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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK
Plaťte kartou 

i na úřadě
Potřebujete si vyřídit poplatky na 
úřadě našeho obvodu a nemáte 
u sebe hotovost? Nevadí. Od za-
čátku července je možno platit na 
pokladně úřadu platební kartou. 
Občané a organizace budou moci 
použít platební kartu při úhra-
dách za parkovací karty, míst-
ních  poplatků ze psů a za zábory 
veřejného prostranství, nájmů 
pozemků, bytů a nebytových pro-
stor, k úhradě správních poplat-
ků, pokut a případně k dalším 
platbám.  (red)

ZPRÁVA MĚSÍCE

poměrně často se 
na náš obvod i na 
mě obracíte ve věci 
ochrany veřejného 
pořádku a zajištění 
bezpečnosti v okolí 
vašeho bydliště nebo 
v celém obvodu. Jaké jsou mož-
nosti obvodu pro jejich zajiště-
ní? Ochrana veřejného pořádku 
a bezpečnost spadá dle zákona o 
obcích do samostatné působnosti 
obce, kdy obec ve svém územním 
obvodu o ně pečuje v souladu 
s místními předpoklady a s míst-
ními zvyklostmi. Vnitřní pomě-
ry správy statutárního města, 
tj. mezi městem a jeho obvody, 
upravuje Statut města Ostravy. 
K zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku může 
obec, v našem případě statutární 
město Ostrava, vydávat obecně 
závazné vyhlášky zejména v ob-
lastech konzumace alkoholu na 
veřejných prostranstvích, použí-
vání zábavní pyrotechniky, hlu-
ku a rušení nočního klidu, pod-
mínek pro pořádání veřejnosti 
přístupných akcí atd. Obec může 
zřizovat obecní policii a projed-
návat vybrané přestupky v řízení 
o přestupcích. Primátor města 
a starostové městských obvodů 
jsou dále oprávněni požadovat 
po Policii České republiky spo-
lupráci při zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, 
a to prostřednictvím městské po-
licie nebo na základě požadavku 
o spolupráci. V našem městském 
obvodě se osvědčily pravidelné 
měsíční porady vedení úřadu se 
zástupci všech bezpečnostních 
složek. Tyto porady mají dlou-
holetou tradici. Pomáhají za-
včas zachytit a řešit problémy 
při ochraně veřejného pořádku 
a bezpečnosti. Problematikou 
veřejného pořádku a bezpečnos-
ti se také zabývají komise rady 
městského obvodu – komise 
bezpečnostní, čistoty a pořád-
ku a komise pro obnovu Přívo-
zu. V období I. pololetí letošního 
roku byly mimo jiné projednává-
ny a řešeny krádeže a bezpečnost 
ve všech oblastech hromadných 
garáží v obvodu, stížnosti na 
bezdomovce a nepořádek, který 
způsobují, oznámení občanů na 
zhoršující se bezpečnostní situ-
aci v Přívoze, nepořádek, hluk 
kolem klubů, heren a nonstop 
prodejen či porušování obecně 
závazné vyhlášky o konzumaci 
alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství. Při jednáních 
s bezpečnostními složkami často 
musíme konstatovat, že ani Po-
licie ČR, ani městská policie není 
o problémech veřejného pořádku 
dostatečně informována. Dovo-
luji si Vás požádat, abyste výše 
uvedené problémy zavčas hlásili 
policii, případně úřadu městské-
ho obvodu. 

Jiří Havlíček, starosta

Dětský den v ráji byl plný zábavy

V Dětském ráji na Sadové se konal 2. června Dětský den s „Cirkusem trochu jinak“. Děti bavila bublinová 
show, klauni na chůdách, nafukovací hrad, malování na obličej či kreativní dílny a spousta her a zábavy.  
Počasí se vydařilo, na akci dorazily stovky návštěvníků. Akci uspořádal městský obvod spolu s provozova-
teli areálu.  Foto: Pavla Mročková

Pronájem stánků na vánoční trhy
Pokud máte zájem prodávat své 
zboží na vánočních trzích, ne-
váhejte. Své žádosti o prodejní 
místo musíte dodat na podatelnu 
úřadu městského obvodu do 30. 
srpna do 11 hodin!

Městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz pořádá tradiční 
vánoční trhy na Masarykově ná-
městí od 27. listopadu 2013 do 
23. prosince 2013. K pronájmu 
nabízí 47 samostatných prodej-
ních míst. Žádost o pronájem 
stánků s mapkou rozmístění jed-
notlivých stánků, včetně dalších 
informací, naleznete na www.
moap.cz v sekci Aktuálně. Infor-
mace poskytne pracovnice od-
boru investic a místního hospo-
dářství Barbora Reichelová, tel.č. 

599 442 462. Hlavním kritériem 
pro výběr prodejců bude nabízený 
sortiment zboží. Minimální cena 
za pronájem stánku u vánočního 
sortimentu činí 1.500,- Kč/m2/
doba konání vánočních trhů, u 
ostatního zboží 3.000,- Kč/m2/
doba konání. „Občerstvení na 
vánočních trzích bude zajištěno 
prostřednictvím jednotného cate-
ringového systému od vybraného 
renomovaného dodavatele. Opro-
ti předchozímu roku bude nabíd-
ka rozšířena o možnost prodeje 
vyhlášeným výrobcům nápojů 
a pochutin,“ upřesnil místosta-
rosta Dalibor Mouka. V této kate-
gorii je minimální nabídková cena 
stanovena na 4.500,- Kč/m2/doba 
konání vánočních trhů. 

Soutěž pro fotografy
Rada obvodu vyhlásila druhý roč-
ník fotosoutěže Čtyři roční období 
v Moravské Ostravě a Přívozu. Do 
soutěže se mohou přihlásit všichni. 
Přihláška je ke stažení v aktualitách 
na www.moap.cz. 

Fotografi e a vyplněnou  přihlášku 
v uzavřené obálce označené Foto-
grafi cká soutěž je možno předat 
osobně na podatelnu úřadu nebo 
odeslat poštou do 30. září.  (pam)

V klubu Parník se 19. června v pří-
jemné atmosféře sešli předškoláci, 
školáci i pedagogové s vedením na-
šeho obvodu. Konalo se tam tradiční 
slavnostní oceňování s tím, že letos 
poprvé si pro pochvalu přišla také 
dítka z mateřských škol. Celkem 
si z rukou starosty Jiřího Havlíč-
ka a místostarosty Tomáše Kuřece 
převzalo cenu 10 dětí a 5 pedagogů 
mateřských a základních škol, je-
jichž zřizovatelem je městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Slavnostnímu vyhlášení předchá-
zelo hudební vystoupení hudební 
školy Pop Academy. Poté si pro cenu 
postupně přišli předškoláci – Jan 
Šembera, Nela Staňková, Adéla No-
váková a žáci Lenka Teichmanová, 
Denisa Berková, Dominik Polách, 

Mário Tomica, Pavel Vítek, Miro-
slav Gorol a Markéta Doležalová. 
Z pedagogů ocenění získaly Hana 

Ferfecká, Andrea Calábková, Věra 
Stašková, Eva Glozneková a Danu-
še Maierová. „Každoročně oceňuje-

me na konci školního roku vybrané 
žáky a učitele. Žáci získají ocenění 
například za výborné studijní vý-
sledky, úspěchy v různých soutěžích 
nebo na školních olympiádách. Oce-
nění žáci od nás získají za odměnu 
věcné dary a knihy, učitelé poukáz-
ku společnosti SAREZA, která ten-
to věcný dar pro ocenění pedagogů 
poskytla,“ uvedl místostarosta To-
máš Kuřec a starosta Jiří Havlíček 
jej doplnil: „Velice si cením všech 
úspěchů dětí i pedagogů a chci všem 
popřát krásné léto.“ 

Žákovské osobnosti školního roku 
mezi žáky základních škol v našem 
obvodě vyhlašuje Moravská Ostrava 
a Přívoz od roku 1999. Od roku 2005 
je vyhlašován i Učitel školního roku 
mezi učiteli základních škol.  (pam)

Ocenili jsme předškoláky, žáky i jejich pedagogy

Nela Staňková z MŠ Repinova právě získala ocenění z rukou starosty 
Jiřího Havlíčka, místostarosty Tomáše Kuřece a Jiřiny Havlíkové.
 Foto: Pavla Mročková

Stavební úřad provádí v současné 
době kontrolní prohlídky mimo jiné 
i garáží umístěných v  městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Některé z nich jsou v dezolátním 
stavu, a to natolik, že ohrožují stati-
ku okolních staveb nebo slouží jako 
nocležiště bezdomovcům. 

Jejich majitelé je v mnohých pří-
padech neužívají a stavební úřad 
u některých proto nařizuje jejich 
demolici. 

Městský obvod bude dle naříze-
ní stavebního úřadu zajišťovat de-
molici několika garáží, u kterých 
se nepodařilo vypátrat vlastníka 
(v případě jejich dohledání budou 
náklady na demolici dále vymáhá-
ny). „V současné době mapujeme 
zájem i ostatních vlastníků garáží, 

to znamená těch, kterým již byla 
demolice nařízena nebo těch, kteří 
toto vzhledem ke stavu své garáže 
zvažují. V případě zájmu o větší po-
čet demolic zvážíme zahrnutí těchto 
zájemců do soutěže na výběr fi rmy, 
která demolici provede. Dá se před-
pokládat, že tímto bude vysoutěžena 
nižší částka než ta, kterou by hradili 
vlastníci garáží, pokud by zajišťo-
vali jejich odstranění samostatně,“ 
uvedla místostarostka Petra Bern-
feldová. Pokračovala, že v měsíci 
září pak vedení obvodu vyhodnotí 
situaci a rozhodne o dalším postu-
pu.

Podrobnější  informace budou 
poskytnuty zájemcům na tel.č. 599 
442 187 (Kateřina Bláhová). 

 (red)

Vlastníci garáží, pozor!
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Stanislava Kaniová, 

TOP 09:

Vzhledem k tomu, že mám dvě 
malé děti, snažím se přizpůsobit 
prázdninový program hlavně je-
jich potřebám. Téměř celé léto 
trávíme na chalupě, kde se děti 
mohou vyřádit a jsou na čerstvém 
vzduchu mimo Ostravu. Letos 
jedeme navíc k moři na Sardinii, 
kam už se starší dcera moc těší. 
Ovšem musím přiznat, že i když 
zůstaneme doma v Ostravě, roz-
hodně se nenudíme. Koupališ-
tě máme za rohem a stejně tak 
i park. Centrum je v tomhle pro-
stě super.

Miroslav Svozil, ODS:

Na dovolenou jedu na týden do 
Krkonoš a na výlet do Londýna. 
Většinu prázdnin však strávím 
prací – i v současné složité vnit-
ropolitické situaci nadále půso-
bím v pozici poradce předsedy 
vlády pro průmysl a chci ještě po-
hlídat osud návrhu novely zákona 
č. 165/2012 Sb., o podpoře ob-
novitelných zdrojů energií. Tato 
novela je nezbytná pro přežití ze-
jména ostravských průmyslových 
podniků. Dále pak chci podpořit 
projekty revitalizace starých eko-
logických zátěží a pohlídat ekolo-
gické projekty z evropských fondů 
pro velké podniky. Tedy: chránit 
zaměstnanost a také životní pro-
středí.

Ivan Štefek, KSČM:

Pokud jde o letní dovolenou, stá-
vá se pro mne již tradicí setrvání 
v tuzemsku a intenzivní práce na 
zahrádce, zvláště když přišlo ko-
nečně léto a příroda dohání sou-
časné zpoždění dorůstání a zrání 
některých pěstovaných plodin. 
Vedle stavby opěrné zdi pro srov-
nání nerovností pozemku zahra-
dy vlastními silami se chci věno-
vat zejména přípravě na sklizeň 
česneku, který mi v posledních 
dobách přináší velké uspokojení 
a rovněž obdiv okolních zahrád-
kářů.

Pavel Kavecký, ČSSD:

Téměř každá má dovolená kon-
čí na Slovensku. Jakožto rodák 
z podhůří Malé Fatry zabývající 
se myslivostí a rybařením trávím 
volné chvíle toulkami přírodou, 
údržbou rodné chalupy nebo my-
sliveckých zařízení. Společnost 
mi dělává moje fenka, přátelé 
z Ostravska nebo místní nadšen-
ci. U těchto akcí není nouze o zá-
žitky různého druhu. Doufám, že 
i tento rok to proběhne v podob-
ném duchu. Horám zdar!!!

Tomáš Málek, Ostravak:

Svou letošní letní dovolenou 
budu trávit na chalupě na horách. 
Tam si cením nejvíce klidu a mož-
nosti relaxovat prací. Určitě vyra-
zím také se svou rodinou na kola 
do jiných částí naší krásné České 
republiky.

Kam se chystáte tento rok v létě vyjet 

na dovolenou?

ANKETA

Jak budete trávit 

letošní prázdniny?

Lucie Macurová, 10 let:

První týden budu s ba-
bičkou a s dědou v Ra-
kousku, pak pojedu na 
tři týdny do Chorvat-
ska. Pak budu týden 
doma a vyrazím na příměstský 
koňský tábor.

Sára Svirać, 12 let:

Můj táta je Chorvat, 
takže celý červenec 
budu u něj v Chorvat-
ku, na což se moc tě-
ším. Až přijedu, budu 
chodit na příměstský tábor, který 
jsme doma už vybrali.

Pavel Vítek, 15 let:

Mamka mi přinesla 
z antikvariátu obrov-
skou hromadu knih, 
takže budu číst, číst 
a zase číst. Převážně 
jde o historickou literaturu. Taky 
bych chtěl studovat latinu a staro-
řečtinu. 

Adéla Nováková, 6 let:

Pojedeme do Chorvat-
ska a pak mě mamka 
přihlásila na tábor do 
Jeseníků. K moři se 
moc těším. Bude to 
super léto, protože si užiju moře 
i hory s kamarády.

Dominik Polách, 13 let:

Nejprve pojedu do Itá-
lie a pak mě čeká letní 
fi lmový tábor. Budeme 
na něm točit opravdo-
vé fi lmy, takže to bude 
skvělé a moc se těším. Vlastně tak 
budu skoro celé prázdniny pryč. 

Miroslav Gorol, 14 let:

Na prázdniny se moc 
těším, protože pojedu 
na mistrovství Evropy 
školní mládeže v boxu 
do Dublinu v Irsku. 
Před tím se zúčastním soustředě-
ní s reprezentací České republiky 
v Tatrách.  (pam)

Letní rekonstrukce začínají

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Zákrejsova 1066/8
2+1  62 m2

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Sadová  1726/31  3+1
Arbesova 1060/11 2 × 2+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 612/36 4+1
Chelčického 649/10 2+1 
Verdunská 1902/23  1+1
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1 
Na Liškovci 1072/8 3+1
Na Můstku 1068/2  1+1
Na Můstku 906/6 1+1
Na Můstku 905/8 2+1, 1+1
Šafaříkova 286/12 1+1
Hlučínská 120/18 3+1
Hornopolní 2851/49 3+1, 0+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
Senovážná 2111/9 1+1
Palackého 846/73 1+1, 1+1
Zákrejsova  1065/10 3 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

Městský obvod plánuje na 

prázdniny řadu rekonstruk-

cí. Pustí se například do 

oprav školních zařízení či 

do regenerací sídlišť.

V současné době probíhá rekon-
strukce parkoviště v ulici Gen. Píky. 
Díky tomu se zkvalitní parkování 
v této lokalitě a vznikne 20 nových 
parkovacích míst. Koncem prázdnin 
dojde také k rozšíření parkoviště 
Sládkova (cca 5 mil. Kč). V červenci 
bude obvod rekonstruovat chodníky 
v ulici Chelčického (1,05 mil. Kč) 
a pravostranný chodník od ul. Ná-
dražní po ul. Tyršova (1,07 mil. Kč). 
V srpnu dojde na opravu chodníku 
v ulici Matiční – II. etapa (2,03 mil. 
Kč) a chodníku v ulici Bankovní, 
Msgre Šrámka a Čs. Legií (6,06 mil. 
Kč).

Rozsáhlé opravy čekají také škol-
ská zařízení. O prázdninách budou 
v MŠ Poděbradova vyměněna okna 
(3,3 mil. Kč).  ZŠ Nádražní získá 
také nová okna, fasádu a střechu 
ve staré škole (5,9 mil. Kč). V MŠ 
Lechowiczova se bude rekonstru-
ovat zahrada (1,4 mil. Kč). ZŠ Ma-
tiční 5 (objekt 30. dubna) a ZŠ Ze-
lená se dočkají velké opravy hřišť 
(3,1 mil. Kč resp. 1,5 mil. Kč). V MŠ 
Blahoslavova 6 se bude opravovat 
plynové topení (949 tis. Kč) a v ZŠ 
waldorfská, v pavilonu D, se pro-
vedou vnitřní úpravy. V ZŠ Matiční 
5 dojde na rekonstrukci sociálních 
zařízení (269 tis. Kč). Děti se také 
mohou těšit na nové dětské hřiště 

s hracími prvky u areálu TJ Hlubina 
(2,3 mil. Kč).

Obvod bude pokračovat také 
v postupné regeneraci sídlišť. „Bude 
zahájena první etapa  regenerace 
sídliště Fifejdy II. Hlavním cílem 
stavby je vytvoření architektonicky 
jednoduché, účelné a bezbariéro-
vé úpravy veřejného prostranství 
včetně navázání na okolí. Území 
se nachází v zastavěné části sídliš-
tě Fifejdy mezi ulicemi Ahepjukova 
a Novinářská. V rámci akce bude 
provedena rekonstrukce a výstavba 
chodníků, cyklostezky, moderni-
zace zastávky MHD, rekonstrukce 
hřiště pro nejmenší děti před cuk-
rárnou. Řešené veřejné prostran-
ství bude doplněno o dětské herní 
prvky a městský mobiliář,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka, pod 
kterého investiční akce spadají. 
Součástí této investice je i úpra-

va veřejného osvětlení a sadové 
úpravy (14,3 mil. Kč). V přípravě 
je rovněž regenerace sídliště Šala-
mouna – 4A etapa. Předmětem je 
regenerace a modernizace části pa-
nelového sídliště, tj. rekonstrukce 
části ulice Na Široké a Petra Křičky 
od ulice Zelené, včetně nástupního 
prostoru u Polyfunkčního domu 
a včetně přilehlých parkovacích 

stání a chodníků. Úpravy se týkají 
rekonstrukce místních komunikací 
včetně odvodnění a ochrany stáva-
jících inženýrských sítí, okolních 
travnatých ploch a vzrostlé zeleně, 
součástí stavby je úprava veřejného 
osvětlení a sadové úpravy (16,3 mil. 
Kč).

V létě se stavebních úprav do-
čká také pasáž Vesmír (5,8 mil. 
Kč),  zastávka MHD Sokolská třída 
(268 tis. Kč) či v ulici Chelčického 
8 se vymění okna a vstupní dveře 
(5,6 mil. Kč).  Díky aktivitě vedení 
městského obvodu ve formě inves-
tice do služebny městské policie na 
ulici Nádražní 168 nedojde k jejímu 
zrušení (1,8 mil. Kč).  Obvod nechá 
opravit i bytový dům v ulici Dobrov-
ského 6. Cílem rekonstrukce je ob-
nova vnitřních prostor domu s no-
vým dispozičním řešením bytových 
jednotek se samostatným sociálním 
zařízením. Byty budou sloužit pro 
sociální účely, a proto budou vyba-
veny i nezbytným standardním vy-
bavením. (3,2 mil. Kč).  (pam) 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU
Z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se 

dožívají 90 a více let v červenci:

Oldřich Bednář, Zdeňka Břenková, Ludmila Dubnická, Robert Fischel, 
Miloslav Glos, Zdenka Janšová, Otilie Jarošová, Zdenka Kramářová, Ka-
rel Krýsa, Pavel Riess, Marie Rozsypalová, Marie Šrajnerová, Bohuslava 
Tatýrková, Drahomila Trličíková a Aloisie Věčková.

a v srpnu:

Helmut Adamovský, Štěpánka Balová, Anna Bracková, Lumír Čermák, 
Herbert Fojtík, Marie Kmentová, Marie Kubíková, Zuzana Kubovičová, 
Marta Matušková, Antonín Mizera, Paulína Paulína Mundjerová, Miro-
slav Nytra, Růžena Otahálová, Ludmila Pajurková, Magdalena Petrášo-
vá, Vilém Rožański, Jiljí Stavinoha, Jarmila Strakošová, Jaroslav Trunda, 
Bohuslav Vrána, Zdeněk Vrbský a Bohumil Zbořil. 

 

Vizualizace regenerace sídliště Šalamouna - 4A etapa.

Současný stav sídliště Šalamouna. Foto: archiv
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Na základě pozvání ředitele Centra kultury a vzdělávání Martina Vidury se na věži Nové radnice setkali 
Prof. Dr . Stephan Füssel z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči a jeho bratři se starostou městské-
ho obvodu Jiřím Havlíčkem. Profesor Stephan Fussel přijel na začátku června na krátkou návštěvu, aby 
se seznámil se současnou tváří Moravské Ostravy a Přívozu, kam sahají kořeny jeho rodiny. Celé setkání 
proběhlo ve velmi srdečné atmosféře a dalo základ nové spolupráci mezi Gutenbergovou univerzitou 
a vzdělávacími institucemi našeho obvodu. Foto: Pavla Mročková

•  Realizace dlážděných ploch v přednádražním 
prostoru

•  Výstavba nové kašny
•  Výstavba vstupního koridoru do nádražní bu-

dovy ČD
•  Dokončení 1. etapy rekonstrukce parkoviště 

před budovou ČD a zahájení 2. etapy. Provoz 
vozidel bude během druhé etapy (začátek cca 
20. 8. 2013) sveden na dokončenou část plochy

•  Výstavba nových trakčních stožárů a převěšení 
trolejového vedení

•  Dokončení výstavby nové trolejbusové smyčky 
včetně části pochůzích ploch v jejím okolí, od 
2. 9. 2013 dojde k  obnovení trolejbusové do-
pravy

•  Dokončení rekonstrukce vodovodů a  kanali-
začních přípojek, provádění jednotlivých úse-
ků rekonstrukce plynovodu

•  Dokončení rekonstrukce horkovodu a zahájení 
realizace spojovací komunikace před areálem 
České pošty (spojení ulic Nádražní a Wattova)

•  Dokončení hrubé stavby polyfunkčního objek-
tu a budoucího nástupiště MHD, realizace oce-
lových konstrukcí

•  Realizace dalších úseků rozvodů veřejného 
osvětlení na ul. Nádražní, Wattova

•  Realizace nového parkoviště a točny autobusů 
mezi ulicemi Jungmannova a Skladištní

•  Částečná rekonstrukce komunikací ul. Watto-
va, Skladištní a Jungmannova

Estetizace přednádražního prostoru

V polovině července dojde k uzavření chodníku na 
ul. Nádražní v úseku kolem objektu fi rmy Akustart. 
Pro pohyb chodců a přístup k tramvajové zastávce 
před nádražím ČD bude zřízena a označena náhradní 
přístupová trasa pro pěší.  (red)

Rozsah prací prováděných v červenci a srpnu

Jiří Havlíček přivítal hosty z Německa

Na počest novodobých olympijských her se koná pravidelně na celém 
světě Olympijský den. A právě tuto akci uspořádaly 25. června také 
základní školy Ostrčilova a Nádražní pod patronací TJ Liga 100 Os-
trava a za přispění našeho městského obvodu. Olympijského dne se 
zúčastnilo zhruba 710 žáků.  Foto: archiv

Olympijský den na školách

KRÁTCE

Studujte v důchodu 

Na Fakultě bezpečnostního inže-
nýrství VŠB – TU Ostrava skon-
čil dvouletý cyklus vzdělávání 
v rámci Univerzity třetího věku. 
Přednášky přiblížily nejnovější 
poznatky v oblasti bezpečnosti 
a požární ochrany. Podmínkou 
přijetí k tomuto typu vzdělávání 
je ukončené středoškolské vzdě-
lání s maturitou a věk nad 55 let. 
Od října bude zahájen nový roč-
ník čtyřsemestrového kurzu: 
Požáry, havárie, mimořádné 
události – zajištění bezpečnosti 
a ochrany obyvatel. Výuka pro-
bíhá v budově fakulty v Ostravě 
– Výškovicích na Lumírově ulici. 
Zájemci o studium se mohou při-
hlásit do 16. září. Více informací 
lze získat na http://www.fbi.vsb.
cz/U3V/cs/ nebo na studijním 
oddělení na čísle 597 322 824. 
 (red)

Dotace pomůžou

Městský obvod Moravská Ost-
rava a Přívoz získal ze státního 
rozpočtu dotaci na terénního 
pracovníka. Dotace ve výši 161 
tisíc Kč je z programu Podpora 
terénní práce pro rok 2013 vy-
hlášeného Radou vlády ČR pro 
záležitosti romské komunity ve 
spolupráci s Úřadem vlády ČR.  
„Romský asistent pracuje na od-
boru sociálních věcí, na oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí od 
roku 2004. Jeho hlavní náplní je 
práce v terénu s rodinami, které 
potřebují pomoc při řešení svých 
problémů. Zná velmi dobře lo-
kality, ve kterých působí a je ve 
většině případů autoritou pro 
jejich obyvatele. Díky dotaci, 
kterou jsme nyní získali, ušetří 
náš městský obvod 70 % ročních 
mzdových nákladů na jeho čin-
nost,“ uvedl místostarosta To-
máš Kuřec.  (red)

Nejezděte načerno

Přirážka za jízdu bez platného 
jízdního dokladu ve spojích Do-
pravního podniku Ostrava, a. s. 
stoupla od 1. června 2013 z do-
savadních 1000 na 1500 korun. 
Snížená výše přirážky 700 korun 
při úhradách přímo ve vozidle 
anebo do 7 dnů zůstává nezmě-
něna. V platnosti zůstává také 
výše snížené přirážky 30 korun 
při dodatečném doložení platné 
dlouhodobé nepřenosné časové 
jízdenky a přirážky 100 korun za 
nepředložení platného jízdního 
dokladu za zavazadlo, případně 
psa.   (pam)

KRÁTCE

Děti se naučí jezdit

Pokud trávíte léto s dětmi doma, 
využijte nabídku městské poli-
cie. Ta zve ve dnech 14. července 
a 19. srpna širokou veřejnost na 
akce, které se budou konat na 
dětském dopravním hřišti v ulici 
Orebitské v Ostravě-Přívoze vždy 
od 11 do 18 hodin. Na tyto dny 
strážníci úseku prevence připra-
vují pro děti zajímavý program, 
zahrnující procvičování znalostí 
ze zdravovědy, procvičování do-
pravních znalostí nebo procvičo-
vání jízdních dovedností. Připra-
vený program je vhodný pro děti 
ve věku od 3 do 15 let. Pro soutě-
žící jsou také připraveny drobné 
dárky. V souladu s provozním řá-
dem dopravního hřiště musí být 
děti ve věku tří až šesti let v do-
provodu osoby starší 18 let. Dě-
tem zapůjčí i bezpečnostní přilbu. 
V případě nepříznivého počasí se 
akce nekonají.  (red)

Posláním městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz je zajistit 
formou terénní pečovatelské služby 
potřebnou pomoc seniorům a zdra-
votně postiženým osobám, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
Městský obvod ji poskytuje dle indi-
viduálních potřeb osob. 

Pečovatelská služba je určena 
osobám od 27 let, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Služba se 
neposkytuje osobám, které vyžadují 
celodenní péči pečovatelské služby, 
jsou v akutním stavu závislosti na 
alkoholu nebo jiných návykových 
látkách nebo jsou v akutním sta-
vu dekompenzace psychiatrického 
onemocnění. Pečovatelská služba 
má své zázemí na ul. Ostrčilova 4, 
Moravská Ostrava. 

Obvod poskytuje také odlehčovací 
službu, a to těm osobám, které pe-
čují o seniory nebo zdravotně posti-
žené rodinné příslušníky či známé. 
Odlehčovací služba je určena oso-
bám od 27 let, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, o které je jinak pečo-
váno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. 

Odlehčovací služba má své zázemí 
na ul. Ostrčilova 4, Ostrava, vlastní 
výkon služby pak probíhá v domě 
zvláštního určení na ulici Gajdošo-
va. Má k dispozici 4 pokoje s celkem 
10 lůžky. 

Celou zprávu najdete na www.
moap.cz v kolonce odboru soci-
álních věcí, v oddělení sociálních 
služeb pod pečovatelskou službou 
a odlehčovací službou.   (red)

Obvod pomáhá potřebným

Do bytového domu na ulici Nádraž-
ní 195 se již  nastěhovali noví nájem-
níci. Městský obvod celý objekt zre-
konstruoval na přelomu roku 2012  
a 2013.  „V domě je osm bytů a dva 
nebytové prostory. Pouze dvě bytové 
jednotky byly v době rekonstrukce 
obsazené. Zbývajících šest bytů bylo 
díky svým původním nájemníkům 
v tak dezolátním stavu, že nebylo 
možné je nabídnout k pronájmu,“ 
popsala místostarostka Petra Bern-
feldová. V rámci investiční akce sta-
vebníci nejen vyměnili okna, opra-
vili střechu, balkóny a fasádu, ale 
došlo také k celkové rekonstrukci 
oněch šesti zničených bytů. Nákla-
dy  na rekonstrukci činily zhruba 
6,4 mil. Kč. Opravené byty byly 
prostřednictvím nového webového 
portálu (www.nemovitostimoap.cz) 
nabídnuty k pronájmu 25. února 
2013 a hned se našli první zájemci. 

V současné době je poslední volný 
byt před uzavřením nájemní smlou-
vy. „Investice se nám jistě vyplatila.  
V tomto duchu hodláme pokračovat 
i u dalších bytových domů, které 
jsou z větší části nebo úplně neobsa-
zené z důvodu špatného technické-
ho stavu. Věřím, že takto naleznou 
snáz své nájemníky,“ doplnila Petra 
Bernfeldová.  (pam)

Opravený dům už má nájemníky

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz získal dotaci ve výši zhruba 
667 tisíc korun na projekt „Přes hra-
nice za sportem“ z Fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Silesia v rámci 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Pol-
ská republika 2007 – 2013.

Cílem projektu je rozvíjet spolu-
práci mezi čtyřmi základními škola-
mi v obvodu – základní škola Gajdo-
šova, základní škola Generála Píky, 
základní škola Matiční a základní 

a mateřská škola Ostrčilova – a pol-
ským partnerem Gimnazium nr. 2 w 
Raciborzu.

V rámci projektu se uskuteční cel-
kem pět akcí, do kterých se zapojí 
žáci ve věku 14 - 16 let. První dva 
programy, každý v rozsahu pěti dnů, 
jsou letní pobyty v rekreačním stře-
disku v polské obci Istebna. Budou 
se konat v letošním září. Finanční 
zajištění a organizace je na polském 
partnerovi projektu. Program se 
bude skládat ze sportovních činnos-

Získali jsme dotaci na přeshraniční spolupráci škol
tí a vytváření česko-polského a pol-
sko-českého slovníku sportovní 
terminologie. Oba turnusy pobytů 
budou za účastí jiných žáků. 

V únoru 2014 proběhnou dva pě-
tidenní zimní pobyty v rekreačním 
středisku v Jeseníkách, které budou 
fi nančně a organizačně zajištěny 
naším městským obvodem. Nápl-
ní bude lyžařský kurz, kurz jízdy 

na snowboardu (dle výběru žáků) 
a také dopracování slovníku. Obou 
turnusů se opět budou účastnit jiní 
žáci. Závěrečná pátá akce se bude 
konat u polského partnera v Raci-
borzi. Všechny děti i pedagogové se 
mohou těšit na společné setkání. To 
se uskuteční příští rok v červnu. Na 
účastníky čeká spousta her převáž-
ně sportovního zaměření.   (pam)
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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.

KONTAKTY

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Chelčického 531/3, 
jednotka č. 531/902 - 187,53 m2  

BLIŽŠÍ INFORMACE

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz získal 

v loňském roce dotaci ve 

výši zhruba 200 tisíc ko-

run na projekt Školky bez 

hranic z Fondu mikropro-

jektů v Euroregionu Silesia 

v rámci Operačního progra-

mu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská 

republika 2007–2013. 

„Projektu se účastnilo pět našich 
mateřských škol (MŠ Blahoslavova, 
MŠ Křižíkova, MŠ Lechowiczova, 
MŠ Na Jízdárně a MŠ Poděbrado-
va) a polský partner tohoto projektu 
Przedszkole Glubczyce. Poslední ak-
tivitou bylo sportovní utkání všech 
šesti mateřských škol v tělocvičně 
ZŠ Gen. Píky. Ukázalo se, že si děti 
akci opravdu užily a obavy z jazyko-
vé bariéry byly zcela zbytečné. Ro-
zuměly si naprosto perfektně,“ uve-
dl místostarosta městského obvodu 
Tomáš Kuřec. Na 60 malých spor-
tovců soutěžilo ve třech disciplínách 

– v běhu přes překážkovou dráhu, 
v trojskoku a hodu tenisovým míč-
kem na přesnost. „Děti i pedagogo-
vé měli díky projektu možnost po-

znat přeshraniční a přilehlé oblasti, 
tím si přiblížit jazyk, poznat zvyky 
a tradice a jinou kulturu,“ doplnil 
Tomáš Kuřec.  (pam)

Malé děti sportovaly společně

Místostarosta Tomáš Kuřec povzbuzuje děti k lepším výkonům. 
 Foto: Pavla Mročková

Školní hřiště své 

brány nezavírají
Občané Ostravy mají možnost přijít 
si zasportovat na hřiště ostravských 
škol v deseti městských obvodech.  
V Moravské Ostravě a Přívoze jsou 
to MŠ Hornická 43A, ZŠ Zelená 42, 
ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, MŠ Varenská 
2a, ZŠ Gen. Píky 31A, ZŠ Nádražní 
117 a ZŠ Gajdošova. Pro využití vol-
ného času mohou lidé od května do 
podzimu navštěvovat v odpoledních 
hodinách sportovní areály a využí-
vat zde také půjčovny sportovního 
náčiní. Vstup zdarma mají rekreač-
ní sportovci bez omezení věku. Musí 
respektovat pokyny správce hřiště, 
provozní dobu a řád, každá škola si 
předpisy upravuje podle svých po-
třeb.

Nabídka hřišť otevřených pro ve-
řejnost je součástí projektu Bezpeč-
nější Ostrava. Na stránkách www.
bezpecnejsi.ostrava.cz  je zveřej-
něna mapa městských obvodů, na 
jejichž území se hřiště nacházejí, 
včetně informací o provozní době 
i kontaktů na správce. Projekt hřišť 
otevřených pro veřejnost se v Ostra-
vě realizuje dlouhodobě. Jejich pro-
voz je fi nancován v rámci dotačního 
systému města v oblasti podpory 
prevence kriminality.

  (pam)

V Ostravě se začátkem června konal 
2.ročník Letního turnaje v minibas-
ketbalu – Každý minikoš pomáhá. 
Zúčastnilo se ho šest družstev. Své 
síly a umění poměřily hráčky, roč-
ník narození 2002, z Nobiles Nus-
le, BK Frýdek Místek, BK Havířov,  
SBŠ Ostrava a pořádajícího basket-
balového oddílu BASKET Ostrava. 

Turnaj se uskutečnil za podpory 
městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz. Probíhal ve velmi pří-
jemném sportovním duchu. Děvčata 
podávala opravdu pozoruhodné vý-
kony po oba dny. V souboji o první 
místo se utkaly hráčky družstva SBŠ 
Ostrava a BK Havířov. Od začátku 
se lépe dařilo družstvu SBŠ. Vedení 

Letní turnaj v minibasketbalu přispěl 

na charitu, počítal se každý minikoš

Místostarosta Dalibor Mouka blahopřeje hráčkám.  Foto: archiv

KRÁTCE

Psi s tetováním 
čip nepotřebují
Pejskaři pozor! Již od 1. ledna 
2013 musí být označeni čipem 
všichni nově narození psi nej-
později do svých tří měsíců. 
Dříve narození psi musí být dle 
vyhlášky města  Ostravy načipo-
váni nejpozději do konce roku 
2013. Výjimku tvoří psi označeni 
již v předchozích letech čitelným 
tetováním, na ně se povinnost 
čipování nevztahuje. Chovatel je 
povinen přihlásit svého psa po 
načipování do evidence, kterou 
pro náš městský obvod povede 
odbor fi nancí a rozpočtu (kance-
lář č. 148). (red)

Charita pomáhá

Charitní pečovatelská služba, 
středisko Tereza, nabízí služby 
seniorům a lidem se zdravotním 
postižením, kteří mají z různých 
důvodů sníženou soběstačnost. 
Smyslem poskytované pomoci je 
umožnit lidem setrvat co nejdé-
le ve svém domácím prostředí. 
V rámci poskytovaných služeb na-
bízíme také zajištění stravy a její 
dovoz. O dalších podrobnostech 
se můžete informovat u vedoucí-
ho  Charitní pečovatelské služby 
– střediska Tereza pana Michala 
Panáčka, tel.: 599 508 504 nebo 
mobil: 737 831 370 nebo na webu 
Charity Ostrava: www.ostrava.
charita.cz.  (pam)

MŠ Repinova 

pasovala školáky

Stalo se  tradicí, že děti, které 
odcházejí z MŠ do ZŠ, jsou pa-
sovány na školáky. V letošním 
školním  roce připravila učitelka 
Dagmar Soviarová pasování ško-
láků z MŠ Repinova v ZUŠ Ost-
rava. Děti se představily se svými 
programy, splnily zadané úkoly 
a začalo pasování na školáky, kdy 
děti dostaly šerpy, knihy a slad-
kou odměnu. „Akce byla velmi 
zdařilá, proto chceme poděkovat 
městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz za její fi nanco-
vání,“ říká kolektiv učitelek z ma-
teřinky. Pasování na školáky se 
konalo také v mateřince  v ulici 
Dvořákova.  (pam)

28. října 2610/153 351,79 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 18,23 m2 
Na Jízdárně 2895/18  8,40 m2
Nádražní 1110/44 156,25 m2
Nádražní 542/148 54,44 m2 
Nádražní 996/195 83,90 m2 
nám. Republiky 1562/1 103,24 m2 
Poštovní 1444/15  garáž 13,44 m2 
Poštovní 345/23 garáž 
20,18 m2 
Senovážná 2109/1 86,25 m2 
Sládkova 373/6 26,98 m2 
Sládkova 374/4 27,00 m2 
Střední 1901/4 78,39 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

Že může být školní zahrada jako 
arboretum? Může a dokazuje to 
i Základní škola Ostrava v ulici Ná-
dražní, která se stala úspěšným 
žadatelem grantu z Revolvingové-
ho fondu ministerstva životního 
prostředí Příroda na dotek – Malé 
školní arboretum. „Počasí se ko-
nečně umoudřilo a žáci vyšších roč-
níků mohli začít s dalšími pracemi 
na školním pozemku. Pod vedením 
vyučujících odstraňovali „šlapáky“ 
a chystali povrch pozemku k dalším 
terénním úpravám,“ vylíčila červno-

vé práce Zuzana Holubová, která má 
projekt na starost. Pomalu se tak po-
zemek mění v příjemné arboretum, 
které bude sloužit jako didaktická 
pomůcka při výuce a poznávání ci-
zích druhů rostlin. „Ač se to možná 
nezdá, v areálu naší školy již nyní 
můžete najít habr, smrk pichlavý, 
břízu bradavičnatou, jírovec maďal, 
pěnišník, jinan dvoulaločný, zvaný 
také ginkgo a další. Projekt umožní 
žákům se zapojit do plánování úprav 
zahrady a její obnovy,“ doplnila Zu-
zana Holubová.  (red)

Žáci budují arboretum

Žáci se chopili nářadí a pustili se do práce.  Foto: archiv školy

získané již v první čtvrtině udržova-
lo a po závěrečném hvizdu se stalo 
vítězem celého turnaje. Na druhém 
místě se umístilo již zmíněné druž-
stvo BK Havířov. Po velmi vyrovna-
ném utkání, které rozhodoval jediný 
bod, se na třetím místě umístilo po-
řádající družstvo BASKET Ostrava. 
Ceny předali zástupci obvodu sta-
rosta Jiří Havlíček a místostarosta 
Dalibor Mouka. 

Letošní ročník turnaje neměl 
pouze sportovní charakter, ale také 
charitativní. Pořadatelé se rozhodli 
přidat k akci ČBF – Každý koš po-
máhá. BASKET Ostrava dlouhodo-
bě spolupracuje s občanským sdru-
žením Autismus bez cenzury. Díky 
partnerům a organizátorům turna-
je se podařilo získat příspěvek na 
činnost tohoto sdružení ve výši 10 
000 korun.  Basketbalisté zvou rov-
něž všechny dívky na nábory, které 
probíhají v rámci tréninku družstev 
BASKET Ostrava. Rozšiřuje týmy 
ročníků 2001 a mladší.  (pam)


