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Vážení 
spoluobčané,

ÚVODNÍK

Tři králové jsou tady

Tři králové s kasičkami opět po 
roce vyrazí do ulic Ostravy. Tra-
diční sbírku pořádá Charita Česká 
republiky a její ostravská pobočka 
ve spolupráci s partnerskou Cha-
ritou sv. Alexandra. Tříkrálová 
sbírka 2013 bude v rámci Ostra-
vy a okolí probíhat ve dnech 1. až 
14. ledna. Z fi nančních příspěvků 
dárců budou podpořeny projek-
ty, jako například Mobilní hospic 
a ošetřovatelská služba Charity 
Ostrava, nízkoprahové denní cen-
trum sv. Benedikta Labre či chrá-
něné dílny Charity sv Alexandra. 
Vybrané peníze pomůžou také li-
dem, kteří se nachází v nepříznivé 
životní situaci či hmotné nouzi.  
Minulý rok se třem králů podařilo 
na severní Moravě vybrat více než 
milion a půl korun.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

Městský obvod pomáhá lidem, kteří 
jsou ohroženi ztrátou bydlení. Spo-
lupracuje při tom aktivně s Armá-
dou spásy.

Prevence bezdomovectví v Ostra-
vě-Přívoze je projekt, který pomáhá 
lidem, jež mají potíže s bydlením. 
Jde o provozování tzv. tréninkových 
bytů, kde se lidé učí s podporou so-
ciálních pracovníků samostatnosti. 
„Jedním z nástrojů, jak zabránit 
rozšiřování a tvorbě sociálně vylou-
čených lokalit, je důsledné zavedení 
třístupňového sociálního bydlení. 
Je to v podstatě nabídka alternativ-
ního způsobu bydlení, jehož náklady 
jsou osoby z cílové skupiny schopny 

hradit bez větších problémů. Je to 
zároveň součást komplexní sociální 
péče, kterou realizujeme již od roku 
2003, a kam patří také bydlení s do-
provodným sociálním programem,“ 
podotkl místostarosta Tomáš Kuřec 
a zdůraznil, že tato aktivita by ne-
byla možná bez aktivní spolupráce 
mezi městem, obvodem a nezisko-
vou organizací Armáda spásy.

A jak tedy projekt funguje? K dis-
pozici je 35 bytů. „Klient, který žije 
například v azylovém domě a má 
snahu vést bezproblémový život, 
se přestěhuje do jednoho z těchto 
bytů. Dostane podnájemní smlou-
vu, a pokud žije slušně a platí ná-

jem, má po několika  letech šanci 
získat klasickou nájemní smlouvu 
a v bytě zůstane. Obvod pak ná-
sledně přidělí projektu další byt,“ 
popsala vedoucí odboru sociálních 
věcí Dagmar Bradová. Zdůraznila, 
že ne každý je schopen bydlet samo-
statně a bez sociální pomoci.
Ředitel projektu Prevence bezdo-

movectví Antonín Plachý upřesnil: 
„Cílovou skupinou jsou osoby a ro-
diny bez přístřeší nebo ohrožené 
ztrátou bydlení, kteří jsou schopni 
a ochotni spolupracovat na změně 
své sociální situace. Zájem o tuto 
službu je velký,  evidujeme 373 ža-
datelů.“ (pam)

Obvod pomáhá získat bydlení pro lidi v nouzi

začátek nového ka-
lendářního roku 
nebývá pro školy 
zpravidla žádným 
význačným datem, 
vždyť základní ško-
ly mají svůj vlastní 
„rytmus“ – od září do června. 
Pro čtyři základní školy v našem 
městském obvodu však začátek 
roku 2013 znamená význačnou 
změnu. Od 1. ledna je sloučena zá-
kladní škola Ibsenova se základní 
školou Gebauerovou v Přívoze. 
Zřizovatelem ZŠ Ibsenova byl 
Moravskoslezský kraj, který měl 
v úmyslu tuto školu zrušit s tím, 
že by asi stovka dětí z Přívozu 
měla dojíždět do školy Na Vizině 
ve Slezské Ostravě. Mnohé děti 
této školy trpí poruchami učení 
nebo chování, to byl také jeden 
z důvodů, proč samospráva na-
šeho městského obvodu rozhodla 
o sloučení se ZŠ Gebauerova, jejíž 
pedagogický sbor má výborné 
výsledky ve výuce dětí, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením. 
Zřizovatelem sloučených škol se 
tímto stal náš městský obvod, 
proto při zápisech dětí na dal-
ší školní rok budou samozřejmě 
upřednostňovány děti z našeho 
obvodu.

Zastupitelstvo našeho měst-
ského obvodu na svém zasedání 
dne 7. prosince 2012 schválilo zá-
měr sloučení ZŠ Kounicova se ZŠ 
Gen. Píky 13A. Za tímto záměrem 
stojí roční práce odboru školství 
a volnočasových aktivit, komise 
školství rady městského obvodu 
a příslušné odborné pracovní 
skupiny. Základní škola Kouni-
cova se původně zaměřovala na 
žáky s vývojovými poruchami 
učení či chování, se zdravotním 
postižením aj. Dnešní trend spo-
čívá v integraci těchto žáků do 
„běžných“ tříd. To je také příči-
nou neustálého poklesu žáků v ZŠ 
Kounicova – dnešní vytíženost 
školy je jen 34%. Zatím se jedná 
jen o záměr sloučení, proto čeká 
zainteresované členy samosprá-
vy, ředitele škol a úředníky na-
šeho obvodu několik týdnů inten-
zivní práce na konečné podobě 
podkladu pro jednání našeho za-
stupitelstva na konci února 2013.

Budova ZŠ Kounicova se na-
chází v bezprostřední blízkosti 
nově budované rychlostní komu-
nikace „prodloužená Místecká“. 
Rozšíření této komunikace na 
čtyři jízdní pruhy je projektováno 
na úkor pozemku této školy. Ten-
to projekt znehodnocuje budovu 
školy pro naše záměry dalšího 
rozvoje moderního školství v na-
šem městském obvodu. V této 
věci čekají vedení našeho obvodu 
ještě složitá jednání s předsta-
viteli města Ostravy, případně 
s Ředitelstvím silnic a dálnic.
Tomáš Kuřec, místostarosta

Místostarosta Tomáš Kuřec (vle-
vo) a  ředitel projektu Prevence 
bezdomovectví Antonín Plachý si 
povídají s dívkou, jejímž rodičům 
projekt pomáhá. 
 Foto: Pavla Mročková

Zastupitelé městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz schválili 
rozpočet pro rok 2013. Schválený 
rozpočet je sestaven na základě re-
álného zhodnocení fi nančních mož-
ností obvodu na příjmové i výdajové 
stránce. Obvod bude hospodařit 
s částkou v celkovém objemu zhruba 
411, 4 milionu korun. Celkové pří-
jmy činí cca 322, 2 milionu. Finan-
cování z vlastních zdrojů ve výši cca 
89,2 milionu představuje zapojení 
fi nančních prostředků z hospodář-
ského výsledku  roku 2011, převody 
prokazatelných úspor výdajů roku 
2012, prostředků sociálního fondu 
a prostředků ze zrušeného účelové-
ho fondu na opravy a modernizaci 
obytných domů do rozpočtu 2013. 

Celkový objem rozpočtu výdajů 
na rok 2013 je zpracován v závis-
losti na reálné tvorbě zdrojů v cel-
kovém objemu cca 411, 4 milionu. 
Kapitálové výdaje jsou plánovány 
ve výši necelých 77 milionů. Největ-
ší naplánovanou akcí je Estetizace 
přednádražního prostoru v Ostravě-
-Přívoze, na kterou se obvodu poda-

řilo získat dotaci z Evropské unie ve 
výši 103 milionů korun. Z rozpočtu 
bude v příštím roce hrazeno sedm 
milionů. Obvod zajistí zkulturnění 
prostoru před hlavním nádražím, 
funkční propojení jednotlivých dru-
hů veřejné hromadné dopravy, při-
bude zde nová točna pro dálkové 
autobusy, vybudována bude rampa 
pro bezbariérový přístup k budově 
ČD, dispečink se zázemím pro ři-
diče a objekt s občerstvením a ve-
řejnými toaletami. Nezapomene se 
na sadové úpravy, nový mobiliář 
a úpravu kašny. V příštím roce bude 
obvod pokračovat v regeneraci síd-
liště Šalamouna (12,5 mil. Kč), a to 
s podmínkou získání dotace z Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR. Upra-
ví rovněž ulici Petra Křičky včetně 
nástupního prostoru u polyfunkč-
ního domu, provede rekonstrukci 
chodníků, komunikací, výstavbu 
parkovacích míst, úpravu veřejné-
ho osvětlení a sadové úpravy. Dále 
zahájí první etapou regeneraci síd-
liště Fifejdy II., a to bezbariérovou 
úpravou veřejného prostranství 

Fifejdy – Morávka (10,5 mil.Kč). 
Upraví i vnitroblok ulic 30. dubna 
a Bieblova včetně vybudování dět-
ského hřiště, odpočinkových ploch, 
chodníků, zrekonstruuje i stávající 
chodníky (6 mil. Kč). Obvod plánuje 
také komplexní opravu dopravní-
ho hřiště na ulici Orebitská včetně 
provozní budovy, altánu, oplocení, 
hracích prvků a sadových úprav (4 
mil. Kč). V návaznosti na plánovaný 
rozvoj sportovního areálu TJ Hlu-
bina vybuduje v sousedství dětské 
hřiště s moderními hracími prvky 
(2 mil. Kč). Dále zrekonstruuje par-
koviště v ul. gen. Píky (2,5 mil. Kč), 
chodník v ul. Mlýnská (1,8 mil. Kč), 
parkoviště Maroldova (2 mil.Kč), 
chodník v ul. Kostelní (0,6 mil.Kč) 
a zahájí první etapu rekonstrukce 
chodníků a trolejbusových zastávek 
ul. Hornopolní v úseku ul. Sládkova 
a Novinářská (4 mil. Kč). V oblasti 
školství chce obvod příští rok zre-
konstruovat zahradu MŠ Lechowic-
zova a  venkovní hřiště ZŠ Matiční 
(u budovy v ul. 30. dubna). 

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2013

Pokračování na str. 2

Psi musí mít čip
Zastupitelstvo města Ostravy schvá-
lilo, i přes nesouhlasné stanovisko 
zastupitelů městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz,  vyhlášku, 
podle které musí mít každý pes žijící 
na území města Ostravy elektro-
nický čip. „Myšlenka evidence psů 
čipem má nepopiratelné výhody, 
je v pořádku a dnes běžná. Je ško-
da, že souběžně s tímto usnesením 
města nebyl tento krok dostatečně 
prodiskutován, už jenom s ohledem 
na to, že neexistuje jednotný registr 
čipovaných zvířat, o ekonomickém 
dopadu na držitele psů nemluvě. 
K diskuzi je ještě dost času, přes-
to vnímám, že pro svou rozdílnost 
bude každý obvod řešit problema-
tiku samostatně. Naše vedení bude 
občanům maximálně nápomocno 
a připravuje kroky vedoucí k usnad-
nění řešení této povinnosti,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka.

Od nového roku musí být čipem 
označeni všichni nově narození psi 
nejpozději do svých 3 měsíců. Psi, 
které mají Ostravané už nyní doma, 
se budou muset načipovat nejpoz-
ději do konce roku 2013. Chovatel 
psa je povinen přihlásit psa po nači-
pování do evidence, kterou pro náš 
městský obvod povede odbor fi nan-
cí a rozpočtu (kanc. č. 148). 

Zprava: starosta Jiří Havlíček, místostarostka Petra Bernfeldová, tajemnice Kateřina Huvarová a místosta-
rostové Tomáš Kuřec a Dalibor Mouka. Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přeje všem 
svým obyvatelům v roce 2013 pevné zdraví, osobní štěstí a pohodu. Také obvodu, srdci Ostravy, přeje 
další rozvoj, rozkvět a spokojenost jeho občanů.  Foto: Pavla Mročková
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ANKETA

KONTAKTY

BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

ANKETA ZASTUPITELŮ

Lucie Feiková, ČSSD:

Přemýšlím nad otázkou a napadají 
mě jen dvě věci. Všechny stánky 
v jednom stylu a to i ty před kluziš-
těm, což od příštího roku řeší tržní 
řád města Ostravy, a pak bohatší 
doprovodný program. Zavést tzv. 
vánoční dílny nejen pro děti. A zá-
věrem roku i odpovědi vám všem 
čtenářům přeji šťastné a veselé 
vánoční svátky a do Nového roku 
zdraví a větší pohodu.

Miroslav Svozil, ODS:

Ostravské vánoční trhy získaly fi -
nální podobu v roce 2009 za mi-
nulého volebního období na nově  
opraveném Masarykově náměstí. 
Byly obohaceny o kulturní pro-
gram, v roce 2010 o kluziště, od té 
doby se nic zásadního nezměnilo. 
Ostravské vánoční trhy snesou 
právem srovnání s pražskými na 
Staroměstském náměstí. Pro příští 
období bych doporučil s ohledem 
na dlažbu  šetrnější instalaci stán-
ků a stromu asi méně hmotným 
jeřábem; významně trhy mohou 
změnit podobu až po dostavbě 
ohyzdných proluk na místě dneš-
ního kluziště.

Kateřina Švejdová, 

TOP 09:

Vánoční výzdoba Ostravy a radni-
ce je kouzelná a večerní procházka 
Poštovní ulicí pohladí po duši. My-
slím si, že by pohodovou atmosfé-
ru Vánoc podpořilo venkovní po-

sezení s hořícími loučemi, kde by 
byla možnost si vypít dobrý punč, 
svařák či grog. A hlavně bych se 
zaměřila na vhodnější nabídku 
vánočního zboží ve stáncích a trhy 
rozšířila o vánoční dílny pro rodi-
ny s dětmi.

Jaroslav Běčák, KSČM:

Vánoční trhy 2012 na Masary-
kově náměstí se povedly daleko 
lépe než v minulosti. To je fakt. 
Je proto na co navázat. Nezatížen 
zpátečnictvím chci, aby vánoční 
trhy ještě více lákaly především 
k předvánočnímu setkávání přátel 
a známých. Aby se tu mladí i star-
ší zase pobavili třeba na kluzišti 
nebo u pódia poslechem většího 
počtu souborů i sólistů. Aby bylo 
více příležitostí koupit malé dárky 
než uzeniny. Aby parkování kolem 
nebylo tak drahé. 

Robert Adámek, Ostravak:

Letošní vánoční trhy na centrál-
ním náměstí se mi líbí. Množství 
stánků, jejich sortiment i dopro-
vodný program jsou na velmi dob-
ré úrovni. Nejmladší návštěvníci 
i jejich rodiče jistě ocenili vláček 
a také betlém a stáj se zvířaty. 
Podle mne by celkové vánoční at-
mosféře prospělo také to, kdyby ji 
podbarvovala reprodukce vánoč-
ních melodií i v době, kdy se zrov-
na nekoná žádný z doprovodných 
programů.

Čím ještě by mohl obvod zkvalitnit 

vánoční trhy? 

Líbily se vám vánoční 

trhy a akce, které na 

nich probíhaly?

Soňa Valentová, 

studentka, 21 let:

„Trhy byly letos oprav-
du pěkné. Moc se mi 
líbila zvířata v živém 
betlému. Navíc na nich byla pří-
jemná vánoční atmosféra. A akce 
byly taky fajn. Byly jsme s kama-
rádkami například na zpívání ko-
led. To bylo fajn.“

Klára Horáková, 

v důchodu, 63 let:

„Trhy se mi líbily. 
Všimla jsem si, že na 
nich byly nové dřevěné 
stánky. Také se mi líbilo vánoč-
ní nasvícení a celková atmosféra 
trhů. Myslím si, že oproti jiným 
městům Ostrava vynikla. A co se 
týče akcí, byly také pěkné. A roz-
hodně je jich více než v minulos-
ti.“

Arber Prifti, lékař, 

32 let,:

„Moc se mi líbi-
ly. Zvláště proto, že 
v mém rodišti, v Albá-
nii, si o něčem takovém můžeme 
nechat jen zdát. Na náměstí jsem 
byl s rodinou a poslechli jsme si 
krásný gospelový koncert. Dě-
tem se líbila zvířata, dali jsme si 
i nějaké občerstvení. Prostě moc 
pěkné.“

Marika Belková, 

účetní, 29 let:

„Trhy se mi rozhodně 
líbily více než loni. Byly 
na nich hezčí stánky, 
více akcí a tak nějak i hezčí at-
mosféra. Šla jsem si s kamarády 
poslechnout koledy, dali jsme si 
svařák a užili si celkové pohody.“

František Kmec, 

TH pracovník, 

50 let:

Byly perfektní. S dob-
rým občerstvením, 
příjemnou atmosférou a pěknými 
akcemi. Bylo jich určitě více než 
v minulosti. Došel jsem si napří-
klad na koledy a moc se mi líbily. 
Takže jsem spokojen.“  (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 Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v lednu:
Adéla Adámková, Anežka Byšová, 
Věra Daňková, Božena Dvoroková, 
Karolina Lubišová, Emma Maní-
ková, Vanda Malá, Anna Maříková, 
Štěpánka Moškořová, Karel Mru-
zek, František Pietruszka, Dagmar 
Pražáková, Emilie Přívětivá, Helena 
Smolková, Marie Šnicerová, Josef 
Vavrisz a Marie Winklerová.

Vánoční trhy oživily centrum

Téměř celý měsíc se chodili lidé bavit, relaxovat i nakupovat do cen-
tra města, které zdobily vánoční trhy. Lidé i prodejci kvitovali nové 
dřevěné stánky, dětem se líbil především vánoční vláček, živá zví-
řata i betlém. Všichni bez rozdílu věku se bavili na akcích, které pro 
ně obvod připravil. Velký úspěch mělo například samotné rozsvícení 
vánočního stromu, ale i  hromadné zpívání koled, které uspořádala 
redakce Deníku, nebo také nedělní adventní koncerty či například vy-
stoupení Felixe Slováčka, Ladi Kerndla, Terezy Kerndlové a dalších 
umělců. Na snímku je pohled na Masarykovo náměstí z věže Staré 
radnice.  (pam)  Foto: Robert Mročka

Zastupitelé schválili rozpočet 

na rok 2013

Dále zajistí komplexní rekonstrukci 
domů Hlučínská 14 a 16 na azylový 
dům pro rodiny s dětmi. Obvodu se 
na něj podařilo získat dotaci ve výši 
17 milionů z EU. Součástí projektu 
je rekonstrukce zahrady s vybudo-
váním dětského hřiště a sadovými 
úpravami (4 mil.Kč). V příštím roce 
bude rovněž fi nancována projektová 
dokumentace k revitalizaci výškové-
ho domu v ul. Ostrčilova, kdy dojde 
ke snížení budovy z 22 pater na 10 
(2,5 mil.Kč). Ve výdajové části roz-
počtu je dále například příspěvek na 
plavecký výcvik žáků základních škol 
ve výši 911 tisíc, na ozdravné pobyty 

dětí za 2,25 milionu, neinvestiční 
příspěvky základních a mateřských 
škol za celkem 33,8 milionu, dále 
1,6 milionu na účelové dotace do 
oblasti kultury, sportu a sociální 
oblasti. Neinvestiční příspěvek tech-
nickým službám ve výši 65,1 milionu 
bude využit na údržbu veřejné zele-
ně, na opravy komunikací, komu-
nální služby, strojní a ruční čištění, 
zimní údržbu a podobně. Na správu 
a běžnou údržbu domovního fondu 
je vyčleněno cca 66 milionů korun. 

Schválený rozpočet je zveřejněn 
na internetových stránkách www.
moap.cz, sekce povinně zveřejňova-
né informace.  (red)

Pokračování ze str. 1

ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 15. a 16. ledna, 12–17 hodin

ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 15. a 16. ledna, 12–17 hodin

ZŠ Ostrava, Kounicova 2 15. ledna, 8–16 hodin
 16. ledna, 8-14 hodin
ZŠ Ostrava, Matiční 5 15. a 16. ledna, 12–17 hodin

ZŠ Waldorfská Ostrava, Gen. Píky 13B/3295
 15. ledna, 16–18 hodin

ZŠ Ostrava, Nádražní 117 15. a 16. ledna, 8–17 hodin

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1 15. ledna, 8–17 hodin
 16. ledna, 8–16 hodin (bilingvní třídy)

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A 15. a 16. ledna, 12–17 hodin

ZŠ Ostrava, Zelená 42 15. ledna, 13–18 hodin
 16. ledna, 13–16 hodin.

Doklady k zápisu:
• Rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
•  pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné 

škole - písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu.

Termíny zápisů do prvních tříd ZŠ
Zápisy do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2013/2014, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz, proběhnou na jednotlivých základních školách ve dnech 
15. a 16. ledna v těchto časech:

Kluziště na Masarykově náměstí 
bylo v prosinci plné spokojených 
návštěvníků. „Díky statutárnímu 
městu Ostrava jako majiteli kluziš-
tě, jednomu milionu korun schvá-
leným jednohlasně naším zastupi-
telstvem na jeho měsíční provoz, 
stovkám tisíc korun od námi vy-
jednaných soukromých společností 

a díky pomoci městských společ-
ností v čele se Sarezou,   bylo Ma-
sarykovo náměstí po dobu jednoho 
měsíce, společně s vánočními trhy  
a jejich programem, opravdovým 
centrem Ostravy. To navštívily de-
setitisíce spokojených občanů,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka. 
 (red)

Vánoční kluziště na „Masarykáč“ patří

Šafaříkova to vyhrála

Na Masarykově náměstí probíhala 
během vánočních trhů také soutěž 
o nejhezčí vánoční stromek. Účast-
nily se jí děti z místních mateřských 
škol. O tom, který stromeček vypa-
dá nejlépe, rozhodovali samotní 
lidé prostřednictvím hlasovacích 
lístků. Na slavnostním vyhlášení, 
které se konalo v neděli 16. pro-
since, si pak všichni vyslechli, že 
vyhrály děti z mateřinky v ulici Ša-
faříkova. Právě jejich stromek, kte-
rý si samy na náměstí ozdobily, se 
lidem líbil nejvíce.  (pam)
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V první den volby prezidenta začí-
ná hlasování ve 14.00 hodin a končí 
ve 22.00 hodin. Ve druhý den volby 
prezidenta začíná hlasování v 8.00 
hodin a končí ve 14.00 hodin. Pří-
padné druhé kolo volby prezidenta 
se uskuteční ve dnech 25. a 26. led-
na 2013 ve stejném čase jako v kole 
prvním.

Právo volit prezidenta republiky 
má každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby dosá-
hl věku 18 let. Ve druhém kole volby 
prezidenta může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhé-
ho kola volby prezidenta republiky 
dosáhl věku 18 let. Překážkami ve 
výkonu volebního práva je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a zba-
vení způsobilosti k právním úko-
nům. 

Hlasovací lístky budou všem vo-
ličům dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem volby prezidenta a budou 
k dispozici také v každé volební 
místnosti. V případě konání II. kola 
obdrží volič hlasovací lístky přímo 
ve volební místnosti. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není možné. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 
Cizinci ve volbě prezidenta republi-
ky nehlasují.

Pokud volič nemá svůj občanský 
průkaz v pořádku a nevlastní ces-

tovní pas, může v souvislosti s výko-
nem volebního práva nebo z důvo-
du ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu požá-
dat o občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 
měsíc od data vydání, a to na Ma-
gistrátu města Ostravy, Gorkého 2, 
Moravská Ostrava. 

V prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží volič do 
jedné k tomu určené úřední obál-
ky 1 hlasovací lístek. Tento hlaso-
vací lístek nijak neupravuje. Volič 
je povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise, 
který odpovídá za pořádek ve voleb-
ní místnosti a jejím bezprostředním 
okolí a vydává pokyny k zachování 
pořádku a důstojného průběhu hla-
sování. 

Stálý seznam voličů pro volbu 
prezidenta republiky bude uza-
vřen ke dni 9. 1. 2013. 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 volby 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 9. 1. 2013. 

O voličský průkaz může volič po-
žádat i písemně, nejpozději však do 
4. 1. 2013. Písemná žádost musí být 
opatřena úředně ověřeným podpi-
sem. Voličský průkaz bude předán 
přímo voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem žadatele. Úřad na požá-
dání voliči průkaz také zašle. Vydán 
bude voličský průkaz samostatně 
pro I. i pro II. kolo volby. Žádat 

o vydání voličského průkazu pouze 
pro druhé kolo je pak ještě možné 
písemně do 18. 1. 2013 a osobně do 
23. 1. 2013. 

Předložení voličského průkazu 
a dokladu totožnosti opravňuje ob-
čana, aby byl zapsán do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů ve dnech 
volby v jakémkoli volebním okrsku 
na území České republiky nebo v ja-
kémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. Podrobnější informace 
k vydávání voličských průkazů vám 
poskytne paní Alena Krömrová na 
tel. čísle 599 442 118 a paní Kateřina 
Mařáková na tel. čísle 599 442 536.

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

Informace k volbě prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se v souladu s rozhod-

nutím Senátu Parlamentu ČR uskuteční ve dnech 

11. a 12. ledna 2013.
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Škola má pro své žáky čističky vzduchu
Děti ze Základní školy 

Ostrava v ulici Gajdošova 

mohou lépe dýchat. Pro-

střednictvím Nadace OKD 

se škole podařilo získat 

v programu Pro zdraví 

fi nanční příspěvek ve výši 

100 tisíc korun. 

„Peníze jsme využili na nákup čis-
tiček vzduchu. Jsme tak jedinou 
školou v Ostravě, která pro své žáky 
pořídila čističku vzduchu do každé 
třídy,“ zdůraznila ředitelka školy 
Anna Krasulová.
Čističky zejména v době inverze, 

kdy se žákům nedoporučuje pobyt 
venku, a kdy není možné řádně 
zajistit větrání tříd, zabezpeču-
jí žákům čisté a zdravé prostředí. 
Čističky vzduchu zachycují velké 
prachové částice, účinně odstraňu-
jí viry a alergeny, účinně rozkládají 
chemické sloučeniny a zachycují pa-
chy. „Žákům naší školy rovněž zajiš-
ťujeme pravidelné ozdravné pobyty 

do prostředí, které není znečištěno 
smogem a zvýšeným množstvím 
prachových částic. Rodič naší žáky-
ně zajistil také pro děti školní dru-

žiny zdarma pravidelné návštěvy 
solné jeskyně. Děti ji navštěvují od 
října pravidelně 2x týdně,“ doplnila 
ředitelka. (pam)

Děti dýchají čistější vzduch díky nové čističce.  Foto: archiv školy

Policie zve na kurz

Městská policie Ostrava zve na 
první z řady bezplatných kurzů 
v roce 2013, které pořádá v rám-
ci projektu Bezpečnější Ostrava. 
Koná se ve středu 30. ledna od 16 
hodin. Místem konání bude tento-
krát budova městské policie v ul. 
Hlubinské. Lednové téma setkání 
s občany nese název Městská po-
licie Ostrava občanům. Hovořit se 
bude o oprávněních strážníků, jak 
mohou být občanům nápomocni, 
s čím se občané mohou na stráž-
níky obracet. Přednášející účast-
níkům kurzu přiblíží denní náplň 
práce strážníka, objasní některé 
postupy strážníků při výkonu je-
jich pravomocí, nebudou chybět 
informace o činnosti jednotlivých 
pracovišť městské policie (skupi-
ny kynologie, skupina hipologie, 
kynologové-záchranáři, skupina 
prevence aj.). Samozřejmě ne-
bude chybět oblíbená sebeobra-
na a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků 
kurzu.  (red)

Podnikání a rodina 

– zvládnu to!
Rodinné a komunitní centrum 
Chaloupka se stane partnerem 
vzdělávacího projektu Podnikání 
a rodina – zvládnu to!, který bude 
probíhat ve 23 výukových dnech 
a to od ledna do června  v pro-
storách centra v Repinove ulici 
v Ostravě. Cílem projektu je zvý-
šit kvalifi kaci a kompetence žen 
a mužů, kteří se chtějí uplatnit 
nebo se již realizují v mateřských 
a rodinných centrech, školce či 
miniškolce, či chtějí začít podni-
kat, aby měli větší šanci úspěšně 
založit živnost, provozovat ji a stát 
se konkurenceschopnými na trhu 
práce. Součástí vzdělávacího pro-
gramu jsou tyto aktivity: Úvod do 
problematiky rovných příležitostí 
a zjišťování osobní vize, Základy 
podnikání pro OSVČ a rekvalifi -
kační kurz práce s rodinou. Kurz 
lektor práce s rodinou obsahuje 
mimo jiné blok zaměřený na vý-
uku v mateřských a rodinných 
centrech Montessori metodou, 
tvorbu vzdělávacího plánu pro vý-
uku kurzů v MC, vývoj a osobnost 
dítěte nebo výuku dramatické, 
hudební, výtvarné a pohybové vý-
chovy. Vzdělávací program Pod-
nikání a rodina – zvládnu to! je 
pro účastníky zdarma, včetně hlí-
dání dětí a drobného občerstvení. 
Účastníkům je hrazen příspěvek 
na dopravu. Projekt je fi nancován 
z Evropských sociálních fondů 
v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Škola oslavila své 

110. narozeniny

Základní škola Ostrava v ulici 
Nádražní slavila. Děti, učitelé, 
rodiče a další návštěvníci si při-
pomenuli, že má škola již 110 
let. Akce se konala 13. prosince. 
Návštěvníci si poslechli pěvecké 
vystoupení žáků. Poté se otevřely 
dveře zařízení a všichni zájem-
ci si prošli školu. Od 16. hodiny 
pak všichni navštívili Vánoční 
jarmark. Ten se konal již popáté. 
Učitelé ani žáci ani letos nepod-
cenili náročnou přípravu a hosté 
měli z čeho vybírat. Žáci nabízeli 
vlastnoručně vyrobené vánoční 
dekorace, přáníčka i svícny. Vá-
noční klidnou atmosféru dokres-
lily koledy a zapálené svíčky.
  (pam)

Naše pečovatelky 

poskytují služby 

na evropské úrovni

V posledním čtvrtletí letošní-
ho roku se odbor sociálních věcí 
úspěšně zapojil do projektu mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
„Vzdělávejte se pro růst!“ a získal 
fi nanční prostředky na vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách 
– pečovatelek. Odbor tak ušetřil 
našemu městskému obvodu zhru-
ba 100 tisíc Kč, které by musel 
věnovat na povinné vzdělávání 
těchto zaměstnanců. 

Pečovatelky kromě absolvová-
ní vzdělávacího kurzu měly jedi-
nečnou možnost získat Evropský 
certifi kát v sociální péči - ECC, 
který byl vyvinut s podporou Ce-
loživotního vzdělávacího progra-
mu Evropské unie. Je vypracován 
k podpoře vědomostí a dovednos-
tí pracovníků v sociálních služ-
bách. Proškolení včetně závěreč-
ného testu k získání certifi kátu 
ECC v rozsahu 24 hodin obsaho-
valo 8 nezbytných oblastí z vědo-
mostí v sociální péči. Všechny pe-
čovatelky tak získaly osvědčení o 
absolvování kurzu a po úspěšném 
absolvování vědomostního testu 
nakonec šest z nich obdrželo také 
Evropský certifi kát. 

Dagmar Bradová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

Žáci Základní školy Ostrčilova ve 
spolupráci se stravovacím provozem 
Městské nemocnice Ostrava připra-
vili začátkem prosince pro děti z dět-
ského oddělení Městské nemocnice 
Ostrava-Fifejdy mikulášskou nadíl-
ku. Chtěli tak potěšit nemocné děti, 
které nemohly přivítat Mikuláše 
doma se svými blízkými. Žáci ne-
nechali nic náhodě. V rámci výuky 

výtvarné výchovy s paní učitelkou 
Jarošovou ozdobili sáčky. Do nich 
dali koledu, kterou dostali od stra-

vovacího provozu Městské nemocni-
ce. Děti vyrobily i drobný keramický 
dárek. Kostýmy a představení tra-
dičních postaviček - Mikuláše, čerta 
a anděla připravili s paní učitelkou 
Hiklovou. Malé pacienty také roz-
veselilo krátké hudební představení 
Andělského sboru pod taktovkou 
pana učitele Rajnocha a paní učitel-
ky Ferencové.  (pam)

Žáci z Ostrčilky nadělovali v nemocnici 

KRÁTCE KRÁTCE

Zvukem adventních písní se rozezněla a vůní včelí-
ho vosku a chvojí zavoněla začátkem prosince Zá-
kladní škola waldorfská. Jako každoročně zde pro-
bíhal v rámci Dní otevřených dveří Jarmark v režii 
4. třídy, která se, tentokrát pod vedením paní uči-
telky Jarky Kubíkové, kromě slavnostního zahájení 
postarala také o lahodné občerstvení. Naše družina 
i ochotní rodiče připravili mnoho tvořivých advent-
ních dílen pro rodiče a přátele školy i širokou ve-
řejnost. Odnášeli jsme si domů např. vlastnoručně 
vyrobené adventní věnce, voňavé svíčky z včelího 
vosku, ozdobné květináčky a mnoho druhů vánoč-
ních ozdob či přání. Novinkou v náplni Dní otevře-
ných dveří byl adventní minibazárek, jehož výtěžek 
bude použit na nejnutnější vybavení nově vzniklé-
ho školního sboru a orchestru a neprodané knihy 
a hračky poputují k dalším potřebným, například 
do dětských oddělení nemocnic, popřípadě do útul-
ků pro matky s dětmi.  Martina Lubojacká

Dny otevřených dveří se povedly

Součástí Dní otevřených dveří byly i  tvořivé adventní 
dílny. Děti tvořily adventní věnce, svíčky, ozdobné kvě-
tináče a spoustu vánočních ozdob. Foto: archiv školy

Novinky v evidenci kol

Městská policie Ostrava rozšíři-
la počet pracovišť, kde je možno si 
zaevidovat jízdní kola. Při nahláše-
ní ztráty či odcizení evidovaného 
jízdního kola je informace předána 
ihned strážníkům ve výkonu služby, 
kteří tak mohou operativně po ukra-
deném kole pátrat. Pokud si chcete 
kolo zaevidovat, je nutné mít s se-
bou kolo, občanský průkaz, doklad 
o nabytí kola nebo alespoň čestné 
prohlášení o způsobu nabytí. Ob-
čan pak obdrží nálepku se znakem 
Městské policie Ostrava s informací, 
že jízdní kolo je v evidenci. Při krá-
deži takto zaevidovaného jízdního 
kola je třeba informovat pracoviště 
městské policie, kde bylo kolo zaevi-
dováno. Bližší informace jsou k dis-
pozici na internetových stránkách 
www.mpostrava.cz.  (red)

Pečovatelky na vzdělávacím 
kurzu. Díky němu měly mož-
nost získat Evropský certifi kát 
v sociální péči – ECC. 
 Foto: archiv

Škola Gen. Píky zve 

na Den otevřených 

dveří

Základní škola Generála Píky zve 
všechny zájemce na Den otevře-
ných dveří. Je to ideální příleži-
tost pro rodiče prvňáčků, aby se 
přišli podívat na zařízení, kam 
mohou jejich děti chodit. Akce 
je samozřejmě určena všem ro-
dičům. Den otevřených dveří 
se bude konat 9. ledna od 9 do 
17 hodin.  (pam)

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Jurečkova 1860/4 
149,80 m2

BLIŽŠÍ INFORMACE

Ing. Gawlová
T 599 442 609   M 702 018 267
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 
Sládkova 374/4 27,00 m2 
Chelčického 693/7 95,36 m2
Nádražní 542/148 54,44 m2 
Nádražní 996/195 83,90 m2 
Nádražní 633/91 59,71 m2 
Na Jízdárně 2895/18 71,25 m2 
Na Jízdárně 2895/18 8,70 m2 
Tyršova 1761/14 178,15 m2 
Tyršova 1761/14 269,70 m2
Tyršova 1795/25 273,65 m2 
Arbesova 1059/9 garáž 17,00 m2 
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2
Jurečkova 490/3 58,00 m2 
Střední 1901/4 78,39 m2 
Střední 1901/4 42,25 m2 
Střelniční 10/1 116,41 m2 
Sokolská tř. 2443/42 garáž -18 m2
30. dubna 2944/1 70,67 m2 
Hrabákova 1780/5 213,26 m2 
Ahepjukova 2789/4 32,61 m2 
Puchmajerova 489/7 43,51 m2 
Puchmajerova 1799/9 37,94 m2


