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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK
Děti jdou k zápisu

Máte doma malé dítě, které chcete 
dát do  školky? Zbystřete. Zápisy 
do mateřských škol zřízených sta-
tutárním městem Ostrava, měst-
ským obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz se blíží. Budou probíhat 
ve dnech 9. dubna od 8 do 16 ho-
din a 10. dubna od 8 do 14 hodin 
v místě jednotlivých mateřských 
škol. Je nutné si vzít rodný list dí-
těte, občanský průkaz zákonného 
zástupce nebo cestovní pas u ci-
zích státních příslušníků – potvr-
zení o rezidentství. A samozřejmě 
vyplněnou žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání, kte-
rou najdete ke stažení na inter-
netových stránkách školek nebo 
přímo v mateřinkách. Rodiče dětí 
musí počítat s tím, že jejich poto-
mek kvůli velkému počtu dětí ne-
musí být přijat. Přednost mají dít-
ka s odkladem, předškoláci a pak 
samozřejmě tříleté děti s místem 
trvalého bydliště v našem obvodu. 

V Moravské Ostravě a Přívozu 
je celkem 11 školek zřizovaných 
obvodem. Alternativou mohou 
být i soukromá zařízení.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

v posledním období 
vzrostl v našem obvo-
du počet nově vznikají-
cích ubytoven. Rovněž 
lidí žijících v ubytov-
nách prudce přibývá. 
Provozovatelé ubytoven slušně 
bohatnou, výhodou pro ně je, že 
na jejich účty chodí peníze ve vět-
šině případů přímo ze sociálních 
dávek, především doplatků a pří-
spěvků na bydlení. Není v naší 
kompetenci ani možnostech ome-
zit přísun sociálních dávek, dokud 
bude toto, pro ubytovny ziskové 
podnikání, podporovat stát. Bo-
hužel stávající systém vyplácení 
sociálních dávek a podpor zaru-
čuje sociálně slabým občanům 
mnohdy vyšší životní standard 
než průměrnému pracujícímu 
člověku. Tímto systémem dochází 
k tomu, že je vychovávána další 
generace lidí, kteří nemají základ-
ní pracovní návyky a současně 
vidí, že není třeba pracovat proto, 
aby měli zajištěn přísun fi nanč-
ních prostředků. Stačí se hlasitě 
dožadovat dalších a dalších dávek 
a v případě potřeby se patřičně 
ohánět pojmem „diskriminace“. 
V tomto sytému života jsou bohu-
žel ze strany některých nezisko-
vých organizací a aktivistů pod-
porováni.

Provozovatelé ubytovávají s vi-
dinou zisku lidi nejen z okolních 
měst, ale i zahraničí, a tím dochází 
ke kumulaci sociálně slabých ob-
čanů v našem centrálním obvodu. 
Bohužel tímto dochází k nárůstu 
trestné činnosti v okolí. 

Se systémem „výhodného způ-
sobu podnikání“ nesouhlasíme, 
ale jako představitelé obvodu mů-
žeme pouze vyvíjet tlak na vlád-
noucí politické představitele, ať již 
jsou to zástupci ODS, nebo ČSSD, 
aby přijali právní úpravu, která 
znemožní parazitování nepracují-
cích příživníků na sociálních dáv-
kách. Pokud totiž nedojde k výraz-
nému omezení přísunu fi nančních 
prostředků končících v kapsách 
provozovatelů ubytoven a rádo-
by aktivistů, tak se daná situace 
nezmění. Dalším naším krokem 
je důsledná kontrola dodržování 
všech technických a právních no-
rem a předpisů, to znamená kon-
trola toho, zda jsou provozovatelé 
ubytoven oprávněni dané soukro-
mé domy jako ubytovny provozo-
vat. Přitom jsme zjistili, že řada 
z nich je provozována v rozporu 
se zákonem a v domech, které 
byly zkolaudovány jako kanceláře 
nebo bytové domy, dochází k ob-
cházení zákonů z důvodu fi nanč-
ního prospěchu jejich provozova-
telů. Zároveň intenzivně jednáme 
se zástupci společnosti RPG jako 
vlastníkem mnohých komerčních 
objektů a i ve spolupráci s městem 
vytváříme obranný blok, aby se 
v brzké době nestal z našeho obvo-
du „Ubytovnov“.

Dalibor Mouka, místostarosta 
(hnutí Ostravak)

Po více než roce od inicia-

ce změn byl Radou města 

Ostravy, schválen nový tržní 

řad. „Náš obvod se výraz-

nou měrou podílel na jeho 

připomínkování a úpravách,“ 

řekl místostarosta Moravské 

Ostravy a Přívozu Dalibor 

Mouka (hnutí Ostravak).

Co nový tržní řád přináší 

pro občana:

• Zakazuje podomní, pochůz-
kový a pojízdný prodej. Zname-
ná to konec pochybných prodejců 
a dealerů v ulicích. A znamená to 
ochranu, především seniorů, před 
různými bezcharakterními vypočí-
tavci, kteří neváhali zneužívat jejich 
důvěry až v jejich domovech.

• Jasně defi nuje místa, kde mo-
hou trhovci nabízet své zboží. 
Díky tomuto zmizí z Masarykova 
náměstí nevzhledné stánky. Tento 
dlouholetý problém stánku na sou-
kromém pozemku jsme dokázali 
vyřešit iniciací potřebných změn 
v tržním řádu. Tady se sluší pozna-
menat, že veškeré pokusy o dohodu 

Město Ostrava má nový tržní řád

Nevzhledné stánky ze Zámecké ulice musí podle nového tržního řádu 
zmizet.  Foto: Pavla Mročková

bavit, na druhou stranu musíme há-
jit práva lidí bydlících v okolí. Na-
konec byla radou města schválena 
otevírací doba zahrádek do 24.00 
hodin. Tuto problematiku chceme 
ještě s vedením města projednat 
a najít shodu v tom, že nadstan-
dardní doba otevření zahrádek by 
měla být vymezena pouze do urči-
tých lokalit a za podmínek splnění 
všech zákonných a bezpečnostních 
norem,“ informoval Dalibor Mouka. 

vedoucí ke zkulturnění této části 
centrálního náměstí bohužel ztros-
kotaly na neochotě zástupce majite-
lů pozemku.

• Posledním bodem, který se 
významněji dotkne občana, je 
provozní doba předzahrádek. 
Původní návrh města zněl 08.00 
- 02.00 hodiny a vycházel hlavně 
z požadavku majitelů podniků ve 
Stodolní ulici. „My jako obvod chá-
peme to, že se lidé chtějí ve Stodolní 

Rytíř a královna přivítali žáky prv-
ních tříd v Knihovně města Ostravy. 
Začátkem března v již tradiční akci 
Týden prvňáčků je tam slavnost-
ně pasovali na čtenáře. Malé žáč-
ky čekaly soutěžní otázky týkající 
se pohádkových postaviček. Krom 
pěkného zážitku si pak domů od-
nesli i registraci do knihovny zcela 
zdarma, barevnou průkazku, zábav-
né a poučné Desatero malého čte-
náře a další upomínkové předměty.
Slavnostnímu aktu přihlížel i sta-

rosta obvodu Jiří Havlíček. „Na 
pasování prvňáčků na čtenáře jsem 
už  potřetí. Akce se mi moc líbí, 
jsem totiž přesvědčen, že má smysl. 
Motivuje malé čtenáře k návštěvě 
knihovny. Děti se do ní navíc budou 
rády vracet,“ podotkl Jiří Havlíček. 
Sám jako dítě moc rád četl. „Samo-
zřejmě jsem měl rád pohádky, třeba 
ty od Josefa Lady. A když zapátrám 
v paměti, líbil se mi Ferda mrave-
nec a později například Robinson 
Crusoe. Lásku ke knihám jsem vště-

poval i svým dětem a jsem rád, že 
se mi to povedlo,“ doplnil staros-
ta, který si i v dnešní době rád čte. 
Preferuje fi lozofi ckou a historickou 
literaturu.

Hlavním cílem Týdne prvňáčků 
a pasování na čtenáře je podpora 
čtenářství u dětí a vytvoření čtenář-
ských návyků. „Je pravda, že děti 
dneska čtou všeobecně hůř. Záleží 
i na rodičích, zda knihy vymění za 
televizi,“ poznamenala učitelka Mi-
luše Mecová ze ZŠ Matiční.  (pam)

Městská knihovna pasovala prvňáčky na čtenáře

Pasování sledoval také staros-
ta Jiří Havlíček. Vedle něj stojí 
ředitelka knihovny Miroslava Sa-
belová.  Foto: Pavla Mročková

V rámci revitalizace přednádražní-
ho prostoru ostravského hlavního 
nádraží bude od 1. května  po dobu 
cca 3 – 4 měsíců vyloučen provoz na 
trolejbusové smyčce Hlavní nádra-
ží. Z tohoto důvodu dojde ke změně 
v organizaci provozu trolejbuso-
vých linek č. 101, 102, 108, 109 a 111 

a k přemístění výstupní a nástupní 
zastávky. Trasy trolejbusových li-
nek č. 101 a 108 budou spojeny do 
jedné trasy „Michálkovice – ZOO – 
Vozovna trolejbusů – Sídliště Mug-
linov – Husův sad – Sokola Tůmy“, 
přičemž na zastávce Vozovna tro-
lejbusů / Sad B. Němcové dojde 
vždy k přečíslování z jedné linky na 
druhou podle směru jízdy. Vybrané 
spoje linky č. 108, ukončené do-
sud na náměstí J. Gagarina, budou 
v uvedeném období prodlouženy 
přes sídliště Muglinov až na zastáv-

ku Sad B. Němcové, resp. Vozovna 
trolejbusů. V době přepravní špičky 
budou tyto spoje pokračovat dále ze 
zastávky Vozovna trolejbusů v trase 
linky č. 101.

Linka č. 102 bude v celé délce 
své trasy provozována autobusy. 
V úseku zastávek „Vozovna trolej-

busů – Hlavní nádraží“ bude linka 
posílena vloženými spoji pro zacho-
vání 10minutového intervalu. Po 
dobu rekonstrukce přednádražního 
prostoru hlavního nádraží bude za-
staven provoz na trolejbusové lince 
č. 109. V nočních hodinách budou 
spoje trolejbusových linek č. 101, 
108 a také č. 111 nahrazeny auto-
busy. Původní výstupní zastávka 
Hlavní nádraží pro trolejbusy a au-
tobusy bude dočasně umístěna v ul. 
Nádražní za křižovatkou s ul. Špá-
lovou, nástupní pak na tutéž ulici 

k domu č.p. 197, před křižovatkou 
s ul. Jirskou.

Vzhledem k tomu, že samotná 
realizace stavby naruší provoz tro-
lejbusové dopravy, plánovaná op-
timalizace trolejbusové dopravy, 
která souvisí se zprovozněním nové 
trolejbusové tratě na Novou Karoli-
nu, bude odložena a realizována až 
k 1. září 2013. K 30. červnu 2013 tak 
bude dočasně zavedena trolejbu-
sová linka, která zajistí spojení po 

ul. Porážkové na Novou Karolinu. 
Aktuální informace naleznete na 
internetových stránkách Doprav-
ního podniku Ostrava  www.dpo.cz 
a statutárního města Ostravy www.
ostrava.cz.  „Omlouváme se všem 
za tyto přechodné potíže a prosíme 
občany o zvýšenou opatrnost v oko-
lí staveniště a respektování vyčleně-
ných koridorů pro bezpečný pohyb 
chodců,“ uvedl místostarosta Dali-
bor Mouka.

Stavební práce před hlavním nádražím omezí dopravu

Práce prováděné během dubna:
•  Realizace dočasného dopravního značení, zřízení náhradních přecho-

dů pro chodce.
•  Uzavření chodníku na levé straně ulice Nádražní.
•  Výkopové práce v chodníku – rekonstrukce vodovodu v délce cca 60 m.
•  Provádění kopaných sond pro identifi kaci stávajících sítí.
•  Bourací práce – odstranění cihlové zdi ČD a odvoz suti.
•  Částečné uzavření přednádražního prostoru se zachováním bezpečné-

ho přístupu cestujících k zastávkám MHD a výpravní budovy ČD.
•  Zahájení bouracích prací na objektu České pošty v ulici Wattova.
•  Provedení přeložky kanalizace v blízkosti výpravní budovy ČD.
•  Vybourání stávající kašny, zahájení bouracích prací vstupního schodiš-

tě budovy ČD.
•  Stavební úpravy komunikace ul. Nádražní pro otáčení autobusů v době 

výluky trolejbusové smyčky, instalace dopravního značení.
•  Zřízení přechodných zastávek MHD pro období výluky trolejbusů.
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BLAHOPŘEJEME 
JUBILANTŮM

NAŠEHO OBVODU

Z  městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, kte-
ří se dožívají 90 a  více let 
v dubnu:
Čupová Markéta, Gunčagová Anna, 
Janoušková Jindřiška, Klímová 
Anna, Larišová Františka, Liďák La-
dislav, Lubovská Hilda, Nekudová 
Marie, Pírková Anna, Poledníková 
Marie, Rosenzweig Alfred, Sedlářo-
vá Milena, Seidlová Anna, Šnajber-
ková Jarmila, Šrubařová Štěpánka, 
Valíčková Libuše, Vodičková Lud-
mila.

ANKETA ZASTUPITELŮ

Kateřina Švejdová, TOP 09:

Obvod počet hracích automatů 
v obci snižuje, a to je dle mého 
názoru jen dobře. Já je ke svému 
životu nepotřebuji. Bohužel je to 
volba těch, kterým nevadí, že na-
konec mohou přijít o své peníze, 
majetek a rodinu.

Zdeněk Nytra, ODS:

Základy aktivit obvodu vedoucí 
k omezování hazardu byly polože-
ny již v minulém volebním období. 
Podařilo se dohodnout a prosadit 
výrazné omezení území, kde mo-
hou být herny provozovány. V sou-
časném období by měl probíhat 
časový dojezd smluv uzavřených 
před účinností městské vyhlášky. 
Současné vedení obvodu prosazo-
valo úplný zákaz heren na území 
obvodu, ale nejsem si jist právní 
čistotou a věcností takovéhoto 
úplného zákazu. 

Lucie Feiková, ČSSD:

Obvod postupuje správnou cestou. 
Omezení je žádoucí a určitě ho 
ocení i obyvatelé našeho obvodu. 
Až doběhnou veškerá zatím plat-
ná povolení, tak bude výsledek víc 
jasný i občanům, kteří zatím moc 
změn nezaznamenali. Problém 
s omezováním videoloterijních 
terminálů se bohužel musí řešit 
s ministerstvem fi nancí, které je 
povoluje, a to je zdlouhavé a nee-

fektivní. To se však může změnit 
až po volbách do Parlamentu ČR.

Josef Kalousek, KSČM:

Na můj vkus obvod moc aktivní 
není. Uvědomuji si ale, že pravo-
moc rozhodnout zde má jen město 
Ostrava. Tak, jak pokračuje vylid-
ňování centra, dochází zde k sa-
movolnému omezení počtu heren. 
Ony se však jen přestěhují - třeba 
na sídliště Fifejdy II. nebo do Pří-
vozu, a problémy s nimi se tak jen 
přemístí. Třeba u křížení ulic gen. 
Píky a J. Brabce vznikl místo sli-
bované cukrárny pajzl – hráčské 
doupě, kde se dokonce už dvakrát 
střílelo. Občané si stěžují, ale sa-
mospráva, státní správa, policisté 
ani strážníci nečiní opatření k ná-
pravě. A to chci, aby se změnilo, 
a je mi jedno, jestli se o to přičiní 
obvod nebo město.   

Lukáš Semerák, Ostravak:

Je to právě naše hnutí Ostravak, 
které prosazuje úplný zákaz výher-
ních automatů na celém území ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Mrzí mě přístup vedení statutár-
ního města Ostrava, které namísto 
toho, aby respektovalo názor ob-
vodu, utrácí peníze za studie, které 
by provozování automatů dopo-
ručily. Ve své snaze nepolevíme 
a věřím, že již brzy zvítězí zdravý 
rozum nad liknavostí a penězi lo-
bbistů.

Jaký je váš názor na aktivity obvodu vedoucí 

k omezování hazardu?

ANKETA

Jak hodnotíte kroky 

obvodu týkající se 

omezování hazardu?

Václav Ječmen, barista/

barman, 23 let:

„Pokud chce hazard 
zrušit, jsem jedno-
značně pro. Auto-
matů je tady oprav-
du hodně. Navíc se 
kolem nich zdržují 
různá individua. 
Pokud se to radni-
ci podaří, určitě ubude i krádeží, 
protože spousta hráčů krade jen 
proto, aby měla co hodit do pří-
stroje. A na Stodolní by se tak 
mohly vrátit třeba galerie nebo 
kluby s živou hudbou.“

David Šumný, hoteliér, 42 let:
„Hazard produkuje 
pouze a jen nega-
tiva. Takže pokud 
obvod v této věci 
něco dělá, jsem rád. 
Ostatně právě Sto-
dolní by bez heren 
byla daleko hezčí a bezpečnější.“

Martina Osmančíková, 

živnostník, 44 let:

„Je to super. Vždyť 
do heren chodí čas-
to lidé, co jsou na 
sociálních dávkách, 
a okrádají tak svou 
rodinu. Heren je 
v centru města po-
malu více než malých obchůdků. 
Kdyby se to změnilo, bylo by to 
moc dobře. Takže obvodu fandím.“

Monika Horáková, 

podnikatelka, 48 let:

„Je to v pořádku. 
Heren je v centru 
Ostravy snad více, 
než malých prode-
jen, což je velká ško-
da. Budu moc ráda, 
když zmizí úplně 
a třebas namísto nich vzniknou 
pěkné obchůdky. Pokud se to ob-
vodu podaří, určitě se tím oživí 
i centrum města. “ 

Obvod chce zrušit výherní automaty na celém svém území
Vedení našeho obvodu nepřestává usilovat o zákaz provo-

zování výherních hracích přístrojů. 

Centrum Ostravy by mohlo být bez heren. Foto: Robert Mročka

Zvýšená kriminalita, zneužívání 
sociálních dávek, negativní vliv na 
mládež a nejen to s sebou přináší 
podniky  s „automaty“. Cílem naše-
ho obvodu je úplný zákaz provozu 
těchto zařízení mimo ty v kasinech. 

Trocha teorie

Výherní hrací přístroj (VHP) – me-
chanické zařízení, jehož nejdůle-
žitější součástí jsou kotouče  (dle 
typu tři až pět), které se po stisknutí 
tlačítka otáčejí a po určitém časo-
vém úseku se kotouče „zaseknou“. 
Sázející čeká na stejné symboly, 
které mu přinesou výhru. Nejvyšší 
vsazená částka na jednu hru činí 
2 Kč, 5 Kč u výherních hracích pří-
strojů umístěných v hernách a 50 
Kč, jsou-li umístěny v kasinech. 
Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 
Kč, u výherních hracích přístro-
jů umístěných v hernách 750 Kč 
a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v ka-
sinu. Nejvyšší hodinová prohra je 
1000 Kč, u výherních hracích pří-
strojů umístěných v herně 2000 
Kč a u výherních hracích přístrojů 
umístěných v kasinu 10 000 Kč. 
Povolení k provozování výherních 
hracích přístrojů vydává na žádost 
obec pro svůj územní obvod a mini-
sterstvo, je-li výherní hrací přístroj 
na českou měnu provozován v kasi-
nu a u výherních hracích přístrojů 

na cizí měnu. Povolení a známku 
vydá příslušný povolující orgán po 
zaplacení správního poplatku, který 
činí 5 000 Kč za přijetí žádosti o vy-
dání povolení  k provozování loterie 
nebo jiné podobné hry. Povolení se 
vydává nejdéle na dobu jednoho 
kalendářního roku. Videoloterijní 
terminál (VLT) – princip zařízení 
je v podstatě stejný, jen je v nabídce 
více her a automat je možná trochu 
více uživatelsky přívětivý. Je propo-
jen do širší sítě a většinou se na něm 
dá hrát pouze s vyššími sázkami. 
Výše sázek a výše proher pro jed-
notlivé hry není v zákoně o loteriích 
stanovena. Povolení pro provozová-
ní VLT vydává ministerstvo fi nancí. 

Kroky městského obvodu

Již  v roce 2008 byly pevně ve vy-
hlášce vymezeny oblasti, kde je 
možno provozovat podniky s „au-
tomaty“ na území obvodu. Součas-
né vedení obvodu se však rozhodlo 
pro radikálnější zásah. Jednak oka-
mžitě zakázalo provoz VHP i VLT 
v nebytových prostorách svěřených 
obvodu a pokračovalo dále. „Již 
v roce 2011 se nám podařilo pro-
sadit zákaz provozování výherních 
hracích přístrojů i videoloterijních 
terminálů v rámci celého našeho 
obvodu do Obecně závazné vyhláš-
ky č. 5/2011 města Ostravy. V pra-

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Českobratrská 113/22
2+1  90,60 m2

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Sadová  1726/31  3+1
Pobialova 1432/23 1+1
Nádražní  996/195 3+1
Nádražní 996/195 1+1
Hornopolní 595/26 3+1
Nádražní  694/80 3+1
Palackého 846/73 1+1
Palackého 896/77 1+1
Senovážná  211/9 1+1
Spodní  2148/30 2+1
Spodní 2147/32 2+1

POZOR

Otevřeli jsme pro Vás nové
webové stránky:

www. nemovitostimoap.cz

Dotace pomůžou 

sportu
Město Ostrava vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytování mimořád-
ných účelových dotací z odvodů 
z loterijních a jiných podobných her 
na podporu aktivit v oblastech tě-
lovýchovy a sportu a sociální péče. 
Zásady pro poskytování mimořád-
ných účelových dotací z odvodů z lo-
terií a jiných podobných her včetně 
témat uvedených ve speciálních 
částech pro jednotlivé oblasti a při-
hlášky do výběrového řízení jsou 
k dispozici na webových stránkách 
statutárního města Ostravy (www.
ostrava.cz v sekci „Dotace a granty“) 
Termín pro odevzdání přihlášek je 
30. duben.  (red)

xi to znamenalo, že postupně od 
prosince 2011 vymizelo z našeho 
obvodu 217 výherních hracích pří-
strojů z celkového počtu 258. Vět-
šina z nich byla v provozovnách se 
smíšenými typy přístrojů, ale i tak 
se nám podařilo zrušit 30 podniků. 
Od roku 2012 již další nové VHP 
nepovolujeme. Jelikož  povolení 
pro videoloterijní terminály vydává 
ministerstvo fi nancí, bezodkladně 
obvod prostřednictvím města Ost-
ravy požádal o zrušení povolených  
VLT. I když jsme žádost o zrušení 
automatů zaslali v termínu a v sou-
časné době platí v našem obvodě 
zákaz jejich provozování, minister-
stvo fi nancí naší žádosti o okamžité 
zrušení vydaných povolení nevyho-

vělo a musíme čekat do 31. 12. 2014. 
Proto jsme učinili další právní kro-
ky, avšak stále bez odezvy,“ uvedla 
místostrarostka Petra Bernfeldová.  
Aktuálně je na území městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
povoleno celkem 960 „automatů“ 
umístěných celkem v 89 provozov-
nách, hernách a kasinech. „Podob-
ně jako i v jiných městech přinášejí 
herny v centrální části města znač-
né problémy, které výrazně omezují 
možnosti a příležitosti jeho rozvo-
je. Úplný zákaz provozu výherních 
automatů proto považujeme za 
nezbytný krok směřující k záchra-
ně a následné obnově části Přívo-
zu i centra města,“ doplnila Petra 
Bernfeldová.

Žáci ZŠ Matiční jsou úspěšní v různých soutěžích. Enrico Vincenzo  D´Agnelli 
vyhrál krajské kolo soutěže v jazyce německém. V okresním kole anglické 
soutěže Harry Potter Day vybojoval žák 9. ročníku Michal Boháč 3. místo 
a v konverzační soutěži v anglickém jazyce získal Pavel Vítek rovněž 3. mís-
to.  Děti si také výborně vedly v soutěži Sapere - Vědět, jak žít.  (pam)

Žáci reprezentují Ostravu

BLIŽŠÍ INFORMACE

Marek Plinta 
T  599 442 612 M 702 018 264 
E  makler@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz
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KRÁTCEKRÁTCE Kam se synem o prázdninách? K nám!
Den Země v sadech

Středisko volného času Mo-
ravská Ostrava zve všechny na 
oslavu Dne Země. Akce se bude 
konat 19. dubna od 8.30 do 18 
hodin v Komenského sadech. „Ve 
spolupráci s občanským sdruže-
ním Rozchodník připravujeme 
soutěžní hnízda věnovaná vodě, 
Zemi, fauně, fl óře, člověku a ži-
votnímu prostředí. Plánujeme 
i tvůrčí výtvarnou dílnu,“ uvádí 
za pořadatele Markéta Němečko-
vá. Pro děti je určena i výtvarná 
soutěž pod názvem Příroda volá 
SOS! Slavnostní ocenění výherců 
proběhne v Komenského sadech 
spolu s hudebním vystoupením. 
„Po celou dobu soutěží a pre-
zentací jednotlivých organizací 
budou děti sbírat razítka, kte-
rá na konci putování vymění za 
upomínkové předměty,“ doplnila 
pořadatelka.  (pam)

Soutěž pro fotografy

Rada městského obvodu vyhlá-
sila již druhý ročník fotosoutěže, 
letos pod názvem Čtyři roční ob-
dobí v Moravské Ostravě a Přívo-
zu. Do soutěže se mohou přihlásit 
amatérští i profesionální fotogra-
fové. Přihláška je ke stažení v ak-
tualitách internetových stránek 
www.moap.cz. Autor se může 
prezentovat nejvýše 10 snímky. 
Obálku s fotografi emi, dato-
vým CD a vyplněnou přihláš-
kou v uzavřené obálce označené 
„FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ“ je 
možno předat osobně na poda-
telnu Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz (dve-
ře č. 142) nebo odeslat poštou na 
adresu úřadu.  (pam)

ZŠ Gajdošova slaví

Základní škola Gajdošova oslaví 
dne 3. května v 16 hodin 140 let. 
„Srdečně zveme všechny bývalé 
žáky, učitele a zaměstnance školy, 
rodiče i širokou veřejnost, aby při-
šli na naši chystanou slavnostní 
akci,“ řekla ředitelka školy Anna 
Krasulová. A jak bude oslava vy-
padat? Od 9 do 14 hodin si mohou 
návštěvníci prohlédnout prostory 
školy. Provázet je budou samotní 
žáci. Hosté si ve třídách zavzpo-
mínají na školní léta formou kvízů 
a testů. „V 16 hodin pak propukne 
slavnostní vystoupení žáků naší 
školy,“ doplnila pozvánku ředitel-
ka. (pam) 

Bude burza práce 

Nemáte práci, nebo vám hrozí její 
ztráta? Nebo chcete změnit kva-
lifi kaci, a najít tak uplatnění na 
trhu práce? Udělejte si představu 
o pracovních příležitostech a re-
kvalifi kacích v dělnických i tech-
nických profesích, v administra-
tivě i službách. Navštivte Burzu 
práce a rekvalifi kací s nabídkami 
i poradenským centrem na jed-
nom místě, která se koná 23. dub-
na od 10 do 18 hodin v prostorách 
společnosti DTO na Mariánském 
náměstí 5 v Ostravě Mariánských 
Horách. Burtu pořádá společnost 
DTO ve spolupráci s Úřadem prá-
ce v Ostravě. Vstup pro zájemce 
zdarma.  (pam)

Přednáška proti 

okradení

Městská policie Ostrava zve na 
další z řady bezplatných kurzů pro 
veřejnost, které pořádá v  rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava. 
Koná se ve středu 24. dubna od 
16 hodin na ul. Hlubinské 6 v Mo-
ravské Ostravě. Dubnové téma se-
tkání s občany nese název Kdo je 
připraven, není okraden. Hovořit 
se bude o tom, jak se vyvarovat, 
abychom byli okradeni. Čeho by-
chom si měli všímat ve svém oko-
lí, jak se starat o své věci například 
na ulici nebo při nakupování, jak 
předcházet případným krádežím, 
čeho se vyvarovat při vybírání 
hotovosti na poště nebo z banko-
matu. Přednášející strážníci-pre-
ventisté seznámí účastníky kurzu 
také s nejčastěji používanými 
fi ntami, které mnohdy organizo-
vané skupiny zlodějů používají.  
Samozřejmě nebude chybět ob-
líbená sebeobrana a i tentokrát 
bude připraven dětský koutek pro 
děti účastníků kurzu. Na kurz si 
vezměte sportovní oblečení (pro 
výuku sebeobrany), popř. volnější 
obuv na přezutí a hygienické po-
třeby (možnost využití sprchy po 
sebeobraně). Sportovní obuv není 
třeba, výuka základů sebeobrany 
probíhá v tělocvičně na žíněn-
kách.  (pam)

DLO sbírá hračky

Odrostly vám děti? Potřebujete 
se zbavit starých hraček? Věnujte 
je divadlu a učiňte z nich hrdiny 
nově připravované inscenace Ša-
ryk vzpomíná na motivy příběhů 
čtyř chrabrých tankistů a jejich 
psa. Divadlo loutek přijme darem 
jakékoliv hračky s vojenskou te-
matikou – vojáčky, pistole, samo-
paly, tanky, letadla, vrtulníky atd. 
- případně i nefunkční a poškoze-
né. Hračky můžete odevzdávat do 
12. dubna v pokladně divadla ve 
všední dny v časech 11.00-13.00 
a 14.00-17.30. Dárci hraček budou 
evidováni a po ukončení sbírky 
proběhne jejich slosování.   (pam)

Máte syna a nevíte, kde by 

mohl strávit letní prázdni-

ny? Přihlaste ho na tábor 

pro kluky, kde zažije spous-

tu dobrodružství. 

Centrum pro volný čas a pomoc 
mládeži TOM BVÚ, které nepřetr-
žitě funguje od roku 1945, pořádá 
v červenci tradiční tábor. Je zasazen 
v krásné přírodě pod Vildštejnem, 
nedaleko vodní nádrže Kružberk. 
Tento letní stanový tábor je určený 
chlapcům ve věku od 9 do 15 let. 
Kompletně vybavený tábor nabízí 
vše potřebné, včetně sauny a pří-
rodního koupaliště. Tři týdny zcela 
mimo civilizaci, bez rodičů, ale se 
spoustou kamarádů, zábavy, her 
a soutěží, ve vodě, na suchu, ve dne 
i v noci. Vše pod dohledem sehrané-
ho a zkušeného týmu dlouholetých 

vedoucích, kteří si vše v mládí sami 
prožili a vyzkoušeli. A něco navíc 
k tomu, čtvrtý týden vše završí pu-
tovní tábor po zajímavostech naší 
vlasti. 

Protože TOM BVÚ - Centrum 
pro volný čas a pomoc mládeži si 
za svůj cíl vytklo smysluplné využití 
volného času bez rozdílu sociálního 
postavení, je tato akce připravena 
s minimalními fi nančními nároky 

na účastníky. Také proto je cena za 
tři týdny plus týdenní putovní tábor 
4300 korun, což zahrnuje veškeré 
náklady. Tato cena je možná i díky 
podpoře našeho obvodu.

Chcete-li vědět více, mrkněte na 
www.bvu.cz, napište na bvu@bvu.
cz, zavolejte na 603899040, nebo 
se k nám prostě přijďte podívat do 
našeho Centra na adresu Křišťanova 
15, Ostrava-Přívoz.  (pam)

Kluci zažijí na táboře spoustu her a zábavy.  Foto: archiv
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A PŘÍVOZ

Reklamní agentury odhadují, že 
i v době hospodářské stagnace jsou 
právě za reklamu a jiné komerční 
komunikace vydávány každý rok 
desítky miliard korun. Reklama je 
prostě všude, v novinách a časo-
pisech, v rozhlase i televizi, na in-
ternetu, ale i v ulicích. Názory na 
její působení a účinnost se různí. 
Naprostá jednota však panuje, po-
kud jde o vzhled a umístění plaká-
tovacích ploch a reklamních sloupů 
v centrální části města, a zejména 
pokud jde o stále četnější problémy 
spojené s tzv. černým výlepem. 

Radní Moravské Ostravy a Pří-
vozu proto minulý rok vyhlásili 
výběrové řízení na nového provo-
zovatele a správce všech výlepových 
plakátovacích ploch. „Zvítězila spo-
lečnost Rengl, která má za úkol po-

starat se nejen o jednotný vizuální 
styl plakátovacích ploch na celém 
území obvodu, ale její pracovníci 
budou navíc celý letošní rok sledo-
vat a bránit jakýmkoliv nelegálním 
výlepům. Velmi nám záleží na tom, 
aby byli spokojeni všichni, tedy ti, 
kteří za reklamu platí, ti, kteří ji vy-
tvářejí, a také my ostatní, na které 
působí. Plakátovací plochy přece 
mohou být moderní a estetické,“ 
řekla místostarostka Petra Bernfel-
dová.

A o tom, že se časy i reklamní 
plochy mění, svědčí také skuteč-
nost, že společnost Rengl zahájila 
výměnu stávajících nevzhledných 
betonových sloupů, kam byly dosud 
plakáty a jiná reklamní sdělení vy-
lepovány. Právě tyto sloupy hyzdily 
mnoho let centrum Ostravy. (red)

Plakátovací plochy se změní

Mistrovství české republiky v boxu 
v kategoriích školní mládeže a ka-
detů se konalo 8 až 10. března 
v Mělníku. Mistrovství se zúčastnilo 
104 borců z celé naší země. A ostra-
vští boxeři si vůbec nevedli špatně. 
„Náš oddíl BC Ostrava získal v kate-
gorii školní mládeže ve váze do 50 
kilogramů díky Miroslavovi Goro-
lovi nejcennější kov, zlatou medaili 
a titul. Suverénně tak obhájil titul 
z loňského roku a potvrdil roli jed-
noho z největších talentů českého 
mládežnického boxu,“ je spokojený 
hlavní trenér oddílu Dalibor Fröh-
lich. Upozornil, že Miroslav je ne-
jen dobrý boxer, ale také pilný žák, 
který má ve škole vynikající známky 
a vysvědčení mívá s vyznamenáním.

Současně probíhal také  meziná-
rodní turnaj AIBA kategorie men 

elite Chemiepokal v Halle za účasti 
medailistů z mistrovství Evropy, 
světa i olympijských her. „Zde jsme 
dosáhli opět výborného výsledku, 
a to díky českému reprezentantovi 

Janu Mužikovi, který získal v polo-
těžké váze do 81kg bronzovou me-
daili,“ doplnil Dalibor Fröhlich. Jan 
Mužik v současné době studuje Ost-
ravskou univerzitu. 

Boxing Ostrava získal zlato a bronz

V rámci projektu Školky bez hranic 
fi nancovaného z Fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Silesia v rámci 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Pol-
ská republika 2007–2020 se o dru-
hém březnovém víkendu v hotelu 
Hamr v Ostravici konalo vzájemné 
víkendové setkání. Zúčastnili se ho 
pedagogové pěti mateřských škol 
z městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz spolu s partnerem 
projektu Pzredszkola nr 1 im. Ma-
rii Konopnickiej w Głubczycach. 

Pro pedagogy mateřinek byl při-
praven program skládající se z od-
borné části, jako například školení 
na Interaktivní tabule či školení 
výtvarných technik, čas byl také na 
vzájemné seznamování a domluvu 
dalších aktivit v rámci projektu, 
které jsou již pro děti.

Cílem projektu Školky bez hranic 
je rozvinout spolupráci pedagogů 
a dětí, kdy budou mít možnost po-
znat přeshraniční oblasti, tím si při-
blížit jazyk, poznat zvyky a tradice 
cizí země.  (red)

Školky bez hranic pokračují

Malí cyklisté, pozor! Hned druhý 
dubnový den bude opět zahájen 
provoz na dětském dopravním hřiš-
ti v ulici Orebitská v Ostravě-Přívo-
ze, jehož provozovatelem je Měst-
ská policie Ostrava. 

Hřiště je otevřeno veřejnosti den-
ně od pondělí do neděle. Ve všední 
dny vždy v odpoledních hodinách 
mezi 13. a 17. hodinou, o víkendech 
a ve svátcích vždy od 10 do 17 ho-
din. Děti si na dopravním hřišti mo-
hou vyzkoušet jízdu podle pravidel 
silničního provozu. Učí se pozná-
vat a respektovat dopravní značky 
a předpisy, jež přispívají k bezpeč-
nosti všech, kteří se na komunika-
cích pohybují, tedy chodců i řidičů 
včetně cyklistů. 

Děti od tří do šesti let musí být 
v souladu s provozním řádem do-

pravního hřiště v doprovodu osoby 
starší 18 let. „Dětem, které nemají 
vlastní kolo nebo koloběžku, zdar-
ma dopravní prostředek zapůjčíme 
včetně bezpečnostní přilby. Pro nej-
menší děti pak máme připravena 
i odrážedla,“ zvou městští policisté.

Dopravní hřiště se otevírá po zimě 

Děti mají k  dispozici hřiště, na 
kterém mohou zažít simulace 
skutečných dopravních situací. 
 Foto: archiv

Máte doma malého čtenáře? Tak právě pro něj připravila Knihovna 
města Ostravy, pobočka v Přívoze, akci pod názvem Noc s Andersenem. 
Koná se z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna od 18.30 do 8 hodin. Mezi-
národní akce Noc s Andersenem se zde koná již počtvrté. „Děti se můžou 
těšit na noc plnou soutěží, her, tance, tvořivého vyrábění, kterou završí-
me společným půlnočním čtením,“ uvedla Karolína Talagová.  (pam)

Děti, přenocujte v knihovně

Zleva: trenér Dalibor Fröhlich, místostarosta Dalibor Mouka, Jan Mu-
žik a Miroslav Gorol.  Foto: P. Mročková
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Mateřská škola 

slaví narozeniny 
Mateřská škola v ulici Varenská 
slaví své třicáté narozeniny. Sr-
dečně zve všechny, kdo by si chtěli 
zavzpomínat, aby přišli 26. dubna 
v 15 hodin na Zahradní slavnost. 
A jak to vlastně vypadalo před 
30 lety na Varenské? „V osmde-
sátých letech minulého století se 
lidé překotně stěhovali do nových 
domovů v Ostravě. Neexistovaly 
chodníky a o základní občanské 
vybavenosti si lidé mohli pouze 
nechat zdát,“ vzpomínala učitel-
ka prvního zahajujícího ročníku 
Jaroslava Štěpánová. Děti vozi-
ly autobusy do mateřské školy 
v Martinově.  „Nelze se tedy divit, 
že když se v roce 1983 dostávala 
stavba nové mateřské školy ve 
Varenské ulici  do fi niše, brigád-
nicky pomáhala řada rodičů. Jen 
díky nim mohla ředitelka Jana 
Horáková a vedoucí  sestra jeslí 
Zdeňka Křížková zahájit provoz 
15. dubna 1983,“ řekla Jaroslava 
Štěpánová a dodala: „V září téhož 
roku, kdy byla dokončena i úpra-
va školní zahrady, celý objekt pod 
náporem malých svěřenců pras-
kal ve švech a z možných 35 dětí 
byl naplněn i 37 dětmi na jednu 
třídu.“  (red)

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Nádražní 1816/84 
118,54 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Tyršova 1795/25 223,65 m2
Poštovní 1255/31 54,00 m2 
28. října 285/13 70,99 m2  
Jurečkova 1935/12 226,65 m2
Na Hradbách 1922/15 111,44 m2
Puchmajerova 489/7 43,51 m2
Střední 1901/4 78,39 m2 
Tyršova 1761/14 269,70 m2
Tyršova 1761/14 178,15 m2 
Chelčického 616/12 127,77 m2 
Chelčického 649/10 112,12 m2
Chelčického 693/7 95,36 m2
Na Jízdárně 2895/18 18,23 m2
Na Jízdárně 2895/18 26,90 m2
Na Jízdárně 2895/18 71,25 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 
náměstí Republiky 1562/1 103,24 m2 
Poštovní 1444/15 garáž – 13,44 m2 
Poštovní 345/23 garáž – 20,18 m2 
S. K. Neumanna 532/3 172,54 m2 
Senovážná 2109/1 86,25 m2 
Sládkova 373/6 26,98 m2 
Sládkova 374/4 27,00 m2 
Sládkova 862/10 34,57 m2 
Sokolská tř. 2443/42 garáž -18 m2
Českobratrská 1805/32 66,50 m2 
Dobrovského 490/6 69,55 m2 
Výstavní 2593/1 149,29 m2 

Žáci druhých a třetích tříd našeho obvodu dojíždí pravidelně na pla-
vecký výcvik, který se koná ve Vodním světě Čapkárna. Na snímku 
jsou děti ze Základní školy Gajdošova. A jak uvedly učitelky žáčků, 
plavání je baví. Do bazénu jdou s nadšením i ta dítka, která si s vodou 
ještě moc dobře nerozumí.  Foto: Pavla Mročková

Školáci z našeho obvodu 

chodí plavat do Čapkárny

David Girten: Do Ostravy jsem přijel jako velký suvenýr
Malý a příjemný podnik v cen-
tru Ostravy v ulici Chelčické-
ho voní dobrým jídlem a velice 
často i kvalitní kulturou. Může-
te si dát voňavý sendvič nebo 
poklábosit francouzsky s  ma-
jitelem – Belgičanem Davidem 
Girtenem. To místo se jmenuje 
La Petite Conversation.

Nemůžu se nezeptat – co dělá 
mladý Belgičan v Ostravě?
Vlastně jsem se k vám dostal jako 
takový velký suvenýr. Moje přítel-
kyně totiž studovala u nás v Belgii, 
kde jsme se seznámili. No a když 
se po studiích vracela domů, vzala 
si mě s sebou právě jako nějaký su-
venýr.

Jaké byly vaše první dojmy 
z Ostravy?
První dojmy nebyly z Ostravy, ale 
z hor. Bylo léto a my trávili čas 
v Hutisku Solanci. Sportovali jsme, 
jezdili na kole a bylo nám nádher-
ně. Bylo to v roce 2009 a později, 
když jsme se přesunuli do Ostravy, 
mé pozitivní pocity setrvaly. 

A co se vám líbilo přímo tady, 
ve městě? 
Pivo (smích). Byl jsem unesen veli-
kostí půllitrového piva. Prostě pa-
ráda. Pak sice přišla zima a všechno 

bylo smutnější, nic ale nemůže být 
perfektní.

Pojďme k vašemu podnikání. 
Proč jste si otevřel zrovna ta-
kovou restauraci?
Byl to vždycky můj velký sen mít ta-
kový podnik. Navíc jsem chtěl ote-
vřít v Ostravě něco, co tady chybělo 
– tedy podnik s dobrým a čerstvým 
jídlem, kávou a velkým množstvím 
různých kulturních akcí. 

Jak dlouho už tady podnikáte 
a jak se vám vlastně daří?
Tak jsem tady už skoro dva a půl 
roku. Začátky nebyly samozřejmě 
snadné. Dá se říct, že první rok 
a půl to bylo hodně těžké. Jsem ale 
zvyklý hodně pracovat, vždyť pra-
cuju i patnáct hodin denně. Umínil 
jsem si, že každý nastávající měsíc 
bude lepší a lepší. A ono to pak ně-
jak začalo jít.

Musel jste investovat do rekla-
my?
Já nejsem žádný McDonald´s 
a prostředky na masivní reklamu 
opravdu nemám. Navíc si myslím, 
že nejlepší reklamou je, když si lidé 
o dobrých službách řeknou mezi se-
bou. To pak začnou chodit a chodí 
dál a rádi. Za to jim všem moc dě-
kuji.

Hodně podnikatelů v  centru 
Ostravy říká, že jim  uškodilo 
obchodní centrum Karolina. 
Vím, že v ní také vznikla bage-
terie. Pocítil jste nějaký odliv 
zákazníků?
Ne. Tedy, abych byl upřímný, první 
měsíc po otevření toho obchoďá-
ku ano, ale pak se mi hosté vrátili 
zpátky. A víte proč? Chyběl jim tam 
obyčejný úsměv, přátelské slovo 
a pak taky čerstvost potravin. Vždyť 
my tady máme opravdu jen dobré 
a čerstvé jídlo. Vše si připravujeme 
ráno sami, za čerstvost ručíme.

Vy tady ale nenabízíte jen jíd-
lo ...
Mám moc rád, když život není po-
řád stejný. Když se neustále něco 
děje. Proto pořádáme koncerty, 
výstavy a jednou měsíčně zdarma 
i konverzaci ve francouzštině. Je to 
tady u nás stále v pohybu, živé. Po-
řád se musí něco dít. Děláme i růz-
né kulinářské akce, zveme třeba 
jednou za měsíc na čerstvé mušle 
z Dánska. A lidem se to líbí. Doma 
v Belgii jsem pět let pracoval ve fi t-
ku a organizoval různé akce. A to se 
mi nyní hodí.  (pam)

V prvním březnovém týdnu, kdy 
v Ostravě nebylo po sněhu ani pa-
mátky, se uskutečnil týdenní lyžař-
ský kurz na Skalce v Ostravě-Vřesi-
ně. Zúčastnili se ho ti nejmenší ze 
Základní školy Ostrčilova. Děti 
navštěvující školní družinu a třídu 
3.A  měly možnost naučit se lyžovat 
nebo se v lyžování zdokonalit pod 
vedením kvalifi kovaných instruk-
torů. Příjemné teploty a sluníčko 

nabízely ideální podmínky pro vý-
uku lyžování. Malí lyžaři si oblíbili 
místního maskota Skaláčka, který 
je při lyžování doprovázel. Poslední 
den se uskutečnily závody ve slalo-
mu, na které se přišli podívat také 
rodiče školáků. Děti, rodiče ale i pe-
dagogové byli spokojení a doufají, 
že se akce bude opakovat také příští 
rok a že bude opět dost sněhu.
 (red)

Malí lyžníci na svazích 

ostravské Skalky

David Girten je hrdý na to, že hostům nabízí jen čerstvé pokrmy. 
 Foto: Pavla Mročková

Během slavnostního večera v Ná-
rodním divadle v sobotu 23. břez-
na v Praze proměnilo Národní 
divadlo moravskoslezské tři no-
minace na Ceny Thálie. Hned dvě 
z nich získala ostravská opera, 
jmenovitě Jana Šrejma Kačírková 
za ztvárnění Julie a Aleš Briscein 
za Romea v inscenaci Romeo a Ju-
lie (režie Peter Gábor). „Cena Thá-
lie patří mezi nejprestižnější oce-
nění v oblasti divadla. Jsem velice 
šťastný, že ji pro ostravskou ope-
ru získali Jana Šrejma Kačírková 
a Aleš Briscein. Tuto krásnou cenu 
vnímám nejen jako výsostné oce-
nění jejich mimořádného výkonu, 
ale také jako ocenění celé insce-
nace, na které se podílejí všechny 
složky našeho divadla. Jana patří 
mezi nejtalentovanější pěvkyně 

mladé generace a nás těší, že svou 
závratně stoupající kariéru spojila 
zejména s Ostravou. Aleš Briscein 
je pěvec, který reprezentuje čes-
ké operní umění po celém světě, 
a je nám velkou ctí, že pravidelně 
hostuje také v Ostravě,“ uvádí hu-
dební ředitel opery NDM Robert 
Jindra.

Třetí Cenu Thálie si převzala Lu-
cie Skálová v kategorii balet – ženy 
za roli Sakury v inscenaci Posled-
ní samuraj (režie Eric Trottier). 
Příběh je volně inspirován kniž-
ním bestsellerem Shogun a jeho 
fi lmovou verzí Poslední samuraj. 
Velkolepá podívaní s hudbou ja-
ponského skladatele a hudební-
ka Ryuichiho Sakamota, držitele 
Oscara, Zlatého glóbu a Ceny Gra-
mmy.  (red)

Operní a baletní Thálie 

putují do Ostravy

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.
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