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Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválili 
14. prosince rozpočet obvodu pro rok 
2018. Schválený rozpočet je sestaven 
na základě reálného zhodnocení fi -
nančních možností obvodu na pří-
jmové i výdajové stránce. „Hospodařit 
budeme s částkou v celkovém objemu 
zhruba 484,4 mil. Kč, tj. o 79,4 mil. Kč 
více než v  loňském roce. Celkové pří-
jmy jsou rozpočtovány ve výši zhruba 
433,4 mil. Kč. Financování z vlastních 
zdrojů ve výši zhruba 51 mil. Kč před-
stavuje zapojení fi nančních prostředků 
z  hospodářského výsledku roku 2016, 
převody prokazatelných úspor výdajů 
roku 2017 a splátky úvěru na pořízení 
budovy radnice,“ uvedla starostka Pet-
ra Bernfeldová. 

Výše daňových příjmů je rozpočto-
vána ve výši 70,5 mil. Kč. Výše těchto 
příjmů vychází z očekávané skuteč-
nosti roku 2017 a dále z  platné OZV 
o regulaci hazardu, podle které je na 
území městského obvodu povoleno 
provozování sázkových her pouze v ka-
sinech umístěných v 9 objektech měst-
ského obvodu. Nedaňové příjmy jsou 
v celkové výši zhruba 143,7 mil. Kč 
a tvoří je příjmy, které vytvářejí jednot-
livé odbory z vlastní činnosti. Jsou to 
zejména příjmy z poskytování služeb 
a příjmy z pronájmu nemovitého majet-
ku svěřeného městskému obvodu. Výše 
kapitálových příjmů je plánována na 
7,7 mil. Kč. Transfery ze státního roz-
počtu a rozpočtu statutárního města 
Ostravy přesáhnou 211,8 mil. Kč. 

Celkový objem rozpočtu výdajů na 
rok 2018 je zpracován v  závislosti na 
reálné tvorbě zdrojů v celkovém obje-
mu zhruba 484,4 mil. Kč. Kapitálové 
výdaje jsou plánovány ve výši 91,4 mil. 
Kč. Mezi naplánované investiční akce 
patří realizace XIII. (16,5 mil. Kč) a XI. 
etapy (11,0 mil. Kč)  regenerace sídliště 
Fifejdy II, což jsou prostory ohraničené 

ulicemi Hornopolní, Lechowiczovou 
a Gen. Janouška, resp. se jedná o vo-
zovky a přilehlé pozemky ulice Gen. 
Janouška. V  obou případech realizace 
obsahuje navýšení počtu parkovacích 
stání, optimalizaci pěších tras, rekon-
strukci vozovek, chodníků, úpravy 
veřejného osvětlení, úpravy inženýr-
ských sítí, dosadby, drobnou architek-
turu, mobiliář a úpravu zeleně. Bude 
se pokračovat i v  regeneraci sídliště 
Šalamouna, a to 7. etapou (17,3 mil. 
Kč). Úpravy čeká vnitroblok tvoře-
ný ulicemi Na Jízdárně, Zelenou, Na 
Široké a Dr. Malého. Cílem je rekon-
strukce části ulice Zelené, rekonstrukce 
a zpřehlednění chodníků a cest, reduk-
ce nevyužívaných tras, doplnění šlapá-
kových cest, doplnění a úprava veřej-
ného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti 
na sídlišti, terénní a sadové úpravy, 
výsadba stromů, doplnění drobné ar-
chitektury, doplnění míst pro kontejne-
rová stání. Dále bude provedena druhá 
etapa rekonstrukce Dětského ráje II 
v  sadu Milady Horákové (9 mil. Kč) 
zahrnující výstavbu části areálu s dět-
ským hřištěm pro děti ve věku od 5 do 
12 let. Součástí stavby bude i přístupo-
vá komunikace a parkoviště. Realizová-
na bude také rekonstrukce ul. Jurečko-
vy (5,9 mil. Kč), kde budou zpevněny 
plochy chodníků a komunikací. Pláno-
vána je i rekonstrukce parku Čs. letců 
(5 mil. Kč) zahrnující opravu stávají-
cích chodníků, úpravu stávajícího mo-
biliáře parku, řešení parkovacích míst 
podél okrajů parku (tj. v ulicích Na 
Desátém, Přívozské, Gregorově) a sa-
dové úpravy. Z investičně menších akcí 
lze například zmínit Workoutové hřiště 
v Komenského sadech (0,8 mil. Kč), 
veřejná pítka v  Komenského sadech 
(0,3 mil. Kč) či umělecké ztvárnění 
sochy s podstavcem – Věra Špinarová 
(0,7 mil. Kč).

V  rámci rekonstrukce bytových 

domů bude realizována další etapa re-
konstrukce bytového domu Sládkova 
4 (10,3 mil. Kč) zahrnující dispoziční 
úpravy ve všech bytech, mimo byty 
č. 1 a č. 5, změnu nebytového prostoru 
v 1. NP na 2 byty, rekonstrukci podlah, 
výměnu vnitřních a vstupních protipo-
žárních dveří do bytů, včetně zárubní, 
keramických obkladů a dlažeb v soci-
álních zařízeních a chodbách, opravu 
vnitřních omítek a provedení sádro-
kartonových podhledů pod dřevěnými 
stropy. V rámci změn způsobu vytápě-
ní budou postupně realizovány nové 
plynové kotelny v  bytových domech 
Senovážná 1 a 3; Orebitská 14, 16 a 18; 
Na Náhonu 8, 10 a 14; Žofi e Podlipské 
3 a 3a, (44 mil. Kč).  Rovněž započne 
výstavba obecních bytů v rámci inves-
tiční akce Výstavba bytového domu 
v ulici Janáčkově. Jedná se o šestipod-
lažní moderní rohový bytový dům 
s 26 nájemními bytovými jednotkami 
a příslušenstvím, parkovacími stání-
mi a komunikacemi. Navržený objekt 
vychází z původní blokové zástavby 
a výškově navazuje na stávající soused-
ní klasicistní objekt. Z menších akcí to 
budou kanalizační přípojky pro objekty 
Hlučínská 64, 66, 68, 70 a Žofi e Pod-
lipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 (2 mil. 
Kč).  

Ze školských zařízení se jedná např. 
o rekonstrukci hřiště (19 mil. Kč) ZŠ 
a MŠO, Ostrčilova 10. Bude provedena 
rekonstrukce sportoviště, zpevněných 
ploch mateřské školy, dojde k vyřešení 
zásobování pro školní jídelnu a bude 
vybudováno nové parkoviště v ulici 
Slavíčkově. Akce taktéž obsahuje vý-
měnu umělého povrchu hřiště, včetně 
jeho odvodnění, rekonstrukci tribun, 
případně instalaci nových sportovních 
pomůcek. Realizována bude i II. část 
rekonstrukce hřiště MŠO, Repinova 
19, kde budou vybudovány pojízdné 
komunikace pro zásobování mateř-

ské školy, dále nové pěší komunikace 
s dlážděným krytem ze zámkové dlaž-
by a zatravnění (2,4 mil. Kč). A opravy 
čekají i Waldofskou ZŠaMŠO, kde bu-
dou vyměněna okna, zateplena nová 
část objektu, opravena fasáda starého 
objektu a výměněny zdroje vytápění 
a rekuperace (18 mil. Kč). V neposlední 
řadě bude rekonstruována také zahrada 
(3,8 mil. Kč) MŠO, Šafaříkova, kde bu-
dou vybudovány nové pěší komunika-
ce, zpevněné a dopadové plochy, terasa 
a oplocení a instalovány nové herní 
prvky a mobiliář.

U akcí, jejichž realizace je podmí-
něna získáním fi nančních prostředků, 
jsou  v rozpočtu zejména náklady na 
úhradu části projektové dokumentace 
a zajištění zadávacího řízení veřejné 
zakázky. Ve výdajové části rozpočtu je 
dále například příspěvek na plavecký 
výcvik žáků ZŠ ve výši 0,9 mil. Kč, na 
dofi nancování nákladů za neuhrazené 
školné v  MŠ v  případech, kdy rodi-
če pobírají dávky hmotné nouze 0,3 
mil. Kč, na ozdravné pobyty dětí MŠ 
3,8 mil. Kč, neinvestiční příspěvky ZŠ 
a MŠ celkem 41,9 mil. Kč, dále 4 mil. 
Kč na účelové dotace do oblasti kultu-
ry, sportu a sociální oblasti. Neinves-
tiční příspěvek technickým službám ve 
výši 82,3 mil. Kč bude využit na údržbu 
veřejné zeleně, na opravy komunikací, 
komunální služby, strojní a ruční čiš-
tění, zimní údržbu a údržbu veřejného 
prostranství před obchodním centrem 
Karolina, před Hlavním nádržím a na 
ulici Stodolní.

Schválený rozpočet bude zveřej-
něn na internetových stránkách www.
moap.cz, sekce povinně zveřejňované 
informace a na úřední desce v  sekci 
Rozpočet MOb MOaP a související do-
kumenty. Rovněž rozpočty zřízených 
příspěvkových organizací jsou zve-
řejněny na jejich internetových strán-
kách.      

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění 
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz a sledovat ho mů-
žete i na svých televizních přijímačích, 
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 ho-
din na 59. kanálu ve vysílání regionální 
TV stanice LTV plus. 

Svoz vánočních 
stromků 

V souladu s tradicí, kdy odstrojování 
vánočních stromků začíná v den svát-
ku Tří králů, zahajuje společnost OZO 
Ostrava jejich odvoz hned v  nejbliž-
ší možný svozový den, a to v  pondělí 
8. ledna.  Od tohoto dne mohou obča-

né odkládat stromky vedle kontejnero-
vých stanovišť na směsný odpad, svoz 
bude probíhat po čtyři týdny podle 
předem stanoveného harmonogramu. 
Svoz vánočních stromků se netýká 
obyvatel rodinných domů a ani men-
ších bytových domů v centru města, ti 
mohou stromky odkládat ve sběrných 
dvorech.

Přijďte včas! 
Vyhnete se frontám!

Již od 2. října vydává městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz par-
kovací karty typu R a A pro centrum 
i Fifejdy II. 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-

cích se koná vítání občánků v sobotu 7. 
dubna 2018. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
23. března na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 
599 442 812. Pro děti, které se zúčast-
ní vítání občánků, je připraven dárek a 
pamětní listina

Chcete mít aktuální přehled o kul-

turním, sportovním a společenském 

dění v centru Ostravy? Navštivte 

nový webový portál s kalendářem 

akcí konaných v Moravské Ostravě 

a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Vážení spoluobčané, 
Vánoce jsou za námi a je tady nový rok. 
Čas bilancování a plánů do budoucna. 
Co se týká investic, radnice se tímto za-
žitým schématem ale tak úplně neřídí.  
Na investičních plánech pro nadchá-
zející rok se pracuje průběžně a stejně 
tak jsou průběžně hodnoceny i jejich 
realizace. I díky naší transparentnosti, 
kdy jsou všechny zakázky otevřeny pro 
všechny, se bohužel téměř vždy obje-
ví nějaká stavební fi rma, jejíž tempo 
a kvalita váznou a s níž se musíme 
doslova poprat. Tomu se asi nikdy ne-
vyhneme, ale díky naší důslednosti to 
zvládáme. A výsledky jsou nakonec 
vidět.

Práce radnice a vedení obvodu ale 
není jen o investičních akcích, i když 
jde o nejviditelnější indikátory její 
činnosti, ale hlavně o hospodaření 
a přístupu k občanům a obecně rozvoji 
Moravské Ostravy a Přívozu. Za těch 
sedm let, co radnici řídíme, jsme po 
celou dobu, mnohdy marně, volali po 
podpoře ze strany statutárního města. 
To v minulém volebním období povět-
šinou stavělo stranické zájmy řízené 
z Prahy nad zájmy občanů našeho ob-
vodu. V  posledních dvou letech však 
s  nástupem našich kolegů na radnici 
města došlo k razantní změně. Je tady 
znatelná fi nanční pomoc, kdy dokáže-
me realizovat připravené projekty, kte-
ré bychom bez této podpory nedoká-
zali uskutečnit. A jsou tady Ostravské 
Vánoce. Dlouhá léta radnicí statutární-
ho města, která stojí uprostřed našeho 
obvodu, ignorované. Loni se, koneč-
ně s  její podporou, nadmíru povedly. 
A budou ještě lepší. Potvrdilo se, že 
potenciál, na který léta poukazujeme, 
mají. Je na místě poděkovat všem, kdo 
se na jejich rozvoji a zdárném průběhu 
podíleli. Našim technickým službám, 
našemu Centru kultury a vzdělávání, 
zaměstnancům městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, pracovní sku-
pině vedené paní starostkou Bernfel-
dovou a panem náměstkem Pražákem 
a celé radě města. 

Na prosincovém zastupitelstvu byl 
schválen rozpočet Moravské Ostravy 
a Přívozu pro letošní rok. Podrobněji 
se s ním můžete seznámit ve vedlejším 
článku.  Patří k  podivnému politické-
mu standardu, že přestože jde o nej-
silnější rozpočet za posledních sedm 
let, který garantuje další rozvoj našeho 
obvodu, nebyl zastupiteli hnutí ANO, 
ODS a částí ČSSD podpořen. I bez nich 
to půjde.

Vše nejlepší v novém roce.
Dalibor Mouka,

místostarosta pro investice a místní 
hospodářství

(nezávislý za hnutí Ostravak)

Využívejte webový portál pro rychlej-
ší a efektivnější hlášení závad nebo ne-
dostatků v oblasti čistoty a pořádku na 
stránkách www.moap.cz, případně své 
podněty posílejte na e-mail: poradek@
moap.ostrava.cz. Hlásit můžete nejen 
poškozené značky, zničený mobiliář, díry 
v silnicích a na chodnících, ale i stromy, 
které se po zimě nezazelenaly, a další.

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled 
doporučených nabídek podniků. Stačí 
zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.
cz. 

Když ve dnech 
1. až 15. ledna za-
zvoní u vašich 
dveří tři králové – 
Kašpar, Melichar 
a Baltazar –, při-
spějte jim a pod-

pořte tak lidi, kteří možná v životě ne-
měli tolik štěstí jako vy. 

V rámci tradiční celorepublikové 
veřejné sbírky pořádané již poosm-
nácté Charitou České republiky totiž 
budou v  uvedených dnech do ostrav-
ských domácností přicházet tři krá-

lové s přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do nového roku. Jako poděkování 
přispěvatelům za podporu pro lidi 
v nouzi, k nimž prostřednictvím po-
skytovaných sociálních a zdravotních 
služeb Charity Ostrava tato pomoc 
plyne, budou tři králové přinášet do 

ostravských domácností dary v po-
době tříkrálových kalendářů a cukru. 
Děkujeme za podporu služeb pro lidi 
v nouzi. 

Více o záměrech užití Tříkrálové sbír-
ky na webu Charity Ostrava: www.ost-
rava.charita.cz.
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Informace k volbě prezidenta republiky
Volba prezidenta České republiky se 

v souladu s rozhodnutím předsedy Se-
nátu Parlamentu České republiky usku-
teční ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První 
den volby prezidenta začíná hlasování 
ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý 
den volby prezidenta začíná hlasování 
v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Případné 
II. kolo volby prezidenta se uskuteční 
ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stej-
ném čase jako v kole prvním.

Právo volit prezidenta republiky má 
každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den volby dosáhl věku 
18 let. Ve II. kole volby může volit 
i občan, který alespoň druhý den ko-
nání tohoto kola dosáhl věku 18 let. 
Překážkami ve výkonu volebního práva 
je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 

a omezení svéprávnosti k  výkonu vo-
lebního práva.

Hlasovací lístky budou všem voličům 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
volby prezidenta a budou k  dispozici 
rovněž ve volební místnosti. V případě 
konání II. kola obdrží volič hlasovací 
lístky přímo ve volební místnosti. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
možné. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožně-
no. Cizinci ve volbě prezidenta repub-
liky nehlasují.

Pokud volič nemá svůj občanský 
průkaz v  pořádku a nevlastní ces-
tovní pas, může v souvislosti s vý-
konem volebního práva nebo z dů-
vodu ztráty, odcizení, poškození 
nebo zničení občanského průkazu po-
žádat o občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 mě-
síc od data vydání, a to na Magistrátu 
města Ostravy, Gorkého 2, Moravská 
Ostrava (naproti těžní věži Dolu Jind-
řich), pro občany s  trvalým pobytem 
v územním obvodu Ostrava-město. 

V  prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do obál-
ky, kterou obdrží od volební komise, 
1 hlasovací lístek, který nijak neupravuje. 

Voliči, trvale hlášeni v městském ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří 
se ve dnech volby nebudou zdržovat 

v  místě trvalého pobytu, mohou po-
žádat na oddělení matriky a ohlašovny 
úřadu městského obvodu v  úředních 
hodinách o vydání voličského průkazu 
osobně až do 10. 1. 2018 do 16 hodin. 
O voličský průkaz může volič požádat 
i písemně nebo elektronicky prostřed-
nictvím datové schránky, nejpozději 
však do 5. 1. 2018. Písemná žádost za-
slaná poštou musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem. Voličský průkaz 
bude předán přímo voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s  ověře-
ným podpisem žadatele. Úřad na po-
žádání voliči průkaz také zašle. Vydán 
bude voličský průkaz samostatně pro 
I. i pro II. kolo volby. Žádat o vydání 
voličského průkazu pouze pro II. kolo, 
je pak ještě možné písemně do 19. 1. 
2018 a osobně do 24. 1. 2018. 

Předložení voličského průkazu a do-
kladu totožnosti opravňuje občana, aby 
byl zapsán do výpisu ze zvláštního se-
znamu voličů ve dnech volby v jakém-
koli volebním okrsku na území České 
republiky nebo v  jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Podrob-
nější informace k vydávání voličských 
průkazů poskytnou Alena Krömrová 
a paní Kateřina Mařáková na tel. čís-
lech 599 442 856 a 599 442 857.

Volič, kterému jeho zdravotní stav 
nedovoluje přijít do volební míst-
nosti, může požádat ve dnech volby 
okrskovou volební komisi, aby ho 
její členové navštívili s  přenosnou 
volební schránkou. Žádosti lze po-
dat již nyní u Jarmily Pinkové a Petry 
Karlové na tel. číslech 599  442  851 
a 599 442 852. 



3 V CENTRU DĚNÍ

Centrum prosycené vánoční atmosférou

Ježíškova vnoučata obdarovávala také v Ostravě

Připomeňme si prostřednictvím ně-
kolika snímků předvánoční atmosféru 
v  srdci Ostravy rozzářeném spoustou 
světýlek, úsměvů i jasu nejen v  očích 
dětí. Návštěvníky, kteří se vydali na vá-
noční trhy ze směru od radnice našeho 
obvodu, vedla k cíli jejich cesty Zámec-

ká ulice plná světel. A sotva vstoupili 
na Masarykovo náměstí, zatočila se jim 
hlava nejen ze spousty stánků, ale třeba 
také z jízdy na ruském kole nebo kolo-
toči, případně z rychlé jízdy na nasvět-
leném kluzišti. Nádhernou světelnou 
branou pak mohli projít až ke stromu 

uprostřed Masarykova náměstí a po čase 
stráveném nakupováním, poslechem 
hudby nebo povídáním s přáteli u punče 
v taverně se mohli vydat k Jiráskovu ná-
městí, jemuž vévodil ledový strom a slá-
mový betlém. Děti se mohly vyřádit na 
historickém dřevěném kolotoči, dospělí 

si prohlédli další stánky a poté se Sol-
nou ulicí, jíž procházeli pod dohledem 
velkolepých andělských trubačů ozna-
mujících, že jsou tu Vánoce, čas lásky 
a naděje, se společně vydali zpět, aby 
nepřišli o další část pestrého programu, 
který byl připraven na každý podvečer. 

Osamělí 
senioři 
dostali dárky

Městský obvod vytipoval 73 osa-
mělých seniorů, klientů pečovatel-
ské služby, a ve spolupráci se spo-
lečností Tesco v OC Futurum, jim 
umožnil splnění jejich vánočních 
přání. V předvánočních dnech byly 
na vánočním stromečku u vchodu 
do Tesca pověšeny papírové baňky, 
na nichž byla napsána přání senio-
rů v hodnotě do 300 korun a každý 
z kolemjdoucích, kdo měl zájem, 
mohl zakoupit uvnitř obchodu žá-
daný dárek a předat ho na infor-
mace Tesca. Zakoupené dárky byly 
předány pečovatelkám sociálního 
odboru městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz, které je těsně 
před Štědrým dnem roznesly obda-
rovaným. Děkujeme, že pomáháte!

PŘEJEME VÁM

šťastný nový rok 2018

V  listopadu loňského roku se měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz aktivně zapojil do charitativního 
projektu Českého rozhlasu Ježíškova 
vnoučata, za kterým stojí pracovni-
ce rozhlasu Olga Šrejbarová. Cílem 
projektu bylo oslovit osamělé seniory 
v domovech pro seniory či v jiných za-
řízeních sociálních služeb a zprostřed-
kovat jim splnění jejich přání v duchu 
motta: „Oni jsou tady od toho, aby si 
přáli – od splnění přání jsou tu Ježíško-
va vnoučata.“ Pečovatelská služba cent-
rálního ostravského obvodu vytipovala 
sedm osamělých seniorů, kteří napsali 
svoje přání, a to bylo následně zveřej-
něno na webových stránkách Ježíško-
vých vnoučat. Od tohoto okamžiku si 
již přání mohl přečíst na webu kdokoliv 

a rozhodnout se, zda se stane Ježíško-
vým vnoučetem a někomu jeho přání 
splní. A jak to vše dopadlo? 

Prvním obdarovaným byl pan Ivan, 
který si přál  CD přehrávač se sluchát-
ky. Dárek mu osobně předalo Ježíško-
vo vnouče – pan Petr – v  přítomnosti 
pečovatelky paní Pilařové, která nám 
zprostředkovala dojmy ze setkání…
„Pan Ivan moc nevěřil, že mu jeho přání 
někdo splní. O to větší bylo jeho překva-
pení a dojetí.“ V průběhu plnění jednot-
livých přání se ukázalo, že překážkou 
není ani vzdálenost. A tak do Ostravy 
dorazil balík pro paní Zuzanu od dárce 
až z Karlových Varů. Dojetí, vděk i slzy 
v očích, tak se dá popsat okamžik, kdy 
pečovatelka předávala paní Zuzaně  ba-
lík od Ježíška. „Jak mám poděkovat? 

Nikdy jsem od nikoho nedostala nic 
zadarmo,“ plakala dojetím paní Zuza-
na. „Už věřím, protože já svého Ježíška 
mám.“ A až z Prahy přijde další Ježíško-
vo vnouče splnit přání paní Aleně – vý-
let do zoologické zahrady,  nicméně po 
dohodě až na jaře. Paní Bohdana se se 
svým Ježíškovým vnoučetem setkala 
už koncem listopadu. A kromě splnění 
přání – navštívit zoo, což se uskuteční 
také až na jaře – společně naplánovali 
setkání v kavárně, takže možná vznikne 
nové přátelství. Začátkem prosince se 
setkala se svým Ježíškovým vnoučetem 
také paní Antonie, jež si přála navštívit 
Slezskoostravský hrad. Vzhledem k po-
časí se i toto přání splní obdarované 
až na jaře. Ale i tak nepřišlo Ježíškovo 

vnouče – paní Simona  – s  prázdnou 
a dámy si hned naplánovaly i návště-
vu divadelního představení. Také 
pan  Emanuel  byl obdarován svým Je-
žíškovým vnoučetem. To přineslo kro-
mě křížovek, které si pan Emanuel přál, 
také domácí bábovku. O předvánočním 
víkendu se splnilo přání i panu Rudolfo-
vi, jenž chtěl absolvovat výlet kamkoliv. 
Nakonec se rozhodl pro  vánoční trhy 
v  centru Ostravy. Hlavním důvodem 
byla skutečnost, že zde pracoval většinu 
svého produktivního věku jako taxikář, 
jeho stálým stanovištěm byl hotel Pala-
ce. Nepříznivý zdravotní stav ho dlou-
hodobě omezuje a již několik let nebyl 
venku. Z  tohoto důvodu přivítal mož-
nost vrátit se „na místo činu“. 

Překvapení, radost i dojetí. To 
vše  spojuje v okamžicích těchto setká-
ní jak obdarované, tak dárce. Paní Šrej-
barové z  Českého rozhlasu tímto také 
mnohokrát děkujeme za úžasný počin, 
který lidi, a o tom jsme se mohli sami 
přesvědčit, sbližuje a naplňuje radostí.



4ŽIJEME AKTIVNĚ

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v lednu dožívá 90 a více let:

Anežka Byšová, Vlasta Čížková, Olga Fikáčková, Arnošt Karas, Vanda Malá, 
Zdenka Malinová, Vlasta Mišeková, Milan Naar, Dagmar Pražáková, Ida Říhoš-
ková, Libuše Sládková, Melanie Wroblowská.
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Oceněný sportovec

Duhový most mezi mnou a tebou

Děti navštívily odborné dílny

Vánoční turnaj škol v basketbalu 
o pohár místostarosty 

Tanec bez hranic ukončil slavnostní koncert

Předvánoční čas trávili žáci základ-
ních škol městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz sportováním. ZŠ Gen. 
Píky zorganizovala vánoční turnaj pod 
záštitou místostarosty Víta Macháčka. 
A tak basketbalisté 4. a 5. ročníku bo-
jovali v tělocvičně Základní školy Gen. 
Píky. Kromě domácího týmu se účast-
nili také sportovci ZŠ Matiční a Ná-
dražní. Na klucích bylo vidět nadšení 
a zápal pro basketbal. Bylo krásné sle-
dovat, s  jakým nasazením bojovali 
o celkové prvenství. Každá škola ode-

hrála se svým soupeřem dvě utkání, 
která se započítávala do celkového 
hodnocení. Z turnaje tří škol vyšla ví-
tězně Základní škola Matiční, na dru-
hém místě skončila ZŠ Nádražní a na 
třetím pořádající ZŠ Gen. Píky. Kromě 
pohárů a medailí dostali žáci i drobné 
občerstvení.

Družstva v kategorii 6. až 9. ročníků 
odehrála svůj turnaj ve sportovní hale 
TJ Ostrava v ulici Varenské. Zde se 
zapojily týmy dokonce šesti škol – ZŠ 
Gen. Píky, ZŠ Nádražní, ZŠ Matiční, 
ZŠ Ostrčilova, ZŠ Zelená a ZŠ Gaj-
došova. Týmy byly rozděleny do dvou 
skupin, z nichž vyšli soupeři pro boje 
o konečné umístění. V utkání o 5. mís-
to zvítězila ZŠ Nádražní, která porazi-
la ZŠ Gajdošova, na 3. místě skončila 
ZŠ Matiční, která porazila ZŠ Ostrči-
lova 20:12. Vítězem Vánočního turnaje 
se stala ZŠ Gen. Píky, když ve fi nále 
porazila ZŠ Zelená 32:10. Kromě me-
dailí a drobných cen byli vyhlašováni 
také nejlepší hráči jednotlivých druž-
stev. Ze ZŠ Zelená byl oceněn Jakub 

Havelka, ze ZŠ Generála Píky to byl Jan 
Konarský.

Nejlepším střelcem  turnaje se stal 
Adam Štiak ze ZŠ Gen. Píky. Stejně 
jako hráči v mladší kategorii, si i star-
ší kluci odnesli kromě pohárů a me-
dailí i drobné dárky a organizátoři na 
ně nezapomněli ani s  občerstvením. 
Závěrečného ceremoniálu se účastnil 
místostarosta Vít Macháček, pod je-
hož záštitou se turnaj uskutečnil. A aby 
toho nebylo málo, do turnaje se zapojili 
také diváci, většinou žáci jednotlivých 
škol, kteří se při každé přestávce účast-
nili divácké soutěže ve střelbě na koš. 
A tak nejen hráči, ale i diváci si mohli 
vysoutěžit zajímavou odměnu. 

Celoroční, sociálně zacílený projekt 
MŠ Hornická, který je zaměřený na 
propojení světů dětí, seniorů a spole-
čensky znevýhodněných dětí, si všichni 
společně užívají napříč spektrem všech 
věkových skupin. K aktivitám, kterými 
se snažíme podporovat děti ze Selesi-
ánského střediska volného času Don 
Bosco, patřila i návštěva těchto dětí na 
našem dopravním hřišti, kde jsme si 
společně užili koloběžek a zažili legra-
ci při plnění úkolů s dopravní temati-
kou. Dalším společným projektem byl 
turnaj ve fl orbalu v rámci sportovního 

dopoledne, kde děti bojovaly do po-
sledního dechu.

A děti naší mateřinky se setkaly 
také s  babičkami a dědečky z domo-
va s  pečovatelskou službou. Děti jim 
předvedly krátký, hudebně-dramatický 
program a pak společně tvořili ozdob-
ný rámeček. V  předvánočním čase si 
mrňousci připravili pro seniory ještě 
jedno překvapení – pohádku s vánoč-
ní tematikou, společné zpíváni koled 
a malý dáreček, s nímž přišli babičky 
a dědečky v prosinci potěšit.

Ivana Sládková 

MŠ Lechowiczova se zapojila do do-
tačního programu statutárního města 
Ostravy na podporu vzdělávání a ta-
lentmanagementu v  oblasti technic-
kých a přírodních věd. Návštěva od-
borných dílen Střední školy stavební 
a dřevozpracující Ostrava se uskuteč-
nila v rámci projektu S Všeználkem za 
poznáváním přírodních a technických 
věd. 

Cílem bylo předat dětem co nejvíce 
poznatků o přírodních a technických 
vědách a tato exkurze k tomu byla na-
prosto perfektní. V  doprovodu mistra 
odborného výcviku žáci prošli celý 
areál střední školy. A za odborného, 
dětem blízkého, výkladu se podívali do 
různých odborných učeben, prohlédli 
si vybavení dílen a poznali a vyzkoušeli 

si práci s různými pracovními nástroji, 
jako jsou pila, fréza, bruska, vrtačka, 
nastřelovačka hřebíků a  další. Děti se 
dozvěděly, jak se dřevo zpracovává a co 
se z něj vyrábí. Měly možnost prohléd-
nout si výuku jiných povolání, jako je 
zedník nebo malíř, a seznámily se tak 
s profesemi, které pro ně nejsou úplně 
běžné. Reakce dětí byla úžasná. Zača-
ly si hned mezi sebou povídat, čím by 
chtěly být, až budou jednou velké. Díky 
této exkurzi získaly nové poznatky 
o dřevě a jeho zpracování a doplnily si 
tak své znalosti o praktické zkušenosti 
v  rámci prožitkového učení, čímž byl 
naplněn hlavní cíl projektu. Každý do-
stal na památku malý dárek v podobě 
vyřezaného obrázku na CNC dřevoob-
ráběcím stroji.        Roman Chovančík

Rozmístění kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobje-

mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od 7 
do 14 hod. a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 

8. 1. 
Arbesova 3 a 13, Korejská 22, Mugli-

novská 1 a 33, Na Liškovci 2, nám. Sv. 
Čecha 4, Orebitská 16 a 27–29, Špálova 
20 a 31, Zákrejsova 8. 

9. 1. 
Božkova 81–83, Dobrovského 8–10, 

Fügnerova 20, Hájkova 8–10, Hálkova 
12, Hlučínská 64–66, Na Náhonu 14, 
Newtonova 14, Palackého 50, Rovná 
22, Sokolská třída 76 a 88. 

10. 1. 
E. F. Buriana, Na Bělidle 1, Pelcova 4, 

Presslova 5–7, U Parku 8–10, Vítězná 
17–19, Vítězná 6–8, Sokolská třída 42, 
Hrušovská 9, Myslbekova 7, Křižíkova 

13–17 a 16. 
11. 1. 
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32, 

Gregorova 4, Gregorova 16, Jindřicho-
va 14–16, Křižíkova 8, Nádražní 109, 
Verdunská 5–7 a 17–19, Zborovská 
8–10 a 14–18, Živičná 12. 

29. 1. 
Josefa Lady 10–12, Na Desátém 25, 

Nádražní 60, Ostrčilova 17, Sokolská 
třída 69–71, Ženíškova 6–9, Bieblo-
va 20, Dostojevského, Gorkého 9–11 
a 19–21, Poděbradova 63, Jílová 10. 

30. 1. 
Engelmüllerova 4 a 14, Jirská 11, Má-

nesova 9, 10, 18 a 21, Mariánskohor-
ská 2, 3 a 17, Maroldova 4, Nádražní 
137–139. 

31. 1. 
Bieblova 3 a 10, Nádražní 73, Podě-

bradova 60, Milíčova 16, Střelniční 6, 
Zahradní 7, Zeyerova 1, Na Hradbách 
8, Msgre Šrámka, Tyršova–Čs. legií, 
Tyršova–Zahradní. 

Další rozmísťování bude pokračo-
vat v únoru 2018.

V polovině prosince vyvrcholil v pol-
ské Ratiboři (Raciborski Centrum Kul-
tury) slavnostním koncertem projekt 
přeshraniční spolupráce základních 
škol městského obvodu Moravská 
Ostrava a  Přívoz a  polské Ratiboře 
s  názvem Tanec bez hranic. Do závě-
rečného, téměř dvouhodinového kon-
certu se zapojilo všech 120 žáků, kteří 
předvedli české a  polské lidové tance, 
jež se během projektu naučili, doprová-
zené zpěvem lidových písní. Společné 
vystoupení všech účastníků bylo dů-
kazem toho, že projekt dokázal překo-
nat geografi cké, jazykové i společenské 
a kulturní hranice obou států, vytvořil 
nová přátelství a obohatil účastníky 
o nové zážitky a zkušenosti.

Tance bez hranic se v průběhu roku 
2017 účastnilo 120 žáků a 12 pedagogů 

Starostka obvodu Petra Bernfel-
dová a místostarosta Dalibor Mouka 
(druhý zleva) předali ocenění Mirkovi 
Gorolovi z nejúspěšnějšího klubu naší 
republiky – Boxing clubu Ostrava – za 
úspěšnou reprezentaci obvodu i celého 
města. 

Poděkování patří i trenérům Dalibo-

rovi Fröhlichovi (vlevo) a Jiřímu Koti-
bovi (vpravo). Mirkovi se letos podaři-
lo získat bronzovou medaile z mistrov-
ství Evropy juniorů Antalya 2017. Po 
Lukáši Konečném (1995) a Dušanovi 
Chromému (2009) je to třetí medaile 
z ME juniorů (do 19 let) vybojovaná 
pro Českou republiku. Gratulujeme!

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

  

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Maroldova 2987/1, 
3+1, 66,70 m2

Krásný byt po 
rekonstrukci!

Reální 1859/4  

prodejna  

125,33 m2

28. října 1872/114 prodejna 15,87 m²
Chelčického 691/8 prodejna 329,43 m²
Chelčického 693/7 kanceláře 113,04 m²
Hornopolní 2851/49 prodejna 18,96 m²
Na Jízdárně 2895/18 kanceláře 219,48 m²
Na Jízdárně 2895/18 kanceláře 58,90 m²
Nádražní 542/148 kanceláře 54,44 m²
Poštovní 1444/15 garáž 15,30 m²
Přívozská 1787/30 restaurace 156,72 m²
Reální 1859/4 prodejna 125,33 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Sokolská tř. 356/9 prodejna 29,41 m²
Sokolská tř. 2442/42 garáž 18 m²
Vojanova ul. prodejna 105,60 m²
Zahradní 147/1 kanceláře 180,45 m²

Arbesova 1059/9 2+1
Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Macharova 965/7 1+1
Maroldova 2987/1 3+1
Nádražní 544/168 3+1
Na Můstku 906/6 1+1
Orebitská 191/23 1+1
Palackého 56/91 1+1, 2+1
Spodní 2146/34 2+1
Úprkova 985/18 1+1
Vaškova 1449/19 1+1
Žofi e Podlipské 215/3 2+1

ze čtyř škol městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz – ZŠ Gajdošova, 
ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a  ZŠaMŠ 
Ostrčilova –  a  ze  Szkoły Podstawowe 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Śląskich w  Raciborzu. 
Slavnostní odpoledne v Ratiboři na-
vštívila také paní starostka městského 
obvodu Petra Bernfeldová s  panem 
místostarostou Vítem Macháčkem, pří-
tomni byli i ředitelé zapojených škol, 
vedení města Ratiboř a početná skupi-
na rodinných příslušníků žáků, a to jak 
z Polska, tak i z Ostravy.

Na projekt Tanec bez hranic by v le-
tošním roce mohl navázat další s  ná-
zvem Mezilidská komunikace – tváří 
v tvář bez internetu, který je v současné 
době v procesu schvalování. Nový pro-
jekt bude zaměřen na odtržení mladé 
generace od počítačů a internetu a do-
kázání toho, že je možné bavit se a zažít 
spoustu zajímavých věcí i mimo virtu-
ální realitu. Žáci se kromě toho naučí 
řešit krizové situace bez použití počí-
tačů a moderních technologií. Do pro-
jektu budou zapojeny stejné školy jako 
v aktuálně ukončeném.

Projekt „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) je fi -
nancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz


