
centrum

Vážení  
spoluobčané

N a jednání zastupitelstva 
jsme se při  prezentaci 
městské policie  z  grafů, 

koláčů,  s loupců a čísel  dozvěděli , 
že pokud jde o bezpečnost  a  počet 
strážníků,   jsme na tom jako obvod 
výborně.   Jenže každý,  kdo  jen pro-
chází  Př ívozem nebo ulicemi Jí lo-
vou,  ale  třeba  i  Mánesovou,  vidí ,  že 
tomu tak není.  Situace  je  naopak 
velice špatná.  A ví   to  i  městská po-
l icie,  které však  je   i  přes katastro-
fální  stav bezpečnosti  pravidelně 
krácen rozpočet.  Rada obvodu vy-
zvala primátora  jako velitele  měst-
ské policie  a  zároveň městské za-
stupitele,  aby v  rozpočtu pro příšt í 
rok výrazně posíl i l i  právě tuto ka-
pitolu,  což by napomohlo k navý-
šení  počtu strážníků v ul icích.  Náš 
obvod přispěl  k  zachování  s lužebny 
na Nádražní  ul ici  a  uvolnil  pro-
středky na  jej í   rekonstrukci .  Záro-
veň jsme s  městskou a státní  polici í 
výrazně zintenzivnil i  spolupráci . 
Naši  pracovníci  pravidelně navště-
vují  kr it ické  lokality,  a   to  i  o  víken-
dech a ve večerních hodinách.  Díky 
tomu například došlo k  výraznému 
zklidnění  situace ve věžovém domě 
na ulici  Maroldově a okolí .  Do spo-
lupráce,  která směřuje ke zlepšení 
bezpečnosti ,  zapojujeme i  námi 
zř ízené domovníky a  všechny  l idi , 
j imž situace není   lhostejná.

Vrátím se k  policejní  prezen-
taci .   Je   to statist ika a  vyplývá ze 
skutečných čísel .  Bohužel   l idé,  ať 
už kvůli  ztrátě důvěr y nebo apati i , 
nepravosti  páchané na nich a okolí 
mnohdy nehlásí ,  což se ve výsledku 
projevuje v  př íznivých číslech sta-
tist ik.  Těmi se pak velitel  a  zároveň 
primátor,  bydlící  ve Fr ýdlantu,  př i 
sestavování  rozpočtu ř ídí .  Chtěl 
bych vyzvat  spoluobčany ke spo-
lečnému postupu proti  kr iminalitě. 
Nejdůležitějším krokem je nebát 
se,  nechodit  se zavřenýma oči-
ma,  překonat nepří jemnosti  s   t ím 
spojené a veškeré kr iminální  činy 
a  nepravosti  hlásit .  Na polici i , 
městské polici i  nebo i  na úřadě.  Ti 
všichni   jsou tady pro občany.  To  je 
nejúčinnější   forma vedoucí  k  na-
výšení  rozpočtu policie,  a   t ím k  jej í 
zvýšené aktivitě.    Věřím, že se nám 
společně zlepšení  bezpečnosti  po-
daří  prosadit .

Dalibor mouka  
(nezávislý za Ostravaka) 

Zveme vás na 
zastupitelstvo
Ve    čtvrtek  31.  října  se  od  9  hodin 
koná  zasedání  zastupitelstva  měst-
ského  obvodu.  Schůze  proběhne  
v zasedací místnosti č. 306. Program 
a materiály naleznete na: 
www.moap.cz.

Stánky 
na Vánočních 
trzích  
Také  tento  rok  se  mohou  lidé  těšit 
na tradiční Vánoční trhy, které se bu-
dou konat ve dnech 27.  listopadu až 
23. prosince na Masarykově náměs-
tí.  Zájemci  o  pronájem  stánků  pro 
prodej dárkových a užitkových před-
mětů mohou podávat své žádosti do  
21.  října  do  15  hodin.    Podrobnosti 
najdete  na  webové  stránce  http://
www.moap.cz/cs/radnice/urad/od-
bor-investic-a-mistniho-hospodar-
stvi, v sekci další odkazy. 

Den seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů  zve  městský  obvod  Moravská 
Ostrava a Přívoz na Den seniorů, který 
se bude v klubu Parník konat 14. října 
a 21. října vždy od 12 do 14.30 hodin 
a od 15.30 do 18 hodin. Součástí bo-
hatého  kulturního  programu  bude 
pohoštění a drobný dárek, připravena 
je  i  nabídka  sociálních  služeb.  Vstu-
penky na akci jsou zdarma a lze je vy-
zvednout na Úřadu městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz, odboru 
sociálních věcí, v kanceláři č. 109.

Otevřený dům 
zvláštního 
určení
Jako  součást  týdne  sociálních  slu-
žeb  se  9.  října  od  8  do  16.30  hodin 
v  Domě  zvláštního  určení  v  Gajdo-
šově ulici uskuteční den otevřených 
dveří.  Veřejnost  si  bude  moci  pro-
hlédnout  dům,  nahlédnout  do  bytu 
a  získat  informace  o  pečovatelské 
a  odlehčovací  službě.  Akci  organi-
zuje odbor sociálních věcí, oddělení 
sociálních služeb.

zpravodaj

První  školní  den  vždy  upoutá 
všeobecnou  pozornost  ke  školám 
a k dění v nich. Důvod je prostý. Ne-
jenže  si  svou  životní  premiéru  od-
bývají  za  pozornosti  rodičů  i  médií 
roztomilí  prvňáčci,  ale  mnoho  škol 
během  prázdnin  prošlo  nejrůzněj-
šími úpravami, jež jsou k prospěchu 
jak  školním  budovám,  tak  lidem, 
kteří v nich pracují a vzdělávají se. 

Nejinak  tomu  bylo  i  v  obvodu 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz. V  pon-
dělí  2.  září  přivítali  515  prvňáčků 
všech devíti základních škol, jejichž 
zřizovatelem je obvod, zástupci ve-
dení a zastupitelé obvodu a žákům 
prvních tříd předali tašky s drobný-

mi  dárky.  Lahve  na  pití,  omalován-
ky, pastelky, šňůrky na klíče, rozvrhy 
hodin,  magnetické  záložky  do  kní-
žek a sladkosti udělaly dětem radost 
a přispěly k hezkému pocitu z prv-
ního dne ve škole.

„Svou pozornost rozhodně nevě-
nujeme  jen  prvňáčkům,  ale  všem 
žákům obvodem zřizovaných devíti 
základních  škol  a  třinácti  školek,“ 
zdůrazňuje  starosta  Jiří  Havlíček, 
který  přivítal  žáky  prvních  tříd  ZŠ 
Ostrčilova.  „V  současné  době  pro-
bíhají  v  polské  obci  Istebna  po-
byty  žáků  základních  škol,  které 
jsou  součástí  projektu  Přes  hranice 
za  sportem  zajišťovaného  naším 

Vedení  obvodu  požádalo  statutární 
město  Ostravu  o  navýšení  rozpoč-
tových  prostředků  určených  Měst-
ské  policii  Ostrava  v  rozpočtu  pro 
rok 2014 a na to navazující navýše-
ní  počtu  strážníků  městské  policie 
na jejím pracovišti v Ostravě-Přívo-
ze  v  ulici  Nádražní.  „Zároveň  jsme 
v  rámci  veřejného  zájmu  na  zlep-
šení bezpečnostní situace na území 
města  požádali  o  vyvolání  jednání 
s  Moravskoslezským  krajem.  Jeho 
zastupitelstvo má právo předkládat 
návrhy  zákonů  a  iniciovat  změny 
v  legislativě  zakotveného  systému 
vyplácení sociálních dávek. Není to-
tiž pochyb o tom, že současná kon-
cepce tohoto systému k výskytu ne-
gativních  sociálních  jevů  v  nemalé 
míře  přispívá,“  uvedl  místostarosta 
městského  obvodu  Dalibor  Mouka 
a dodává, že procento výskytu trest-
né činnosti a páchaných přestupků 

je v obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz  jedním  z  nejvyšších  na  území 
města  Ostravy.  „Každodenně  se 
potýkáme  s  výskytem  negativních 
sociálních  jevů,  jako  jsou  majet-
ková  trestná  činnost,  zneužívání 
návykových  látek,  rušení  nočního 

klidu či porušování pravidel občan-
ského soužití. Stávající počet stráž-
níků  městské  policie,  kteří  působí 
na  území  našeho  obvodu,  považu-
jeme za nízký, a proto chceme, aby 
byla zjednána náprava.“     

(red)
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Starosta jiří Havlíček přivítal 2. září žáky prvních tříd zŠ ostrčilova. 

městským  obvodem  ve  spolupráci 
s  polským  partnerem.  V  listopadu 
bude odstartován projekt Ozdravné 
pobyty  dětí  základní  škol  obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, jehož se 
během  osmi  turnusů  zúčastní  545 
žáků.  Navíc  během  letních  prázd-
nin byly v mnoha našich základních 
školách  provedeny  různé  stavební 
úpravy a změny k  lepšímu, o nichž 
se zmiňujeme v tomto vydání zpra-
vodaje  a  jimž  budeme  pozornost 
věnovat  i  příště.  Myslím,  že  je  více 
než patrné, že školy a kvalitní vzdě-
lávání  jsou  v  centru  zájmu  vedení 
obvodu.“ 

(gl)





Účelové  
dotace
Městský obvod vyhlašuje výběro-
vé řízení pro poskytování účelo-
vých dotací pro rok 2014. Žádosti je 
možné podávat ve třech oblastech, 
a to 1. kultury (uměleckých aktivit 
– vizuálního, hudebního, scénické-
ho, literárního a ostatního umění),  
2. sportu, ekologické výchovy, vol-
nočasových a zájmově vzdělávacích 
aktivit a 3. sociální práce a vytvá-
ření lepších životních podmínek 
pro zdravotně postižené. Přihlášky, 
které jsou uvedeny na našich webo-
vých stránkách, je možné podávat 
do konce listopadu. Bližší informace 
na tel. č.: 599 444 278 nebo e-mailu: 
slachtova@moap.ostrava.cz.

Veřejně 
prospěšné 
práce 
Statutární město Ostrava poskytne 
městskému obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz finance ve výši 99 tis. 
Kč na realizaci projektu Veřejně pro-
spěšné práce v obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. ,,Cílem projektu je 
zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů 
o zaměstnání, kteří nemohou najít 
práci z důvodu nízké úrovně kvalifi-
kace, dlouhodobé nezaměstnanosti, 
vyššího věku či zdravotníh o omeze-
ní,“ komentuje projekt Dalibor Mou-
ka, místostarosta městského obvo-
du, a pokračuje: ,,Technické služby 
Moravská Ostrava a Přívoz  vytvoří  
zhruba 25 pracovních míst pro ucha-
zeče o zaměstnání vedených na Úřa-
du práce v Ostravě, kteří budou vy-
konávat veřejně prospěšné práce 
v našem městském obvodu. V rámci 
projektu budou pracovníkům poří-
zeny ochranné pracovní pomůcky 
a pracovní nářadí.“  

Den seniorů
v Ostravě
V Domě kultury města Ostravy se 
18. října v čase od 9 do 13 hodin 
uskuteční Den seniorů v Ostravě, 
který seniorům i jejich rodinným 
příslušníkům slibuje bohatý pro-
gram na jednom místě a vstup zdar-
ma. Připraveny jsou různé před-
nášky, proběhne prodejní výstava, 
v provozu budou poradenská centra 
lékařů, odborníků na sociální péči. 
V nabídce nebudou chybět zájezdy 
a představení seniorských aktivit 
v podobě zájezdů, výletů a progra-
mů klubů seniorů v Ostravě. Ná-
vštěvníci si zde mohou vyzkoušet 
internet nebo si rovnou domluvit 
výuku. Na výstavě budou prezen-
továny také zdravotnické pomůcky, 
zdravá výživa, koření a bylinky a jiné 
zajímavé doplňky.

Upozornění 
Veřejné osvětlení je ve správě Ost-
ravských komunikací, a.s. Poruchy 
na osvětlení hlaste na dispečinku, 
tel. č.: 596 622 922 nebo prostřed-
nictvím e-mailu: sloncik@okas.cz, 
Szpandrzyk@okas.cz. Pro upřesnění 
umístění je vhodné nahlásit i číslo 
sloupu veřejného osvětlení.

„Travička zelená, to je moje potěše-
ní,“ zapěli žáčci 1. A, 1. B a 1. C v pon-
dělí 9. září při slavnostním předávání 
právě dokončeného umělého trávníku 
na fotbalovém hřišti u Základní školy 
Zelená 42. „Hřiště s umělým trávníkem 
má naše škola od roku 2003, společně 
se Základní školou Ostrčilovou jsme 
byli prvními školskými zařízeními, kte-
rá svá hřiště otevřela veřejnosti. Po de-

seti letech už byl starý trávník opotře-
bován, takže jsme rádi, že díky zájmu 
vedení obvodu máme nové hřiště, jež 
je opět k dispozici veřejnosti,“ komen-
tuje investici v hodnotě bezmála 1,4 
milionu korun ředitel školy Aleš Kout-
ný. Zelenou pásku na zeleném hřišti ZŠ 
Zelená 42 přestřihl místostarosta To-
máš Kuřec, který zdůraznil kvalitu prá-
vě dokončeného trávníku položeného 

na ploše 1590 m² a upozornil, že re-
konstrukce zahrnovala i nátěr branek 
a nosné konstrukce záchytných sítí 
a pořízení polypropylénových záchyt-
ných sítí. „Víme, že o hřiště je velký 
zájem jak ze strany žáků, tak obyvatel 
obvodu, zejména lidí ze sídliště Šala-
mouna. Aby zde i nadále mohli smys-
luplně trávit svůj volný čas, dali jsme 
rekonstrukci hřiště zelenou.“ 

Říjen 2013                                                                       Z radniční věže 3

Informujeme Z rADnICe

Ve dnech 3. až 6. září proběhlo 
na Základní škole Nádražní 117, dal-
ší pracovní setkání partnerů projek-
tu Comenius Olympics. Vedení školy 
zde přivítalo šest pedagogů z part-
nerských škol Nursan Anddolu Lisesi 
z Turecka, Gesamt schule Hüllhorst 
z Německa a školy z Kyjeva z Ukraji-
ny. ,,Projekt  Comenius – partnerství 

• Dne 12. října 2013 se uskuteční výlu-
ka tramvajové a trolejbusové dopravy. 
Budou provedeny asfaltové plochy 
tramvajové smyčky a položeny nové 
živičné kryty v ulici Nádražní. Po dobu 
realizace těchto prací bude uzavřena 
ul. Nádražní pro osobní dopravu. Ob-
jízdná trasa k žst. Ostrava hl. nádraží 
a České pošty k bude vedena po ulicích 
Wattova a Skladištní. V případě nepří-
znivých klimatických podmínek se vý-
luky uskuteční 19. 10. 2013
• Příjezd a odjezd vozidel osobní do-
pravy a zásobování ze zadní části 
areálu ČD bude veden obousměrně 

Umělý trávník už slouží 
škole i sportovcům

Comenius Olympics 

Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze

škol vznikl v loňském roce a bude 
trvat dva roky. Jeho oficiální název 
je Comenius Olympics,“ přibližuje 
projekt ředitel školy Libor Novotný 
a pokračuje: ,,Stěžejní pilíř projek-
tu tvoří vzájemné návštěvy žáků 
a učitelů ve školách v jednotlivých 
partnerských zemích. Žáci tak mají 
větší šanci se zdokonalit především 

po nové betonové ploše budoucího 
parkoviště. Bude se jednat o průjezd 
staveništěm a žádáme řidiče o zvýše-
nou opatrnost. Parkování na této ploše 
umožněno prozatím nebude, dílo není 
dokončeno.
Další podstatné části realizace:
• Provádění II. etapy rekonstrukce par-
koviště před budovou ČD včetně pro-
vádění finálních povrchů
• Realizace chodníku a povrchů vozo-
vek v ul. Nádražní
• Dokončení rekonstrukce tramvajové 
smyčky (převážně za plného provozu)
• Realizace finálních povrchů ploch 

v angličtině, která je komunikač-
ním jazykem celého projektu. Navíc 
při práci na projektových aktivitách 
se seznamují s různými kulturními 
zvyklostmi jednotlivých partner-
ských zemí.“ Pedagogové tentokrát 
jednali především o přesném časo-
vém harmonogramu návštěv jednot-
livých škol v letošním školním roce 
a upřesnili si také výstupy projektu, 
které již jsou k dispozici. Zástup-
ci partnerských škol navštívili také 
muzeum v Kopřivnici, město Štram-
berk a podrobněji se seznámili s Os-
travou. Delegaci přijali ve středu 4. 
září na radnici také starosta obvodu 
Jiří Havlíček a místostarosta Tomáš 
Kuřec. Ten během setkání podotkl: 
,,Těší nás, když jsou školy v našem 
obvodu aktivní v rámci nejrůzněj-
ších projektů a získávání dotací. Díky 
evropským fondům mohou podstat-
ně rozšířit a zkvalitnit výuku svých 
žáků. Projekt Comenius Olympics je 
toho příkladem.“ Základní škola Ná-
dražní získala k pokrytí výjezdů žáků 
a učitelů do zahraničí a k uhrazení 
veškerých aktivit týkajících se pro-
jektu grant ve výši 20 tisíc eur.

v přednádražním prostoru
• Realizace kašny v přednádražním 
prostoru
• Realizace rampy – vstupní plocha 
do výpravní budovy
• Výstavba polyfunkčního objektu 
s věží, práce na vnitřních prostorách 
• Rekonstrukce plynovodu před objek-
tem České pošty
• Realizace propojovací komunikace 

mezi ulicemi Nádražní a Wattova
• Dokončování rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v dotčených územích
• Práce na sadových úpravách v pro-
storu tramvajové smyčky
Během probíhající realizace stále platí 
určitá omezení jak dopravy, tak pohy-
bu pěších, proto žádáme o nadále tr-
vající opatrnost při pohybu v prostoru 
staveniště.

Změny v MHD
Až do odvolání je dočasně zrušena 
zastávka Most Mládeže v ul. Plzeň-
ské. Ve dnech od 25. do 28. října se 
budou měnit koleje u zastávky Hra-
bůvka kostel a během výluky linek 
č. 1 a 3. bude zajištěna náhradní do-
prava. Dne 28. října bude z důvodu 
konání Porubského čtvrmaratonu 
uzavřena Hlavní třída v Ostravě-Po-
rubě. Linky č. 44 a 54 budou odklo-
něny po místních komunikacích. 
V tento den budou navíc z důvodu 
státního svátku jezdit všechny linky 
Dopravního podniku Ostrava podle 
platného nedělního jízdního řádku. 
Od 1. října jsou v platnosti nové dru-
hy SMS jízdenek. 

Garáže
Vlastníci garáží, kterým byla naříze-
na jejich demolice nebo ti, kteří toto 
vzhledem ke stavu své garáže zva-
žují, se mohou do konce října infor-
movat na tel.č. 599 442 187 (Kateřina 
Bláhová) o možné spolupráci v této 
věci s městským obvodem. 

Místostarosta Tomáš Kuřec (vlevo) a Aleš Koutný, ředitel školy, si povídají s prvňáčky. 

Pedagogové partnerských škol při návštěvě na radnici. 

Ze školníCh tříD 

Školní klub
První a jediný školní klub v cen-
trálním ostravském obvodě zahájil  
1. září svou činnost na přívozské  
ZŠ Gebauerova. Je určen zejména pro 
žáky 2. stupně. V horním patře hlavní 
budovy v nově upravených prosto-
rách bývalé učebny výtvarné výchovy 
každodenně po skončení vyučování 
najdou žáci možnost vyžití v řadě 
aktivit. Že se myšlenka klubu setkala 
s velkým ohlasem, potvrzuje i vedou-
cí klubu Věra Stašková: „Kapacita še-
desát míst je plně obsazená. Máme 
přes devadesát přihlášek. Největší zá-
jem je o relaxační  a zábavné oddělení 
– pingpongový stůl, stolní fotbal, šip-
ky a počítače, ale jsou tu i různé stolní 
hry, knihy a časopisy,“ přináší první 
postřehy a zároveň vypočítává odpo-
lední kroužky, které jsou v nabídce: 
stolní tenis, sportovní, hudební, tvůr-
čí dílny, nenáročného diváka, infor-
matika, výtvarný, taneční a konzulta-
ce z matematiky i českého jazyka. 

Počty žáků
Základní školy zřizované obvodem 
navštěvovalo ve školním 2012/2013 
celkem 3542 žáků. Ve školním roce 
2011/2012 to bylo 3480 dětí a v před-
chozím 3506. Ve školním roce 
2009/2010 se školní docházka týkala 
3476 dětí a v období 2008/2009 zá-
kladní školy navštěvovalo 3646 dětí.
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NEPŘEHLÉDNĚTE POLICEJNÍ DISPEČINK

Ve dnech 10. až 15. září proběhl 
ve sportovním areálu TJ Ostrava ju-
bilejní desátý ročník mezinárodního 
turnaje hendikepovaných stolních 
tenistů Czech Open 2013 – Para 
Table Tennis. Organizací tohoto tur-
naje, kterého se letos zúčastnilo přes 
200 sportovců z třiceti zemí světa, 
byla pověřena právě TJ Ostrava. Mezi 
sponzory, kteří turnaj podpořili, byl 
také městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz. 

„Málokdo si uvědomuje, že Tě-
lovýchovná jednota Ostrava je nej-
větší sportovní zařízení v našem 
městském obvodu,“ poznamenal 
místostarosta Tomáš Kuřec. „Navíc 
akce pořádané touto organizací pra-
videlně oživují obvod i celé město 
a přivádějí sem mnoho návštěvníků 
z celé republiky i zahraničí. Pozitiv-
ní je i fakt, že toto zařízení, které se 
původně jmenovalo TJ Mittal, pře-
vzalo do svého názvu jméno měs-
ta, takže se nenásilným způsobem 
podílí na propagaci Ostravy nejen 
při mezinárodních utkáních. I proto 
myslím, že je škoda, že po ukončení 
smlouvy se společností ArcelorMittal 
nemá žádného generálního sponzo-
ra, který by podpořil jeho činnost. 

Městský obvod bohužel nemá po-
třebné finanční možnosti, na druhé 
straně však materiálně nebo finanč-
ně pomáhá zejména s organizací 
akcí zaměřených na mládež a hen-
dikepované sportovce. Podpora tur-
naje Para Table Tennis měla letos 
spíše materiální charakter v podobě 
různých upomínkových předmětů, 
finančně se však budeme podílet 
i na dalších aktivitách, které tato 

Pod křídly TJ Ostrava

K úspěšným akcím patřil například desátý ročník mezinárodního turnaje 
hendikepovaných stolních tenistů Czech Open 2013 – Para Table Tennis. 

Foto: Roman Krejčí

jednota bude organizovat v průběhu 
následujících měsíců.“

Tomáš Staníček, ředitel tělový-
chovné jednoty, dodal, že TJ Ostrava 
má více než 1300 členů, 35 stálých za-
městnanců a přibližně 100 dobrovol-
níků a hospodaří s majetkem přesa-
hujícím hodnotu 130 milionů korun. 
„Dobře fungující celoroční spolu-
práce s obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz si velmi ceníme,“ zdůraznil 
a zmínil několik obvodem podporo-
vaných akcí. K nim patří například 
lednový mezinárodní volejbalový tur-
naj dorostenek O křišťálovou vázu či 
finanční podíl na celostátním turnaji 
mládeže ve stolním tenise, Teicher-
tově memoriálu, který se odehraje  
5. a 6. října letošního roku. „Ještě 
předtím, bezprostředně po meziná-
rodním turnaji hendikepovaných 
stolních tenistů, náš oddíl judo pořá-
dal 15. září Velkou cenu Ostravy, me-
zinárodní turnaj, který se koná dva-
krát ročně, vždy na jaře a na podzim,“ 
informoval Tomáš Staníček. „Koncem 
prosince nás pak čeká poděková-
ní nejlepším klubům a sportovcům 
s medailovými umístěními a gala-
show vratimovských mažoretek, které 
jsou zároveň roztleskávačkami naše-
ho extraligového volejbalu.“          (gl)

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se  
v říjnu dožívá 90 a více let:
Ludmila Dvorská, Vojtěška Haráková, Libuše Havlová, Jan Hofmann, 
Bohumila Jaskulová, Valentyna Kaločová, Oldřich Kaminský, Barbora 
Kulová, Arnošt Melcer, Zdeněk Mrnuštík, František Novotný, Marie 
Pawliková, Otakar Sítek, Jaroslava Sochorková, Svatava Šlauerová,
Lucie Wojciková.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Chelčického 531/3 - 187,53 m² 
Chelčického 693/7 - 95,36 m²
Jurečkova 490/3 - 53,87 m²
Na Jízdárně 2895/18 - 71,25 m²
Na Jízdárně 2895/18 - 28,87 m²
Na Jízdárně 2895/18 - 26,90 m² 
Na Jízdárně 2895/18 -  8,40 m²
Nádražní 1110/44 - 156,25 m²
Nádražní 542/148 - 54,44 m²
Nádražní 694/80 - 76,90 m²
Nádražní 996/195 - 83,90 m² 
nám. Republiky 1562/1 - 103,24 m² 
Poštovní 1444/15 - garáž -13,44 m²
Reální 1859/4 - 45,98 m² 
Senovážná 2109/1 - 86,25 m² 
Sládkova 373/6 - 26,98 m² 
Sládkova 374/4 - 27,00 m² 
Českobratrská 1805/32 - 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 - 69,55 m² 
Výstavní 2593/1 - 149,29 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 - 219,81 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE  
Marek Plinta
T   599 442 612, M 702 018 264
E   makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Pobialova 1432/23, 60,9 m2,  
současná prodejna obuvi  

Darujte 
potraviny
V rámci akcí k Mezinárodnímu dni 
za vymýcení chudoby proběhne od 
14. do 18. října Sbírka Potravinové 
Pomoci. Do Potravinové banky, kte-
rá sbírku pořádá, v ulici Hasičské 
550/50 v Ostravě-Hrabůvce můžete 
přinést trvanlivé potraviny před da-
tem spotřeby jako cukr, olej, luštěni-
ny, konzervy všeho druhu, těstoviny, 
rýže, paštiky, čínské polévky, sirupy, 
čaje, cukrovinky pro děti apod. Po-
travinová pomoc bude poskytnuta 
lidem bez přístřeší a v nouzi pro-
střednictvím organizací sociálních 
služeb. Kontakt: 734 510 147.

Ondrášek zve
V mobilním hospici Ondrášek pro-
běhne 10. října od 9 do 16 hodin Den 
otevřených dveří pro veřejnost. Ná-
vštěvníci se mohou seznámit s pro-
blematikou domácí hospicové péče 
a poznat členy multidisciplinárního 
týmu, který poskytuje služby pacien-
tům. Více na www.mhondrasek.cz. Proti chudobě 

Armáda spásy a Charita Ostrava 
pořádají 8. ročník aktivit Dnů proti 
chudobě – Rodina ohrožená chudo-
bou. Dne 15. října proběhne v aule 
Ostravské univerzity na téma chu-
doby od 14 hodin seminář. Večer 
od 18 hodin se pak u ohně v Centru 
sociálních služeb (U Nových vál-
coven 9) setkají osoby sociálně vy-
loučené a pracovníci neziskových 
organizací se státními a místními 
politiky i s veřejností, aby diskutova-
li o problému chudoby. Hlavní hap-
pening se pak uskuteční 17. října 
od 15 hodin na Masarykově náměstí 
v Ostravě, kde se mimo jiné před-
staví organizace, které v kraji po-
máhají potřebným. Akci hudebně 
doprovodí Rock & Roll Band Mar-
cela Woodmana a ADOBRE. Více na  
www.ostrava.charita.cz. 

Jako každý rok, i letos tábornic-
ký oddíl s téměř sedmdesátiletou 
tradicí, TOM BVÚ – Centrum pro 
volný čas a pomoc mládeži, pořádá 
na své základně ve Vrších u Fulneku 
ve dnech 25. až  30. října 2013 pod-
zimní tábor pro kluky. Ti zde zažijí 
spoustu her a soutěží v přírodě a zís-
kají nové vědomosti o tom, jak žít 
a přežít v přírodě. Cena pobytu je 600 
korun a zahrnuje dopravu, ubytová-
ní, veškerý program a stravu pětkrát 
denně, včetně pitného režimu. ,,Vý-
hodou naší táborové základny je, že 
pobyt je přizpůsoben jakémukoliv 
počasí v kterémkoliv ročním obdo-
bí, takže rodiče nemusejí mít žádné 
obavy z případných dešťů či podzim-
ních plískanic,“ hlásí Zdeněk Hübner 

Nabídka psů  
i na facebooku
Zájemci o psa si mohou svého čtyř-
nohého přítele vybrat i přes facebook. 
Městská policie Ostrava totiž od září 
spustila nabídku nalezených a od-
chycených psů právě na této sociální 
síti. Adresa je: https://www.facebook.
com/utulekostrava.

Vaše děti – naše 
budoucnost
Městská policie Ostrava pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostra-
va další z řady bezplatných kurzů pro 
veřejnost. O sebepoškozování dětí 
se bude hovořit na kurzu Vaše děti – 
naše budoucnost, který se bude konat 
ve středu 30. října od 16 hodin v ulici 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. Chy-
bět nebude ani oblíbená sebeobrana, 
i tentokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 

z TOM BVÚ. Pokud vás nabídka za-
ujala, neváhejte, a kontaktujte od-
díl na telefonním čísle: 603 899 040 
nebo e-mailu: bvu@bvu.cz.

Podzimní tábor pro kluky

Z AKTUÁLNÍ  
NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Nádražní 1265/24 3+1
Jílová  3+1, 2+1
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1
Macharova 1035/21 2+1
Na Liškovci 1071/2 1+1
Na Můstku 1068/2  1+1, 4+1
Na Můstku 906/6 1+1
Na Můstku 905/8 2+1
Šafaříkova 286/12 1+1, 2+1
Hlučínská 120/18 3+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
Senovážná 2111/9 1+1
Sládkova 374/4 1+1
Spodní 2151/24 2+1
Orebitská 191/23 1+1
Orebitská 192/25 1+1
Palackého 846/73 1+1, 1+1
Špálova 947/21 2+1
Zákrejsova  1065/10 2 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE  
Marek Plinta
T   599 442 612, M 702 018 264
E   makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY 
k pronájmu formou výběrového řízení

Nádražní 612/36, 3+1 - 134 m2

prostorný byt v centru města

ZAJÍMAVOSTI

Ilustrační foto archiv TOM BVÚ
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