


Přes hranice za sportem

V září vyrazilo sedmdesát osm žáků zá-
kladních škol obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz do polské obce Istebna, kde 
se odehrávala první část projektu Přes 
hranice za sportem, jenž je určen pro 
žáky ve věku 14 až 16 let. „Jde o projekt 
spolufinancovaný z Fondu mikropro-
jektů v Euroregionu Silesia v rámci 
Operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013. Ze škol naše-
ho městského obvodu jsou zapojeny 
základní školy Gajdošova, Generála 

Píky, Matiční a Ostrčilova,“ vysvětluje 
starosta Jiří Havlíček a dodává, že ná-
klady na realizaci projektu se pohybují 
ve výši 724 tisíc korun. Městský obvod 
přitom zajišťuje předfinancování pro-
jektu a jeho spolufinancování ve výši 
15 procent, tedy zhruba 109 tisíc ko-
run. „Hlavní součástí dvou pětiden-
ních turnusů zářijového pobytu, jehož 
se zúčastnili i žáci polského partnera, 
jímž je Gimnazjum nr 2 w Raciborzu, 
byly sportovně-rekreační aktivity a vy-
tváření česko-polského, polsko-české-
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ZOOM - zachyceno objektivem

Vernisáží výstav Historie želez-
nice na Báňské dráze a Histo-
rie železničních vleček OKR se  
24. října veřejnosti historicky popr-
vé otevřelo Železniční muzeum mo-
ravskoslezské, které sídlí v prvním 
patře výpravní budovy železniční 
stanice Ostrava střed. Jde o prv-
ní muzeum tohoto druhu nejen 
na území Moravskoslezského kraje, 
ale také celé republiky. Výstava potr-
vá do 26. února 2014.

ho slovníku sportovní terminologie.“
Stejný počet žáků se zúčastní i dal-

ších pobytů. Ty proběhnou v únoru 
2014 na území České republiky a zá-
věrečné setkání se uskuteční v Pol-
sku v červnu 2014. „V únoru 2014 se 
odehrají dva turnusy zimních pobytů 
v hotelu Dlouhé Stráně v obci Louč-
ná nad Desnou. Žáci zde absolvují 
kurzy jízdy na lyžích nebo na snow-
boardu a budou pokračovat ve tvorbě 
slovníku,“ navazuje starosta Havlíček 
a připomíná, že akci zajišťuje měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
ve spolupráci s polským partnerem. 
Pobytů se budou účastnit žáci stejných 
škol jako při pobytech v Istebně. 

Projekt Přes hranice za sportem 
bude zakončen v červnu v Raciborzi, 
kde proběhne akce pro osmdesát žáků 
zmíněných základních škol. Náplní 
akce budou opět sportovní hry a pre-
zentace fotografií z projektu. 

(red)

První turnus pobytů v polské Istebně v rámci projektu Přes hranice za sportem.                                                  Foto: archiv projektu 
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Nádražní 1265/24, 3+1 
prostorný byt v centru města

Ozdravné pobyty dětí

V rámci projektu Ozdravné pobyty 
dětí základních škol obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, spolufinancovaného 
Státním fondem životního prostře-
dí České republiky, začal 1. listopadu 
první turnus pobytů. Celkem osm 
turnusů pobytů, každý v rozsahu jede-
náct dnů, bude uskutečněno do konce 
března 2014 a zúčastní se jich 545 žáků 
prvního stupně základních škol Ga-
jdošova, Gen. Píky, Matiční, Nádražní, 
Ostrčilova a Zelená. Pobyty se budou 

konat v Priessnitzo-
vých lázních Jeseník 
a jejich součástí mimo 

jiné bude environmentální program.
Celkové náklady ozdravných pobytů 

jsou 2 109 803 korun, z toho uznatelné 
náklady činí 1 845 546,60 koruny. Státní 
fond životního prostředí České repub-
liky na projekt poskytne finanční pro-
středky ve výši maximálně 90 procent 
z celkových uznatelných nákladů pro-
jektu. Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz tedy hradí 10 procent uznatel-
ných nákladů a neuznatelné náklady, 
celkem zhruba 321 tisíc korun.           (red)

Rozmístění kontejnerů 

od 18. do 19. 11.
 

Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrejsova 8, Na Liš-
kovci 2, Libušina 5, U Tiskárny 6-8, Špálova 20, 
Špálova 31, Jungmannova 6-8, Muglinovská 1, 
nám. Sv. Čecha 4, Muglinovská 33
od 19. do 20. 11. 
Gebauerova 11, Newtonova 14, Kosmova 18 až 
20, Orebitská 16, Gebauerova 12, Fügnerova 
20, Korejská 22, Hájkova 8-10, Orebitská 27 až 
29,  Hlučínská 64-66, Ž. Podlipské 3, Na Náho-
nu 14
od 20. do 21. 11. 
Úprkova 26, Rovná 22, Dobrovského 8-10, 
Podmolova 3, Božkova 70, Božkova 83,  Palac-
kého 36, Palackého 50, Hálkova 12, E. F. Buriá-
na, Hrušovská 14, Na Bělidle 1
od 21. do 22. 11.
Sokolská třída 76, Sokolská třída 88, Vítězná 
1, Vítězná 8, Vítězná 17-19, Preslova 5-7, Pel-
clova 4, Na Bělidle 8, U Parku 8-10, Sokolská 
tř. 42, Mariánskohorská 2, Mariánskohorská 3 
od 25. do 26. 11. 
Mánesova 8, Mánesova 21, Mariánskohor-
ská 17, Engemüllerova 4, Engemüllerova 14, 
Na Spojce 2, Nádražní 109, Bieblova 3, Bieblova 
10, Bieblova 20, Nádražní 73, Poděbradova 60 
od 26. do 27. 11.
Poděbradova 63, Husova 9, Husovo nám., Pro-
kešovo nám. 2, Veleslavínova 4, Chelčického 
3, Na Hradbách 3, Tyršova 21, Střelniční, Za-
hradní 7, Milíčova 16, Dvořákova 9
od 27. do 28. 11
Denisova 3, Janáčkova 16-18, Jurečkova 14, 
Hrabákova 5, Zeyerova 1, Českobratrská 12 až 
14, Janovského 4, Janovského 43, Senovážná 
1-7, Bozděchova 14, Cingrova 7, Českobratr-
ská 61-63
od 28. do 29. 11.
Hornická 47, Hornická 52, Havířská 6, Havíř-
ská 16,  Gajdošova 39, Gajdošova 48, Gajdo-
šova 8, Gajdošova 11, Gajdošova 34 B, Gajdo-
šova 29-31, Gajdošova 47, Gajdošova 6      

V prosinci budou kontejnery rozmístěny 
v dalších částech obvodu.                                         

(OIMH)

72 hodin
Sociální pracovníci našeho obvodu 
přijali výzvu žáků 6. česko-anglické 
třídy ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, 
a zapojili se do projektu ‚72 hodin – 
Ruku na to!’, jehož cílem byly společné 
aktivity dětí a seniorů. Díky tomu se 
ve čtvrtek 10. října sešli žáci společ-
ně se seniory na odlehčovací službě 
v domě zvláštního určení v ulici Ga-
jdošově nad knihou pověstí Z Čech 
a Moravy. Čtení dětí senioři přijali 
s dojetím a objevily se i slzičky rado-
sti. O den později se v rámci projektu 
‚72 hodin – Uklidíme to spolu’ pustilo 
přes 120 žáků této školy ve spolupráci 
s Technickými službami MoaP do úkli-
du Bezručova sadu.

Moje město 
Model ostravské radnice je výsledkem 
celoroční práce žáků 6. až 9. ročníků 
ZŠ Gen. Píky 13A na projektu Moje 
město Ostrava 2013. Konstrukce to-
hoto téměř dvoumetrového modelu 
je dřevěná s kovovými a plastový-
mi doplňky, včetně měděné střechy. 
Před radnicí jsou umístěny vyřezá-
vané erby vybraných městských částí  
Ostravy. Součástí projektu bylo i ně-
kolik velmi zajímavých exkurzí žáků 
do automobilek, firem vyrábějících 
dřevěné hračky, autobusy nebo klavíry 
a žáci navštívili i kopřivnickou Tatru 
a pilu v Ostravici. Třetím pilířem pro-
jektu byly projektové dny s Vítkovice-
mi a se Škodou Auto.  www.zsgepiky.cz

Zdravě a hravě... 
Hned začátkem školního roku se žáci 
pátých ročníků ZŠ Nádražní 117 zapo-
jili do projektu Hravě žij zdravě 2013! 
Pomocí hádanek, křížovek a doplňo-
vaček si procvičují základy správného 
stravování, pitného režimu a osobní 
hygieny. Každá lekce je zakončena 
testem a navazuje na ni tréninkový 
Deníček. V říjnu se pak na této ško-
le uskutečnilo školní kolo 6. ročníku 
mistrovství škol pIšQworky 2013. Ti 
nejlepší ze školního kola, kteří vytvoří 
pětičlenné týmy, budou školu repre-
zentovat v dalších kolech. 



Jak hodnotíte 
letošní sezonu 
v Dětském ráji?
Jaroslav Bečák, KSČM: 
Rekonstrukce Dětského ráje se po-
vedla. Především chválím moderní, 
důmyslné, veselými barvami hýřící 
a hlavně bezpečné atrakce pro děti. Je 
vidět, že výběr hracích prvků i jejich 
řemeslné zpracování dělali zkušení. 
Oceňuji také dostatek laviček pro od-
počinek dospělých, čistotu prostran-
ství, hygienická zařízení v perfektním 
stavu, vcelku uspokojivou nabídku 
občerstvení. Ale v tropických dnech 
nám scházelo více zastíněných míst 
v celém areálu.  

Sylvie Tobiczyková, ODS: 
Nemám malé dítě, takže dětské are-
ály příliš nenavštěvuji a můj názor je 
tedy podložen hlavně referencemi 
ze stran mých kolegyň a známých. 
Změna pronajímatele a opravy toho-
to areálu velmi přispěly k vyšší úrovni 
Dětského ráje. Maminky velmi oceňu-
jí nejen větší bezpečnost pro své děti, 
ale i nové hrací prvky a celkově vyšší 
komfort všech služeb, jen laviček by 
pro letní měsíce mohlo být prý více. 
A pochvalují si i takové maličkosti, 
jako jsou například papírové kelímky 
na kávu, které jim umožňují se s kávou 
volně pohybovat po areálu a sledovat 
tak svou malou ratolest při hraní. 

Robert Adámek, politické hnutí  
Ostravak: 
Změny, které letos nastaly v Dětském 
ráji, hodnotím velice pozitivně a ur-
čitě přispěly k výraznému zlepšení 
služeb pro děti. Největším přínosem 
je podle mě rozšíření provozní doby 
areálu a zvýšení počtu hracích prvků. 
Potěšilo mě také rozšíření sortimentu 
kavárny a velice příjemná a ochotná 
obsluha. Naopak půjčovna elektric-
kých vozítek mi nechybí vůbec.

Žáci Základní školy Matiční 5 mají 
u školní budovy v ulici 30. dubna 
k dispozici nově rekonstruova-
né hřiště. Z prostředků obvodu 

byla na tuto akci vyčleněna částka 
ve výši 3,5 milionu korun. „Nejde 
o klasické hřiště, ale o odpočinko-
vý prostor, jehož hřiště pro míčové 

hry využívají žáci nejen při vyučo-
vacích hodinách, ale také při mi-
moškolních aktivitách,“ upřesňuje 
Dagmar Hrabovská, ředitelka ško-
ly. „Na původním hřišti zapracoval 
zub času, takže z bezpečnostní-
ho hlediska už bylo nevyhovující. 
Proto jsme byli opravdu rádi, že 
obvod uvolnil finanční prostředky  
na jeho rekonstrukci. Naše škola, 
jejíž dvě budovy v Matiční 5 a v uli-
ci 30. dubna se nacházejí v centru 
města, totiž žádné jiné klasické 
venkovní hřiště nemá.“

Zatímco dříve školní odpočin-
ková plocha mnoho hracích prvků 
neměla, nyní si žáci mohou vy-
bírat. „Nové hrací prvky rozvíjejí 
fyzickou zdatnost dětí. Mohou si 
zde zkoušet šplh, vypilovávat rov-
nováhu, dovádět na kolotoči nebo 
na houpačce,“ pokračuje ředitel-
ka školy s tím, že nově upravený 
prostor s příjemnou atmosférou 
nejčastěji využívají děti ze školní 
družiny. „Jedenáct oddělení dru-
žiny, která je v provozu od 6 do 17 
hodin, navštěvuje 304 žáků. Větši-
na z nich možnost hrát si a spor-
tovat pod širým nebem s radostí 
využívá. Stejné je to i s rekonstru-
ovaným hřištěm pro míčové hry. 
Tady budou kromě dětí ze školní 
družiny sportovat především žáci 
prvního stupně, kteří mají třídy 
v budově v ulici 30. dubna. Dochá-
zet sem však budou i žáci z Matiční 
5, a to zejména v rámci mimoškol-
ních aktivit. Ostatně máme několik 
sportovních kroužků, z nichž je-
den je přímo zaměřen na míčové 
hry.“  

(gl)
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inFOrMuJeMe

Sál klubu Parník ve dnech 14. 
a 21. listopadu, kdy zde probíha-
ly Dny seniorů městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, doslova 
praskal ve švech. Zájem byl obrov-
ský. ,,Vstupenky na celkem čtyři 

Větší parkoviště i trolejbusová točna, 
rampa pro bezbariérový vstup na ná-
draží, dispečink se zázemím pro řidi-
če a přístavba s občerstvením a bez-
bariérová toaleta i více zeleně. Tak 
takto bude již zanedlouho vypadat 
nově rekonstruovaný  prostor před 
hlavním nádražím, jehož rekon-
strukce byla zahájena v únoru letoš-
ního roku. V první polovině listopa-

Zvelebené hřiště

Senioři v Parníku

Estetizace přednádražního prostoru jde do finále!

akce jsou pro seniory zdarma a vždy 
jsou rozebrány krátce poté, co in-
formaci zveřejníme. Lidé se sem 
těší, jen letos dorazilo zhruba 360 
seniorů,“ říká Alena Antoszyková, 
vedoucí oddělení sociálních služeb. 

du budou probíhat závěrečné práce, 
jako jsou finální terénní úpravy, úkli-
dy okolí stavby, čištění komunikací 
a pochůzích ploch, demontáže a od-
voz oplocení, likvidace zařízení sta-
veniště apod. Veškeré plochy již bu-
dou uvedeny do běžného provozu, 
zastávky MHD se vrátí zpět na svá 
obvyklá místa, doprava bude jezdit 
bez omezení a do definitivního pro-

Její slova potvrzuje i šestašedesáti-
letá paní Helena: ,,Jsem tu už třetím 
rokem a je to tady moc fajn. Dosta-
neme malé občerstvení a také kávu 
se zákuskem. A já si vždy objednám 
i sklenku červeného vína. K tomu 
nám zpívají a tančí různí umělci 
a dozvíme se také spoustu informací 
o tom, na co vše máme jako důchod-
ci nárok.“ A to je podle místostaros-
ty Tomáše Kuřece také cílem těch-
to dnů. ,,Chceme seniorům nejen 
zpestřit den, ale především jim pře-
dat potřebné informace, aby věděli, 
jak svůj život zkvalitnit, na koho se 
v případě potřeby nebo nouze obrá-
tit. Seznamujeme je i s akcemi, které 
pro ně připravujeme, s pečovatel-
skými službami a představujeme 
i některé neziskové organizace, které 
v rámci obvodu působí a poskytují 
servis právě seniorům,“ komentuje 
místostarosta úspěšnou akci, jejíž 
třešničkou na dortu bylo vystoupení 
Martina Chodúra. 

(hal)

vozu budou uvedeny i nově vybudo-
vané pěší plochy. Dokončení stavby 
je naplánováno na 15. listopadu.      
 

Podrobněji se rekonstrukci předná-
dražního prostoru budeme věnovat 
v prosincovém čísle.

Dlužíte?
V polovině června letošního roku 
schválili zastupitelé městského ob-
vodu zásady prodeje pohledávek, 
31. října (po uzávěrce zpravodaje) by 
mělo dojít ke schválení záměru pro-
deje prvních tří balíčků pohledávek. 
Proces prodeje těchto pohledávek, 
které se týkají převážně dluhů na ná-
jemném z bytového fondu,  by měl být 
ukončen schválením smluv s kupují-
cím na jednání zastupitelstva 28. úno-
ra 2014. ,,Rádi bychom proto upozor-
nili občany, kteří svůj dluh neuhradili, 
že tak stále mohou učinit. Pohledávka 
může být vyňata ze souboru připra-
veného k prodeji až do okamžiku 
podpisu smlouvy s kupujícím. Navíc 
v některých případech se dá odpus-
tit až 50 % z poplatků z prodlení, ale 
o konkrétních případech je nutné se 
informovat přímo na majetkovém 
odboru,“ upozorňuje místostarostka 
Petra Bernfeldová.  

Pomáháme... 
Chladné podzimní dny a blížící se 
zima jsou vždy pro sociálně potřeb-
né spoluobčany obdobím, kdy jim 
každá pomoc přijde vhod více než 
jindy. O to smysluplnější bylo roz-
hodnutí sociálních pracovníků úřadu 
městského obvodu vyhlásit začátkem 
října přímo na úřadu sbírku použi-
tého zimního ošacení a obuvi. ,,Naši 
pracovníci dlouhodobě spolupracují 
v terénu, mimo jiné i s Armádou spá-
sy. I proto víme, jak důležité zimní 
oblečení pro jejich klienty je. Během 
pouhých dvou dnů přinesli pracov-
níci úřadu celkem 90 kusů ošacení 
a obuvi pro ženy i muže. Ráda bych 
proto poděkovala  všem, kteří tímto 
způsobem přispěli k řešení tíživé ži-
votní situace klientů Armády spásy,“ 
dodává Dagmar Bradová, vedoucí od-
boru sociálních věcí.

Zeleň v centru 
Pracovníci technických služeb mají 
napilno. Právě v těchto dnech se 
chystají vysadit v městském obvo-
du MOaP celkem šestnáct stromů, 
mezi nimiž nebude chybět višen 
křovitá, dřín, habr a borovice a bo-
rovice... ,,Rozhodli jsme se  tyto stro-
my vysadit na místech, kde vlivem 
extrémních klimatických podmínek 
v letních měsících stromy uhynuly. 
Práce provedou pracovníci tech-
nických služeb. Jde především o ul. 
Puchmajerovu, Ostrčilovu, náměstí 
Msgr. Šrámka, ul. Špálovu, 28. října, 
Dr. Šmerala a Stodolní,“ popisuje 
oblasti, které se dočkají nové zeleně 
ještě v tomto roce, místostarosta Da-
libor Mouka. ,,Kromě toho již nyní 
plánujeme výsadbu stromů, keřů 
a trvalek na jaře a podzim příštího 
roku. A zvažujeme také, zda v příštím 
roce budeme realizovat opětovný po-
střik proti klíněnce na jírovcích.“

Původní stav dětského hřiště před rekonstrukcí. 

Školní oáza her a odpočinku uprostřed centra. 

Místostarostka Petra Bernfeldová při návštěvě Dnů seniorů v ostravském Parníku.

Přijímáme 
žádosti 
o účelové 
dotace
Městský obvod vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytování účelových do-
tací pro rok 2014, a to ve třech oblas-
tech: 1. kultury, 2. sportu, ekologické 
výchovy, volnočasových a zájmo-
vě vzdělávacích aktivit a 3. sociální 
práce a vytváření lepších životních 
podmínek pro zdravotně postižené. 
Přihlášky je možné podávat do konce 
listopadu. Více na tel. č.: 599 444 278, 
e-mailu: slachtova@moap.ostrava.cz.

Děkovný dopis městskému obvodu:

Dovolte, abych Vám touto cestou podě-
kovala za všechny seniory, kteří se, díky 
Vám,  mohli zúčastnit Dne seniorů. Pro-
gram byl opět úžasný, atmosféra, po-
hoštění, dárky. Nemělo to opravdu chy-
bu. Poděkování také patří všem, kteří 
tuto akci zorganizovali. Vám přeji krás-
né podzimní dny, hodně zdraví a energie 
pro zvládnutí dalších náročných úkolů.

S pozdravem za všechny seniory 
J. Černá
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POLICEJNÍ DISPEČINK NEPřEhLéDNětE

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz v současné době provádí 
opravy a rekonstrukce komunikací, 
chodníků a veřejných prostranství 
hned na několika místech. Z důvodu 
probíhajících staveb platí v těchto 
místech omezení jak dopravy, tak 
i pohybu pěších. Žádáme proto zvý-
šenou opatrnost při pohybu v pro-
storách stavenišť. 

Probíhající rekonstrukce a opravy:
- Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieb-

lova, dětské hřiště a rekonstrukce 
chodníku Bieblova

- Regenerace sídliště Fifejdy II  
– I. etapa

- Regenerace sídliště Šalamouna – 
4A etapa

- Oprava chodníku ul. Bankovní, 
Msgre Šrámka a ul. Čs. legií

- Rekonstrukce chodníku Mlýnská
- Stavební úpravy pasáže Vesmír
Nově se bude zahajovat:
- Rekonstrukce chodníku Na Široké

Stavba řeší rekonstrukci stávají-
cího chodníku ul. Na Široké v úseku 
od ulice Dr. Malého směrem k ulici 
Petra Křičky. Součástí stavby bude 

Opravy chodníků a komunikací

i úprava obrub, dodání nové pří-
dlažby ze žulových kostek, doplnění 
stání pro kontejnery, výměna vpustí, 
náhrada pásu vozovky v šířce zhruba 
jednoho metru porušeného překopy 
a výsadba dřevin.

Městský obvod zároveň řeší hava-
rijní opravy chodníku vnitrobloku 
mezi ul. Ahepjukovou, Gen. Janouš-
ka, dále chodníku vnitrobloku mezi 
ul. Gen. Janouška, Lechowiczovou 
a Gen. Píky, chodníku podél ul. 
Gen. Píky, ul. J. Brabce, ul. Jirské, ul. 
Maroldovy, ul. Engelmüllerovy,  ul. 
Na Spojce a také v ul. Živičné,  ul. 
Zelené, ul. Nedbalovy a ul. Na Jízdár-
ně. Předmětem oprav budou lokální,  
vymezené úseky těchto chodníků, 
které jsou v havarijním stavu. Zá-
roveň probíhají opravy havarijního 
stavu vozovky spojovací komunikace 
v bermě řeky Ostravice (úsek spojují-
cí  Havlíčkovo nábřeží a území Nové 
Karoliny). 

BLAhOPřEJEME JUBILANtŮM NAŠEhO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se 
v listopadu dožívá 90 a více let:

Drahoslava Bacíková, Erna Dydovičová, Vilma Galisová, Milada 
Janoušová, Josef Janů, Jarmila Jurečková, Otto Koch, Štěpánka 
Martiniková, Alena Martinková, Lumír Nohel, Ludmila Novotná, Arnošt 
Onderka, Libuše Ostrá, Ladislav Sitek, Ingeborg Uvírová, Jan Vala, Jan 
Voseček.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Ahepjukova 2788/2 - 58,73 m²
Chelčického 531/3 - 187,53 m² 
Chelčického 693/7 - 95,36 m²
Jurečkova 490/3 - 53,87 m²
Na Jízdárně 2895/18 - 71,25 m²
Na Jízdárně 2895/18 - 8,40 m²
Nádražní 1110/44 - 156,25 m²
Nádražní 542/148 - 54,44 m²
Nádražní 694/80 - 76,90 m²
Nádražní 996/195 - 83,90 m² a 112,7 m² 
nám. Republiky 1562/1 - 103,24 m² 
Poštovní 2× garáž - 13,44 a 20,05 m²
Pobialova 1432/23 - 60,9 m² 
Reální 1859/4 - 45,98 m² 
Senovážná 2109/1 - 86,25 m² 
Sládkova 373/6 - 26,98 m² 
Sládkova 374/4 - 27,00 m² 
Střelniční 10/1 - 129 a 103,28 m² 
Českobratrská 1805/32 - 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 - 69,55 m² 
Výstavní 2593/1 - 149,29 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 - 219,81 m²

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Střední 1 – 219,83 m2  
Atraktivní prostor v centru města

Výluky  
MHD
• Ve dnech 1. až 3. 11. budou probí-
hat práce na rekonstrukci zastávky 
Křižíkova. U linek č. 1, 2, 8, 11, 14 a 18 
bude z důvodu výluky v tomto úseku 
zajištěna náhradní doprava.
• Výměna kolejí u zastávky Střelnice 
si vyžádá výluku linek č. 7, 11 a 17 
ve dnech  od 8. 11. do 10. listopadu.
• Historická tramvaj s čertem a Mi-
kulášem vyrazí na okružní jízdu po 
Ostravě-Hrabůvce 7. prosince.

Návrat  
do práce? 
Končí vám mateřská dovolená a bo-
jíte se nástupu do práce? Navštivte 
kurzy v oblasti zlepšení komunikač-
ních dovedností, posílení sebevědo-
mí a osvojení si práce s moderními 
komunikačními prostředky. Nejbližší 
začínají již v lednu 2014 a díky pod-
poře z Evropských sociálních fondů 
je jejich absolvování zdarma. Bližší 
informace získáte na www.zpatky-
doprace.cz  nebo na tel.: 775 556 639.

Dluhová 
poradna zve
Dluhová poradna v ul. Hlávkově 5, 
v Ostravě-Přívoze, vás zve na den 
otevřených dveří, který proběhne  
4. prosince od 9 hodin. Návštěv-
níkům nabízíme bezplatné pora-
denské služby na míru a aktivní 
dluhovou pomoc v celém spektru 
finančních problémů. Pro děti jsou 
připravené soutěže o ceny. Nestyďte 
se, přijďte řešit své finanční problé-
my včas. Více na www.dluhovka.cz.

Dobrovolníci 
pomáhali 
osobám  
bez přístřeší 
V říjnu proběhla společná akce dob-
rovolnických organizací působících 
na území města Ostravy: Sbírka pro 
osoby bez přístřeší. Do sbírky se 
společně zapojilo pět dobrovolnic-
kých organizací: Občanské sdružení 
ADRA, Dobrovolnické  hnutí Charity 
Ostrava, Občanské sdružení S.T.O.P., 
Občanské sdružení Společně Jekhe-
tane a Slezské diakonie. Sbírka pro-
bíhala na čtyřech různých místech 
v rámci celé Ostravy. Sebrané oble-
čení, boty a přikrývky byly předány 
Armádě spásy v Ostravě.

Milá slova...  
Děkujeme ÚMOb Moravská Ostra-
va a Přívoz za neinvestiční příspěv-
ky, kterými přispívá ke zkvalitnění 
vzdělávací práce v nejmenší mateř-
ské škole v obvodu. Přestože je ma-
teřská škola malinká a v samotném 
centru města, neznamená to, že se 
v ní nic neděje, právě naopak. V říj-
nu jsme pro děti a rodiče uspořádali 
V. ročník sportovního odpoledne 
Sportujeme s Dvořáčkem na školní 
zahradě. Na zakoupení pomůcek 
věnoval obecní úřad 3 tisíce korun. 
Pravidelně pořádáme lampionový 
průvod pro děti motivovaný Uspá-
váním broučků k Slezskoostravské-
mu hradu. Bývá to hezká podzimní 
procházka rodičů a dětí. Letos nás 
čeká také výtvarné odpoledne, na 
kterém si rodiče s dětmi vyrobí pa-
pírové draky. Na tuto akci přispěl 
obecní úřad částkou 2 tisíce korun. 
A přispělo nám i město Ostrava na 
pořízení pomůcek do Zábavných 
kroužků v mateřské škole. 

Alena Žáková,  
Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4

Janáčkův máj uspořádal s podpo-
rou městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v prostorách Ja-
náčkovy konzervatoře šest výchov-
ných koncertů. Ve dnech 14. až 16. 
října je navštívili žáci základních 
škol Waldorfská, Zelená, Gen. Píky, 
Gajdošova, Nádražní a Matiční, pro 
které byly připraveny dva typy pro-

Žijí na ulici
Městská policie Ostrava zve na bez-
platný kurz pro veřejnost, který po-
řádá v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Ve středu 27. listopadu se 
od 16 hodin můžete v ulici Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě dozvědět něco 
o bezdomovectví a jeho prevenci. 
V kurzu s názvem Žijí na ulici strážní-
ci přiblíží osudy několika konkrétních 
osob, které skončily bez práce, bez 
pomoci a bez peněz. Bližší informace 
na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz.

Napadl strážníka
Muž, podezřelý z krádeže zboží, na-
padl 4. září v prodejně v Moravské Os-
travě jednoho ze zakročujících stráž-
níků a pokusil se ho čelem zasáhnout 
do obličeje. Pohotový strážce zákona  
ale uhnul a společně s kolegou použil 
proti agresorovi donucovací prostřed-
ky. Událost byla předána k šetření 
Policii ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu.

hlásal pravdu
Nejprve vulgárně nadával kolemjdou-
cím a pak slovně napadal děti pohy-
bující se kolem školy. Takto nepřístoj-
ně se 16. září choval 38letý muž, jehož 
chování však vzbuzovalo ve strážní-
cích pochyby, zda je duševně zdráv. 
Neustále si totiž drmolil něco sám 
pro sebe a pronášel výroky o Einstei-
nově teorii. Proto strážníci přivolali 
na místo lékaře. Ještě před příjezdem 
sanitky se muž začal chovat agresivně. 
Přivolaný lékař pak rozhodl o převozu 
muže do nemocničního zařízení.

Cyklista se dvěma koly
V půl třetí ráno objevila hlídka měst-
ské policie v Ostravě-Přívoze přičin-
livého cyklistu, který se snažil o jízdu 
na jednom kole, přičemž druhé držel 
za řídítka a vedl ho vedle sebe. Muž 
tvrdil, že jedno kolo je jeho a druhé 
patří kamarádovi. Když se strážníci 
ptali, proč si půjčoval kolo, když má 
své vlastní, nedokázal odpovědět. 
Na datum 20. září, kdy byl takto při-
stižen, si „cyklista“ bude určitě chvíli 
pamatovat. 

Žáci a vážná hudba
gramů. „Snažíme se mladé lidi se-
znamovat s krásami klasické hudby 
a zvrátit tak v její prospěch statistic-
ké údaje, které říkají, že  -náctiletí 
nedokážou udržet svou pozornost 
u vážné hudby déle než tři minuty,“  
říká Jaromír Javůrek, ředitel Janáč-
kova máje.
  (gl)
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