


Rozpočet na rok 2014 je schválen
Celkové příjmy zahrnují příjmy daňo-
vé, nedaňové, kapitálové, transfery a fi-
nancování z vlastních zdrojů. Největší 
položkou jsou nedaňové příjmy, a to 
ve výši 138,396 milionu korun, jejichž 
strukturu tvoří příjmy vytvářené jed-
notlivými odbory z vlastní činnosti. Jde 
zejména o poskytování služeb, příjmy 
z pronájmu nemovitého majetku svěře-
ného městskému obvodu, příjmy z úro-
ků a ostatní nedaňové příjmy. Do pří-
jmových položek spadají také kapitálové 
příjmy ve výši 8,2 milionu korun a pod-
statnou položkou jsou i přijaté transfery 
ve výši 129,697 milionu korun ze stát-
ního rozpočtu a rozpočtu statutárního 
města Ostravy. S částkou 46,930 milionu 
korun počítá obvod v rámci daňových 
příjmů, kde jsou zahrnuty daň z ne-
movitostí, odvod z výherních hracích 
přístrojů, správní poplatky, poplatky ze 
psů a poplatky za užívání veřejného pro-
stranství. 

V rámci výdajů obvod v roce 2014 vy-
naloží celkem 385,689 milionu korun, 

z toho velkou část tvoří neinvestiční 
příspěvky ve výši 76,972 milionu korun 
Technickým službám Moravská Ostra-
va a Přívoz na údržbu, opravy a čištění 
komunikací, udržování veřejné zeleně, 
opravy domovního a bytového fondu, 
instalaci informačních tabulí, provoz 
fontán, veřejných WC, podchodů a par-
kovišť v ulicích Sokolská a Žofínská 
a další. Dalších zhruba 24,629 milionu 
korun hodlá obvod investovat do oprav 
a udržování komunikací, do oprav ma-
teřských a základních škol a domovního 
a bytového fondu. V rámci rozvoje škol-
ství a volnočasových aktivit bude in-
vestováno celkem 7,852 milionu korun, 
z toho 924 tisíc například na plavecký 
výcvik žáků základních škol a přes mi-
lion korun také do projektu Ozdravné 
pobyty dětí základních škol obvodu. 
Na přesun ZŠ Waldorfské a MŠ do no-
vého objektu Na Mlýnici by mělo být 
určeno 1,173 milionu korun. Financovat 
bude obvod také realizaci projektu At-
letické školky SSK Vítkovice ve výši 419 
tisíc nebo projekt mateřských škol Račte 
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zajímavosti informujeme

zoom - zachyceno objektivem

Vůně svařeného vína a tóny ko-
led třepetající se ve větru společně 
s jiskrami z otevřených ohňů, po-
křikování prodávajících a zvažování 
nakupujících, kouzlo betléma i ml-
čenlivých pohledů zvířat, ukázky 
řemesel… A nad tím vším rozzářený 
strom, symbol Vánoc. Takové byly 
vánoční trhy, které na Masarykovo 
náměstí přivedly tisíce lidí připravu-
jících se na nejkrásnější svátky roku.

vstoupit do pohádky v rámci Operač-
ního programu přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 v hodnotě 290 tisíc korun. 
Základním a mateřským školám bude 
poskytnut také neinvestiční příspěvek 
ve výši 33,752 milionu. V rozpočtu je po-
čítáno také s částkou 1,6 milionu korun 
na rozdělení konkrétním akcím v oblasti 
kultury 600 tisíc, sportu 600 tisíc a soci-
ální oblasti 400 tisíc korun. 

V balíčku kapitálových výdajů, které 
činí celkem 52,898 milionu korun, jsou 
zahrnuty investice ve výši 3,839 milionu 
korun na regeneraci sídliště Šalamouna. 
Pokračovat se bude i v regeneraci sídliš-
tě Fifejdy II, na tuto akci je vyčleněno 
4,1milionu korun. Opraven bude i park 
Petra Bezruče, na jehož rekonstrukci pě-
ších komunikací, obnovu poničeného 
mobiliáře a celkovou estetizaci bude vy-
naloženo 2,7 milionu korun a rozšíření 
čeká i parkoviště Ostrčilova a parkoviště 
Sládkova. Pokračovat se bude i v kom-
plexní rekonstrukci ulice 28. října v hod-
notě 6 milionu korun.                          - hal-

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Arbesova  1062/15  3+1
Dostojevského 1079/3  2 × 1+1
Hlučínská 120/18  3+1 
Jílová   3+1, 2+1, 1+1
Karolíny Světlé 210/13  1+1, 2+1
Maroldova 2992/3  3+1
Na Můstku 1068/2   1+1, 2 × 4+1
Na Fifejdách 1559/1  1+1
Na Liškovci 1071/2  1+1
Na Náhonu  2 × 2+1
Nádražní 1265/24  3+1
Nádražní 2340/105  0+1
Orebitská   1+1
Palackého   1+1, 2+1
Sládkova 373/6  1+1
Šafaříkova 286/12  1+1, 2+1
Spodní 2151/24  2+1
Trocnovská 998/25  3+1
U Tiskárny 587/6  2+1
Úprkova 75/11  2+1, 1+1
Valchařská 2042/6  2+1
Zákrejsova  1065/10  2+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

Arbesova 1062/15,  
3+1, 78,6 m²

pokračování ze strany 1 Waldorfské 
školství 
Už od roku 1991 je městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz zřizovate-
lem ZŠ Waldorfská, která v současnos-
ti sídlí v pavilonu B a v části pavilonu 
D budovy ZŠ Gen. Píky na Fifejdách. 
Od září loňského roku obvod nově 
otevřel v pavilonu B také mateřskou 
školu, čímž vznikla Waldorfská ZŠ a 
MŠ. Do školky nastoupilo 22 dětí.

,,Waldorfské školství má v našem 
obvodu tradici, a proto se snažíme 
najít cestu, jak zvýšit komfort dětí 
a žáků této mateřské a základní ško-
ly,“ říká místostarosta Tomáš Kuřec. 
,,Rádi bychom jim vytvořili trvalé zá-
zemí a vhodné podmínky pro rozvoj 
waldorfského školství, a to i pro pří-
pad sloučení se střední waldorfskou 
školou – lyceem. Jednáme proto se 
zástupci Moravskoslezského kraje 
o využití budovy Na Mlýnici, kde by se 
mohly třídy MŠ, ZŠ i lycea přestěhovat 
a waldorfské školství by tak působilo 
pod jednou střechou. Radní obvo-
du schválili návrh nájemní smlouvy 
26. listopadu 2013, v prosinci byla 
smlouva podepsána krajem. Předpo-
kládáme, že budova bude připravená 
pro přestěhování  ZŠ v březnu a MŠ 
by se mohla nastěhovat v srpnu 2014. 
Jednáme rovněž o následném bezú-
platném převodu budovy Na Mlýnici 
z kraje na obvod. Kraj podmiňuje pře-
vod budovy převzetím zřizovatelské 
funkce waldorfské střední školy. Toto 
vyžaduje změnu statutu nebo převzetí 
zřizovatelské funkce statutárním měs-
tem. O této možnosti stále jednáme.“

Od ledna 2014 se do pavilonu D 
základní školy Gen. Píky, kde dopo-
sud sídlila Waldorfská ZŠ, přestě-
hují také třídy ZŠ Kounicova. Ta se 
původně zaměřovala na žáky s vý-
vojovými poruchami učení nebo 
chování, se zdravotním postižením 
a podobně, kteří však v souladu 
s dnešním trendem bývají často in-
tegrování do běžných tříd. To bylo 
také důvodem poklesu počtu žáků 
na ZŠ Kounicova (vytíženost školy  
34 %). Obvod tedy rozhodl z důvodu 
optimalizace o sloučení ZŠ Kounicova 
a ZŠ Gen. Píky. ,,Slučování škol není 
nikdy jednoduché, rád bych proto 
poděkoval řediteli ZŠ Gen. Píky Janu 
Veselému za vstřícnost a za vytvoře-
ní podmínek  jak pro současné třídy 
Waldorfské ZŠ a MŠ, tak i za uvolnění 
a připravení prostorů pro ZŠ Kounico-
va,“ dodává Kuřec.

Tři králové 
Letos se Charita Ostrava ve spo-
lupráci s partnerskou Charitou sv. 
Alexandra opět zapojí do celore-
publikové Tříkrálové sbírky, kte-
rou na pomoc lidem v nouzi po-
řádá Charita Česká republika. Tři 
krále očekávejte v Ostravě a okolí 
ve dnech 1. až 14. ledna 2014. Všem, 
kteří se budou jakýmkoliv způso-
bem podílet na realizaci Tříkrálové 
sbírky 2014, předem děkujeme!

 www.ostrava.charita.cz

Den otevřených 
dveří
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 od 12 
do 17 hodin pořádá Základní škola 
Gen. Píky 13A den otevřených dveří. 
Všichni jste vítáni!

V letošním školním roce se žáci 
Základní školy Ostrava, Matiční 5, 
rozhodli věnovat výtěžek z každo-
ročního sběru papíru na charitativní 
a humanitární účely. Původním plá-

nem bylo zakoupit pro děti z Gambie 
kolo a odevzdat jej obecně prospěš-
né společnosti Kola pro Afriku, která 
dlouhodobě pomáhá gambijským 
dětem zlepšit podmínky vzdělávání 

na tamních školách. Jelikož v této 
době byla společnost již dostatečně 
zásobena jízdními koly, bylo rozhod-
nuto adoptovat kufr.

V polovině listopadu předali 
zástupci školního parlamentu ZŠ 
Ostrava, Matiční 5, Richard Bolek 
a Erika Škarková, řediteli společnosti 
Kola pro Afriku Romanu Posoldovi 
výtěžek ze sběru papíru ve výši  3800 
korun. Touto částkou škola adopto-
vala montážní kufr, jehož obsahem 
je nářadí na opravu kol, které spo-
lečnost posílá dětem do Gambie, 
aby měly snadnější přístup ke vzdě-
lání. Charitativním příspěvkem na-
víc pomohli získat práci jednomu 
člověku v gambijské škole, který se 
o kola žáků bude po celý průběh 
vzdělávání starat.                          

vladimír matuš

Žáci adoptovali kufr



Nájemníci 
pozor!
Od 1. ledna letošního roku se přesou-
vá část činností majetkového odboru 
úřadu městského obvodu – údržba 
bytů a nebytů – na Technické služby 
MOaP.  „Cílem je zlepšení koordinace 
výkonu technických činností spoje-
ných s údržbou domovního a bytové-
ho fondu, jejich zefektivnění a zkvalit-
nění. Převod se dotkne čtyř bytových 
techniků a jednoho ekonoma, kteří 
budou od začátku roku vykonávat 
převedenou činnost pod technický-
mi službami,“ uvedla místostarostka 
Petra Bernfeldová. Závady v domech, 
bytech a v nebytových prostorech 
je nově možno hlásit elektronicky 
na adresu bytovyfond@tsmoap.cz 
na tel. č. 552 302 509 nebo přímo 
v budově v ulici Střelniční 1. Zbytek 
služeb, které se týkají bytů a nebyto-
vých prostor, bude i nadále zajišťovat 
majetkový odbor úřadu městského 
obvodu.

Parkovací 
karty 
Žadatelé parkovacích karet typu R 
a typu A pro rok 2014 nově najdou 
kancelář pro příjem žádostí kousek 
od pokladny, v kanceláři č. 180. Kar-
ty se vydávají v pondělí a středu od  
8 do 17 hod., v úterý od 8 do 14 hod. 
a ve čtvrtek od 8 do 16 hod. 

Žákyně 9.A  
vyhrála 
V listopadu 2013 proběhlo v pro-
storách ostravské organizace Alli-
ance Francaise slavnostní vyhlá-
šení výtvarné soutěže s názvem 
Co mi připomíná Francii. Stejně 
jako každý rok, i letos žáci malovali 
na téma Jak si představuji Francii. 
Novinkou letošního ročníku bylo 
fotografické pojetí. Do soutěže se 
se spoustou nápadů přihlásili i žáci 
ZŠ Ostrčilova, nejúspěšnější z nich 
byla Markéta Doležalová z 9.A se 
svou fotografií Odpolední sies-
ta po francouzsku, s níž získala 1. 
místo. Markéta nádherně vystihla 
atmosféru podzimního odpoledne 
s pétanquem a kapkou francouz-
ského vína, kterou dokreslují barvy 
podzimního listí.

Na základě schváleného materiálu 
dojde v rámci bytové politiky obvo-
du k několika změnám. Tou první je 
prodej části volných i obsazených by-
tových jednotek v domech SVJ (spo-
lečenství vlastníků jednotek). ,,Vždy 
jsem byla proti velkému rozprodá-
vání bytů, tak jako tomu bylo v mi-
nulosti. Byty v domech SVJ jsou pro 
nás rezervou, některé jsou pro obvod 
zajímavé s ohledem na to, kolik jich 
v domě je, ale jiné ne. Jasné stano-
visko jsme zaujali po třech letech 
zkušeností a na základě podrobného 
statistického vyhodnocení. Prodá-
vat budeme tudíž jen byty v domech 
SVJ, kde jich obvod vlastní nejméně.  
A zcela určitě si ponecháme byty 
v domech, kde máme 100% vlastnic-
tví a také v domech, které jsou pro nás 
zajímavé svými nebytovými prosto-
ry,“ vysvětluje místostarostka Petra 
Bernfeldová a dodává, že podrobný 
seznam domů a hrubý harmonogram 
je ve zmíněném materiálu. 

Obvod v současné době vlastní 
321 domů, v nichž je 1605 bytů a 311 

nebytových jednotek. Během čtyř let 
by se počet domů měl snížit na 249, 
z toho 154 domů  bude ve 100pro-
centním vlastnictví obvodu a 95 
domů SVJ, které jsou ekonomicky 
výhodné díky nebytovým prostorám. 
Zůstane celkem 1462 bytů a 287 ne-
bytových jednotek. ,,Byty budeme 
prodávat samozřejmě v souladu se 
zákonem a ceny se budou odvíjet 
od znaleckých posudků. Volné byty 
půjdou do dražby.“

Koncept se zaměřuje i na podporu 
bydlení a stabilizaci nájemníků v lo-
kalitě Jílová. Zde je téměř 50 procent 

bytů neobsazených, a tak od 1. led-
na sníží obvod nájem v obsazených 
i volných bytech na 35 Kč/m2/měsíc. 
Snížení je garantováno do 31. prosin-
ce 2015. Ze stejného důvodu dojde 
ke snížení minimálního nájemné-
ho při výběrových řízeních na dobu 
neurčitou v lokalitě ulice Palackého, 
a to na 45 Kč/m2/měsíc. 

I nadále počítá obvod s každo-
ročními investicemi do revitalizace 
domů a v některých případech i by-
tových jednotek. ,,Opravovat bude-
me především byty, u nichž bude re-
álná šance okamžitého pronajmutí.“

Od roku 2014 obvod zvažuje za-
vedení pilotního projektu „student-
ské bydlení“ a také projekt tzv. ko-
ordinátora prevence vzniku dluhu, 
jehož úkolem bude kontakt s vyti-
povanými dlužníky s cílem úhrady 
dluhu. Od roku 2014 bude obvod 
nabízet kompletní správu domů 
společenství vlastníků jednotek, 
ve kterých vlastní jednotky, vlastní-
mi zaměstnanci. Doposud tuto čin-
nost vykonával pouze pro domy se  
100procentním vlastnickým podí-
lem. ,,I nadále chceme podporovat 
domovnictví v našich domech, které 
se velmi osvědčilo. Případní zájemci 
se mohou stále hlásit u nás na úřa-
dě.“
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AnketA zAstupitelů z rAdnice

Koncepce bydlení pro léta 
2014 až 2018 je schválena

Regenerace sídlišť Fifejdy II. a Šalamouna
První etapou ze šestnácti plánova-
ných byla v letošním roce zahájena 
regenerace sídliště Fifejdy II. Zhruba 8 
tisíc zde žijících obyvatel se po letech 
dočkalo zvýšeného zájmu ze strany 

radnice. A to nejen dokončenou první 
etapou bezbariérové úpravy veřejného 
prostranství Fifejdy-Morávka v hodno-
tě 10,5 milionu korun, ale například 
rozšířením parkoviště v ulici Gen. Píky 

Jak byste řešili  
problematiku bytového 
fondu obvodu?

Jan Krsička, ČSSD, člen bytové ko-
mise: 
Odpověď je v usnesení Zastupitel-
stva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz ze dne 12. prosince 
2013. Nelze v jednoduchém vyjádře-
ní na pěti řádcích vystihnout řešení 
celé bytové problematiky  v našem 
obvodu. Projednávaný materiál je 
ale vypovídající v celé šíři těchto pro-
blémů.

Jiří Výtisk, ODS: 
Ve svém příspěvku ze srpna 2011 
jsem si trpce postěžoval, že jako 
opoziční zastupitel nemám téměř 
žádnou možnost ovlivnit procesy 
týkající se problematiky hospoda-
ření s domovním fondem městské-
ho obvodu a zejména dosáhnout 
alespoň částečného pokračování 
úspěšné privatizace z dřívějších 
období. V současné době pod tla-
kem skutečnosti, že máme v obvo-
du z celkového počtu 1605 bytů 383 
neobsazených, začíná rada ze svého 
zásadního odporu vůči privatizaci 
domovního fondu ustupovat a plá-
nuje pro období 2014 – 2018 pro-
dej 143 bytů, což je trend pozitivní. 
Ovšem vzhledem k tomu, že ve 167 
domech částečně privatizovaných, 
kde rozhoduje SVJ, je ve vlastnictví 
obvodu 332 bytů, doporučoval bych 
privatizovat minimálně všechny 
tyto byty, ať už jsou obsazené nebo 
neobsazené nájemci.

Jaroslav Bečák, KSČM: 
Rozhodně jinak než současné ve-
dení obvodu. Zisk z bytů by šel 
zpět do údržby, oprav,  moderniza-
ce i dokonalé správy domů a bytů. 
O bydlení spolehlivých nájemců 
by bylo dobře pečováno, aby cítili 
podporu, neměli důvod podávat 
výpovědi nájmu a rozšiřovali dob-
ré jméno pronajímatele. Nebytové 
prostory by nebyly houfně prodá-
vány, ale pronajímány ve prospěch 
služeb občanů, byť i s malým zis-
kem. Nebyl by plán zběsile prodá-
vat byty v domech s SVJ. Mohly by 
vzniknout moderní menší byty pro 
mladé i seniory. Náš zákazník – náš 
pán, náš občan a volič.

I letos bude obvod investovat do revitalizace domů.

V rámci programu na regeneraci panelových sídlišť získaly i chodníky sídliště Fifejdy 
zcela nový povrch.

pokračování ze strany 1

ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Waldorfská základní škola
a mateřská škola Ostrava, PO

15. 1. 2014 16:00 – 18:00 hodin

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO

15. 1. 2014 13:00 – 18:00 hodin

16. 1. 2014 13:00 – 16:00 hodin

Doklady, které jsou nutné k zápisu:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
pas u cizích státních příslušníků
– potvrzení o rezidentství
pokud byl dítěti udělen odklad
povinné školní docházky na jiné škole,
písemné rozhodnutí o udělení
tohoto odkladu

Bližší informace na webových stránkách moap.cz a jednotlivých základních škol.

Základní škola a mateřská
škola Ostrava, Ostrčilova 1, PO

15. 1. 2014 8:00 – 17:00 hodin
16. 1. 2014 8:00 – 16:00 hodin
zápis do běžných tříd

16. 1. 2014 8:00 – 16:00 hodin
zápis do bilingvních tříd

Základní školy Ostrava,
Gajdošova 9, PO;
Gebauerova 8, PO;
Gen. Píky 13A, PO;
Matiční 5, PO;
Nádražní 117, PO;

15. 1. 2014 12:00 – 17:00 hodin
16. 1. 2014 12:00 – 17:00 hodin

a opravami havarijních stavů chodní-
ků. Pro příští rok je plánována realiza-
ce další etapy – ulice Gen. Píky a okolí 
azylového domu. A zároveň pokračuje-
me v projekční přípravě pro léta další. 

V rámci projektu regenerace pane-
lových sídlišť byla realizována i další 
etapa regenerace sídliště Šalamouna, 
která zahrnovala rekonstrukce částí 
ulic Petra Kříčky a Na Široké. Náklady 
na stavební práce zde představova-
ly 10 milionů korun. I tady budeme 
v příštím roce pokračovat dokončením 
rekonstrukce částí ulice Petra Kříčky 
k ulici Dr. Malého. 

V případě obou etap realizovaných 
v příštím roce na sídlišti Fifejdy II. i Ša-
lamouna budeme žádat v rámci pro-
gramu na regeneraci panelových síd-
lišť o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. 

dalibor Mouka, místostarosta
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POLICEJNÍ DISPEČINK NEPřEhLéDNětE

Volejbal, extraliga žen:
Sobota 11. 1. od 17 hodin  
TJ Ostrava – Šternberk
Sobota 23. 1. od 17 hodin 
TJ Ostrava – Přerov
Víkend 4. a 5. 1. od 9 hodin 
mezinárodní turnaj ve volejbale ju-
niorek a kadetek z České republiky, 
Polska a Slovenska o křišťálovou 
vázu

Stolní tenis, extraliga mužů:
Pátek 10. 1. od 18 hodin 
TJ OSTRAVA – El Niňo Praha 
Sobota 11. 1. od 14 hodin  
TJ OSTRAVA –  Sokol Hradec Králové

Více na www.tjostrava.cz  
a www.volejbal-ostrava.cz.

Mobilní zvedák  

Kam 
za sportem

BLAhOPřEJEME JUBILANtŮM NAŠEhO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  
se v lednu dožívá 90 a více let:
Adéla Adámková, Marie Buryanová, Anežka Byšová, Věra Daňková, 
Božena Dvoroková, Olga Fikáčková, Marie Filipská,Marie Gřivačová, 
Arnošt Karas, Karolina Libišová, Věra Lutzová, Jana Macková,  
Vanda Malá, Anna Maříková, Štěpánka Moškořová, Miloslav Novák, 
František Pietruszka, Dagmar Pražáková, Jiřina Růžičková,  
Ida Říhošková, Helena Smolková, Oldřich Šeděnka, Zdenka Škvrnová, 
Marie Šnicerová, Josef Vavrisz, Marie Winklerová, Melanie Wroblowská, 
Blandina Zemanová, Oldřich Žáček.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Ahepjukova 2788/2 – 58,73 m²
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
Střelniční 10/1 – 129 a 103,28 m² 
Českobratrská 1805/32 – 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 – 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
stánek na ul. Varenská – v parku Milady 
Horákové – 50,4 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

bistro v polyfunkčním objektu s věží 
u hlavního nádraží v Ostravě, 
Nádražní ul. – 16,49 m2

MHD 
informuje
• Od 21. 12. 2013 do 5. 1. 2014 nebu-
dou vypravovány školní linky a spoje 
v jízdním řádu označené poznám-
kou „c“.
• 30. a 31. 12. 2013 bude provoz jako 
v pracovní den. Kapacitní omezení 
spojů.
• 1. 1. 2014 bude provoz jako v nedě-
li s omezením dopravy do 8 hodin. 
Ve večerních hodinách bude krát-
kodobě omezena doprava v oblasti 
Hrabůvky v době konaní Novoroční-
ho ohňostroje.
• Dne 31. 12. 2013 končí platnost 
24hodinových jízdenek pro tarifní 
oblast město Ostrava a 15minuto-
vých jízdenek. Od 1. 1. 2014 dochá-
zí k rozšíření nabídky krátkodobých 
jízdenek o 10minutové a 30minu-
tové a ke změně územní platnosti 
24hodinových jízdenek. Výměnu 
zrušených jízdenek za nové druhy 
s doplatkem bude možno provést 
nejpozději do 28. 2. 2014. 

Více na www.dpo.cz

Hledají se 
dobrovolníci 
Chcete získat pocit užitečnosti? 
Chcete smysluplně trávit volný čas? 
Potom neváhejte a staňte se dobro-
volníkem ve střediscích Slezské dia-
konie SILOE Ostrava nebo Duhový 
dům Ostrava. Společně se seniory či 
lidmi s mentálním, tělesným nebo 
kombinovaným postižením si mů-
žete povídat, chodit na procházky, 
výtvarně tvořit a mnoho dalšího. 
Záleží na tom, co vás baví a co mů-
žete nabídnout. Dobrovolníci ne-
vykonávají rutinní práci, ale vnášejí 
do našich služeb nový rozměr, vždy 
něco kreativního, milého a osobité-
ho. Přihlásit se může každý – starší  
15 let – kdo chce pomoci těm, kteří to 
potřebují. Dobrovolnictví je skvělou 
příležitostí také pro studenty prak-
ticky si ověřit znalosti a získat doved-
nosti, které jim mohou usnadnit bu-
doucí profesní uplatnění. Kontakt: 
731 130 175, d.c@slezskadiakonie.cz

Nové 
kontejnery
Máte doma nepotřebné věci, ošace-
ní, obuv, hračky a nevíte, co s nimi? 
Diakonie Broumov umístila v našem 
obvodu tři nové kontejnery žluté 
barvy na použitý textil. Najdete je 
v ulicích Lechowiczova 2841/7, Ná-
dražní 147 a Slovenská 1, areál ZOO. 

Agresivita v tramvaji
Strážníci městské policie zasaho-
vali 16. listopadu proti výtržníkovi, 
který v tramvaji v Moravské Ostra-
vě napadal slovně i fyzicky ostatní. 
Přestože se jednadvacetiletý agresor 
pokoušel o útěk, neměl šanci. Byla 
mu nasazena pouta a byl převezen 
na protialkoholní záchytnou stanici. 

Dopadený sprejer
Dvacetiletý mladík, který v noci 16. 
listopadu popsal barevným sprejem 
v Moravské Ostravě na několika mís-
tech zeď obchodního centra, stěnu 
podchodu a také dopravní značku, 
byl dopaden a předán přivolaným 
policistům. 

Brána do sběrny
Noc 16. listopadu byla opravdu ruš-
ná.  Strážníci zasahovali také u are-
álu soukromé firmy v Moravské 
Ostravě, kde se dva muži pokoušeli 
vyvrátit z oplocení kovovou bránu. 
Místo výdělku ve sběrně byli předáni 
policistům.

Pomoc seniorkám 
Strážníci městské policie vyjeli 28. 
listopadu k bytu 92leté seniorky, kte-
rá aktivovala nouzové tlačítko senior 
linky. Žena prý doma upadla při úkli-
du.  Působila však zmateně, chvílemi 
hovořila nesouvisle, proto strážníci 
přivolali sanitku, která ženu převezla 
k vyšetření do nemocnice. Ve svém 
bytě upadla 5. prosince také jedna-
osmdesátiletá žena, jejíž volání o po-
moc zaslechla sousedka. Strážníci 
přivolali hasiče a zdravotní záchran-
nou službu. Jakmile hasiči byt otevře-
li, lékař nechal prochladlou seniorku, 
která podle svých slov na zemi ležela 
už téměř dvě hodiny, převézt do ne-
mocnice k vyšetření.

ZAJÍMAVOStI

Odlehčovací služba v domě zvláštní-
ho určení v ulici Gajdošově 39 získa-
la nový mobilní zvedák pro komfort 
v hodnotě 59 700 korun, z toho 41 700 
bylo financováno prostřednictvím  
dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje. Zvedák slavnostně předal 

místostarosta Tomáš Kuřec v úterý 
17. prosince přímo do rukou vedení 
odlehčovací služby. 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz je poskytovatelem odleh-
čovací služby od roku 2007. Služba 
je poskytována jako pobytová,  a to 

nepřetržitě po dobu 24 hodin den-
ně v domě zvláštního určení v ulici 
Gajdošově 39 ve čtyřech pokojích 
s celkem deseti lůžky, vybavených 
k tomuto účelu potřebným nábyt-
kem, polohovacími elektrickými lůž-
ky a dalším příslušenstvím. ,,Snažíme 
se našim zaměstnancům v přímé 
obslužné péči jejich nelehkou práci 
ulehčit pomocí různých pomůcek 
používaných při manipulaci s nepo-
hyblivými uživateli. A jednou z nich 
je i mobilní zvedák Sunlift, který 
slouží ke zvedání a přesunu starších 
nebo tělesně postižených uživatelů 
služby. Ať už se jedná o osobní hygi-
enu na lůžku nebo ve sprše, manipu-
laci na lůžku například při povlečení 
ložního prádla a jiné. U méně po-
hyblivých či nepohyblivých uživatelů 
tento zvedák ulehčuje práci pracov-
níků v sociálních službách a zároveň 
zajišťuje komfort pro uživatele,“ vy-
světluje Alena Antoszyková, vedoucí 
oddělení sociálních služeb Úřadu 
městského obvodu MOaP. 

Místostarosta Kuřec (vlevo) při predání mobilního zvedáku odlehčovací službě.

Radost seniorů
V úterý 17. prosince vystoupili žáci 
1. stupně Ostrčilova Bilingual Scho-
ol s pásmem vánočních písní a bás-
ní v Domě s pečovatelskou službou 
Gajdošova. Tamní seniory navíc po-
těšili i drobným dárečkem, který děti 
samy vyrobily. 

Matematika je všeobecně považová-
na za jeden z nejobtížnějších a vel-
mi obávaných předmětů. Jednou 
z možných cest změny tohoto stavu 
je změna způsobu vyučování. O to 
se snaží metoda profesora Milana 
Hejného, uznávaného didaktika 
matematiky, působícího na Peda-
gogické fakultě Univerzity Karlovy. 
Hlavní myšlenkou této metody je, že 
žák nepřebírá hotové poznatky, ale 
sám je objevuje řešením vhodných 
úloh a diskusí se spolužáky. Vlast-
ním úsilím objevené poznatky tak 

Matematika netradičně
ukládá hluboko do paměti, snadno 
spojuje do struktury s jinými, umí 
je aplikovat v praxi, matematice ro-
zumí a baví ho. ,,Matematika není 
o rychlém a správném počítání. Je 
o kvalitě myšlení. Rychle a spoleh-
livě umí počítat každá kalkulačka. 
Tuto schopnost na trhu práce vaše 
dítě v budoucnu neprodá. Co je 
a bude stále více žádáno, je schop-
nost řešit problémy a komunikovat. 
Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje 
autor profesor Milan Hejný.

Žáci třetího ročníku ZŠ Ostrava, 

Matiční 5, mají s touto výukou vlast-
ní velmi dobré zkušenosti. V rámci 
projektu Rozvoj myšlení v matema-
tice je takto vyučují  paní Renáta Ze-
manová a Radek Krpec. A aby se tato 
metoda rozšířila i do dalších tříd, 
proběhla zde v listopadu beseda 
s profesorem Hejným, paní Zema-
novou i panem Krpcem. Následo-
vala i ukázková hodina pro učitele 
školy, vedená paní učitelkou Mich-
novou. 

Dagmar Hrabovská, 
ředitelka školy

Rok se s rokem sešel a všechny děti 
na oddělení Dětského lékařství 
v Městské nemocnici Ostrava oče-
kávaly příchod Mikuláše. Dorazil 
ve čtvrtek 5. 12. 2013 a díky žákům ZŠ 
Ostrčilova nepřišel sám, ale v dopro-
vodu anděla a také čerta. Žáci dětem 
zazpívali i koledy a nakonec daro-

Mikuláš v nemocnici
vali nemocnici plnou tašku pastelek. 
„Pastelek není nikdy dost. Pořád si 
malujeme, vybarvujeme, moc děkuji 
za všechny děti žákům ZŠ Ostrčilova, 
kteří sbírku na pastelky v listopadu 
organizovali,“  děkovala učitelka Iveta 
Tomaškovičová z Městské nemocnice 
Ostrava.




