 
zařízení. Jde nám totiž také o to, aby 
se o zvyšující se kvalitě našich škol 
dozvídali i rodiče a měli tak šanci 
vybrat pro své děti takovou, která jim 
bude nejlépe vyhovovat.“� (gl)
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ZOOM�–�zachyceno�objektivem
Roztodivné kraslice, spletené pomláz-
ky a velikonoční speciality připomína-
ly, že se od 16. do 18. dubna na Kuřím 
rynku koná Velikonoční jarmark. Řez-
bář Jaroslav Slavík tu po celé tři dny 
vyřezával ovečku a práci svých rukou 
předvedli i další řemeslníci. A k tomu 
všemu se tu střídaly moravské a slo-
venské lidovky s kramářskými písně-
mi, ostravskému publiku se poprvé 
představili trombitáši Štefánikovci hra-
jící na fujary trombity a pastýřské rohy.

Uzavírka ulic 
V průběhu května budou stále uza-
vřeny ulice Suchardova a Valchařská. 
Zatímco v Suchardově ulici probíhá 
oprava vodovodu a kanalizace, ulice 
Valchařská je pro individuální dopra-
vu uzavřena v úseku mezi ulicemi Ná-
dražní a Poděbradovou kvůli vytvoření 
náhradního odstavování autobusů.

Ubytovny 
nechceme
V poslední době se rozmáhá zájem 
vlastníků objektů o změnu užívání 
bytů či jiných prostor na ubytovny. 
Radní městského obvodu k těmto zá-
měrům vydávají nesouhlasná stano-
viska. Zda jsou záměry těchto žádostí 
v souladu s územním plánem, dále 
projednává magistrát města Ostravy. 
„Se systémem ‚výhodného způsobu 
podnikání‘ nesouhlasíme, a proto už 
v loňském roce náš stavební úřad pro-
váděl důsledné kontroly dodržování 
všech technických a právních norem 
v těchto objektech. V řadě případů se 
touto včasnou kontrolou podařilo za-
bránit vzniku nové ubytovny, a tím uží-
vání objektů v rozporu s povoleným 
účelem užívání,“ řekl místostarosta 
Dalibor Mouka.

Zviditelněte se
Městský obvod MOaP připravuje pro-
jekt na podporu malých obchodníků 
podnikajících na území obvodu. Jeho 
cílem je vytvoření katalogu služeb 
a obchodů, které zde fungují. Jedinou 
podmínkou, kromě místa podnikání 
v centrálním obvodu, je osobní zá-
jem obchodníka a vyplněný dotazník 
s kontaktními údaji. Ty budou distri-
buovány do jednotlivých provozoven.

Víme, jak žít… 
Žáci osmých a devátých tříd ZŠ Matič-
ní 5 se už počtvrté zúčastnili soutěže 
o zdravém životním stylu Sapere – 
„vědět, jak žít“. V letošním ročníku 
dosáhlo družstvo ve složení Terezie 
Krajčovičová, Tereza Svrčinová a Adéla 
Höferová prozatím nejlepšího výsled-
ku. Zvítězilo v krajském kole a v dra-

matickém celorepublikovém finále, 
které se uskutečnilo 19. března v hlav-
ním jednacím sále pražského magist-
rátu, obsadilo nakonec krásné druhé 
místo. Úspěšně tak reprezentovalo 
město Ostravu a celý Moravskoslezský 
kraj. Tematicky je soutěž zaměřena na 
oblast zdravého stravování, nakládání 
s potravinami a na zásady správného 
sportování. Nechyběly také otázky 
z ekologie a obecně z oblasti zdra-
vého životního stylu. I když základní 
informace žáci získávají v předmětu 
výchova ke zdraví, který škola vyučuje 
v sedmém a osmém ročníku, musí na 
přípravu v soutěži obětovat také znač-
nou část svého volného času. 
� Vladimír�Matuš

Irsko očima 
dětí
Děti z bilingvní třídy 2E1 Základní ško-
ly Ostrčilova se v březnu zúčastnily vý-
tvarné soutěže „Irsko očima dětí“, po-
řádané pražskou společností CIBCA 
(Czech Irish Business and Cultural As-
sociation) u příležitosti svátku sv. Pat-
rika. Za své nápadité a krásné výtvory 
byly děti s paní učitelkou Hankou Fol-
tovou oceněny velkou knihou o Irsku. 
Tu jim osobně předala velvyslankyně 
Irska, paní Alison Kelly. Setkání s ní 
bylo jedinečným a neopakovatelným 
zážitkem!

Teplo lyžaře 
neodradilo
V březnu se žáci 8. ročníku ZŠ Ostrči-
lova zúčastnili ozdravného pobytu na 
Horní Bečvě. A byť se příroda i tady 
pomalu probouzela a počasí bylo té-
měř letní, na sjezdovce Sachovy stu-
dánky bylo stále 50 cm sněhu. V první 
části pobytu tedy žáci lyžovali a snow-
boardovali, druhá se už nesla v duchu 
turistiky, ke které okolní místa a kopce 
přímo vybízely. Počasí přálo i nadále, 
a tak nic nebránilo cestě Radhošť – 
Pustevny – Martiňák – Horní Bečva. 
Tou nejvýraznější a žáky nejvíce ob-
líbenou součástí programu byly hry 
a programy zážitkové pedagogiky for-
mou týmových her.

Park Petra Bezruče, který je umístěn 
mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilovou 
a 30. dubna, čekají změny. „Upraví-
me zde pěší komunikace, umístíme 
nový mobiliář, veřejné osvětlení, 
provedeme sadové úpravy a posta-
víme zcela nové dětské hřiště pro 

nejmenší,“ řekl místostarosta Dali-
bor Mouka. Vedení MOaP si v rámci 
plánovaných úprav nechalo zpra-
covat také dendrologický průzkum 
stromů a keřů. Na základě jeho 
výsledků jsou už v současné době 
některé stromy ořezány a šestnáct 

stromů z celkem 142 by mělo být 
vykáceno. „V rámci úprav však vy-
sadíme 33 nových stromů a přibu-
dou i keře, keřové skupiny a trvalky. 
Vzhledem k tomu, že v parku pře-
važují listnaté stromy s nenápad-
ným květenstvím, budeme naopak 
sadit stromy s nápadným květem, 
s výrazným podzimním zbarvením 
a také jehličnaté dřeviny,“ dodává 
místostarosta.

Městský obvod bude v rámci projektu 
Podpora naplnění kvality sociálně-
-právní ochrany dětí napomáhat soci-
ální integraci rodin ohrožených sociál-
ním 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 zvýšení počtu 
zaměstnanců vykonávajících sociál-
ně-právní ochranu dětí (SPOD) a ma-
teriální a technické vybavení těchto 
pracovníků. Bude tak možno lépe 
nastavit systematickou práci v orgá-
nu SPOD a aktivity spojené se systé-
mem, tzn. zavádění nových metod, 
jejich pilotní ověřování v praxi a vy-
hodnocování. Činnosti nově přijatých 
pracovníků OSPOD budou směřovat 
k naplnění standardů prostřednictvím 
výkonu agendy OSPOD. Ukončení 
projektu je plánováno na 30. června. 
Financován je částkou 2,1 mil. korun 
z operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Jeho cílem je zinten-
zivnit práci s rodinami žijícími v uby-
tovnách, zintenzivnit práci s dětmi 
umístěnými v ústavní nebo ochranné 
výchově a s jejich rodinami s cílem na-
vrátit děti do původní rodiny. 

Park Petra Bezruče zkrásní… 

Podpora sociálně-právní ochrany dětí

Starosta městského obvodu MOaP Jiří Havlíček blahopřeje Marii Benešové, ředitelce 
MŠ Blahoslavova. 
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VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Hornopolní 2851/49, 3+1, 
67,68 m²

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Arbesova 1060/11 1+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
Maroldova 2992/3 3+1, 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
Poštovní 345/23 1+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



Volby do Evropského parlamentu se 
na území České republiky uskuteč-
ní v pátek 23. května 2014 od 14 do 
22 hodin a v sobotu 24. května 2014 
od 8 do 14 hodin.

Právo volit na území České repub-
liky do Evropského parlamentu má 
každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, a občan jiného členského státu, 
který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let, je po dobu nejméně 
45 dnů veden v evidenci obyvatel a do 
13. dubna 2014 požádal o zápis do 
seznamu voličů. Překážkami ve vý-
konu volebního práva jsou zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a ome-
zení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva.

Hlasovací lístky budou všem voli-
čům dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Budou k dispozici i ve 
volební místnosti. V souvislosti s dis-
tribucí hlasovacích lístků prosíme 
občany, aby si zkontrolovali, zda mají 

správně označenu poštovní schránku, 
abychom mohli zajistit řádné doru-
čení hlasovacích lístků všem trvale 
přihlášeným občanům našeho měst-
ského obvodu.

Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není možné. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství ČR (plat-
ným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR, nebo cestovním průka-
zem), nebo totožnost a občanství ji-
ného členského státu.

Pokud volič nemá svůj občanský 
průkaz v pořádku a nevlastní cestovní 
pas, může v souvislosti s výkonem vo-
lebního práva nebo z důvodu ztráty, 
odcizení, poškození nebo zničení ob-
čanského průkazu požádat o občan-
ský průkaz bez strojově čitelných úda-
jů s dobou platnosti 1 měsíc od data 
vydání, a to u Magistrátu města Ostra-
vy, Gorkého 2, Moravská Ostrava. 

V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do jedné, 
k tomu určené úřední obálky 1 hlaso-

vací lístek, na kterém může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u 2 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. 

Seznam voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu vede obecní 
úřad samostatně a byl uzavřen ke dni 
13. 4. 2014. Znamená to, že volič vyko-
ná své volební právo v tom volebním 
okrsku, ve kterém byl k tomuto dni 
veden v evidenci obyvatel jeho trvalý 
pobyt. Změna trvalého pobytu v době 
od uzavření seznamů do dne konání 
voleb nemá na jeho zařazení do se-
znamů voličů žádný vliv. Rozhodne-li 
se volit v okrsku podle nového trvalé-
ho pobytu, bude to možné jen na zá-
kladě potvrzení o vyškrtnutí ze sezna-
mu voličů v původním místě trvalého 
pobytu, které volič obdrží na vlastní 
žádost. Zapsat se do seznamu v místě 
nového trvalého pobytu je možné do 
21. 5. 2014. Potvrzení je možné před-
ložit až ve volební místnosti, do které 
podle místa svého nového trvalého 
pobytu náleží.

Voliči trvale hlášení v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kteří se ve dnech voleb nebudou 
zdržovat v místě trvalého pobytu, 
mohou požádat na oddělení matriky 
a ohlašovny úřadu městského ob-
vodu v úředních hodinách o vydání 
voličského průkazu osobně i písem-
ně nejpozději do 8. 5. 2014. Písemná 
žádost zaslaná poštou musí být opa-
třena úředně ověřeným podpisem, 
doručená prostřednictvím datové 
schránky nebo elektronicky se za-
ručeným elektronickém podpisem. 
Voličský průkaz bude předán přímo 
voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
žadatele. Úřad na požádání voliči 
průkaz také zašle. Předložení volič-
ského průkazu a dokladu totožnosti 
opravňuje občana, aby byl zapsán do 
výpisu ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu ve dnech 
voleb v jakémkoli volebním okrsku na 
území České republiky. Podrobněj-
ší informace k vydávání voličských 
průkazů vám poskytnou paní Alena 

Krömrová na tel. čísle 599 442 118 
a paní Kateřina Mařáková na tel. čísle 
599 442 536.

Volič, kterému jeho zdravotní stav 
nedovoluje přijít do volební míst-
nosti, může požádat ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi, aby ho její 
členové navštívili s přenosnou voleb-
ní schránkou. Žádosti lze podat již 
nyní u paní Bc. Jarmily Křenové na 
tel. čísle 599 442 415 a u paní Marti-
ny Slívové Hartelové, DiS., na tel. čísle 
599 442 332. 

Upozorňujeme voliče zařazené 
v městském obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz do volebních okrsků číslo 
8001 a 8002, že z technicko-provoz-
ních důvodů došlo ke změně sídla vo-
lebních místností pro uvedené okrsky. 
Z těchto důvodů došlo také ke změně 
volebního okrsku u domu na adre-
se 28. října 1511/93 z VO 8014 do VO 
8032, Husova 1431/9 z VO 24 do VO 
23, Přívozská 157/5 z VO 25 do VO 26, 
Přívozská 1676/31 z VO 24 do VO 23, 
Sadová 1585/7 z VO 18 do VO 22 a So-
kolská třída 871/6 z VO 29 do VO 26.
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V jeden den – 13. dubna v 15 hodin – se 
na 40 místech konal závod ve strolle-
ringu neboli závodu kočárků. V Ostra-
vě se uskutečnil pod organizátorským 
vedením  Kláry  Hlubkové  a  pod  zášti-
tou  místostarostky  Petry  Bernfeldové 
v Dětském ráji v Komenského sadech. 
Ani podmračené počasí neodradilo zá-

vodníky a diváky, kterých přišlo okolo 
250. Vládla  zde  příjemná  a  veselá  at-
mosféra.  Už  před  patnáctou  hodinou 
se v prostoru kavárny a cukrárny ma-
minky i tatínci rozcvičovali při hudbě, 
aby následně při startu podali i s dětmi 
co nejlepší výkon. Akci, která trvala do 
18  hodin,  moderovala  Monika  Žídko-

vá a po závodech pokračoval zábavný 
program  pro  děti  i  rodiče.  A  kdo  byl 
nejúspěšnější?  V  kategorii  maminek 
zvítězila Nikol Hradilová, nejúspěšněj-
ším tatínkem byl Libor Szyrocki a nej-
rychlejší rodinou tandem Martin Věž-
ník – Natálie Pravdová. Výtěžek z akce 
byl věnován Centru Paraple.   (red) 

Na zápis do mateřských škol se větši-
na  mrňousků  doslova  těší.  Potvrdily 
to i rozesmáté a šťastné tvářičky dětí, 
které  v  úterý  8.  dubna  přišly  mezi 
8. a 17. hodinou se svými rodiči k zá-
pisu  do  mateřských  škol  v  obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Z útulných 
a  krásně  vymalovaných  tříd  plných 
hraček  se  ozývalo  veselé  štěbetání 

a  smích.  Děti  s  nadšením  zkoušely 
nové  hračky,  povídaly  si  s  učitelkami 
a  některé  dokonce  odmítaly  odejít 
s rodiči zpátky domů. Mateřinky před-
nostně  přijímaly  děti  předškolního 
věku,  ale  dostatek  místa  zde  je  i  pro 
menší  děti  od  tří  let.  Městský  obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz je zřizovate-
lem jedenácti mateřských škol a další 

jsou součástí ZŠ a MŠ Ostrčilova a Wal-
dorfská ZŠ a MŠ. Kapacita mateřských 
škol je 1 242 dětí. A ještě v tuto chvíli 
se mohou zájemci o umístění dětí do 
mateřské školy od 1. září hlásit v MŠ 
Šafaříkova, MŠ Špálova, MŠ Varenská 
a Waldorfské základní školy a mateř-
ské  škole  Ostrava.  Bližší  informace 
podají ředitelé těchto školek.
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Mateřinky informují 
o prázdninovém provozu

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v květnu dožívá 90 a více let:
Frýda Beranová, Božena Bolechová, Ludmila Bukovcová, Jiřina 
Dohnalová, Anna Duničková, Hildegarda Gelová, Ludmila Glosová, Karel 
Herzlík, Markéta Hoferová, Svatava Jonková, Františka Kaspříková, Libuše 
Kašparová, Ludmila Kurečková, Anna Madusioková, Helena Medulová, 
Emilie Morská, Josefa Nešporová, Václav Papuga, Anna Plutová, Marie 
Přecechtělová, Hermína Sehnalová, Lubomír Šnapka, Věra Václová, Žofie 
Vávrová, Irena Volfová.

Chlapecký 
tábor 
Jako  každý  rok  i  letos  tábornický  od-
díl  TOM  BVÚ  –  Centrum  pro  volný 
čas  a  pomoc  mládeži  pořádá  letní 
chlapecký stanový tábor v krásné pří-
rodě  pod Vildštejnem,  poblíž  Dvorců 
u  Bruntálu,  Budišova  nad  Budišov-

kou  a  vodní  nádrže  Kružberk.  Tábor 
se  uskuteční  ve  dnech  27.  6.  –  26.  7. 
V ceně 4 400 korun je třítýdenní pobyt 
pod  velkými  stany  i  týdenní  putovní 
tábor  na  závěr.  Schůzka  rodičů  k  to-
muto táboru je už ve čtvrtek 15. 5. od 
16.30 hodin v klubovně členů. 
  Více na www.bvu.cz  

Závody rodin 
TJ  Ostrava  pořádá  v  rámci  projektu 
Ostrava – Evropské město sportu 2014 
sportovní  turnaje  pro  rodinné  týmy. 
Hlavním  smyslem  tohoto  „mezige-
neračního“  projektu  je  zapojení  dětí 
společně  s  rodiči  případně  i  s  praro-
diči do pohybových aktivit v průběhu 
pěti rodinných sportovních dnů, které 
jsou  vždy  spojeny  s  významným  da-
tem  –  Den  dětí,  matek,  otců,  seniorů 
a mládeže. Každá z akcí bude tematic-
ky  zaměřena  na ‚oslavovanou‘  osobu 
v  rodinném  týmu,  pro  kterou  budou 
připraveny kromě sportování i zábav-
né  a  doprovodné  programy.  Termíny 
akcí: 10. 5., 31. 5., 21. 6., 9. 8. a 4. 10. 
  Více na www.tjostrava.cz

Běh žen
V sobotu 31. května bude v centru Os-
travy probíhat Český běh žen. Bojovat 
se  bude  o  100  lístků  na  Zlatou  tretru 
a originální trofeje. 
� Více na www.ceskybehzen.cz

MČR ve 
stolním tenise 
Ve  dnech  23.  –  24.  5.  proběhne  ve 
sportovním areálu TJ Ostrava jubilejní 
20. ročník mistrovství České republiky 
ve  stolním  tenise  vozíčkářů.  Turnaj 
pořádá Sportovní klub vozíčkářů Ost-
rava. Letošního ročníku se zúčastní 28 
hráčů  v  kategoriích  muži  para,  muži 
kvadru  a  ženy  bez  rozdílu  postižení. 
Šampionát  je  pořádán  pod  záštitou 
náměstkyně  hejtmana  Moravskoslez-
ského  kraje,  paní Věry  Pálkové.  Oddíl 
SKV  Ostrava  je  zapojen  do  projektu 
Ostrava – Evropské město sportu 2014.

Závody kočárků se vydařily

Čaroděj ze země Oz 
Studenti  pěveckého  a  hereckého  od-
dělení Pop Academy chystají v červnu 
muzikálové  představení  Čaroděj  ze 
země Oz. „Podařilo se nám získat pod-
poru obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, statutárního města Ostravy a ně-
kolika  dalších  soukromých  subjektů, 
proto  můžeme  muzikál  realizovat  se 
vším všudy. Připravuje se scéna, kos-
týmy a děti trénují choreografii s pro-
fesionálními tanečníky,“ říká ředitelka 

Pop  Academy  Petra  Kubecová.  Režie 
se ujala umělecká ředitelka a lektorka 
zpěvu  Táňa  Wajs.  „Studenti  zkoušejí 
několikrát týdně, od dubna už v pro-
storách Cooltouru, kde se představe-
ní 23. června od 17 hodin uskuteční. 
Úzce spolupracují s Věrou Vojtkovou, 
naší lektorkou herectví, a Dominikou 
Harasimovou,  která  si  vzala  na  sta-
rost choreografii. O správnou výslov-
nost anglických textů se zase postará 
Američanka Teresa Polk. Muzikál totiž 
bude  v  dvojjazyčném  nastudování. 
Známé písničky zazní v angličtině, lib-
reto je v češtině,“ prozradila režisérka. 
V hlavní rolích se představí desetiletá 
Tereza Frenková a dvanáctiletá Katka 
Biolková.  Ještě  před  premiérou  pro-
běhne  několik  představení  pro  žáky 
ostravských i mimoostravských škol. 
� Více informací  
  na www.popacademy.cz

Žáci vyráběli krmítka 
V rámci předmětu Člověk a svět prá-
ce vyráběli chlapci 8.  ročníku ZŠ Os-
trčilova pod vedením Jindřicha Švuba 
ptačí krmítka. Chlapci si tak procvičili 
práci  se  dřevem  a  zároveň  jejich  vý-
sledný výrobek bude sloužit užitečné 
věci.  Krmítka  totiž  budou  v  nejbližší 
době nainstalována na stromy v okolí 
školy, popřípadě v nedalekém parku. 
Vedení školy chce zároveň poděkovat 
všem  dobrovolníkům,  kteří  reagova-
li  na  výzvu  na  webu  školy  a  darovali 
k výrobě krásné odřezky.

zajímavOsti nepřehlédněte

BlahOpřejeme juBilantům našehO OBvOdu

Provoz v červenci:
a) Spádová oblast Centrum a Přívoz 
1.–18. 7. MŠO, Dvořákova 4, PO 
1.–18. 7. MŠO, Špálova 32, PO 
21.–31. 7. ZŠ a MŠO, Ostrčilova 1, PO
21.–31. 7. MŠO, Křižíkova 18, PO
b) Spádová oblast Fifejdy a Šalamouna

Rodiče pozor! Chcete své dítě nechat o prázdninách v mateřské škole? Zápis se koná 20. 5. v místě a době provozu 
jednotlivých MŠ. Pro lepší přehled přinášíme kompletní přehled prázdninového provozu mateřinek v našem obvodu. 

1.–11. 7. MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 
14.–31. 7. MŠO, Hornická 43A, PO
Provoz v srpnu: 
a) Spádová oblast Centrum a Přívoz
1.–8. 8. WZŠ a MŠO, PO
1.–15. 8. MŠO, Blahoslavova 6, PO 
11.–26. 8. MŠO, Šafaříkova 9, PO 

b) Spádová oblast Fifejdy a Šalamouna
4.–26. 8. MŠO, Lechowiczova 8, PO
V případě rekonstrukce některých z budov 
MŠ bude prázdninový provoz upraven. 
Ve dnech 27.–29. 8. 2014 budou všechny 
MŠ uzavřeny z důvodu probíhajících 
příprav k zahájení školního roku.

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Českobratrská 113/22,
prodejna 78,80 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
30. dubna 3059, 3060/ 4, 6 – 123,54 m²
Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Chelčického 693/7 – 95,36 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 996/1195 – 83,9 m²
Reální 1859/4 – 125,33 m² 
Senovážná 2109/1 – 86,25 m² 
Sládkova 373/6 – 26,98 m² 
Sládkova 862/10 – 34,57 m²
Českobratrská 113/22 – 78,80 m²
Českobratrská 1805/32 – 144,96 m²
Střelniční 10/1 – 129 a 103,28 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

Třídy plné hraček doslova uchvátily nově příchozí děti, které se přišly zapsat do některé z mateřských škol v centrálním obvodu.
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