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Vážení 
spoluobčané,

ÚVODNÍK

Vánoční kluziště 

opět bude

Městský obvod i tento rok myslí 
na všechny milovníky bruslení 
a připravil pro ně Vánoční klu-
ziště. Ledová plocha o velikosti 
30 x 15 metrů s efektním nasví-
cením a s kapacitou přibližně 
150 lidí vydrží neporušeně až do 
teploty 10 °C. Na Masarykově ná-
městí ji všichni zájemci najdou 
v době od 1. prosince do 2. ledna. 
V provozu bude od 10 do 20 ho-
din. Dobrou zprávou pro všech-
ny je, že bruslení bude opět pro 
všechny zdarma.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Městský obvod opravuje 

unikátní dětské hřiště – 

indiánskou vesničku. Vy-

chází tak vstříc zejména 

dětem, které zábavný park 

milují, ale za poslední roky 

se musely spokojit pouze 

s torzem kdysi perfektního 

areálu.

Oprava areálu Minikrajiny Fifejdy 
II, tzv. indiánské vesničky, který 
se nachází ve vnitrobloku v ulici 
Lechowiczova na Fifejdách, je v pl-
ném proudu. Technické služby mění 
a opravují dřevěné trámy, sloupy, 
lavičky i betonové části hřiště. Pro-
vádí opravu a úpravu dopadových 
ploch, odstraňují některé nevyho-
vující prvky, upravují zábradlí na 
mostech a doplní i zábradlí v mí-
stech, kde by dětem mohl hrozit 
pád. „Indiánskou vesničku navrhl 
v roce 1982 sochař Kurt Gebauer. 
Veškeré rekonstrukce tedy s ním 
konzultujeme, abychom dílo zacho-
vali v jeho původní podobě,“ podot-
kl místostarosta Dalibor Mouka. 
Doplnil, že díky tomu, že jsme práce 
provedli vlastními silami, dá obvod 
za opravu pouze zhruba 80 tisíc ko-

run. Opravy areálu budou pokra-
čovat i na jaře příštího roku. „To 
připevníme například sedáky na 
kolotoč a na houpačku. Teď před 
zimou by to už nemělo cenu,“ uvedl 
šéf technických služeb Petr Smoleň. 

Na rekonstrukci dětského parku 
spolupracuje i projektant Jiří Ka-
šťák. „Vedení městské části Mora-

vská Ostrava a Přívoz je díkybohu 
osvíceným vedením, cenu areálu 
zná, a tak se snaží jedinečné dílo 
sochaře Kurta Gebauera zachovat 
funkční a v celé kráse. Možná se ča-
sem povede zprovoznit i vodní hru, 
jak ji pro děti Kurt navrhl a vlastno-
ručně vystavěl,“ pevně doufá Jiří 
Kašťák.   

Ve volebním okrsku Ostrava-město 
dokázal Leopold Sulovský (hnutí 
Ostravak), první Čech, který stanul 
na nejvyšší hoře světa Mont Everes-
tu, porazit favorizovaného staros-
tu Ostravy Jihu  Karla Sibinského 
(ČSSD). A to zcela přesvědčivě. Ve 
druhém kole totiž získal 58,52 pro-
cent hlasů. „Je vidět i to, že lidé vní-
mají, že práci, kterou odvádí nové 
vedení radnice městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, lze dělat 
bez politikaření, poctivě a ku pro-
spěchu občanů. Ve stejném trendu 
budu pokračovat ve funkci senátora 
a v Praze budu kopat za Ostravu,“  
řekl nově zvolený senátor a zároveň 
zastupitel našeho obvodu.  „Nejsem 
profesionálním politikem, nepotře-
buji si nic dokazovat nebo se zašít 
v Praze. Chci být díky poctivé práci 
užitečný Ostravě. Především mladí 
lidé potřebují vidět, že zákony platí 
pro všechny a že ten, kdo chodí do 
práce, se má lépe než ten, kdo se jí 
vyhýbá. To platí i pro samotné poli-

Zastupitel našeho obvodu senátorem

Místostarosta Dalibor Mouka, senátor Leopold Sulovský a místosta-
rostka Petra Bernfeldová probírají výsledky voleb. 
 Foto: Pavla Mročková

Na Masarykově náměstí vznikla 
cukrárna, která v centru města ci-
telně scházela. Stalo se tak díky ob-
vodu, který ráji cukrovinek poskytl 
kvalitní prostory.

Jít na procházku do centra Ost-
ravy a zastavit se na dobrý zákusek 
a lahodnou kávu bylo až do začátku 
října takřka nemožné. Lidé kritizo-
vali, že jim schází cukrárna, která 
by nabídla sladké občerstvení za 
ceny, jež si mohou dovolit všichni. 
To se ale nyní změnilo. Na Masa-
rykově náměstí hned vedle Ost-
ravského muzea vznikla cukrárna 

U Babičky. „Věděli jsme už dlouho, 
že lidé dobrou cukrárnu postrádají. 
Vyčlenili jsme proto vhodný prostor 
a provozovateli stanovili jasné pod-
mínky. Cukrárna nabízí nejen pří-
jemné prostředí, ale zejména široký 
sortiment zákusků, dortů, dezertů, 
závinů a jiných dobrot, neschází 
velký výběr káv a kávových specia-
lit a také cukrárenská klasika z dob 
našich babiček – kakao i mléko 
s medem,“ říká místostarostka Pet-
ra Bernfeldová, která dodnes ráda 
vzpomíná na své dětství a nedělní 
procházky s rodiči, které končívaly 

na jahodovém koktejlu v tehdejším 
Domě potravin nebo ve vyhlášené 
cukrárně Monika. Hosté si mohou 
každé ráno pochutnat na čerstvě 
upečené domácí vánočce a bábov-
ce. Na objednávku cukráři z přívoz-
ské provozovny zájemcům upečou 
k rodinným či fi remním oslavám 
dorty a cukroví. A výjimečné chutě 
a vůně mohou návštěvníci cukrár-
ny zažívat mírou vrchovatou sedm 
dnů v týdnu. U Babičky je otevřeno 
v pracovní dny od 8 do 19 hodin, 
v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. 

(pam)

Centrum města má konečně lidovou cukrárnu

Indiánská vesnička bude opět bez vad

snaha navrátit 
lidi zpět do cen-
tra města není 
lehká, ale do-
stává konkrét-
ní obrysy. Po-
malu, ale jistě. 
Městský obvod 
společně s in-
vestory, archi-
tekty, fi rmami 
a dalšími institucemi odstarto-
val sérii větších či menších pro-
jektů a akcí vedoucích ke změně 
jeho charakteru. 

Vytváření přitažlivějších 
a hezčích míst k bydlení se snaz-
ším přístupem ke spotřebnímu 
zboží, kultuře, zábavě i vzdě-
lání provázejí nové příležitosti 
a možnosti. Pochopitelně nikdo 
nemá a nezná zaručený recept 
na vytvoření ideálního centra 
Ostravy, které by vyhovovalo 
každému. Historie zanechala 
dost chyb, ale každý posun do-
předu a změna k lepšímu se po-
čítá.

Městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz například každý 
rok uvolňuje ze svého rozpočtu 
značné fi nanční částky na opra-
vy a revitalizace svého domovní-
ho fondu. V loňském roce to bylo 
cca 30 milionů korun, letos do-
sud necelých 23 milionů korun. 
Uvědomujeme si, že domy je tře-
ba opravit už s ohledem na jejich 
stáří a technický stav. 

Dotud by bylo vše v pořádku, 
kdybychom nezačali narážet 
na jiný problém. Obvod je totiž 
v mnoha případech pouze vlast-
níkem nebytových prostor v jed-
notlivých objektech. Řádně sice 
přispívá do fondu oprav v odpo-
vídající výši spoluvlastnického 
podílu stejně jako ostatní, ovšem 
v případě, kdy je dům opravo-
ván, na tyto části obvykle pama-
továno nebývá. 

Dříve byla tato skutečnost 
z nepochopitelných důvodů 
přehlížena, nikoho prakticky 
nezajímalo, kam mizí městské 
peníze, k čemu jsou využívá-
ny. Proto dnes mapujeme situa-
ci a postupně budeme oslovovat 
společenství vlastníků, aby vše 
napravila. V opačném přípa-
dě budeme svá práva vymáhat 
soudní cestou.

Ale nelze všechny házet do jed-
noho pytle, jak se říká.  Dobrým 
příkladem by mohlo být spole-
čenství vlastníků v ul. Čs. legií 
1222/22. Dům krásně opravili, 
dali mu původní vzhled a do re-
konstrukce zahrnuli také výlohy 
nebytového prostoru.

Petra Bernfeldová, 
místostarostka

Místostarosta Dalibor Mouka (vlevo) a ředitel technických služeb Petr 
Smoleň kontrolují průběh oprav indiánské vesničky. 
 Foto: Pavla Mročková

Místostarostka Petra Bernfeldová 
s autorkou sochy babičky Janou 
Vytřasovou v nově otevřené cuk-
rárně U Babičky.
  Foto: Pavla Mročková

Náměstí se rozzáří 

první víkend v prosinci

Masarykovo náměstí se vánočně 
rozzáří 1. prosince. Spolu s rozsví-
cením stromu se lidé mohou těšit 
v tento den i na zahájení tradičních 
vánočních trhů. „Ani letos nebu-
de chybět velké množství zábavy. 
Novinkou jsou koncerty v advent-
ní neděle nebo mikulášská akce,“ 
prozradil starosta Jiří Havlíček. Na 
náměstí budou ukázky dobových 
řemesel, různá vystoupení divadel-
ní či hudební. Na pódiu se představí 
folklorní soubory. Děti se mohou tě-
šit na vánoční vláček nebo na soutě-
že. Jedna z nich se týká mateřských 
školek, které budou mezi sebou 
zápolit o nejhezčí vánoční strome-
ček. Trhy budou probíhat denně ve 
dnech neděle až středa od 9 do 18 
hodin a od čtvrtku do soboty od 9 
do 19.30 hodin. Trhy skončí včetně 
vyklizení stánků 24. prosince ve 14 
hodin. Ve stáncích se objeví boha-
tý sortiment dárkových předmětů. 
„Stejně jako loni bude potraviny 
a nápoje určené k přímé spotřebě 
nabízet pouze jedna renomovaná 
cateringová společnost. K tomuto 
kroku jsme přistoupili proto, aby-
chom zaručili kvalitu občerstvení 
a vyhnuli se i možným problémům 
s pančovaným alkoholem,“ vysvětlil 
místostarosta Dalibor Mouka. „Na 
náměstí zajistíme opět oblíbené Vá-
noční kluziště. V době od 1. prosince 
do 2. ledna se na něm budou konat 
soutěže o nejhezčí masku, karneval 
nebo fotosoutěž. Akcí bude dost a po-
baví se určitě každý,“ je přesvědčen

Pokračování na str. 2

tiky. Mám pocit, že někteří po svém 
zvolení přestávají pracovat a vět-
šinu času věnují stranickým intri-
kám. Mají svůj sekretariát v Praze 
a ten jim dává instrukce, jak hlaso-
vat. Mým receptem je poctivá práce 
a selský rozum. V senátu budu hájit 

zájmy občanů města Ostravy,“ dopl-
nil Sulovský.

Leopold Sulovský  se narodil  
1. 5. 1954 v Novém Jičíně.  Vystudo-
val Vysoké učení technické v Brně, 
obor pozemní stavitelství. Je ženatý 
a má dvě děti.  (red)
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ANKETA

KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

ANKETA ZASTUPITELŮ

Valentina Vaňková (ODS):

Přípravu rozděluji do několika 
fází. Zjistím si co nejvíce informa-
cí o snoubencích, abych jim moh-
la tzv. ušít řeč na míru. Záleží na 
jejich věku i na prostředí, kde se 
sňatek odehrává. Vyhledám v li-
teratuře či na internetu texty, kte-
ré by se hodily zakomponovat do 
proslovu pro oddávaný pár. Nepo-
sledně návštěva kadeřnictví je pro 
mě samozřejmostí. Na zevnějšku 
oddávajícího také záleží. Obřadní 
síň je velký, vzdušný a světlý pro-
stor. Mám ráda funkcionalismus, 
takže se mi líbí. Jen vzduchotech-
nika je zde v horkých dnech málo 
výkonná. 

Leopold Sulovský 

(Ostravak):

Na den, kdy oddávám, se připravu-
ji tak, abych novomanželům jejich 
slavnostní chvíle co nejvíce zpří-
jemnil. Musím se nejprve o nich co 
nejvíce dozvědět, aby nedocházelo 
ke zbytečným nedorozuměním. 
Určitě je nutné znát jejich věk, zda 
se žení nebo vdávají poprvé, kolik 
mají dětí, jestli nějaké, jak velkou 
svatbu si představují a mají-li ně-
jaké speciální požadavky na prů-
běh obřadu. A pak už jen zvolit 
a nachystat vhodný projev a svatba 
může začít. Myslím, že prostory 
obřadní síně jsou velmi důstojné 
a určitě vhodné pro konání svateb.

Vladimír Dvořáček (ČSSD):

Díky novému způsobu výběru od-
dávajících na obřady (snoubenci 
si vybírají svého oddávajícího) 

mnohdy začíná příprava na sňatky 
už několik týdnů dopředu. Budou-
cí manžele musím alespoň trochu 
poznat. Píší se emaily, probíhá čilá 
telefonická konverzace a občas 
dojde i na osobní setkání. Podle 
přání, povahy a vkusu vytvořím 
svatební proslov. V samotný den 
„D“ už zbývá jen pozitivní nálada, 
úsměv a zdravé hlasivky. No a tro-
cha nervozity – ta je vždy.

Josef Kalousek (KSČM): 

Na den, kdy jsem oddával, jsem 
se připravoval ve spolupráci s ve-
doucí matriky MOaP velmi pečlivě 
a zodpovědně. Vždyť jde o repre-
sentaci obvodu a slavnostní chvíle 
pro snoubence. Příprava proslovu, 
vystupování, přednes, to vše si 
musí oddávající připravit, aby ob-
řad probíhal klidně a slavnostně. 
Atmosféru v obřadní síni vnímám 
jako vyvrcholení přání dvou lidí, 
kteří si přišli před oddávajícího 
slíbit životní věrnost a já jim po-
máhám jejich přání splnit.

Kateřina Švejdová 

(TOP 09):

Oddávání je pro mne dar. A jak se 
na tento den připravuji? Jednak 
svatebním projevem (vždy vítám, 
když se mohu se snoubenci pře-
dem sejít a projev přizpůsobit je-
jich přání) a jednak si jako žena 
udělám den pro sebe, abych i svým 
vzhledem umocnila tuto událost. 
Atmosféra v obřadní síni je krás-
ná, i když nervozita snoubenců 
je znatelná. Nedivím se. Jedná se 
o velký krok v jejich životě a já se 
snažím jim tuto chvíli zpříjemnit.

Jak se připravujete na den, kdy oddáváte? 

Jak vnímáte atmosféru v obřadní síni?

Líbí se vám obřadní 

síň? Jste spokojeni 

s průběhem obřadu?

Aleš Fuksa, pro-

gramátor, 24 let:

„Musím říct, že mě síň 
překvapila tím, jak je ko-
morní. Na úřadech vět-
šinou bývají velké a monumen-
tální, ale tato je takřka rodinná 
a velice příjemná. Stejně tak se mi 
líbil i samotný obřad. A hlavně ten 
přípitek na závěr byl fakt super.“

Lucie Čierna, 

kosmetička, 32 let:

„Moc se mi tato síň líbí. 
Loni jsem byla na svatbě 
na Staré radnici a mu-
sím říct, že tam to není zdaleka 
tak pěkné jako tady. Takže pokud 
se budu vdávat, tak určitě tady. 
Protože i obřad byl velice příjem-
ný a hlavně ten závěrečný přípitek 
byl super. I s tím, že snoubenci 
dostali krásné skleničky.“

Miroslav Frőml, 

senior, 79 let:

„Vezmu to od druhé 
otázky. Obřadní síň je 
slušná, nebo ne, je do-
konce krásná. Vede k ní málo 
schodů, což také oceňuji. A co 
říkám na obřad? Velice příjem-
ný. Takže celkový dojem z dnešní 
svatby mám moc dobrý.“

Michaela Šrámková, 

kuchařka, 33 let:

„Perfektní. Jedním slo-
vem perfektní. Vůbec 
jsem nevěděla, že je tato 
obřadní síň tak hezká a zároveň 
reprezentativní. Strašně se mi 
líbila živá hudba, celý obřad i zá-
věrečný přípitek. Poslední dobou 
jsem navštívila několik svateb, ale 
tato byla suverénně nejhezčí.“

Marek Haas, 

řidič, 20 let:

„Síň  je hezká a obřad byl 
hezký taky. Asi někdy, 
pokud bych uvažoval, že 
se ožením, bych si zvolil toto mís-
to. Ovšem s tím, pokud zachovají 
ten závěrečný přípitek. To je su-
per nápad.“

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 MO Moravská Ostrava 

a Přívoz, kteří se dožívají 

90 a více let v listopadu:

Miroslav Černoch, Erna Dydovi-
čová, Teofi l Filipec, Vilma Galiso-
vá, Milada Janoušová, Josef Janů, 
Otto Koch, Štěpánka Martiniková, 
Alena Martinková, Lumír Nohel, 
Ludmila Novotná, Libuše Ostrá, La-
dislav Sitek, Ingeborg Uvírová a Jan 
 Voseček.

Obřadní síň se lidem líbí

Obřadní síň je slavnostní a přitom útulná. Na snímku si novomanželé 
připíjí s oddávajícím.  Foto: Pavla Mročková

Pokračování ze str. 1

Náměstí se rozzáří 

první víkend v prosinci

Obřadní síň se nesnaží ohromit ve-
likostí, a přesto při vstupu do této 
slavnostní místnosti pocítíte důleži-
tost místa a okamžiku. „Střízlivost, 
funkčnost, racionalitu, otevřenost. 
Někdo možná raději vyhledává his-
torické nebo historizující prostory, 
ale svatba ´na zámku´ je vlastně tak 
trošku divadlo a přetvářka nehodí-
cí se do demokratické společnosti, 
ani do dnešní doby,“ je přesvěd-
čen Jan Becher, předseda komise 
APOS. Přestože interiér obřadní 
síně Nové radnice používá funkci-
onalistické názvosloví odkazující 
k designu ostatních magistrátních 
prostor, dokáže z přímých linek 
a geometrických tvarů vykouzlit 
zajímavé prvky, které jsou zdobné, 
i když nenápadné. „Okna obřadní 
síně jsou otočena do parku k řece. 
Takže ševelení zelených korun 
stromů a zpěv ptáků může být sou-
částí svatebního radostného dne. 
Z praktických důvodů je výhodněj-

ší uspořádat svatbu na Nové rad-
nici než kdekoliv jinde v Ostravě,“ 
doplnil Jan Becher s tím, že je až 
s podivem, kolik Ostravanů nezná 
Novou radnici, a tak ani neví, jak 
důstojné a krásné prostory skrývá. 
Okolí Nové radnice je čisté a upra-
vené, svatební kolona může přijet 
až k monumentálnímu schodišti 
hlavního vstupu do Nové radnice 
přímo pod dominantu města – nej-
vyšší radniční věž v ČR. Obřadní síň 
je přímo naproti širokého schodiště, 
takže cesta k ní není náročná ani 
pro nejstarší členy rodiny. Obvod 
vychází snoubencům vstříc i tím, že 
si mohou sami zvolit oddávajícího, 
se kterým si dokonce můžou domlu-
vit neformální schůzku a projednat 
podrobnosti obřadu. „Novomanže-
lé od nás dostávají i krásný dárek 
– soupravu slavnostních skleniček. 
A samozřejmostí je i přípitek sek-
tem,“ upozornila místostarostka 
Petra Bernfeldová. 

Z celkového počtu 31 866 voličů 
městského obvodu přišlo ve dnech 
12.-13. října k volebním urnám 
9 616 voličů, což je 30,18 %.  Nej-
více hlasů získala ČSSD (24 %), 
KSČM (22,69 %), dále ODS (12,7 
%), NEZÁVISLÍ (11,28 %), TOP 
09 a Starostové pro MSK (3,96 %) 
a KDU-ČSL (3,74 %). Ve volebním 
obvodu č. 71 – Ostrava-město po-
stoupil do druhého kola senátních 

voleb Leopold Sulovský (zastupitel 
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz) za hnutí Ostravak. 
Získal 31,75 % hlasů. Volební účast 
byla 31,2 %. Ve druhém kole, které 
se konalo o týden později, se utkal 
s Karlem Sibinským (ČSSD), který 
v kole prvním získal 31,49 % hlasů. 
Senátorem se stal Leopold Sulov-
ský, který získal 58,52 % hlasů.
  (red)

Výsledky voleb za městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz

Obřadní síň Nové radnice je navržena ve stylu, který 

odkazuje k funkcionalismu. Je reprezentativní a důstojná 

a přitom má lidské proporce. 

Po dlouhá léta bylo sídliště Fifejdy 
II vedením radnice přehlíženo. 
Rozpadající se chodníky, nepořá-
dek, přerostlá zeleň. Nekoncepční 
prodeje, které přinesly vznik her-
ny a nevzhledného skeletu. Trpěná 
skládka v sousedství na pozemcích 
soukromého vlastníka, to vše mělo 
být kompenzováno potřebnou, ale 
předraženou rekonstrukcí ZŠ Gene-
rála Píky. 

Od roku 2000 existuje dotační 
titul Projekt regenerace panelové-
ho sídliště. Za dvanáct let, kdy lze 
čerpat prostředky z vnějších zdro-
jů, nepřipravila zde minulá vedení 
ani první potřebný stupeň proce-
su k získání těchto peněz. Tím je 
vytvoření studie a její projednání 
s občany. Současné vedení má na 
lokalitu jiný pohled a chce lidem 
jejich každodenní život zpříjemnit. 

Za pomoci průzkumu byla vypraco-
vána studie komplexní regenerace 
a 17.10. na společném setkání s ob-
čany  byla prezentována. Přizváni 
byli  i vedoucí služebny a pochůz-
káři městské policie, protože pro-
blematika bezpečnosti patří mezi 
zásadní. Velice si vážím toho, že 
setkání bylo konstruktivní a lidé po-
chopili, že chceme společně s nimi 
jejich problémy řešit. Beru i kri-
tické hlasy, které zazněly. Budeme 
se jimi zabývat. Jsem rád, že účast 
byla veliká a lidé mají zájem o své 
okolí. Vzhledem k tomu, že celá re-
generace bude stát více než 100 mil. 
korun, bude nyní celá studie rozčle-
něna do etap, jejichž realizace bude  
pro obecní kasu únosná. Již nyní je 
projekčně připravena první etapa - 
Fifejdy Morávka. Stavba bude zahá-
jena v příštím roce.  Dalibor Mouka

Připravujeme regeneraci sídliště Fifejdy II
Pokud přijede Martin na bílém 
koni, Technické služby Moravská 
Ostrava a Přívoz to nezaskočí. 
Jsou totiž připraveny. Na starost 
mají 64 kilometrů vozovek, 80 
kilometrů chodníků, 60 čekáren 
MHD a 205 přechodů pro chodce. 

„Pokud je běžná zima, máme 
k dispozici jedenáct strojů a až pa-
desát lidí. Konkrétně se jedná o tři 
silniční sypače, pět chodníkových 
sypačů, dvě vozidla pro ruční po-
syp a údržbu u mateřských a zá-
kladních škol a jeden nakladač,“ 
počítal šéf technických služeb Petr 
Smoleň. Pokračoval, že ruční čiš-
tění zajišťuje dvacet lidí a navíc 
dalších třicet pracovníků zaměst-
naných v rámci veřejné služby. 
Tyto osoby odklízejí sníh přede-
vším od přechodů pro chodce, au-
tobusových zastávek, schodišť 

a úzkých chodníků, ke kterým by 
se stroje těžko dostávaly, a přitom 
to jsou velmi frekventovaná místa. 
„Pokud je sněhová kalamita, vyu-
žíváme šestnáct strojů včetně trak-
torů s radlicí a sněhové frézy a pro 
ruční úklid až sedmdesát lidí,“  do-
plnil Smoleň s tím, že v současné 
době mají všechny stroje připra-
vené a zároveň je ve skladech na-
chystáno i 900 tun soli. „Loni jsme 
měli na skladech 700 tun soli, ten-
to rok ale podle dlouhodobé před-
povědi očekáváme tuhou zimu, 
takže jsme pro jistotu navýšili 
i množství tohoto chemického ma-
teriálu,“ dodal Petr Smoleň. Stejně 
jako v minulých letech nebudou 
udržovány v rámci zimní údržby 
některé chodníky, a to na základě 
nařízení statutárního města Ost-
ravy. (pam)

Technické služby jsou na zimu připraveny 

Dalibor Mouka. Provoz kluziště za-
jišťuje společnost Sareza. „Již nyní 
existují webové stránky www.va-
nocnikluziste.cz. Na nich lidé na-
jdou program i aktuální informace,“ 
informovala Hana Ryšánková ze 
společnosti Sareza. Připomenula, že 
v areálu kluziště bude opět půjčov-
na bruslí a malých tučňáků (pomůc-
ky pro děti), sociální zařízení a šatní 
skříňky.  (pam)
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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

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 693/7 - 95,36 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 1761/14 - 269,70 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 
Sokolská tř. 2443/42 - garáž - 18 m2 
30. dubna 2944/1 - 70,67 m2 
30. dubna 2938/3 - 74,79 m2 
Českobratrská 611/17 - 41,86 m2 
Ahepjukova 2789/4 - 32,61 m2 
Jurečkova 1860/4 - 149,80 m2 

Městský obvod pokračuje 

ve své snaze o krásnější 

a zelenější město. Na řadě 

míst zasadil okrasné keře. 

S výsadbou bude i nadále 

pokračovat.

V polovině října zahájili pracovní-
ci technických služeb výsadbové 
práce v ul. Poděbradova, kde zalo-
žili nové keřové záhony v úseku ul. 
Bieblova a 30. dubna. Vysadili 970 
keřů mochny křovité a 205 keřů zi-
molezu japonského. Záhony v době 
vegetace díky své barevnosti přispějí 
k oživení vzhledu centra města.  Prá-
vě v těchto dnech až do 15. listopadu 
probíhá výsadba stromů do zahrad 
školských zařízení, konkrétně v ZŠ 
Gebauerova, ZŠ Nádražní, ZŠ Kou-
nicova a MŠ Hornická. Obvod ne-
chá začátkem listopadu vyměnit i 17 
stromů na Jiráskově náměstí, kde 
budou odumírající akáty nahrazeny 
dřezovcem trojtrným. „Před něko-
lika lety byly na Jiráskově náměstí 
zasazeny stromy do nevhodného 
podloží, a tím došlo k jejich úhynu. 
Nyní podmínky pro růst nových 
stromů zlepšíme použitím nových 
technologií a jiných substrátů. Z dů-
vodu výsadby stromů lze očekávat 
v prostoru náměstí  určitá  omeze-
ní, které se však budeme snažit bě-
hem prací maximálně eliminovat. 

Nové stromy na Jiráskově náměstí 
budou více odolnější vůči nepřízni-
vým vlivům městského prostředí,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka. 
Výsadbové práce budou zajišťovány  
prostřednictvím technických slu-
žeb. „Na výše uvedené výsadby jsme 
získali fi nanční prostředky z Fondu 
životního prostředí města Ostravy 
ve výši 75 procent nákladů, zbýva-
jící částka bude hrazena z rozpočtu 
městského obvodu,“ upřesnil Dali-
bor Mouka.  

„V této souvislosti apelujeme na 

občany, aby své okolí neničili a ne-
poškozovali zeleň, která přináší 
do městského prostředí velmi vý-
znamný a nenahraditelný užitek. 
Bohužel se totiž setkáváme s tím, 
že se najdou jedinci, kteří nově za-
sazené dřeviny ničí, například vy-
léváním saponátů do kořenových 
systémů dřevin, neodborným upra-
vováním korun stromů, poškozová-
ním kmenů  apod.  Hmotné škody, 
které svým jednáním způsobí, jsou 
nemalé,“ doplnil ředitel technic-
kých služeb Petr Smoleň.

Obvod vymění usychající stromy 

na Jiráskově náměstí

Pracovníci technických služeb sadí okrasné keře v ulici Poděbradova.
 Foto: Pavla Mročková

Od 31. do 1. 11.
Sládkova 4-6, Sládkova 16, 
Sládkova 20, Sládkova 26, Va-
renská 32-34, Garážní 18, Hor-
nopolní 35, Hornopolní 43, Va-
renská 6, Varenská 16, Varenská 
26-28, Sládkova 36.

Od 1. do 2. 11.
Ahepjukova 2, 3, 4, Ahepjuko-
va 6, Ahepjukova 19, Ahepju-
kova 29, Gen. Janouška 1, Gen. 
Janouška 3, Gen. Janouška 10, 
Lechowi czova 2, Gen. Píky 1A, 
Gen. Píky 1B.

Od 5. do 6. 11.
Lechowiczova 13, Lechowic-
zova 19, Gen. Píky 3, Gen. Píky 
16, Gen. Píky 17, Gen. Píky 28, 
Oskara Motyky 3-5, Josefa 
Brabce 13, Josefa Brabce 25-
27, Josefa Brabce 43-45, Hor-
nopolní 51, Hornopolní 53.

Od 6. do 7. 11. 
Gajdošova 47, Výstavní 47, 
Gajdošova 6, Gajdošova 29, 
Hornických učňů 1, Hornických 
učňů 11, Sportovní 14, Havířská 
16, Zelená 55, Zelená 61, Hor-
nická 65, Hornická 78.
Od 7. do 8. 11.
Na Jízdárně 24, Gajdošova 11, 
Uhelná 22, Náměstí Jiřího My-
rona, Na Široké 16, Na Široké 
27, Petra Křičky 1, Petra Křič-
ky 15, Petra Křičky 19-21, Pet-
ra Křičky 23, Zelená 35, Spor-
tovní 5.
Od 8. do 9. 11.
28. října 153, Foerstrova 20, 
Foerstrova 27-29, Nedbalova 
10, Nedbalova 20, Nedbalova 
28, Nedbalova 38, Zelená 47, 
Zelená 51, Chocholouškova 14-
15, Výstavní 23, Hornická 3.

Kontejnery na velkoobjemový odpad

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

Školky bez hranic - tak se jmenuje 
projekt, na který získal městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz do-
taci ve výši zhruba 200 tisíc korun. 
Peníze poskytl Fond mikropro-
jektů v Euroregionu Silesia 
v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika 
– Polská republika 2007 
– 2013. 

Projektem chce obvod 
rozvinout spolupráci mezi 
pěti mateřskými školami v na-
šem obvodu (MŠ Blahoslavova, MŠ 
Křižíkova, MŠ Lechowiczova, MŠ 
Na Jízdárně a MŠ Poděbradova) 
a zároveň navázat spolupráci s pře-
shraničním partnerem Przedszkole 
Nr. 1 im. Marii Konopnickiej, Gmi-
na Glubczyce. „Připravujeme čtyři 
akce, do kterých se zapojí předško-
láci a jejich pedagogové. První je 

určena kantorům, kteří se na začát-
ku roku 2013 zúčastní společného 
víkendového pobytu v Beskydech. 
Další aktivity  jsou pro děti. Jedná 

se o společnou návštěvu našich 
mateřských škol u polského 

partnera v městě Glubc-
zyce v období Velikonoc. 
Poté se uskuteční společ-
ný výlet všech šesti ma-
teřských škol do Mladeče, 

kde navštíví jeskyni a na-
učnou stezku Třesín. Na závěr 

proběhne v létě příštího roku čes-
ko-polské sportovní utkání všech 
šesti mateřských škol na sportov-
ním hřišti v Ostravě,“ uvedl starosta 
městského obvodu Jiří Havlíček. 
Na projektu si cení především toho, 
že děti i pedagogové budou mít 
možnost poznat přeshraniční i při-
lehlé oblasti, poznají zvyky, tradice 
i jinou kulturu. (pam)

Získali jsme dotaci na školky

Agresivní sprejer ničil 

a kopal

Strážníci městské policie zdrže-
li devatenáctiletého muže, který 
sprejem postříkal mostní kon-
strukci u dálničního přivaděče 
v Ostravě-Přívoze. Mladého vý-
tvarníka si všimla kolem projíž-
dějící řidička, která zavolala na 
tísňovou linku. Když na místo do-
razila hlídka městské policie, mla-
dík se pokusil o útěk. V tom mu ale 
strážníci zabránili. Při zadržení se 
mladík zuřivě bránil, kopal kolem 
sebe, snažil se mužům zákona vy-
trhnout, a tak mu museli nasadit 
pouta. Teprve poté se zklidnil. Pře-
vzali si ho pak policisté, a to i s ba-
tohem plným barevných sprejů, 
který měl u sebe. Nyní mu hrozí 
obvinění z trestného činu.

Varan a had zůstali 

na chodbě

Vyděšení lidé zavolali hlídku 
městské policie, aby hned přijela 
do panelového domu v Moravské 
Ostravě. Byli v šoku, protože se 
v mezipatře nacházel had. Když 
strážníci dorazili, zjistili, že zde 
někdo odložil terárium s přibližně 
70 centimetrovým varanem step-
ním a klec s přibližně metrovým 
hadem (nejedovatá korálovka ka-
lifornská). Podle nájemníků pat-
řila zvířata ženě, která se nedávno 
odstěhovala a zvířata zde nechala 
doslova napospas osudu. Údajně 
je chovatelka bez trvalého bydliště 
a o zvířata se nemůže starat. Stráž-
níci přivolali na místo pracovníka 
odchytu a ten zvířata odvezl. Nyní 
se o ně stará jeden z pracovníků 
útulku, který je teraristou a plazy 
sám chová.  

Na hlavu mladíka 

přiletěla lahev

Strážníci městské policie se stali 
svědky rvačky v centru Ostravy. 
Nedaleko místa, kudy právě pro-
cházeli, jeden muž udeřil druhého 
skleněnou lahví do hlavy. Zjev-
ně měl v úmyslu útok zopakovat, 
v tom mu však již strážníci zabrá-
nili. Napadený dvaadvacetiletý 
muž byl po úderu viditelně otřesen, 
stěžoval si na bolest v obličejové 
části, kam úder směřoval, nabízené 
lékařské ošetření však odmítl. Dů-
vod svého napadení neznal. O dva 
roky mladší útočník se k incidentu 
odmítl vyjádřit. Po posouzení poli-
cií byla událost kvalifi kována jako 
přestupek proti občanskému sou-
žití a byla postoupena k projedná-
ní správnímu orgánu. Útočníkovi 
nyní hrozí pokuta až ve výši dvacet 
tisíc korun.  (pam)

POLICEJNÍ STŘÍPKY

Městská policie Ostrava zve na po-
slední z letošních bezplatných kur-
zů, které pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Koná se ve 
středu 28. listopadu od 16 hodin. 
Místem konání bude Krajské bez-
pečnostní centrum Moravskoslez-
ského kraje v Nemocniční ulici. 
Listopadové setkání nese název 
Správné chování při mimořádných 
situacích. Hovořit se bude o tom, 
jak se chovat a jak správně postupo-

vat při povodních, zemětřesení, úni-
cích nebezpečných látek nebo při 
hromadných dopravních nehodách 
apod. Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana a i tentokrát 
bude připraven dětský koutek pro 
děti účastníků kurzu. Pořadatelé 
připomínají, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výu-
ku sebeobrany), popřípadě volnější 
obuv na přezutí a hygienické potře-
by.  (red)

Strážníci zvou na bezplatný kurz
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Městský obvod uspořádal v říjnu již 
pojedenácté akce pod názvem Dny 
seniorů. Pro své starší spoluobča-
ny připravil čtyři tradiční setkání s 
představiteli města v Klubu Parník. 
„Čím jsme straší, tím bychom měli 
na podobná setkání chodit častěji. 
Posedět, popovídat si, zkrátka po-
tkat se se svými známými i přáteli. 
Jsem rád, že taková setkání umož-
ňujeme a hlavně, že je mají senio-
ři zdarma. Vždyť kultura je dnes 
drahá a mnoho starších lidí na ni 
nemá peníze,“ podotkl starosta Jiří 

Havlíček. Místostarosta Tomáš Ku-
řec jej doplnil: „Sám zde každoroč-
ně potkávám známé tváře a jsem 
tomu moc rád. Proto mohu slíbit, že 
obvod bude v pořádání těchto akcí 
i nadále pokračovat.“

Pozvání na čtyři říjnové akce při-
jalo velké množství návštěvníků. 
A jak se ukázalo, velké množství 
spokojených návštěvníků. O zábavu 
se postarala kapela Combo Zbyška 
Brzusky (swingové melodie a zná-
mé evergreeny), orientální taneč-
nice i pásmo muzikálových a po-
pulárních písní v podání studentů 
Pop Academy. Součástí odpoledne 
bylo také pohoštění a drobný dárek. 
Návštěvníky zaujala rovněž nabídka 
sociálních služeb formou letáčků. 
Pro mnohé byl příjemným dárkem 
i fakt, že na zábavné odpoledne byl 
vstup zdarma.  (red)

Strašidelná noc 

v družině

Ve školní družině ZŠ v Nádražní 
ulici v obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz prožily děti ve středu 
24. října strašidelnou noc. „Akce, 
kterou jsme pořádali poprvé, se 
zúčastnili žáci druhých až šes-
tých ročníků a také dvě maminky. 
Celou dobu jsme byli ve straši-
delných kostýmech, vydlabali si 
několik dýní, vyrobili jednoduché 
lampionky z papíru. Z přírodních 
materiálů jsme dušičkově vyzdo-
bili herny a zvládli jsme stezku 
odvahy. Před spaním jsme si za-
hráli stínové divadlo. Na začátku 
strašidelné noci jsme si vůbec 
nedokázali představit, jaké by-
tosti ze světa pohádek nás tu noc 
navštíví. A že jich tedy bylo,“ po-
psala Kateřina Čecháčková školní 
akci, která se konala ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Přívoze.  

Dříve narozeným se výlet moc líbil

Dotace pomůže 

vylepšit hřiště
Obvodu se podařilo získat státní 
účelovou dotaci a dotaci z roz-
počtu města Ostravy. Díky nim 
může dovybavit hřiště, která jsou 
přístupná veřejnosti.

Městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz zatraktivní hned 
čtyři dětská hřiště. Získal totiž 
státní účelovou dotaci z Progra-
mu prevence kriminality pro 
rok 2012, a to v rámci projektu 
Dovybavení hřišť otevřených ve-
řejnosti. „Jeho cílem je dokoupit 
sportovní a další potřebné vyba-
vení a umístit je na hřiště, která 
se nachází na území rizikových 
městských obvodů. Hřiště jsou 
otevřena veřejnosti převážně 
v období duben až říjen,“ uve-
dl místostarosta Tomáš Kuřec. 
Upřesnil, že dotace je ve výši 69 
tisíc korun. Na projektu se dále 
podílí i město Ostrava, a to část-
kou 29 tisíc korun.

Chod hřišť zajišťují správci 
nebo sportovní asistenti. Nového 
vybavení se dočkají čtyři hřiště 
základních škol: ZŠ Zelená, ZŠ 
Generála Píky, ZŠ Gajdošova, 
ZŠ a MŠ Ostrčilova. Děti i jejich 
rodiče se mohou těšit na nové 
sportovní pomůcky, například na 
stolní tenis, volejbal, tenis, fl or-
bal či fotbal. 

Dovybavení hřišť otevřených 
veřejnosti je fi nancováno ze stát-
ního rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality a z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy. 
 (red)
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz opět uspořádal pro své se-
niory jednodenní zájezd, tentokrát do zámku v Buchlovicích. Na 97 
účastníků navštívilo také baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cy-
rila a Metoděje na Velehradě a prohlédli si i Archeoskanzen v Modré. 
Lidé byli s výletem velice spokojeni. Vyšlo i počasí.  Foto: archiv

Starosta Jiří Havlíček potkal 
v Parníku i svého souseda.

Mezi seniory se přišel podívat 
místostarosta Tomáš Kuřec. 
 Fota: Pavla Mročková

V Ostravě působí tři noví asistenti 
prevence kriminality. Pracují v so-
ciálně vyloučených lokalitách na 
území městských obvodů Vítkovice, 
Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Svi-
nov a Moravská Ostrava a Přívoz. 
Jejich úkolem je poskytovat služby 
a pomoc občanům v sociálně vylou-
čených lokalitách. Informují občany 
o prevenci páchání trestné činnosti 
a působí v oblasti ochrany veřej-
ného pořádku. Jedním z prvních 
úkolů byla spolupráce se státními 
orgány, nestátními organizacemi 
a policií při řešení situace v uli-
ci Přednádraží v Ostravě-Přívoze.
Asistenti prevence kriminality jsou 
zaměstnanci obce zařazení do Měst-
ské policie Ostrava. Řídí se pokyny 
příslušných velitelů, jejich zástupců 
a mentorů, kteří jim zadávají kon-
krétní úkoly. Ty vycházejí z aktu-
álních potřeb ve vztahu k veřejné-
mu pořádku. „Věříme, že se jejich 

činnost setká s kladnou odezvou 
u samotných občanů. V případě ja-
kýchkoli dotazů nebo i požadavků 
na asistenty prevence kriminality 
lze kontaktovat odpovědného pra-
covníka městské policie na tel. č. 
950 739 436,“ uvedla preventistka 
městské policie Vladimíra Zychová. 
 (pam)

Městská policie zaměstnává 

asistenty prevence kriminality

Asistenti městské policie v akci. 
 Foto: archiv

Senioři se bavili v Parníku

Základní škola Ostrava v ulici Ná-
dražní a Základní škola Generála 
Píky 13A se dočkaly schválení  pro-
jektu v rámci programu Comenius,  
který je zaměřen na školní vzdělá-
vání.  „Podařilo se nám získat část-
ku 20 tisíc Eur. Cílem projektu je 
spolupráce se zahraničními školami 
na téma hry, hraní, hračky, jak si 
hráli naši rodiče a prarodiče a jak si 
hrají děti dnes,“ vysvětloval ředitel 
ZŠ Generála Píky Jan Veselý. Žáci 
obou škol si kromě těchto témat  
zdokonalí své vědomosti a doved-
nosti v anglickém jazyce. Součás-
tí projektu je také pracovní pobyt 
v zahraničí. „Našimi partnery jsou 
školy z Polska, Bulharska, Turec-
ka a Španělska. Na první takovou 
zahraniční cestu odletěli žáci školy 

se svými pedagogy již na přelomu 
října a listopadu,“ pokračoval ředi-
tel. Další výjezdy do zahraničí jsou 
na programu v roce 2013. „V dubnu 
nás čeká cesta do tureckého Mersi-
nu a na podzim do polské Pszczyny. 
V roce 2014 navštíví žáci španělský 
Madrid a na závěr projektu v květnu 
2014 budeme hostit zahraniční ná-
vštěvníky u nás v Ostravě. Už se tě-
šíme, kolik jim ukážeme zajímavých 
her a soutěží typických pro Českou 

republiku,“ doplnil Jan Veselý.
20 tisíc Eur získala i ZŠ Nádražní. 
Tamní děti navážou spolupráci se 
školáky z Německa a Turecka, se 
kterými budou pracovat na projek-
tu Comenius Olympics. „Projekt 
bude trvat dva roky, je zaměřen na 
rozvoj sportovních dovedností žáků 
a jeho cílem je především rozšíření 
možností komunikace v cizích jazy-
cích a zlepšení kvality výuky cizích 
jazyků využitím informačních a ko-
munikačních technologií. Při práci 
na projektových aktivitách a návště-
vách partnerských zemí poskytne-
me našim žákům možnost seznámit 
se s různými kulturními zvyklostmi 
jednotlivých partnerských zemí,“ 
přiblížil ředitel školy Libor Novot-
ný.  (red)

Školy získaly grant. Žáci pojedou do zahraničí

Obludy strašidlům – Halloween. 
Tak zní akce, která propukne 2. lis-
topadu v Základní škole Ostrčilova. 
Chystají ji žáci devátých ročníků 
v rámci českých „Dušiček“ a americ-
kého svátku Halloween. A kdo se má 
bát a bavit? Děti z prvních až třetích 
tříd. Vše začne ve 14 hodin. Školáčci 
se mohou těšit na různé hry, soutě-
že a samozřejmě i strašení. To vše 
se bude nejprve konat v tělocvičně 

školy. Děti si budou házet míčky, 
hrát Člověče, nezlob se, vystřihovat 
dýni, zájemkyně se mohou nechat 
upravit do podoby čarodějnic. Do-
hled nad akcí budou mít vychova-
telky družin a samozřejmě rodiče, 
kteří mohou přijít ve strašidelném 
kostýmu. Následně se skupinky ma-
lých odvážlivců vydají druhým pat-
rem školy, kde na ně už budou čekat 
strašidla. (pam)

Žáci chystají Halloween

Fotografi cká soutěž 

skončila. Známe vítěze

Městský obvod vyhlásil na začátku 
roku fotosoutěž na téma Moravská 
Ostrava a Přívoz očima lidí. Přihlá-
sit se mohli amatérští i profesionál-
ní fotografové. Zadání bylo zachy-
tit okamžiky z akcí, ale i z běžného 
každodenního života v městském 
obvodu. V tuto chvíli je již soutěž 
uzavřena. Přihlásilo se osm fotogra-
fů s celkem 36 snímky. O vítězích 
rozhodla 8. října hodnotící komise 
schválená Radou městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz ve 
složení Fedor Gabčan, Miloš Polá-
šek a Marie Václavková. „Dodané 
fotografi e byly výtvarně na dobré 
úrovni. Je nám líto, že se zúčastnil 
malý počet autorů a původní záměr 
vytvořit stolní kalendář s fotografi e-
mi nemohl být naplněn. Věříme, že 
v příštím ročníku soutěže bude zá-
jem fotografů větší,“ uvedl předseda 
hodnotící komise a známý ostravský 
fotograf Miloš Polášek. Slavnost-
ní vyhlášení vítězů se bude konat 
13. listopadu v 16 hodin v Klubu 
Parník. V příštím čísle zveřejníme 
vítězné snímky.  (pam)
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