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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK
Zastupitelstvo bude 

koncem května

Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz se 
sejdou na svém pravidelném za-
sedání v pondělí 27. května od 
9 hodin. Schůze proběhne v za-
sedacím sále č. 306 ve 3. patře 
Nové radnice, Prokešovo náměs-
tí 8, Moravská Ostrava. Program 
jednání bude zveřejněn na úřed-
ní desce a webových stránkách 
(www.moap.cz). Jednání zastupi-
telstva je veřejné. Občané ho mo-
hou sledovat z vyhrazených míst 
na balkónu.  (pam)

ZPRÁVA MĚSÍCE

náš obvod je zřizova-
telem 9 základních a 
11 mateřských škol.  
Ze zřizovatelské 
funkce vyplývá celá 
řada povinností. Tou 
zásadní je fi nanco-
vat provozní náklady škol. Další 
úlohou je  zabezpečovat technic-
ký stav budov, ale také dalšího 
majetku: školních zahrad a hřišť, 
školních kuchyní a jídelen aj.

Objem fi nančních neinvestič-
ních  prostředků  pro výše uvede-
né účely na rok 2012 byl naplá-
nován v částce 33,3 mil. Kč. Pro 
mateřské školy bylo vyčleněno 8,1 
mil. Kč, do základních škol smě-
řovalo bezmála 25,2 mil. Kč. Pro 
zajímavost: nejvyšší příspěvek 
obdržela ZŠ Gen. Píky ve výši 5,8 
mil. Kč (z toho 2 mil. na provoz 
bazénu), nejnižší ve výši 374,8 ti-
síc Kč Mateřská škola Dvořákova. 
To však zdaleka nejsou všechny 
fi nanční prostředky, které do škol 
„přitékají“.  Jsou to zejména pro-
středky na  investice (z rozpočtu 
obvodu a statutárního města Os-
travy), z vyšších zdrojů na zatep-
lování budov, na modernizaci vý-
uky, na ozdravné pobyty. Ředitelé 
škol i vlastními silami získávají 
další zdroje od nadací, speciál-
ních projektů EU i od jednotlivých 
dárců. Samozřejmě, že zřizovatel 
je povinen zjišťovat, jak školy se 
získanými prostředky hospoda-
ří. Rada našeho městského ob-
vodu jmenuje  pro každou školu 
samostatnou odbornou pracovní 
skupinu, která se po zpracování 
účetních závěrek sejde k provede-
ní tzv. rozborů hospodaření. Od-
borné pracovní skupiny jsou slo-
ženy jak z vedoucích pracovníků 
úřadu, tak i ze členů samosprávy. 
Jednání odborné pracovní sku-
piny probíhá za účasti ředitele 
školy (a jeho ekonomky), který 
10 dnů předem zašle jejím čle-
nům příslušné podklady. Rozbo-
ry hospodaření všech škol za rok 
2012 proběhly v březnu tohoto 
roku Odborné pracovní skupiny 
pečlivě probíraly čerpání a zdo-
kumentování užití příspěvků 
schváleným  jednotlivým školám, 
včetně schopnosti ředitele získá-
vat prostředky z dalších zdrojů. 

Za stručnými zápisy z rozbo-
rů hospodaření, které ve všech 
případech doporučují radě měst-
ského obvodu schválit výsledky 
hospodaření za rok 2012 a sou-
časně vyplatit ředitelům škol od-
měnu k tomu určenou, se skrývá 
skutečnost, že ředitelé a ředitelky 
našich škol jsou nejen schopnými 
pedagogy, ale i vynikajícími ma-
nažery, kteří i ve složitých ekono-
mických podmínkách zabezpečují 
bezproblémový chod svěřených 
škol ke spokojenosti žáků, jejich 
rodičů a tím i zřizovatele. 
Tomáš Kuřec, místostarosta

Kapacita mateřinek je dostatečná

Do mateřských škol v našem obvodě zamířili ve dnech 9. a 10 dubna rodiče dětí, kteří chtěli zapsat své-
ho potomka k předškolní docházce. Lidé stejně jako každý rok měli největší zájem o mateřinky v centru 
Ostravy. V těch kapacita nestačila pro všechny zájemce. Naopak volná místa ještě hlásí školky v ulicích 
Křižíkova, Repinova, Šafaříkova, Špálova a Varenská.  Foto: Pavla Mročková

S novým optimistickým vzhledem a nově v dvou-
směnném provozu vyrazil do boje s prachem 
v našem městském obvodu samosběrný čistící 
stroj SCARAB. „S čištěním ulic jsme začali hned, 
jak nám to počasí dovolilo, a zároveň jsme roz-
hodli o tom, že stroj bude nově čistit ulice ve 
dvou směnách, tedy po celý den. V místech, kam 
se stroj nedostane, provádíme ruční úklid. S tím 
nám pomáhají pracovníci zaměstnaní v rámci ve-
řejně prospěšných prací, kterých je denně v uli-
cích zhruba patnáct,“ uvedl místostarosta Dali-
bor Mouka. Do 22. dubna bylo takto sesbíráno 
36 tun prachu. „Další příznivou zprávou v boji se 
špatným ovzduším je to, že bylo letos do 22. dub-
na technickými službami vysázeno v našem ob-
vodu 70 kusů nových stromů,“ dodal místosta-
rosta Dalibor Mouka. 

Prachožrout čistí ulice obvodu

Místostarosta Dalibor Mouka si prohlíží upravený čistící 
vůz spolu s šéfem technických služeb Petrem Smoleňem.

Chcete ušetřit 

za plyn 

a elektřinu?
Obyvatelé Moravské Ostravy a Pří-
vozu se čím dál častěji ptají na mož-
nost zapojit se do e-aukce na doda-
vatele elektřiny a zemního plynu. 
Městský obvod všem vychází vstříc 
a tuto možnost ve spolupráci se spo-
lečností eCENTRE zajistil. Jedná se 
v podstatě o elektronickou dražbu, 
ve které dodavatelé přes internet 
snižují své nabídky, a snaží se tak 
získat zakázku a klienta. 

Do e-aukce se mohou přihlásit 
jednotlivé domácnosti, ale i byto-
vá sdružení. Pořádající fi rma pak 
všechny sdruží, stanoví přesné 
podmínky, které musejí dodavatelé 
dodržet, a osloví všechny dodavate-
le energií na trhu, aby o „balík“ do-
mácností soutěžili v on-line elektro-
nické aukci.  Síla každého klienta je 
v tom, jak velký objem zakázky do-
davatelům na trhu nabízí. Proto čím 
více domácností se do e-aukce při-
hlásí, tím větší objem energií spojí, 
a tím lepší ceny mohou dodavatelé 
nabídnout. 

Výhodou tohoto způsobu nakupo-
vání je průhlednost celého průběhu 
nákupu a navíc fakt, že dodavate-
lé o svého klienta férově soutěží. 
Lidé pak jistě ocení i skutečnost, že 
se sami nemusí vůbec o nic starat. 
„Přicházíme se službou, která může 
lidem pomoci se zorientovat v aktu-
álních nabídkách dodavatelů ener-
gií. Cílem je dát občanům našeho 
obvodu možnost ušetřit a zároveň je 
informovat a zajistit jim maximální 
administrativní servis,“ upozornila 
místostarostka Petra Bernfeldová. 

Pro zájemce je tato služba úplně 
zdarma. Pořadatelské fi rmě neplatí 
za zprostředkování e-aukce nic ani 
město. Aukční poplatek zaplatí fi r-
mě po ukončení aukce dodavatel, 
který e-aukci vyhraje. Zájemci musí 
pořadatelské fi rmě předat kopii 
smlouvy se stávajícím dodavatelem 
elektřiny či zemního plynu, včetně 
všech případných dodatků, a dále 
kopii ročního vyúčtování energií. 
Více informací najdete na www.
ecentre.cz, tel.: 605 748 217. (pam)

Práce před hlavním nádražím po-
kračují. V době přechodných úprav 
na stavbou dotčených chodnících 
a komunikacích budou vždy zajiš-
těny bezpečné náhradní přístupové 
trasy pro chodce. Spojnice mezi pro-
vizorními zastávkami MHD, budo-
vou ČD a správními budovami PČR, 
ČD a České pošty je již dnes ozna-
čena informačními cedulemi v celé 
délce trasy. V místě křížení ulic Ná-
dražní a Špálova jsou zřízeny žlutě 
značené přechody pro chodce a pěší 
trasa vede chodníkem po pravé 

straně ul. Nádražní kolem objektu 
ČD Cargo směrem k budově České 
pošty. Z tohoto místa je již zajištěn 
přístup k jednotlivým objektům 
přes stávající přechody. Pohyb pě-
ších v přednádražní ploše bude vždy 
usměrněn vyhrazenými koridory 
přes nebo okolo staveniště. Výluka 

trolejbusové dopravy potrvá 
do 31. srpna. V této době bude 
nahrazena dopravou autobu-
sovou. Provoz tramvají zůstá-
vá bez omezení. Prosíme občany 
o zvýšenou opatrnost v okolí stave-
niště a respektování vyčleněných 
koridorů pro bezpečný pohyb. 

Estetizace přednádražního prostoru pokračuje

•   Likvidace asfaltového povrchu v ploše 
před nádražím ČD.

•   Zahájení stavebních úprav trolejbusové 
smyčky.

•   Pokračování rekonstrukce vodovodu.
•   Zahájení betonáže patek pro nové trakční 

stožáry.
•   Přeložka plynu – první etapa.

•   Výkopy základů nového polyfunkčního 
objektu, realizace vrtaných pilot.

•   Zahájení realizace nových rozvodů veřejného 
osvětlení.

•   Zahájení prací na přeložce horkovodu před 
objektem České pošty.

•   Realizace nové kanalizace na ploše 
parkoviště ul. Wattova.

Rozsah prací prováděných v květnu
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KRÁTCE

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU
Z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se 
dožívají 90 a více let v květnu:
Beranová Frýda, Bukovcová Ludmila, Dohnalová Jiřina, Gelová Hildegar-
da, Glosová Ludmila, Herzlík Karel, Hoferová Markéta, Janíčková Jindřiš-
ka, Jonková Svatava, Kašparová Libuše, Kurečková Ludmila, Madusioková 
Anna, Machníková Helena, Medulová Helena, Morská Emilie, Nešporová 
Josefa, Papuga Václav, Přecechtělová Marie, Sehnalová Hermína Šnapka 
Lubomír, Václavíková Ludmila, Václová Věra a Vávrová Žofi e.

Radní ocení 

pedagogy i žáky

Slavnostní ocenění pedagogů, 
žáků a dětí z městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz se 
bude konat 19. června v klubu 
Parník. Žákovská osobnost byla 
v našem městském obvodu vy-
hlášena již čtrnáctkrát a učitel-
ská devětkrát. Letos poprvé bude 
oceněn i pedagogický pracovník, 
a to nejen ze základních, ale i ma-
teřských škol městského obvodu. 
Novinkou je také to, že do akce 
budou poprvé zapojeny i nejši-
kovnější děti z mateřinek. Bližší 
informace najdete na webových 
stránkách městského obvodu. 
 (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.   (pam)

ANKETA ZASTUPITELŮ

Vladimír Dvořáček, ČSSD:

Jednoznačně ano. Dle mého ná-
zoru se jedná o jedno z nejlepších 
rozhodnutí, které městský obvod 
pro děti učinil. Všichni si dobře 
uvědomujeme, jaké ovzduší je 
v centru Ostravy, a to převážně 
v zimních měsících. Jako učitel, 
který se těchto pobytů s dětmi 
účastní, mohu říct, že nedochází 
jen ke zlepšení zdravotního sta-
vu a dýchacích obtíží, ale také ke 
stmelení a odstraňování negativ-
ních jevů v kolektivu. Víc takových 
rozhodnutí. Není lepší investice 
než do našich dětí, naší budouc-
nosti.

Stanislava Kaniová, 

TOP 09:

Organizovat ozdravné pobyty pro 
děti z našeho obvodu je rozhod-
ně dobré. Řekla bych, že jakákoli 
snaha městského obvodu uleh-
čit našim nejmenším od prachu 
a znečištěného ovzduší musí být 
oceněna a vítána. Navíc, pro mno-
hé děti může být takový výlet jed-
nou z mála příležitostí jak se do-
stat pryč z města.

Josef Sládek, KSČM:

Měl by a považuji to za velmi dob-
rý nápad ze dvou důvodů. Prvním 
je, že se děti dostanou do přírody 
v době, kdy si řada rodin vůbec 
nemůže dovolit vyslat děti do ško-

ly v přírodě, na tábor, výlet apod. 
Děti mají mít šanci poznat, co je 
za městem, sdružit se s vrstevní-
ky a na fajn výletě poznávat svou 
vlast. Druhým důvodem je kvalita 
ovzduší. Jsme stále regionem těž-
kého průmyslu, přináší to lidem 
práci, ale zároveň víme, že horský 
vzduch v Ostravě hned tak nebu-
de.

Sylvie Tobiczyková, ODS:

Ozdravné pobyty dětí vítám jako 
jednu z možností, jak dopřát dě-
tem pobyt v přírodě, mimo oblast 
postiženou prachem a smogem. 
Vzhledem k možnosti využití do-
tací z SFŽP ČR a MŽP, se městské-
mu obvodu nabízí přispět této ak-
tivitě jak fi nančně, tak po stránce 
organizační a ozdravné pobyty pro 
děti z obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz zajistit. 

Radim Žebrák, 

Ostravak:

Já si myslím, že určitě ano, ozdrav-
né pobyty jsou potřebné. Vždyť 
náš městský obvod je zatížen zne-
čištěním ovzduší. Je vystaven vel-
kému vlivu průmyslu. A právě děti 
patří mezi nejohroženější skupinu 
obyvatel. Jde to vidět na výskytu 
plicních onemocnění i u těch nej-
menších. Sám sice děti nemám, 
ale až je budu mít, tuto možnost 
přivítám.

Měl by městský obvod organizovat ozdravné 

pobyty dětí?

ANKETA

Vítáte, že obvod 

organizuje ozdravné 

pobyty pro děti?

Taťána Svobodová, 44 let, 

v domácnosti:

„Tak o tom slyším po-
prvé. Mám ale doma 
prvňáčka, a pokud by 
nám takový pobyt na-
bídli, budu moc ráda. 
Syn je totiž nemocný velice často, 
trpí atopickým exémem, takže ja-
kýkoliv pobyt v přírodě je pro něj 
skvělý.“

Alice Šrubařová, 44 let, 

v domácnosti:

„Něco jsem už za-
slechla a určitě budu 
moc ráda, když dce-
ra pojede. Zatím ale 
chodí do první třídy, 
takže si ještě počkáme. Není ale 
měsíc, kdy by nebyla aspoň jed-
nou nemocná.“

Silvie Stabrynová, 35 let, 

mateřská dovolená:

„Tak to je úžasné. 
Mám sice ještě malé 
děti, ale pokud by to 
šlo, moc ráda děti na 
pobyt vyšlu. Je moc 
dobře, že se obvod stará o zdraví 
dětí.“

Renata Dragounová, 

33 let, mateřská dovolená:

„O pobytech vím moc 
dobře a jsem moc 
ráda, že je obvod or-
ganizuje. Svou dceru, 
pokud to půjde, moc 
ráda přihlásím. Už na 
jednom pobytu byla a pomohl jí.“

Michal Sládeček, 29 let, 

skladník:

„Děti sice ještě ne-
mám, ale jakmile je 
budu mít, byl bych 
za ozdravné pobyty 
vděčný. Pocházím to-
tiž z Jeseníků a vím moc dobře, 
jak umí čerstvý vzduch pomoct. 
Je nad všechny doktory.“  (pam)

Obvod vyšle děti za zdravím

Celkem 545 dětí prvního stupně 
základních škol Moravské Ostravy 
a Přívozu pojede díky vedení našeho 
obvodu na ozdravný pobyt. Výběro-
vé řízení na ubytovací zařízení právě 
probíhá, v současné době hodno-
tící komise vybírá nejvhodnějšího 
kandidáta. „Předpokládaný termín 
ozdravných pobytů je listopad 2013 
až březen 2014. Konkrétní termíny 
budou stanoveny na základě nabíd-
ky vítězného uchazeče a vzájemné 
dohody mezi uchazečem a námi. 
S místem realizace ozdravných po-
bytů je to obdobné. Konkrétní bude 
vybráno v závislosti na nabídce ví-
tězného uchazeče. Závaznou pod-
mínkou je zorganizovat ozdravné 
pobyty v lokalitách s vyhovující 
kvalitou ovzduší,“ vysvětlil principy 

výběrového řízení místostarosta To-
máš Kuřec. 

Celkové předpokládané náklady 
projektu jsou 2 235 645 Kč, z toho 
uznatelné náklady činí 1 967 700 
Kč.  Státní fond životního prostředí 
České republiky ve spolupráci s mi-
nisterstvem životního prostředí na 
projekt poskytne fi nanční prostřed-
ky v maximální výši 90 procent 
z celkových uznatelných nákladů 
projektu, tj. max. do částky 1 770 

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Varenská 2931/28
2+1  61,63 m2

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Sadová  1726/31  3+1
Českobratrská 113/22 2+1
Poštovní 345/23 1+1
Nádražní 996/195 3+1, 2+1
Chelčického 649/10 2+1, 2+1
Verdunská 1902/23  3+1, 1+1
Mánesova 2784/2 1+1
Maroldova 2987/1 3+1
Maroldova 2992/3 3+1, 3+1, 0+1 
Na Liškovci 1071/2 1+1
Na Liškovci 1072/8 3+1
Na Můstku 905/8 2+1, 1+1
Palackého 846/73 1+1, 1+1

BLIŽŠÍ INFORMACE

Marek Plinta,    Jan Adamovský
T  702 018 264 599 442 396
E  makler@moap.ostrava.cz
    adamovsky@moap.ostrava.cz

930 Kč. Zbylou část nákladů bude 
hradit městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz. Tento projekt byl vy-
tvořen za fi nanční podpory SFŽP ČR 
a MŽP. Ozdravný pobyt je určen pro 
545 dětí prvního stupně základních 
škol městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Vybírány budou 
děti s respiračními a dýchacími po-
tížemi. Konkrétní výběr je v kom-
petenci ředitelů daných základních 
škol. (pam)

Moravská Ostrava a Přívoz se ko-
nečně zbaví všech hracích auto-
matů. Vedení našeho obvodu o to 
usiluje od roku 2011. Nyní může po-
žádat ministerstvo fi nancí o okamži-
té zrušení povolení videoloterních 
terminálů. 

Novela loterijního zákona dosud 
umožňovala provozovat videoter-
minály povolené ministerstvem 
fi nancí až do konce roku 2014. „Až 
tedy nález Ústavního soudu vyjde 
ve Sbírce zákonů, požádáme mini-
sterstvo, ať zruší všechna povolení, 
která vydalo v našem obvodě,“ plá-
nuje místostarostka Petra Bernfel-
dová. Připomenula, že od roku 2011 
se podařilo zrušit 217 výherních 
hracích přístrojů z celkového počtu 

258. Zbylým automatům právě do-
bíhá povolení. „Většina z nich byla 
v provozovnách se smíšenými typy 
přístrojů, ale i tak jsme dokázali 
zrušit 30 podniků. Od roku 2012 
již další nové VHP nepovolujeme,“ 
doplnila Petra Bernfeldová. Radní 
Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš 
Semerák ji doplnil: „Město Ostrava 
plošně na svém území hazard neza-
kazuje. Přišlo by o velkou částku pe-
něz. Z mého pohledu by proto bylo 
nejlepší zřídit malé Las Vegas někde 
v neobydlené zóně, kde by mohli 
hráči nerušeně utrácet. Rozhodně 
ale odmítáme, aby byly herny v cen-
tru města na očích dětí i sociálně 
slabších občanů, kteří v nich utrácí 
své poslední peníze.“  (pam)

Centrum přestanou 

tížit výherní automaty

Beskydské obce nabízí dětem čistý vzduch a v tomto případě i po-
hled na hory.  Foto: Pavla Mročková

Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz chystá pro 

545 dětí ozdravné pobyty. 

POZOR

Více na našich nových 
webových stránkách:
www.nemovitostimoap.cz
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Laso pro děti 

Nevíte, jak strávit čtvrteční odpo-
ledne se svými dětmi? Navštivte 
s nimi obchodní centrum Laso. 
Každý čtvrtek vždy od 16 hodin 
se tam koná příjemné pohád-
kové odpoledne. Děti se kromě 
divadelního představení zabaví 
také v dětském koutku, kde si 
budou moci malovat a vyrábět 
papírové ozdoby. 2. května na 
malé návštěvníky čeká divadel-
ní představení Kašpárek a čaro-
děj, o týden později, 9. května, 
mohou zhlédnout představení 
O pejskovi a kočičce. I další pro-
gram v obchodním centru je zací-
len na naše nejmenší. 30. května 
je čeká Den dětí – Medový den 
dětí s Včelkou Májou. Děti bu-
dou během odpoledne procházet 
medovou soutěžní cestu, plnit 
různé úkoly a vyhrávat zajímavé 
ceny. Zároveň si jako památku na 
toto příjemné odpoledne budou 
moci nechat vyrobit fotografi i jak 
s maskotem odpoledne - Včel-
kou Májou, tak se svými rodiči. 
 (pam)

Škola zve 

na Jarní slavnost

Učitelé a žáci ZŠ waldorfské Ost-
rava srdečně zvou na Jarní slav-
nost. Bude se konat 16. května 
v 16 hodin ve Středisku volného 
času Korunka v Ostravě – Ma-
riánských Horách. Na akci vy-
stoupí žáci 1., 2., 4., 5. a 6. třídy 
základní školy a sbor SOŠ wal-
dorfské Ostrava. Premiéru zde 
bude mít školní orchestr. Vstup-
né je dobrovolné.  (pam)

Startuje projekt 

Hledej pramen vody

Společnost Ostravské vodárny 
a kanalizace již třináctým rokem 
připravuje u příležitosti Světo-
vého dne vody zábavný osvětový 
projekt Hledej pramen vody, kte-
rý je určen žákům 4. tříd základ-
ních škol. Tento úspěšný projekt 
má dvě části. První je teoretická 
a je vyhlášena u příležitosti Svě-
tového dne vody (22. 3.). Každá 
třída obdrží celkem šest soutěž-
ních úkolů  souvisejících s téma-
tem Voda,   které je nutné do da-
ného termínu vypracované zaslat 
zpět. Každý splněný úkol bude 
následně ohodnocen. „Po skon-
čení teoretické části bude třídě, 
která splnila všech šest úkolů, 
sděleno místo, kde se bude ko-
nat druhá část projektu spolu se 
závěrečným vyhodnocením celé 
akce. Přejeme našim žákům hod-
ně štěstí při řešení projektových 
úkolů,“ uvedla Zuzana Holubová.

✔ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY ✔ BEZ POŘADNÍKU  
✔ ZA DOSTUPNOU CENU ✔ V CENTRU OSTRAVY   
www.nemovitostimoap.cz

BUĎ JSTE  
V CENTRU 
NEBO NEJSTE

MORAVSKÁ OSTRAVA 
A PŘÍVOZ

Na Základní škole a mateřské ško-
le Ostrava, kde doposud úspěšně 
fungují bilingvní třídy 1. stupně, 
se chystají otevřít v následujícím 
školním roce i druhý stupeň tohoto 
zajímavého a vyhledávaného pro-
gramu. 

Bilingvní, česko-anglický způsob 
výuky na této škole byl zahájen již 
v roce 2005. Od té doby se škola do-
stala do povědomí veřejnosti prá-
vě pro její bilingvní  1. stupeň. Ve 
školním roce 2013/2014 bude po-
prvé otevřena i 6. třída s bilingvní 
výukou, kde budou studovat nejen 
dosavadní žáci školy, ale i žáci z ji-

ných škol, kteří chtějí pro svou bu-
doucnost získat něco navíc. „V bu-
doucí bilingvní 6. třídě je ještě pár 
míst volných, ale očekáváme, že po 
přijímacích zkouškách na víceletá 
gymnázia budou i ta rychle zaplně-
na,“ uvedla Mgr. Hana Kimerová, 
ředitelka školy. Bilingvní způsob 
výuky dětí je v současné společnosti 
vyhledávanou záležitostí. Možnosti 
cestování, studia i práce v zahraničí 
vede společnost k lepšímu zvládnutí 
cizího jazyka, ke schopnosti v cizím 
jazyce přemýšlet a jednat. Mnozí 
rodiče takovou příležitost velmi ví-
tají.  (red)

ZŠ Ostrčilova otevře 

6. bilingvní třídu

V Dětském ráji u  Komenského sadů probíhají poslední úpravy, aby 
mohl začátkem května opět otevřít své brány. Malým i  velkým ná-
vštěvníkům bude k dispozici také kavárna a cukrárna. Nově se mohou 
děti těšit na pravidelné tematické akce a nabídku volnočasových ak-
tivit. Radní městského obvodu vyslyšeli přání rodičů a park bude ote-
vřen od května do října, od 8.30 až do 19 hodin a od října do dubna 
vždy od 9 do 17 hodin. Foto: Pavla Mročková

Dětský ráj otevře své 

brány začátkem května
Pokud vlastníte psa a řádně platíte 
poplatky za něj nebo jste od nich 
osvobozeni, můžete si vyzvednout 
sáčky na psí exkrementy. Stačí zajít 
v úřední dny s občanským průka-
zem do budovy Nové radnice (kan-
celář č. 146 - oddělení místních po-
platků a pohledávek, odbor fi nancí 
a rozpočtu). Ti, co si nevyzvedli 
plastové pouzdro se  sáčky, dosta-
nou i toto pouzdro. Balíček se sáč-

ky získá také osoba zplnomocněná 
majitelem psa. Stane se tak v přípa-
dě, že příchozí předloží plnou moc 
a prokáže svou totožnost občan-
ským průkazem. Použité sáčky lze 
odkládat do klasických odpadko-
vých košů. Zároveň apelujeme 
na nezodpovědné pejskaře, ať 
se zařadí mezi ty zodpovědné, 
kterým záleží na prostředí, ve 
kterém žijí.  (pam)

Pejskaři, přijďte si pro sáčky

Učitelé a žáci  z waldorfské školy 
Ostrava oslavili v pátek 19. dubna 
svátek Dne Země. Své aktivity ten-
tokrát rozšířili a rozděleni do pra-
covních skupin zaměřili svou čin-
nost různými směry. Hlavně chtěli 
přírodě něco praktického darovat. 
Někteří čistili les od odpadků, jiní 
upravovali dvorek u školy, připra-
vovali semínkové šišky pro ptáčky, 
osazovali truhlíky novými rostlina-
mi, pracovali na zahradě. 

Starší žáci recyklovali plasty a pa-
pír a vyráběli z nich užitkové před-
měty a loutky. Pro všechny zúčast-
něné byly připraveny interaktivní 
hry zaměřené na ochranu přírody 

a třídění odpadů. Každá skupina 
pak dokumentovala svou činnost 
a připravila o ní zajímavou pre-
zentaci, která se odehrála na pěkně 
upraveném dvorku.

Prezentace se zúčastnila mana-
žerka chráněné dílny, se kterou 
škola dlouhodobě spolupracuje. 
Žáci jí slavnostně odevzdali výtě-
žek ze sbírky, který získali pilným 
sbíráním vršků z plastových láhví. 
Finanční částku si pak zaměstnan-
ci chráněné dílny užili návštěvou 
zoologické zahrady. A na oplátku 
věnovali do školní družiny materi-
ál, ze kterého si děti vyrobily řadu 
dekorativních předmětů.  (red)

Den Země ve waldorfské škole

Kurz bude na téma 

domácí násilí

Městská policie Ostrava zve na 
další z řady bezplatných kur-
zů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Os-
trava. Koná se ve středu 29. květ-
na od 16 hodin v ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě. Květnové 
téma setkání s občany nese ná-
zev Co se děje za zdí. Hovořit se 
bude o domácím násilí. Jedná se 
v současnosti o nanejvýš aktuál-
ní problematiku. Účastníci kurzu 
se dozví, jak by se měli zachovat, 
pokud mají na domácí násilí po-
dezření, a jak se zachovat, pokud 
se sami stanou jeho obětí. Kde je 
možno hledat pomoc a na koho se 
obrátit. Samozřejmě nebude chy-
bět oblíbená sebeobrana a i ten-
tokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 
„Připomínáme, že je vhodné si 
s sebou přinést sportovní oble-
čení, popřípadě volnější obuv 
na přezutí a hygienické potřeby. 
Sportovní obuv není třeba, vý-
uka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách,“ zvou 
pořadatelé.  (pam)

Již od roku 2004 působí v Morav-
ské Ostravě a Přívoze v prostorách 
MŠ Varenská sportovní klub thaj-
ského boxu Hamr gym. Zabývá se 
výukou thajského boxu a mma. Jed-
nou z velkých priorit klubu je práce 
s dětmi a mládeží. Především proto 
ho fi nančně podporuje městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz. 

Klub se snaží z mladých lidí 
a nadšenců vychovávat úspěšné 
sportovce. Tento rok dosáhl vel-
kého úspěchu třináctiletý Lukáš 
Blinka, když získal 3. místo na mis-
trovství světa v Turecku. K thajské-
mu boxu se dostal náhodou přes 
kamarádku. Oceňuje na něm, že 
je to nejtvrdší ringový sport. Má 

za sebou devět zápasů v thaiboxu, 
z toho šest výher, jednu remízu 
a dvě prohry. Na mistrovství světa 
ho od boje o zlatou medaili připra-
vilo nešťastné zranění v semifi ná-
lovém souboji s pozdějším vítězem 
z Ukrajiny. 

Hlavní trenér Petr Mahr doplnil, 
že důraz při práci s mládeží klade 
i na studijní výsledky. Lukáš Blinka 
je premiantem třídy. 

Sám Lukáš Blinka by chtěl po-
děkovat trenéru Patru Mahrovi za 
skvělou přípravu a městskému ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz za 
peněžitý dar, který mu také pomohl 
dosáhnout výborného výsledku při 
reprezentaci Ostravy. (pam)

Ostravský borec získal bronz na MS
Technické služby 

opravují cesty

Dlouhá zima se podepsala na 
stavu našich silnic. S opravami 
komunikací po zimě začaly tech-
nické služby již v měsíci březnu, 
kdy využily pár dní pěkného po-
časí, a to v lokalitách Havlíčko-
vo nábřeží, Nádražní – točna 
u nádraží, J. Brabce, Ahepjuko-
va a Lechowiczova. Zároveň se 
dělaly opravy nabouraných zá-
bradlí v ul. Nádražní a P. Křičky. 
Od 8. dubna byly zahájeny řád-
né opravy komunikací po zimě. 
Předpoklad ukončení prací je le-
tošní červen. „Mezi lokality, kde 
je větší rozsah oprav, patří ul. Pi-
vovarská, Jurečkova, Gregorova, 
Dr. Šmerala, Na Náhonu, Pod-
lipské, Pelclova, Dobrovského 
a Zelená. Předpokládané náklady 
na tyto opravy jsou zhruba 2,5 až 
3 milionů korun,“ upřesnil mís-
tostarosta Dalibor Mouka.  (pam)

Tour De Kids, tak zní název akce, 
která proběhne v sobotu 18. května 
na Masarykově náměstí v Ostravě. 
Jedná se již o druhý ročník cyklis-
tických závodů pro ty nejmenší děti 
(ročníky 2002 a mladší až po nej-
menší děti na odrážedlech) s boha-
tým doprovodným programem. 

Na návštěvníky čeká herní zóna 
se stoly plnými kostiček Lega, s pas-
telkami, omalovánkami a vystři-
hovánkami. Malé cyklisty přijede 
pobavit klaun Čiko s programem za-
měřeným na bezpečnost v dopravě. 
Kdo by neměl možnost si na náměs-
tí přinést odrážedlo, je možnost si 
jej zapůjčit zdarma přímo na místě. 

Pro zapomnětlivce bude k zapůjčení 
i pár cyklistických přileb, bez těch 
organizátoři děti na trať nepustí. Při 
registraci na každého čeká limetko-
vé tričko s logem Tour de Kids, ce-
reální snack Street XL, pamětní list 
a knížka nebo časopis. 

Akci podpořil městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz. Vstup 
na ni je zdarma. Pokud se přihlásí-
te včas na ofi ciálním webu, mohou 
mít děti svoje jméno na startovním 
čísle, a tak mít další vzpomínku na 
příjemně strávený den na Masary-
kově náměstí v Ostravě. Veškeré 
informace najdete na webu www.
tourdekids.cz . (pam)

Děti si užijí závodu na koleŽákům se dařilo

ve Velké ceně ZOO
V ostravské ZOO se uskutečnila 
prestižní soutěž Velká cena ZOO. 
Zúčastnila se jí řada základních škol 
a víceletých gymnázií. „Konkurence 
byla jako vždy veliká. Jedna z na-
šich skupin postoupila do velkého 
fi nále z druhého místa. Žáci pora-
zili i gymnázia,“ uvedla ředitelka ZŠ 
Ostrčilova Hana Kimerová. Finále 
probíhalo v sobotu 13. dubna. „Naše 
skupina bojovala do poslední chvíle 
a nakonec obsadila krásné 3. místo. 
Z tohoto úspěchu se velice raduje-
me, “ doplnila ředitelka.  (red)
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Televizní show 

pomůže lidem 

najít práci

Česká televize Ostrava začala 
natáčet nový pořad Hospoda 
U Druhé šance. Tato soutěžní 
reality show nabídne skutečné 
příběhy lidí. Její hrdinové budou 
usilovat o možnost získat prá-
ci a jsou pro to připraveni něco 
udělat. V tomto případě se rekva-
lifi kovat na kuchaře a úspěšně 
projít soutěží. „Severomoravský 
region je regionem s vysokou 
nezaměstnaností. Nepůjde nám, 
ale o lovení laciných senzací, 
ale o možnost představit životní 
příběhy skutečných lidí, kteří se 
rozhodli nerezignovat a vlastním 
přičiněním svůj život změnit,“ 
říká producentka Kateřina On-
dřejková a dodává: „Přicházíme 
tak s originálním formátem, kte-
rý je kombinací soutěže, reality 
show a oblíbených pořadů o va-
ření.“ Přihlásit se mohou všichni 
lidé toužící po kariérní změně. 
Přihlášku lze najít na www.hos-
podaudruhesance.cz nebo si ji 
mohou zájemci vyzvednout na 
recepci České televize Ostrava. 
 (red)

Poradna pro těhotné

V Poradně Cesta těhotenstvím se 
u příležitosti desetiletého výročí 
vzniku uskuteční Den otevřených 
dveří, a to ve čtvrtek 6. června od 
10 do 16 hodin. Poradna se na-
chází v centru Ostravy v Českob-
ratrské ulici č. 13 (u Husova sadu) 
v prvním patře a poskytuje bez-
platné služby zejména těhotným 
a rodičům s malými děti. Návštěv-
níci se budou moci seznámit např. 
se službou duly, zhlédnout ukázku 
fi lmu o přirozeném porodu nebo 
prezentaci metody videotrénink 
interakcí. Více informací najdete 
na www.dlanzivotu.cz.  (red)

Nábor tanečnic

Fit & Fun Cheerleaders pořádá 
nábor do tanečního týmu roztles-
kávaček. Přijít mohou dívky ve 
věkových kategoriích  7 až 10 let 
a 11 až 15 let a 16 a více let. Více na 
www.fi tfun.cz.  (pam)

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY

Střední 1901/4 
78,39 m2

Ostrava se připojila k dru-

hému ročníku celorepubli-

kových závodů kočárků ve 

sportovní chůzi.

Akce se konala 7. dubna v parku 
Milady Horákové. „Závodů se zú-
častnilo i přes velikou zimu na tři-
cet kočárků různých typů, dokonce 
i s dvojčátky. V obecenstvu fandilo 
na devadesát lidí, takže účast byla 
slušná,“ podotkla spolupořada-
telka Klára Hlubková.  Jak řekla, 
atmosféra byla malinko rozpači-
tá jak ze strany pořadatelů kvůli 
sněhu, zimě a nemoci poloviny 
organizátorů, tak ze strany rodičů. 
Strollering si v Ostravě zatím bu-
duje tradici. „I tak jsme to všechno 
zvládli všichni bez újmy, malinko 
promrzli, a s velikou improvizací 
přežili dokonce s úsměvem na tvá-
řích, a to nejen u dětí,“ pokračovala 
Klára Hlubková s tím, že příští rok 
organizátorům přislíbila radnice 
uspořádat závody v již zrekonstru-

ovaném parku Komenského sady. 
„Doufejme tedy, že se sejdeme za 
lepšího počasí, abychom mohli vy-
užít všeho, co nám původně nabídli 
sponzoři – skákací hrad, malování 

na obličej a spoustu dalšího. Závod 
se určitě uskuteční opět na jaře, je-
likož zahajuje outdoorovou sezonu 
pro strollering v Ostravě,“ dodala 
Klára Hlubková.  (pam)

Závody kočárků sníh nepřekazil

Ostravský klub Atlantik začal rea-
lizovat projekt Krajem a kulturou 
aneb Senior na cestách. Série ce-
lodenních komentovaných výletů 
začala ve čtvrtek 18. dubna. Na 
účastníky čekaly památky téměř 
zaniklých měst Orlové a Karviné 
nebo třeba prohlídka historického 
centra regionu - knížecího Těšína. 
Ostravští senioři využili možnosti 
komentovaného výletu a zcela zapl-
nili autobus. 

Další výlet chystá klub Atlantik, 
který je střediskem Centra kultury 
a vzdělávání, do Poodří. Uskuteční 
se v pondělí 27. května.  Účastníci 

výletu se mohou těšit na prohlíd-
ku unikátního vodního mlýna, ná-
vštěvu honosného zámku Kunín, 
exkurzi v záchranné stanici ptactva 
v Bartošovicích  nebo na komento-
vanou procházku přírodní památ-
kou Kotvice. Vzhledem ke kapacitě 
autobusu je nutné se na výlet pře-
dem přihlásit a zaregistrovat v klu-
bu Atlantik. Rezervaci lze provést 
mailem na atlantik@ckv-ostrava.
cz, telefonicky na čísle 599 527 110 
nebo osobně v kanceláři klubu. 

Podrobnosti lze najít v programu 
klubu Atlantik nebo na www.klu-
batlantik.cz   (red)

Senioři si vyjedou do Poodří

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

Když vám Lukáš Freisler nabíd-
ne ve svém obchůdku  Sheep 
Shop k  ochutnání sýr, dáte si 
ho, i když zrovna mezi milovní-
ky mléčného výrobku nepatří-
te. Doslova vás nadchne svým 
optimismem a  zápalem. Po-
chopíte, že v této sýrárně, kte-
rou najdete v ulici Nádražní 48, 
se stane gurmánem snad úplně 
každý.

Co Ostravané a sýry? Chutna-
jí jim?
Za tu dobu, co provozuji obchůdek 
Sheep Shop, můžu konstatovat, že 
ano. Lidé se naučili sýry milovat 
a jsou ochotni si za ně i připlatit.

Jaké byly vaše začátky?
Je pravda, že když jsem přátelům 
oznámil svůj úmysl zařídit si krá-
mek s kvalitními sýry, mnozí mne 
od toho odrazovali. Nedovedli si 
představit, že lidé, kteří jsou zvyklí 
na náš eidam či nivu, ocení kvalit-
ní sýry z Francie, Belgie či Itálie. 
Naštěstí se ukázalo, že je v Ostravě 
hlad po tomto kvalitním zbožím. 
A že Ostravany neodradí ani vyšší 
cena.

Mnoho živnostníků v cent-
ru města ohrožují velké hyper-
markety. Je to i váš případ?
Naštěstí ne. Tyto velké obchody 
jdou často  cestou levných, ale na 
druhou stranu méně kvalitních po-
travin. Ano, i tam koupíte dobré 
sýry, ale není to tak, že by mne tyto 
obchodní komplexy ohrožovaly. 

Ano, tam si třeba zajedu na 
běžný nákup. Ale není nad to 
mít svého sýraře...
Přesně tak. Myslím si, že je to ta-
kový návrat ke starým hodnotám, 
k tradici, kdy bylo běžné mít svého 
řezníka, pekaře, sýraře. Obchůd-
ky, ve kterých víte, co kupujete. Ve 
kterých vám nabídnou čerstvé zboží 

od lokálních dodavatelů a k tomu 
i spoustu informací.

Od lokálních? Vy tady máte 
krom zahraničních potravin 
i naše?
Ano, a jsem tomu nesmírně rád. 
Víte, člověk musí neustále vymýšlet 
něco nového, aby si udržel zákazní-
ky. A já jsem začal nabízet i zboží 
místních farmářů, jako například 
čerstvé sýry z nedaleké kozí farmy, 
nefi ltrované pivo jednoho míst-
ního pivovaru, tvaroh z Beskyd či 
čerstvou brynzu. Soustředím se na 
to, abych podpořil regionální trh 
a mám z toho opravdu obrovskou 
radost.

Jak dlouho vlastně podnikáte 
v centru Ostravy a jak se vám 
daří?
Jsem tady už asi pět let. A jak se mi 
daří? Musím přiznat, že poslední 
dva až tři měsíce jsou zatím asi nej-
horší, jaké jsem kdy zažil. Jako by 
se ta vleklá krize projevila až teď. 
Věřím ale, že to pomine a bude líp. 
Snažím se neustále nabízet něco no-
vého, neusínat na vavřínech. Snad 
to mí zákazníci ocení.  (pam)

Lukáš Freisler: Snažím se o návrat ke starým hodnotám

Lukáš Freisler nabízí ve svém obchůdku ty nejkvalitnější sýry z celé 
Evropy.  Foto: Pavla Mročková

I přes nepříznivé počasí se závody nakonec vydařily. 
 Foto: archiv pořadatelů

Účastníci prvního výletu si prohlíží legendární studnu Tří bratří v Tě-
šíně.  Foto: Petr Kiška

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR
28. října 285/13 70,99 m2
28. října 2610/153  351,79 m2
Českobratrská 1769/28  143,43 m2
Chelčického 649/10  112,12 m2
Chelčického 693/7  95,36 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
Sládkova 862/10  34,57 m2
Českobratrská 1805/32  66,50 m2
Dobrovského 490/6  69,55 m2
Výstavní 2593/1  149,29 m2

BLIŽŠÍ INFORMACE

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


