
centrum www.moap.cz 1

www.moap.cz ŘÍJEN 2012

zpravodajzpravodajzpravodaj

centrum

Vážení 
spoluobčané,

ÚVODNÍK

Zastupitelstvo se 

sejde koncem měsíce

Zastupitelé obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz se sejdou na svém 
pravidelném 10. zasedání v úterý 
30. října. Začíná od 9 hodin v za-
sedací místnosti 306. Jednání je 
veřejné.  (red)

ZPRÁVA MĚSÍCE

V Přívoze se 28. září konal Svatováclavský jarmark. Hlavními hvězdami byli kníže Václav a jeho žena v po-
dání herců Alexeje Pyška a Evy Vejmělkové. „Letos jsme slavnost zorganizovali vlastními silami za pomoci 
Centra kultury a vzdělávání a technických služeb,“ řekla místostarostka Petra Bernfeldová s tím, že obvod 
ušetřil 140 tisíc korun. Na snímku jsou herci i místostarostové Dalibor Mouka a Petra Bernfeldová. 

Také díky iniciativě vedení obvodu 
a vstřícnosti vedení kraje zaháji-
la 20. září slavnostně svou činnost 
v Ostravě-Přívoze v ulici Palackého 
Vysoká  škola Karla Engliše. „Téměř 
za minutu dvanáct jsme s pomocí 
vedení kraje zabránili veřejné draž-
bě budovy prvorepublikové školy, 
kdy reálně hrozil vznik nové ubytov-
ny v již tak sociálně ohrožené lokali-
tě. Jsme rádi, že se podařilo to, v co 
před rokem ještě nikdo nedoufal. Je 
to jeden z kroků, které jsme slíbili, 
když jsme deklarovali naši snahu 
zachránit a oživit zdevastovanou, 
historicky významnou část našeho 
města,“ řekl místostarosta Dali-
bor Mouka. V domech soukromých 
vlastníků stojících naproti školy by 
po brzké rekonstrukci měly navíc 
vzniknout malometrážní byty pro 
studenty a zaměstnance školy.

V obvodě sídlí další vysoká škola

Rektorka prof. Ing. Renáta Hótová, Dr., s místostarostou Daliborem 
Moukou na slavnostním otevření školy. Foto: Pavla Mročková

Také tento rok se mohou lidé těšit 
na tradiční vánoční trhy, které se 
budou konat ve dnech 30. listopadu 
až 23. prosince na Masarykově ná-
městí. 

Návštěvníci se opět dočkají širo-
ké nabídky občerstvení. Jídlo a pití 
poskytne, stejně jako loni, pouze 
jedna cateringová společnost.  Měs-
to oslovilo čtyři renomované hotely 
z centra města, a to Imperial, Bo-

num, Mercure a Park Inn, z nichž 
jeden vybere. Požadavkem je po-
užívání kvalitních surovin a odpo-
vídající kulturnost prodeje. Krom 
toho budou moci ostatní prodejci 
nabízet potravinářské zboží určené 
k nepřímé spotřebě na místě a pou-
ze v uzavřených obalech. Výjimku 
tvoří prodej tradičního vánočního 
a cukrářského zboží, jako například 
trdelníky, výrobky z medu, vánoč-

ní cukroví, horké kaštany, ořechy 
apod. „Oproti minulému roku jsme 
připravili změnu. Šestnáct dosa-
vadních nevyhovujících plátěných 
stánků nahradíme dvaceti novými, 
které jsou dřevěné a kvalitní. Při-
nesou větší komfort pro prodejce,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka 
a dodal, že k dispozici bude celkem 
čtyřicet prodejních míst. 

Zájemci o pronájem stánků pro 

prodej dárkových, užitkových před-
mětů, ale i potravin určených k ne-
přímé konzumaci na místě, mohou 
podávat své žádosti do 19.  října do 
11 hodin. Hlavním kritériem pro 
výběr prodejců bude nabízený sor-
timent zboží. Cena za pronájem činí 
4,5 tis. Kč/m2 po dobu konání vá-
nočních trhů.  Podrobnosti najdete 
na webové stránce www.moap.cz 
v sekci Aktuálně.  (red)

Městský obvod připravuje tradiční vánoční trhy

Strážníci městské policie se vy-
pravili za prvňáčky. Na školních 
hřištích jim vysvětlovali základní 
pravidla silničního provozu. Žáci 
ze ZŠ Ostrčilova, ZŠ Generála Píky 
a ZŠ Gajdošova si vyzkoušeli jízdu 
zručnosti na kolech a koloběžkách. 
Poznali základní dopravní znače-
ní a policisté jim vysvětlili, co vše 
se může na cestách stát. „Určitě je 
správné a důležité neustále dětem 
připomínat, jak si v ulicích počínat. 
Zvláště když mnohé z nich chodí do 
školy i z ní samy. Jsem maminkou 
prvňáčka a vidím, co se denně děje. 
Stokrát můžeme opakovat, že silni-
ci přecházíme jen po přechodu a na 
zelenou, že se pokaždé rozhlédne-
me, jestli nejedou auta, že nevbíhá-
me mezi ně a ani se na chodnících 
v těsné blízkosti vozovky nepošťu-
chujeme a podobně. Bohužel statis-
tiky dopravní nehodovosti nejsou 
příznivé. Nejsmutnější jsou zejmé-
na zprávy o těžkých zraněních nebo 
dokonce usmrcení dětí. Opatrnosti 
není nikdy dost a tuto aktivitu měst-
ské policie podporuji a vnímám jako 
mimořádně potřebnou,“ řekla mís-
tostarostka Petra Bernfeldová.

Strážníci učili 

děti chování 

na silnici

Svatováclavský jarmark přivítal davy návštěvníků

Místostarostka Petra Bernfeldová 
přišla mezi malé školáky.
 Foto: Pavla Mročková

V centru Ostravy se bude ve dnech 
10. října až 11. listopadu konat akce 
studentů pod názvem Kukačka. Or-
ganizuje ji Fakulta umění Ostravské 
univerzity spolu s Galerií Fiducia. 
Svou tvorbu představí domácí i za-
hraniční umělci, ale především také 
studenti. Městský obvod podporuje 
tuto akci již druhý rok. Kukačka je 

skvělý nápad, který se snoubí s kre-
ativitou, uměním a nadšením mla-
dých výtvarníků, jimž bezúplatně 
poskytneme výlohy volných neby-
tových prostor. „Letos jsme se roz-
hodli, že ve výstavní galerii promě-
níme Husův sad. Jsem přesvědčena 
o tom, že plastiky budou parčíku 
velmi slušet a kolemjdoucí se rádi 

v každodenním spěchu na chvilku 
zastaví. Tento originální projekt 
mladých výtvarníků je dobrým pří-
kladem, jak oživit a ozvláštnit cent-
rum Ostravy. Dokážu si docela dob-
ře představit, že podobné výstavy 
v parcích, ulicích i na náměstích by 
se mohly stát tradicí,“ říká místosta-
rostka Petra Bernfeldová. (pam)

Petra Bernfeldová: Studenty vždy rádi podpoříme

v posledních dvou 
měsících jsme byli 
téměř každodenně 
zahlcováni sdělova-
cími prostředky o so-
ciálních problémech 
a sociální práci v čás-
ti našeho obvodu. Co je to sociální 
práce a jaká má být? 

Každý z nás  má jakousi před-
stavu o tom, co je to sociální prá-
ce. Vybaví se nám např. pomoc 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
fi nanční situaci, nebo třeba po-
moc seniorům v případě nemoci, 
ale také pomoc dětem, kterým 
chybí zázemí šťastného domova 
apod. Jinými slovy se dá říci, že 
všem těmto cílovým skupinám 
hrozí sociální vyloučení, čili na-
hromadily se u nich důvody, které 
vedou k životní krizi. Právě tady 
nastupuje role obce, která má 
základní povinnost v oblasti soci-
ální politiky vůči svým občanům 
a která tuto svou povinnost napl-
ňuje prostřednictvím práce svých 
sociálních pracovníků. 

Zanedbání problému či rezi-
gnace na jeho řešení s sebou do 
obce přináší sociální napětí a ná-
růst extremistických aktivit. Pod-
statně se tak snižuje kvalita živo-
ta v obci, a to jak pro obyvatele 
sociálně vyloučené, tak pro ostat-
ní. Náš odbor sociálních věcí dis-
ponuje kvalifi kovanými sociální-
mi pracovníky, jejich každodenní 
prací je řešení problémů jednot-
livých klientů ohrožených sociál-
ním vyloučením, a to často i nad 
rámec svých běžných pracovních 
povinností. Přesto jsou nezřídka 
terčem kritiky těch občanů, kteří 
jsou přesvědčeni, že mohli nebo 
měli udělat pro někoho ještě mno-
hem více, nebo naopak, že pro 
jiného toho dělají přespříliš. Na 
tomto místě bych proto rád zdů-
raznil, že obec při poskytování 
sociálních služeb svým občanům 
postupuje podle jediného kriteria, 
kterým je míra ohrožení sociál-
ním vyloučením. Není to ani věk, 
ani pohlaví, ani náboženská či 
etnická příslušnost. Důležité také 
je, že pomoc musí působit na lidi 
aktivně, podporovat rozvoj jejich 
samostatnosti a motivovat je k ta-
kovým činnostem, které nevedou 
k dlouhodobému setrvání nebo 
prohlubování nepříznivé sociální 
situace. To samozřejmě předpo-
kládá součinnost lidí, kterým je 
pomoc poskytována a jejich sna-
hu svůj nepříznivý stav řešit, ne-
boť to je podstatou sociální práce. 
Právě nedostatek této snahy u ně-
kterých občanů a jejich představa 
o právech bez současného plnění 
povinností je však současně tím, 
co celý proces sociálního začleňo-
vání, které je cílem sociální práce, 
mnohdy komplikuje, či zcela zne-
možňuje.

Jiří Havlíček, starosta

Regenerace sídliště

Veřejné projednání k regeneraci 
sídliště Fifejdy II se bude konat 
ve středu 17. října od 17 hodin 
v jídelně při ZŠ Gen. Píky. Více in-
formací najdete na www.moap.cz.
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ANKETA

KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

ANKETA ZASTUPITELŮ

Vladimír Dvořáček, ČSSD:

Stodolní ulice jednoznačně patří 
mezi zajímavosti, které Ostravu 
proslavily. Bohužel v  současné 
době její návštěvnost upadá a její 
kouzlo se vytrácí. Je potřeba 
v rámci legislativy ošetřit nega-
tivní jevy, které se zde projevují 
a mají tuto situaci za následek. 
Taktéž je potřeba myslet na ob-
čany, kteří v dané oblasti bydlí 
a jichž se provoz ulice týká nejvíce. 
V neposlední řadě je důležité do 
dané lokality investovat fi nanční 
prostředky. Fenomén „Stodolní 
ulice“ nesmíme nechat usnout.

Miroslav Svozil, ODS:

Stodolní ulice nesporně patří k fe-
noménům Ostravy. Věčným pro-
blémem zůstává soužití rezidentů,  
provozovatelů klubů a návštěvní-
ků. V minulém volebním obdo-
bí  se podařilo toto soužití mírně 
vylepšit – instalací ekologických 
grilů, zvýšením bezpečnosti. Nyní 
bych doporučoval zvýšenou to-
leranci města k provozování za-
hrádek,  na druhé straně větší 
aktivitu městské policie na poli 
bezpečnosti; novela zákona dává 
městské policii vyšší pravomoce.

Josef Blahuta, KSČM:

Stodolní a okolní ulice mohly být 
centrem odpočinku, setkávání 
a zábavy. Vznikaly samovolně ak-
tivitami restauratérů, ale vhodný 
rámec všemu dal až náš měst-

ský obvod, který zde investoval, 
a to nejen do úpravy komunika-
cí. Dnes je Stodolní velmi často 
spojována s trestnou činností, 
alkoholem, drogami a prostitucí. 
O tom osobně nemám žádné dů-
kazy, avšak přesně vím, jak odpu-
divě vypadá v sobotu ráno. Nesta-
la se tím, čím mohla být. A to je 
škoda.  

Lukáš Semerák, Ostravak:

Oblast Stodolní ulice vnímám 
jako promarněnou příležitost vy-
tvořit v centru města oázu kultu-
ry a příjemné místo k setkávání. 
V době, kdy se na ní scházeli mla-
dí umělci, se o ní nikdo nestaral. 
Vysoké ceny nájemného pak kul-
turu pohřbily. Věřím, že se podaří 
na Stodolní kulturu vrátit a zbavit 
ji vandalismu a nepořádku. To, co 
se tam dnes děje v nočních hodi-
nách, se mnohdy vymyká nejen 
zdravému rozumu, ale i zákonům.

Kateřina Švejdová, 

TOP 09:

Stodolní ulice je věhlasná po celé 
republice. Byla bych ráda, kdyby 
její sláva nezapadla. Má svou at-
mosféru, takže je na čem budovat 
a toto kulturně-gastronomické 
centrum dále rozvíjet. Plně pod-
poruji vedení našeho obvodu 
v tom, aby se noční provoz uvedl 
do souladu s platnými zákony. 
Naši spoluobčané, kteří v této lo-
kalitě bydlí, mají právo na klidný 
odpočinek ve svých domovech. 

Jak vnímáte Stodolní ulici a jak vidíte 

její budoucnost?

Souhlasíte s tím, že 

obvod omezil provoz 

předzahrádek v ulici 

Stodolní po 22. hodině?

Nikol Malinová, 

20 let, na mateřské 

dovolené:

„Bydlím tady kousek 
a musím říct, že jsem 
tomu ráda. Ten hluk, který ze Sto-
dolní vychází, byl děsivý. Jsem 
ráda, že město s tím začalo něco 
dělat. Doufám, že se nyní situace 
v této lokalitě aspoň trochu zklid-
ní.“

Ondřej Šula, 23 let, 

vazač:

„Moc na Stodolní sice 
nechodím, ale i kdybych 
chodil častěji, omezení 
předzahrádek mi nevadí. Spíše 
naopak. Myslím si, že je dobře, 
že zahrádky budou otevřeny stej-
ně jako jinde ve městě. Omezí to 
hluk v noci a pak ten nepořádek, 
který je zde každé ráno obrovský. 
Takže s tímto krokem obvodu 
souhlasím.“

Lukáš Kohoutek, 

32 let, technik:

„Ulice Stodolní je feno-
mén a jako k takovému 
by se mělo město i cho-
vat. Na jednu stranu si říkám, že 
proč by zde měly mít otevřené 
zahrádky déle než jinde ve městě. 
Na stranu druhou by to ale právě 
Stodolní neuškodilo. Je ale prav-
da, že já osobně se sem chodím 
bavit nehledě na to, jak dlouho 
můžu sedět venku. Takže je mi to 
vlastně docela jedno.“

Martina Pešková, 29 let, 

advokátka:

„Naprosto s tímto rozhodnutím 
souhlasím. Ostatně, zeptejte se 
kohokoliv, kdo v lokalitě poblíž 
Stodolní bydlí, a všichni vám řek-
nou to samé. V létě se zde totiž 
opravdu nedá spát. Nemůžeme si 
ani kvůli neúnosnému hluku ote-
vřít okna. To ale není vše. Každé 
ráno musím touto ulicí projíždět 
autem a vím moc dobře, kolik 
rozbitého skla je u předzahrádek.  
Takže doufám, že se tímto opatře-
ním nepořádek zmírní.  (pam)

Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz:
Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444  
(Po a Pá ve stanovenou dobu).
Telefonní číslo na sekretariát: 
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz
Úřední deska se nachází při vstupu 
do levého křídla budovy Nové rad-
nice, elektronická verze na www.
moap.cz. Spisovna úřadu (stavební 
archiv) – tel. č. 596 623 230.

Úřední doba:
Po a St od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod., Čt od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 16 hod. 

Úřední doba odboru sociálních 
věcí:
Po a St od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod.

Z městského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Přívoz, 

kteří se dožívají 90 a více 

let v říjnu:

Ludmila Dvorská, Jan Hofmann, 
Bohumila Jaskulová, Oldřich Ka-
minský, Arnošt Melcer, Zdeněk Mr-
nuštík, František Novotný, Marie 
Pawliková, Marie Řehulková, Ja-
roslava Sochorková, Štěpánka Sta-
churová, Marie Swiatková a Svatava 
Šlauerová.

Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz se dále 

intenzivně zabývá situací 

ve Stodolní ulici. 

Cílem radnice je podpořit a pomo-
ci dění ve Stodolní ulici za denního 
světla a v běžné všední dny a udělat 
ze Stodolní opět kulturní a gastro-
nomické centrum Ostravy. Bohužel 
pověst Stodolní byla velmi pošramo-
cena eskalací nočního narušování 
veřejného pořádku, na což dlouho-
době poukazují bezpečnostní složky 
operující v prostoru Stodolní ulice. 
Dle rozhodnutí vedení obvodu je 
proto nutné noční provoz Stodolní 
ulice uvést opět do souladu s existu-
jícími platnými zákony, vyhláškami 

a nařízeními, které platí na území 
celého města.

„Dlužíme to občanům bydlícím 
v lokalitě Stodolní ulice, také si ale 
stěžují provozovatelé restaurací 
v ostatních částech města, kteří po-
ukazují na neoprávněné podnika-
telské výhody provozovatelů ve Sto-
dolní ulici například v podobě jinde 
důsledněji kontrolovaného nočního 
provozu předzahrádek. To by mohlo 
mít pro obvod nepříjemné právní dů-
sledky,“ shodují se radní  městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Cílem snažení je navrátit Stodolní 
ulici její původní věhlas kulturního 
a zajímavého místa na mapě Ostravy 
a celé České republiky. 

Ze Stodolní má být opět 

kulturní centrum města

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 
pro rok 2013 v oblastech:

I.  kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, 
scénického, literárního a ostatního umění)

II.  sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 
vzdělávacích aktivit

III.  sociální práce a vytváření lepších životních podmínek 
pro zdravotně postižené

O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, 
které do 30. listopadu 2012 podají přihlášku (na předepsaném 
formuláři, který je umístěn na webových stránkách městského 
obvodu) s příslušnými náležitostmi. 

Bližší informace: 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Odbor školství a volnočasových aktivit 
Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
telefon: 599 444 278, e-mail: slachtova@moap.ostrava.cz 
nebo na www.moap.cz

Úklid ulice stojí každoročně bezmála 800 tisíc  korun. Pracovníci 
technických služeb Stodolní uklízí každé ráno.  Foto: Pavla Mročková  

Rekonstrukci ulice Matiční v úseku 
od Přívozské po ulici Dr. Šmerala, 
včetně jejího zprůjezdnění zahájíme 
po dokončení oprav plynovodu. Jde 
o investiční akci našeho obvodu. 
„V původním projektu se předpo-
kládalo vykácení všech dřevin na 
ulici, kromě dvou jasanů u ulice Pří-
vozské. V průběhu zadávacího říze-
ní jsme ale návrh přehodnotili tak, 
aby osmnáct vzrostlých stromů ne-
padlo. Vykáceno bude nakonec jen 
šest stromů, které zastiňovaly okna 
školy. Namísto nich je nařízena ná-
hradní výsadba,“ uvedl místostaros-
ta Dalibor Mouka a pokračoval: „Bu-

dujeme chodníky po obou stranách 
ulice Matiční a cyklistickou stezku 
ve vozovce u školy. Ulice Matiční 
bude jednosměrná s přikázaným 
směrem jízdy vpravo v ul. Dr. Šme-
rala a z důvodu zvýšení bezpečnosti 
zde bude umístěna značka STOP. 
Ze stejného důvodu budou v ulici 
Matiční instalovány tři zpomalovací 
retardéry,“ doplnil Dalibor Mouka. 
Retardéry budou umístěny i na kři-
žovatce Dr. Šmerala a Matiční, Ma-
tiční a Přívozská a uprostřed ulice 
Matiční před vchodem do základní 
školy. Náklady na rekonstrukci činí 
cca 2,1 milionu korun.  (pam)

Zprůjezdnění Matiční ulice

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz rozjel na podzim řadu in-
vestičních akcí. Kupříkladu budo-
va Základní školy Matiční v ulici 
30. dubna se po výměně oken dočká 
do konce října také nové fasády. In-
vestice vyjde na téměř osm milionů 
korun. 

V současné době probíhá 2B eta-
pa regenerace sídliště Šalamou-
na v hodnotě zhruba 8,2 milionu 
korun. Dokončena by měla být do 
poloviny listopadu. V rámci této 
akce se rekonstrukce dočká ulice 
Hornická v úseku od ulice Na Jíz-
dárně až k vjezdu do mateřské školy 
a ulice Šalamounská včetně přileh-
lého vnitrobloku v ulici Hornické. 
Další částí je řešení vnitrobloku za 
obchodem Hruška. „Rekonstruuje-
me vozovky a chodníky, budujeme 
parkovací stání, kterých zde bude 
celkem 81, stavíme dvě hřiště pro 
děti předškolního věku a plochu pro 
denní rekreaci dospělých se třemi 

posilovacími sestavami. Dále upra-
víme veřejné osvětlení a zajistíme 
sadové úpravy,“ uvedl místostaros-
ta Dalibor Mouka.  Na regeneraci se 
obvodu podařilo získat dotaci z mi-
nisterstva pro místní rozvoj ve výši 
čtyř milionů korun, stejná částka 
bude uhrazena z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy. 

„Dokončujeme také výměnu vý-
tahů v domech Arbesova 9, 11, 15. 
Probíhá  výměna oken a zateplení 
střechy a fasády domu Nedbalova 
31. V říjnu bude zahájena i kom-
plexní rekonstrukce domu 195 v uli-
ci Nádražní,“ informoval Dalibor 
Mouka. Doplnil, že obvod chystá 
tento měsíc ještě další opravy – re-
konstrukci vozovky v ulici Zeyerova, 
fasády a střechy domu číslo 8 v Ži-
vičné, rekonstrukci chodníku v ulici 
Hollarova, rozšíření parkoviště En-
gelmullerova a rekonstrukci ulice 
Dostojevského a Tolstého.

  (red)

Obvod opravuje školu, ulice i sídliště

Centrum je průjezdné

Cestující již využívají novou tram-
vajovou zastávku Karolina v ulici 
28. října. Stejně tak i řidiči mohou 
tímto úsekem projíždět bez omeze-
ní. Vybudování nových tramvajo-
vých zastávek stálo město Ostrava 
necelých 82 milionů korun.   (pam)
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Právo volit do Zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje má každý ob-
čan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje. Překážkami ve vý-
konu volebního práva je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svo-
body a ochrany zdraví lidu, výkon 
základní nebo náhradní vojenské 
služby, vyžaduje-li to bezpečnost 
státu, a zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům. 

Hlasovací lístky budou všem 
voličům dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. Budou  k dispo-
zici také v každé volební místnosti. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není možné. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou 

totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem Čes-
ké republiky. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 

Pokud volič nemá svůj občan-
ský průkaz v pořádku a nevlastní 
cestovní pas, může  v souvislosti 
s výkonem volebního práva nebo z 
důvodu ztráty, odcizení, poškození  
nebo zničení občanského průkazu 
požádat o občanský průkaz bez stro-
jově čitelných údajů  s dobou plat-
nosti 1 měsíc od data vydání, a to na 
Magistrátu města Ostravy, Gorkého 
2, Moravská Ostrava. V prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží volič do jedné k tomu urče-
né úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku, který vkládá 
do úřední obálky, může zakrouž-

kováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. 

Stálý seznam voličů pro volby do 
zastupitelstev krajů bude uzavřen 
ke dni 10. 10. 2012. Znamená to, 
že volič vykoná své volební právo 
v tom volebním okrsku, ve kterém 
byl k tomuto dni veden v evidenci 
obyvatel jeho trvalý pobyt. Změna 
údaje místa trvalého pobytu v době 
od uzavření seznamů do dne konání 
voleb nemá na jeho zařazení do se-
znamu voličů žádný vliv.

Voliči, trvale hlášeni v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kteří se ve dnech voleb nebudou 
zdržovat v místě trvalého pobytu, 
mohou požádat na oddělení mat-
riky a ohlašovny úřadu městského 
obvodu v úředních hodinách o vy-
dání voličského průkazu osobně až 
do 10. 10. 2012. O voličský průkaz 
může volič požádat i písemně, nej-
později však do 5. 10. 2012. Písem-

ná žádost musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem. Voličský prů-
kaz bude předán přímo voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem žadatele. 
Úřad na požádání voliči průkaz také 
zašle. Předložení voličského průka-
zu a dokladu totožnosti opravňuje 
občana, aby byl zapsán  do výpisu 
ze stálého seznamu voličů ve dnech 
voleb v jakémkoli volebním okrs-
ku spadajícím do územního obvo-
du kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. Volič-
ský průkaz vydaný občanovi s trva-
lým pobytem v městském obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz je tedy 
možné použít k hlasování ve vo-
lebním okrsku, který svým územím 
spadá do Moravskoslezského kraje. 
Podrobnější informace k vydávání 
voličských průkazů vám poskytne 
paní Alena Krömrová na tel. čísle 
599 442 118.

Prosíme voliče zařazené do voleb-

ních okrsků číslo 9 a 10, aby nepře-
hlédli, že došlo  ke změně volebních 
místností pro uvedené okrsky. Dří-
ve měly okrsky volební místnosti 
v budově MEDIUM SOFT, a. s., 
Cihelní 14 a nyní budou umístěny 
v Základní škole Ostrava, Kounico-
va 2. U volebních okrsků číslo 1, 38 
a 39 nedošlo ke změně adresy sídla, 
ale pouze ke změně názvu objektu. 
U okrsku číslo 1 se změnila Vyšší 
odborná škola sociální na Vysokou 
školu Karla Engliše a u okrsků čís-
lo 38 a 39 se Dům s pečovatelskou 
službou změnil na Dům zvláštního 
určení.

Volič, kterému jeho zdravotní 
stav nedovoluje přijít do volební 
místnosti, může požádat ve dny vo-
leb okrskovou volební komisi, aby 
ho její členové navštívili s přenos-
nou volební schránkou. Žádosti lze 
také podat již nyní u paní Bc. Jarmi-
ly Křenové na tel. čísle 599 442 415 
a paní Martiny Slívové Hartelové, 
DiS., na tel. čísle 599 442 332. 

Informace k volbám do zastupitelstev krajů
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se 

uskuteční ve dnech 12. října 2012 od 14 hodin do 22 hodin 

a 13. října 2012 od 8 hodin do 14 hodin.
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Již pojedenácté pořádá městský 
obvod u příležitosti Mezinárodní-
ho dne seniorů společné setkání 
představitelů městského obvodu 
s našimi seniory v Klubu Parník. 
Den seniorů se tentokrát uskuteč-
ní v pondělí 8. a 22. října, vždy od 
12 do 14.30 hodin (1. setkání) a od 
15.30 do 18 hodin (2. setkání).

V zábavném programu vystou-
pí kapela Combo Zbyška Brzusky 
(swingové melodie a známé ever-
greeny), orientální tanečnice a na 
programu bude i pásmo muzikálo-
vých a populárních písní v podání 
studentů Pop Academy. Součástí 
odpoledne bude také pohoštění 
a drobný dárek. Návštěvníci se mo-
hou těšit také na  nabídku sociálních 
služeb formou letáčků. „Vstup na 
akci je zdarma, ale vzhledem k vel-
kému zájmu je nutné si vyzvednout 
rezervační vstupenku. Vstupenky lze 
až do naplnění kapacity vyzvedávat 
v kanceláři č. 434 v budově věžáku 
v ul. Ostrčilova,“ uvedl místostaros-
ta Tomáš Kuřec. 

Jako součást Týdne sociálních 
služeb vyhlášeného Asociací po-
skytovatelů sociálních služeb ČR se 
dále uskuteční ve středu 10. října od 
8 hodin do 16.30 hodin Den otevře-
ných dveří v domě zvláštního určení 
ul. Gajdošova. Návštěvníci z řad ve-
řejnosti si budou moci prohlédnout 
prostory, nahlédnout také do bytu, 
obdrží informace o pečovatelské 
a odlehčovací službě a budou jim 
zodpovězeny dotazy na tyto služby.
  (red)

Den seniorů

Strážníci zvou na kurz

Městská policie Ostrava zve na 
další z letošních bezplatných 
kurzů, které pořádá v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 31. října od 16 hodin 
v budově v ul. Hlubinské 6 v Mo-
ravské Ostravě. „Říjnové téma 
setkání s občany jsme nazvali 
Nebezpečný internet. Hovořit se 
bude o možných rizicích pro děti 
i dospělé, kteří se na internetu 
pohybují, ať už ve vztahu k se-
znamování se, chatování, staho-
vání fi lmů a hudby i programů, 
probírat se bude i kyberšikana,“ 
zvou veřejnost strážníci. Seznámí 
účastníky kurzu také s možnostmi 
obrany a možnými řešeními v pří-
padě, pokud už nějaký problém 
v souvislosti s využíváním inter-
netu nastane. Samozřejmě nebu-
de chybět oblíbená sebeobrana 
a ani tentokrát nebude scházet 
dětský koutek pro děti účastníků 
kurzu.  (red)

Starosta vítal prvňáky

Celkem 541 prvňáků šlo v našem 
obvodě začátkem září poprvé do 
školy. Byl u toho také starosta 
Jiří Havlíček, který navštívil Zá-
kladní a mateřskou školu Ostrči-
lovu. Před budovou hrála jazzová 
kapela Old Daddy´s Dixie, malé 
žáčky vítali starší spolužáci v kos-
týmech. „Každoročně navštěvuji 
jednu z našich základních škol. 
Letos přišla na řadu Ostrčilova. 
Navštívil jsem prvňáčky ve dvou 
třídách. Dětem jsem slíbil, že za 
nimi zajdu i za deset měsíců a ze-
ptám se, jak se jim dařilo a samo-
zřejmě, jak se jim ve škole líbí,“ 
řekl starosta. Podotkl, že je škola 
krásně zrekonstruovaná. „Plánu-
jeme ještě opravu tělocvičen, kte-
ré to již opravdu potřebují. Školu 
ale ještě čeká zateplení a výměna 
oken,“ prozradil plány Jiří Havlí-
ček. Je rád, že ve školách žáků ne-
ustále přibývá a že se jim podmín-
ky k učení rok od roku zlepšují.
  (pam)

Díky nasbíraným víčkám mají děti hřiště
Přes sto dětí v mateřské 

škole v ulici  Lechowiczova 

dostalo dárek. Na své 

zahradě mají plno nových 

herních prvků.

Po letech čekání má školka moder-
ní, bezpečné a především zábavné 
dětské hřiště. Vděčí za to společnos-
ti Pivovary Staropramen a jejímu 
projektu Sbírej víčka, postavíme… . 
Díky němu mohou děti využívat dvě 
nové houpačky, skluzavku, vláček 
s vagonky, dva komplety fotbalo-
vých branek se sítí a šest odpadko-
vých košů. K  vybavení zahrady po-
sloužila sesbíraná víčka z PET lahví, 
na další část společnost Pivovary 
Staropramen přispěla fi nanční část-
kou. „Byli jsme osloveni zástupci 
této společnosti, abychom doporu-
čili některou školní zahradu. Vybra-
li jsme právě MŠ Lechowiczova. Re-
konstrukce zahrady této mateřské 
školy je pro fi nanční náročnost roz-
členěna do pěti etap. Tento projekt 
nám výrazně pomohl při realizaci 

jedné z nich. Proto děkujeme spo-
lečnosti Pivovary Staropramen, dě-
tem, jejich rodičům i mateřské ško-
le za jejich aktivitu a pomoc,“ uvedl 
starosta Jiří Havlíček.  Místostaros-
ta Tomáš Kuřec jej doplnil: „Sku-

tečně,  po dobu až dvou let máme 
fi nance pro tuto školku vyčerpané. 
Vždyť jsme do ní vložili nemalé pro-
středky na zateplení a nová okna.  
Proto jsme za oživení zahrady her-
ními prvky opravdu vděčni.“  (pam)

Starosta Jiří Havlíček (uprostřed) s místostarostou Tomášem Kuře-
cem(vlevo) a generálním ředitelem Pivovarů Staropramen Zbynkem 
Kovářem sledují hru dětí u nového vláčku.
 Foto: Pavla Mročková.

Muž hodil cihlou 

po služebním vozidle

Zcela bezdůvodně hodil mladý 
muž cihlu na auto městských 
strážníků. Stalo se tak v centru 
Ostravy ve chvíli, kdy asistovali 
zdravotníkům při ošetření paci-
enta. Cihla zasáhla střechu a po-
škodila výstražné světelné a zvu-
kové zařízení (majáky). Po činu se 
mladý muž dal na útěk, policisté 
se však vzápětí rozběhli za ním. 
Na výzvy k zastavení dotyčný ne-
reagoval, strážníci jej dostihli po 
krátké honičce ve chvíli, kdy se 
snažil vběhnout do nedalekého 
baru. Mladého výtržníka (20 let) 
odvedli zpět k poškozenému vozu. 
Na místě se ale shromáždilo větší 
množství osob, které začaly vul-
gárně nadávat strážníkům a vyža-
dovaly, aby byl zadržený mladík 
puštěn. Strážníci si proto přivolali 
posily, za jejichž přítomnosti byl 
zákrok dokončen. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byl 
výtržník předán přivolaným po-
licistům.

Řidička se vymlouvala, 

že nezná značky

Strážníci městské policie řešili 
případ na parkovacím místě vy-
hrazeném pro invalidy. Neopráv-
něně tam parkovala dvacetiletá 
řidička, která neměla řidičský ani 
občanský průkaz. „Zarážející ale 
bylo její zdůvodnění přestupku. 
Žena doslova uvedla, že vůbec 
nevěděla, že tady nemůže parko-
vat. A dodala - víte, já značky moc 
nepoznám,“ nestačila se divit pre-
ventistka Vladimíra Zychová.

Od 22. do 23. 10. 
Nádražní 137-139, Mánesova 6, 
Mánesova 9, Mánesova 10, Má-
nesova 18, Maroldova 4, Jirská 11, 
Mariánskohorská 2, Mariánsko-
horská 3, Mariánskohorská 17, En-
gemüllerova 4, Engemüllerova 14.

Od 23. do 24. 10. 
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Na De-
sátém 25, Gregorova 4, Gregoro-
va 16, Josefa Lady 10, Ženíškova, 
Zborovská 14-18, Jindřichova 14-
16, Živičná 12, Křižíkova 8, Křiží-
kova 16.

Od 24. do 25. 10. 
Valchařská 4-6, Gorkého 9-11, 
Gorkého 19-21, Tolstého, Verdun-
ská 5-7, Verdunská 17-19, Zbo-
rovská 8-10, Bachmačská 15, Ba-
chmačská 30-32, Slavíčkova 5-7, 
Křižíkova 13-17, Sokolská třída 69-
71.

Od 25. do 26. 10.
Sokolská třída 76, Sokolská třída 
88, Vítězná 1, Vítězná 8, Vítězná 
17-19, Preslova 5-7, Pelclova 4, E.F. 
Buriana, Hrušovská 14, Na Bělidle 
1, Na Bělidle 8, U Parku 8-10.

Od 29. do 30. 10.
Muglinovská 33, Gebauerova 11, 
Newtonova 14, Kosmova 18-20, 
Orebitská 16, Gebauerova 12, 
Fügnerova 20, Korejská 24-26, 
Hájkova 8-10, Orebitská 27-29, 
Trocnovská 25, Hlučínská 64-66.

Od 30. do 31. 10. 
Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrej-
sova 8, Macharova 21, Na Liškovci 
2, Wattova, Libušina, U Tiskárny, 
Špálova 20, Špálova 31, Šafaříko-
va 11, Jungmannova 6-8.

Bílý kruh pomáhá 

obětem 
Pomoc obětem kriminality v našem 
městě nabízí občanské sdružení Bílý 
kruh bezpečí. Jeho služeb využívají 
občané Ostravy a přilehlého regio-
nu již 15 let. Pomoc poskytuje nejen 
samotným obětem trestné činnosti, 
ale rovněž svědkům trestné čin-
nosti nebo pozůstalým po obětech. 
Poskytované služby jsou bezplatné, 
diskrétní a nestranné. Služba je vždy 
zajišťována psychosociálním a práv-
ním poradcem. V poradně je možno 
získat především právní informace, 
čerpat psychosociální pomoc a emo-
ciální podporu. Ve velmi závažných 
případech můžou odborníci poskyt-
nout i doprovod k soudu nebo po-
můžou se získat fi nanční odškodně-
ní od státu nebo z nadačních fondů. 
Ostravská poradna  Bílého kruhu 
bezpečí sídlí v Domě kultury města 
Ostravy na adrese 28. října 124 a je 
v provozu bez objednání každé úterý 
a středu od 16 do 18 hodin, tel. kon-
takt je 597 489 204.  (red)

Kontejnery na velkoobjemový odpad

POLICEJNÍ STŘÍPKY

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v měsíci říjnu 2012:

Další organizací, kterou ve zpra-
vodaji představíme, je Diecézní 
charita ostravsko-opavská. Jedná 
se o nestátní neziskovou organi-
zaci, která byla zřízena diecézním 
biskupem Františkem Václavem 
Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako 
účelové zařízení s vlastní právní 
subjektivitou. Jejím posláním je 
prokazování caritas – milosrdné 
lásky, a to všem lidem bez rozdílu. 
Děje se tak především prostřednic-
tvím mnoha služeb. Cílem je podat 

pomocnou ruku všem lidem, kteří 
se ocitli v sociální, materiální, zdra-
votní, duševní, duchovní nebo jiné 
nouzi, a to bez ohledu na vyznání, 
rasu nebo národnost, naplňovat 
přikázání křesťanské lásky k bliž-
nímu, svědčit o rovnosti všech lidí 
a hodnotě každého jednotlivce. 
Diecézní charita ostravsko-opavská 
provádí metodické řízení, kont-
rolu a koordinaci činností oblast-
ních charit a jejich zastupování 
vůči ostatním charitám a poskytuje 

servis pro oblastní charity. Dále re-
alizuje vlastní činnost ve střediscích 
Diecézní charity ostravsko-opavské, 
jako jsou Vesnička soužití, Středis-
ko humanitární pomoci a Poraden-
ské a informační centrum. Mimoto 
koordinuje na diecézní úrovni Tří-
královou sbírku a realizuje vlastní 
projekty, ať již v rámci středisek či 
mimo ně. Tato známá sbírka je nej-
větší obdobnou akcí v České repub-
lice a v celostátním měřítku probíhá 
od roku 2001.  (pam)

Diecézní charita pomáhá všem potřebným

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Solná 2576/3
164,08 m2

BLIŽŠÍ INFORMACE

Ing. Gawlová
T 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Dobrovského 490/6 - 69,55 m2 
Sládkova 373/6 - 26,98 m2 
Sládkova 862/10 - 34,57 m2 
Chelčického 616/12 - 127,77 m2 
Nádražní 542/148 - 54,44 m2 
Nádražní 970/110 - 334,00 m2 
Nádražní 1816/84 - 118,54 m2 
Na Jízdárně 2895/18 - 71,25 m2
Na Jízdárně 2895/18 - 33,00 m2 
Tyršova 1761/14 - 178,15 m2 
Tyršova 1795/25 - 273,65 m2 
Puchmajerova 489/7 - 43,51 m2 
Na Hradbách 1922/15 - 111,44 m2 
nám. Republiky 2112/2 - 75,48 m2 
Střední 1901/4 - 78,39 m2 
Reální 1859/4 - 125,33 m2 
Poštovní 345/23 - garáž - 20,18 m2 
30. dubna 2944/1 - 70,67 m2 
30. dubna 2938/3 - 74,79 m2 
Českobratrská 611/17 - 41,86 m2 

KRÁTCE


