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Letní centrum 
Ostravy 
V  létě  se v  centru města  rozhodně nudit 
nebudete, nabídka trávení volného času je 
totiž opravdu luxusní. Můžete se vypravit 
na  koupaliště,  minigolf  či  dětská  i  spor-
tovní  hřiště  a  horké  letní  dny  i  podveče-
ry  si  zpestřit  návštěvou  festivalů,  výstav, 
workshopů  a  divadelních  představení 
konaných  právě  v  srdci  Ostravy.  Městský 
obvod  se  prostřednictvím  Centra  kultury 
a  vzdělávání  a  jeho  středisek  v  průběhu 
léta  podílí  na  několika  akcích.  Patří  na-
příklad k organizátorům Festivalu letního 
ostravského  kina,  jinak  řečeno  FLOK,  na 
jehož přípravě se podílí  i Minikino Ostra-
va. Festival začal 19. června a Ostravanům 
předkládá vždy jeden film týdně, a to až do 
konce srpna. Více o všem, co vás v prázd-
ninovém středu Ostravy čeká, se dočtete 
v příloze Kam v centru. Užijte si léto!

Den seniorů 
Městský  obvod  Moravská  Ostrava  a  Pří-
voz  pořádá  u  příležitosti  Mezinárodního 
dne seniorů tradiční Den seniorů, který se 
uskuteční v pondělí 23. září v Domě kultu-
ry města Ostravy. Akce proběhne ve dvou 
časech, a to od 12.30 do 14.30 hodin a od 
16 do 18 hodin. Senioři se mohou těšit na 
pestrý kulturní program včetně pohoštění 
a  dárku.  Vstupenky  na  akci  jsou  zdarma 
a  lze  je vyzvednout od 9. září na odboru 
sociálních  věcí  Úřadu  městského  obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 110. 
� Dagmar�Bradová,�vedoucí�odboru�

Přehled letních 
uzavírek 
V  průběhu  letních  měsíců  budou  jako 
každý  rok  probíhat  opravy  komunikací 
a mostů na území města. Letos se však ři-
diči budou muset obrnit trpělivostí možná 
více než v uplynulých letech. Některé stě-
žejní stavby, jež mohly být zahájeny už na 
jaře, byly totiž z důvodu konání mistrovství 
světa v hokeji posunuty až na prázdninové 
měsíce. V Ostravě tak budou v nadcházejí-
cích týdnech souběžně realizovat své opra-
vy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa 
silnic  Moravskoslezského  kraje  (SSMSK) 
a  Moravskoslezský  kraj  (MSK),  Dopravní 
podnik  Ostrava  (DPO)  a  město  Ostrava 
(SMO).

Větší  zásahy  do  dopravy  si  vyžádají 
zejména  rekonstrukce  ulice  Mariánsko-
horské  a  odkanalizování  ulice  28.  října. 
Dopravní situaci dále zkomplikuje fakt, že 
podle  výsledků  výběrového  řízení  oprava 
dálničních  mostů  na  prodloužené  Místec-
ké  v  Přívoze  s  největší  pravděpodobností 
přesáhne  původně  odhadovaný  termín 
60 dnů a bude kolidovat s pracemi v ulicích 
Mariánskohorské a 28. října. Výrazně, byť 
jen krátkodobě, ovlivní dopravní situaci ve 
městě také významné kulturní a sportovní 
akce, především mezinárodní hudební fes-
tival Colours of Ostrava (16. – 19. července) 
a Ostravský maraton (6. září).
� Pokračování�na�straně�4
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Vážení  
spoluobčané,

vypadá to, že letní měsíce budou stejně dusné 
jako před dvěma lety. Na mysli nemám až 
tak počasí, ale situaci týkající se sociální 
oblasti. Z médií asi víte, že od května se 
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi 
obce vyjadřují k proplácení státních dávek 
na bydlení lidem žijícím na ubytovnách. 
V praxi to vypadá tak, že na radnici doputuje 
od úřadu práce jmenný seznam (podat více 
informací by bylo v rozporu se zákonem) 
a zřejmě se předpokládá, že radní v rámci 
svého klidu zvednou ruku a přidělení 
v součtu desítek a stovek milionů korun 
odmávají, nevěda komu. Rada našeho 
obvodu takto postupovat odmítá. Stejně tak 
v této záležitosti nepovažujeme za správné 
vytváření interního postupu, tak jak se to děje 
v jiných obvodech a obcích. Zákon potřebuje 
razantní změnu a jednotnou metodiku. 
Věřím, že náš postup toto iniciuje. Vyvolal 
však také řadu negativních reakcí, a to od 
majitelů ubytoven, jejich klientů a bohužel 
i ze strany paní ministryně. Krok, který jsme 
učinili, není jednoduchý a přistupujeme 
k němu se vší vážností. Náš sociální odbor 
se připravuje na různé scénáře vývoje. 
Nicméně, jak jsme voličům slíbili a v kauze 
Přednádraží dokázali, nehodláme ustupovat 
a podléhat jakémukoliv nátlaku. Vydávat 
souhlasy bez informací o žadateli nebudeme. 
Uvědomujeme si, že každý se může dostat do 
tíživé situace, kdy potřebuje pomoc. Ta má 
být však cílená a účelná. Bezmyšlenkovité 
vydávání souhlasů s vyplácením dávek 
pomocí není. Znamená jediné: vychovávání 
generace závislé na podpoře státu, bez 
zájmu o práci a plnohodnotný, společensky 
prospěšný život. To by si měli volení 
zákonodárci při úpravě zákona uvědomit. 
Základem tohoto zákona, a nejenom jeho, 
by měl být selský rozum a zodpovědnost. Ne 
líbivost a populismus. V tomto případě by 
mělo být jednoznačné, že ten, kdo pracuje, 
se má lépe než ten, který přesto, že pracovat 
může, bere dávky.
P.S.: Před uzávěrkou zpravodaje došla 
informace, že léto bude slunečné a v pohodě. 
Zvláště pro dávkaře. Ministr vnitra v rámci 
své pravomoci rozhodl, že vyjádření obecních 
rad a zvláště rozhodnutí naší rady, která 
„dělá problémy“, je irelevantní. Úřad práce 
tímto naše vyjádření nepotřebuje a vyplácí. 
Hezké léto dávkařům a majitelům ubytoven 
přeje vládní koalice (ANO, ČSSD, KDU-ČSL). 
Aktuální informace sledujte na našem 
facebooku a webu.
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ÚVODnÍK ZPrÁVY

V  létě  budou  na  území  obvodu  pro-
bíhat  investiční  akce,  které  přispějí 
ke  zkvalitnění  života  v  centru  města. 
„Červenec a srpen jsou nejvhodnějším 
obdobím  k  rekonstrukcím  školních 
budov.  Ani  letos  tuto  tradici  neopo-
meneme,“  konstatuje  místostarosta 
Dalibor  Mouka  s  tím,  že  už  v  červnu 
bylo zahájeno zateplení budovy školy 
v Nádražní ulici, které provází i výmě-
na oken a rekonstrukce střech pavilo-
nů. „Tato akce v hodnotě 12,6 milionu 
korun  přispěje  ke  zlepšení  tepelně-
-technických  vlastností  a  snížení  ná-
kladů  na  vytápění.  Se  stejným  cílem 
realizujeme  i  zateplení  dalších  škol-
ních budov, například Mateřské školy 
Křižíkova  18  a  Základní  a  mateřské 
školy  Ostrčilova  10,“  pokračuje  Da-
libor  Mouka  ve  výčtu,  jenž  zahrnuje 
také zateplení obvodových a střešních 

konstrukcí  pavilonu  D  v  areálu  ZŠ 
Gen.  Píky  13A  v  hodnotě  6,7  milionu 
korun. „V Mateřské škole Na Jízdárně 
19a  už  v  červnu  začalo  zateplení  bu-
dovy,  jehož součástí  je  i vybavení ku-
chyně  vzduchotechnikou  a  rozšíření 
vytápěcího systému ústředního tope-
ní,“ doplňuje místostarosta. Ale nejde 
jen o zateplení. Částka 1,5 milionu ko-
run je určena na rekonstrukci zahrady 
MŠ Repinova 19, kde budou zřízena tři 
zastřešená  pískoviště,  umístěny  nové 
hrací  prvky  a  zrekonstruovány  hrací 
plochy.  Součástí  akce  jsou  i  úpravy, 
které  zvýší  bezpečnost  dětí. Vybavení 
venkovního  hřiště  pro  environmen-
tální výchovu dětí a sadových úprav se 
dočká ZŠ a MŠO, Waldorfská. A v čer-
venci  bude  zahájena  také  oprava  fa-
sády  památkově  chráněného  objektu 
MŠO, Dvořákova.

V  červnu  byla  odstartována  také 
třetí  etapa  Regenerace  sídliště  Ša-
lamouna  v  hodnotě  15  milionů  ko-
run,  která  se  týká  oblasti  mezi  uli-
cemi  Na  Široké,  Dr.  Malého  a  Petra 
Křičky.  Dalibor  Mouka  považuje  za 
podstatné,  že  kromě  jiného  bude 
vybudováno tolik potřebné parkovi-
ště  s  26  kolmými  stáními  a  že  nová 
parkovací místa vzniknou také v uli-
ci  Na  Široké  i  u  severního  štítu  by-
tového domu č. p. 2698. Do své třetí 
etapy  v  červenci  vstoupí  i  Regene-
race  sídliště  Fifejdy  II,  kde  náklady 
dosáhnou  výše  10,3  milionu  korun. 
V červnu byla zahájena i rekonstruk-
ce ulice 28. října od Masarykova po 
Smetanovo náměstí, při níž bude litý 
asfalt nahrazen kamennou dlažbou. 
Celkové náklady činí 26 milionů ko-
run.

Letošní  nejvýznamnější  investiční 
akcí  centrálního  obvodu  je  rekon-
strukce  ulice  28.  října  v  úseku  od 
Masarykova  náměstí  po  Smetanovo 
náměstí. „Investice bude realizována 
podle původního vítězného architek-
tonického návrhu architektů Tomáše 
Rusína a Ivana Wahly. Dokončujeme 
tak dlouhodobě opomíjený úsek pěší 
zóny. V rámci této stavby dojde k vý-
měně povrchu chodníků za řezanou 
žulovou  dlažbu,  komunikace  bude 
ze štípané žulové kostky. V pěší zóně 
bude nový mobiliář – dvacet laviček 
z  tryskané  žuly  s  dřevěnými  sedáky, 
čtyřicet  šest  regulačních  sloupků  se 
znakem  města  Ostravy,  které  vizu-
álně oddělí chodníky od vozovky, tři 
stojany  na  kola,  kolejový  památník 
připomínající kolejovou dráhu, která 

těmito místy v minulosti projížděla, 
nové odpadkové koše i veřejné osvět-
lení. Zasazeno zde bude čtyřiadvacet 
vzrostlých  javorů,“  uvádí  místosta-
rosta  Dalibor  Mouka.  Rekonstrukce 
si  vyžádá  přeložku  vodovodu,  re-
konstrukci  části  kanalizace  a  pře-
ložku  části  vedení  nízkého  napětí. 
„Stavba byla zahájena vyfrézováním 
povrchu  komunikace.  Jako  první  se 
začne  s  pracemi  spojenými  s  opra-
vou  zhruba  120  metrů  kanalizace 
v  úseku  od  Smetanova  náměstí  po 
ulici Puchmajerovu. Zároveň byl Ná-
rodním památkovým ústavem zahá-
jen archeologický průzkum, protože 
ulice  se  nachází  v  památkové  zóně. 
Souběžně budou připravovány jámy 
pro stromy, přípojka na pítko, místa 
pro sloupy veřejného osvětlení a pro 

info  vitríny.  Po  celou  dobu  stavby 
bude  zajištěna  dopravní  obslužnost 
a průchodnost. V době konání Festi-
valu v ulicích bude stavba přerušena. 
Toto řešení organizace stavby vyply-
nulo z potenciálního čerpání dotace 
z  EU  a  nutnosti  dokončení  a  jejího 
vyúčtování  do  konce  roku,“  doplnil 
místostarosta.

ZAtePLujeme šKOLY 
A regenerujeme sÍDLiště

rekonstrukce budovy Mateřské školy Na jízdárně 19a už začala.

Zahájili�jsme�rekonstrukci�ulice�28.�října

 Dalibor mouka
 místostarosta (nezávislý za Ostravak)



Děti zápolily v rámci 
NetraDičNí olympiáDy

Základní škola Nádražní 117 spolu-
pracuje se šesti evropskými školami 
na projektu Erasmus+ zaměřeném na 
poznávání památek světového kul-
turního dědictví UNESCO Heritage. 

V rámci tohoto projektu podnikli 
v závěru školního roku vybraní žáci 
a pedagogové školy dva zahraniční 
výjezdy do partnerských škol – prv-
ní do tureckého Istanbulu a v rámci 
druhé cesty poznávali oblast přírodní 
rezervace Appennino Regiano v Itálii. 
Hostitelé z partnerských škol připra-

vili velice zajímavý, poučný a zábav-
ný program, v rámci něhož se žáci 
účastnili nejen vyučování v partner-
ské škole, ale pracovali i na různých 
úkolech týkajících se ochrany světo-
vého kulturního a přírodního bohat-
ství. Hlavní náplní pobytů však bylo 
poznat místní poklady zapsané na se-

znam světového kulturního dědictví, 
a tak jsme navštívili slavné památky 
– Sulejmanovu mešitu, chrám Hagia 
Sofia, Hippodrom, Topkapi palác, 
Basilica Cistern, Grand Bazar a Spi-
ce Bazar v Istanbulu. V Itálii jsme si 
prohlédli centrum Florencie, Benát-
ky, Parmu, hrad Cannosa, a také pří-
rodní park zapsaný na seznam MAB 
UNESCO – Park Appennino Regiano. 
Pobyty přinesly žákům i pedagogům 
mnoho nevšedních zážitků, pozna-
li nejen památky, o kterých se píše 
v učebnicích a encyklopediích, ale 
i běžný život v rodinách, kde byli uby-
továni, seznámili se s chodem part-
nerské školy a rozšířili si komunikační 
dovednosti v angličtině, protože celý 
týden museli komunikovat výhradně 
anglicky. V příštím školním roce nás 
čekají další cesty za památkami na 
Krétu, do Chorvatska a do Portugal-
ska. Projekt je financován z prostřed-
ků Evropské unie a díky tomu mají 
žáci výjezdy zcela zdarma.

Radmila Jeřábková, ZŠ Nádražní 117

Olympiáda v Ostravě? Proč ne! Ostra-
va je přece městem sportu, tak proč 
by se zde nemohla konat olympiáda, 
navíc netradiční? Uspořádala ji v po-
lovině června Základní škola Ostrči-
lova a soutěžilo se dokonce tři dny! 
První den bojovalo ve čtyřech disci-
plínách 60 mrňousků z mateřinek 
ZŠ a MŠ Ostrčilova, MŠ Špálova, MŠ 
Repinova, MŠ Lechowiczova, ZŠ a MŠ 
Svinov a MŠ Blahoslavova. „Deseti-
členná družstva vedena paní učitel-
kou házela míčkem, skákala do dálky 
z místa, běžela 30 metrů a proběhla 
opičí dráhu. Během dopoledne měly 
děti možnost vyřádit se také v hracím 
centru na hřišti, kde pro ně byla při-
pravena odrážedla, obruče, míče, švi-
hadla, chůdy a křídy na kreslení. Na 

závěr byly v každé disciplíně oceněny 
diplomem tři nejlepší děti a po se-
čtení výsledků získala nejúspěšnější 
školka, MŠ Lechowiczova, pohár. Čo-
koládové medaile, bublifuk a balonek 
dostal každý malý sportovec,“ popi-
suje olympijské zápolení nejmenších 
Hana Kimerová, zástupkyně ředitele 
ZŠ Ostrčilova. Druhý den probíhaly 
boje pětičlenných družstev z řad žáků 
3. až 5. tříd základních škol. A protože 
šlo o netradiční olympiádu, bojovalo 
se nejen v atletických disciplínách, 
jako jsou hod raketkou, skol daleký 
a sprint na 60 metrů, ale i v cross runu 
(běh rozmanitým terénem – trávou, 
pískem, po betonu, přes lavičky nebo 
tribuny s překonáváním různých pře-
kážek) a discgolfu (hra s létajícími 

talíři a speciálními koši, které slouží 
jako jamky). „Po celou dobu závodu 
nebylo vůbec jasné, které družstvo 
celkově zvítězí. Až poslední disciplí-
na rozhodla, že vítězství v 1. ročníku 
Netradiční olympiády získá domácí 
družstvo ZŠ Ostrčilova 10,“ pokračuje 
Hana Kimerová. Poslední den olym-
piády patřil žákům druhého stupně, 
kteří bojovali ve vrhu koulí, skoku 
dalekém, sprintu na 200 metrů, cross 
runu, discgolfu a streetballu. V závo-
du chlapců nakonec zvítězili žáci ZŠ 
Matiční a nejúspěšnější děvčata byla 
ze ZŠ Ostrčilova. Absolutním vítězem 
první Netradiční olympiády se pak 
stala ZŠ Ostrčilova, na druhém místě 
byla ZŠ Matiční a třetí místo patří ZŠ 
Gen. Píky. 

zaJímavoSti ze ŠKolNícH tŘíD 

Navštívili jsme 
anglii 

V první polovině května absolvovali žáci 
2.  stupně a 5.  tříd Základní  školy Ostr-
čilova  školní  zájezd  do  Velké  Británie, 
jehož  cílem  bylo  nejen  zdokonalení  se 
v anglickém jazyce díky výuce rodilými 
mluvčími,  ale  i  návštěva  nejrůznějších 
památek.  Prohlédli  jsme  si  univerzitní 
město  Oxford,  kde  byli  naši  žáci  záro-
veň  ubytováni  v  rodinách.  V  Londýně 
byl  zřejmě  pro  všechny  nejsilnějším 
zážitkem  London  Eye,  panorama  Hou-
ses of Parliament s Big Benem, ale také 
projížďka  lodí  po  Temži.  Naproti  tomu 
malebné vesničky v kraji Cotswolds pů-
sobily jako klidná a mírumilovná místa, 
kde se zastavil čas. Úžasnou podívanou 
nabídl hrad Warwick Castle. Posledním 
celodenním výletem byl welšský Cardiff. 
Za  vzornou  reprezentaci  školy  a  pří-
kladné  chování  v  rámci  navštívených 
památek  žákům  děkují  organizátorky 
Kateřina Švejdová, Markéta Teplá a  Iva 
Holečková.

Den činu 
K  připomenutí  Dne  životního  prostře-
dí,  10.  výročí  programu  Ekoškola  v  ČR 
a  k  zakončení  celoroční  práce  žáků 
v mezinárodní odpadové kampani Litter 
Less  (Když  méně  znamená  více)  jsme 

v  ZŠ  Gen.  Píky  uspořádali  5.  června 
osvětové  i  odpočinkové  akce,  kterými 
jsme oslavili zapojení do jednoho z nej-
větších  environmentálních  programů 
na  světě.  Cílem  bylo  přiblížit  dětem 
nutnost  správného  třídění  a  hlavně 
předcházení vzniku odpadů, což je jed-
na z mnoha cest vedoucích k zachování 
trvale udržitelného rozvoje planety. 

�Iveta�Novotná,�koordinátorka�EVVO�

volná místa 
ve školkách
Volná místa jsou v mateřských školách 
Blahoslavova,  Na  Jízdárně,  Repinova, 
Šafaříkova a Varenská. 

evropský festival 

Ve  čtvrtek  28.  května  se  školní  hřiště 
Základní  školy  Ostrčilova  proměnilo 
v  multikulturní  festival  evropského 
místa  nejen  kultury.  Stánky  zapůjčené 
městským  obvodem  děti  a  učitelé  vy-
zdobili tak, aby co nejvíce připomínaly 
jednotlivé evropské země. Návštěvníci, 
kterých  přišlo  opravdu  hodně,  mohli 
mít pocit, že se alespoň na chvíli ocitli 
v  různých  zemích  Evropy.  Děti  dostaly 
cestovní  pasy,  do  kterých  jim  celníci 
z vyšších ročníků dávali razítka za pro-
cestování  zemí.  Děkujeme  všem,  kteří 
se na přípravách podíleli a naladili nás 
na prázdninové cestování.
� Učitelé�ze�ZŠ�Ostrčilova

zoom – zachyceno objektivem
Dnu dětí letos počasí přálo, a tak 
většina mrňousků mohla prožít 
nádherné slunečné odpoledne plné 
her, atrakcí a zážitků buď v neděli 
30. května od 14 hodin v Dětském 
ráji v Sadové ulici, anebo o den poz-
ději, v pondělí 1. června, v čase od 12 
do 19 hodin na Masarykově náměstí. 
To doslova ožilo Kouzelnickým dět-
ským dnem, který organizovalo Cen-
trum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava. 

2	 Život	v	centru	 Červenec	a	srpen	2015

Netradiční olympiády se zúčastnily desítky dětí z mateřských i základních škol v našem obvodu.

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace a prohlídky: 
Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

Tyršova 1765/25, byt velikosti 2+1, 
v centru města nad pasáží Vesmír 
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
Arbesova 3+1, 2+1
Českobratrská 113/22 2+1
Foerstrova 1879/17 2+1
Hornopolní, Maroldova 0+1, 3+1
Chelčického 649/10 2+1
Jungmannova 997/7 2+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Na Liškovci  3+1, 1+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 544/168 3+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Palackého  2+1, 1+1
Tolstého 1809/12 0+1, 1+1, 3+1

ŽácI�VyraZIlI�Za�památkamI�dO�tUrEcka�a�ItálIE
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Sociální služby 
pomáhají 
Posláním městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz jako registrovaného 
poskytovatele sociálních služeb je for-
mou terénní pečovatelské služby zajistit 
potřebnou pomoc seniorům a zdravot-
ně postiženým osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci při zvládá-
ní péče o vlastní osobu a domácnost. 
Městský obvod poskytuje pečovatelskou 
službu tak, aby zajistila individuální po-
třeby klientů, a to v potřebné kvalitě, 
a pomohla i v sociálním začleňování.
Doba poskytování pečovatelské služby: 
Pondělí–pátek: 7–19 hod. 
Sobota, neděle a svátky: 7–15.30 hod.

Obvod poskytuje také odlehčovací 
službu, a to těm osobám, jejichž péči 
po přechodnou dobu nemohou zabez-
pečit členové rodiny nebo jiné fyzické 
osoby. Odlehčovací služba je určena 
osobám od 27 let, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostře-
dí. Vedení odlehčovací služby má své 
sídlo v ulici Nádražní 110, Moravská Os-
trava, vlastní výkon služby pak probíhá 
v domě zvláštního určení v ulici Gajdo-
šově. Má k dispozici 4 pokoje s celkem 
10 lůžky. 

Výroční zprávu pečovatelské i od-
lehčovací služby za rok 2014 najdete na 
www.moap.cz v kolonce odboru sociál-
ních věcí, v oddělení sociálních služeb 
pod pečovatelskou službou a odlehčo-
vací službou. 
Kontakty:
Alena Antoszyková, vedoucí oddělení 
sociálních služeb, tel.: 599 442 645 
Renáta Kunzová, sociální pracovnice, 
tel.: 599 442 643, 724 305 639 
Jana Klárová, sociální pracovnice, tel.: 
599 442 644, 724 067 385
 Alena Antoszyková

Útulek  
pro psy
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete pomoci zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte o bližší informace 
třebovický útulek pro psy prostřednic-
tvím telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. V případě 
nalezení toulavého psa totiž podle záko-
na o veterinární péči může odchyt pro-
vádět pouze odborně způsobilá osoba. 
Není tudíž možné, aby občané toulavé 
psy odchytávali a odevzdávali na úřad. 
Přijďte se na psí sirotky podívat a infor-
mujte se o možnosti osvojení. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. 

Prodej pohledávek 
městského obvodu
Zastupitelstvo městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz na svém za-
sedání dne 8. června schválilo záměr 
prodeje pohledávek městského obvo-
du. Současně schválilo podmínky pro 
výběrové řízení na jejich prodej. Ter-
mín pro předložení nabídek končí dne 
18. 9. 2015. Podmínky výběrového říze-
ní, podmínky smluvní a soubory pohle-
dávek, které jsou předmětem prodeje, 
jsou zájemcům k dispozici na webových 
stránkách našeho městského obvodu. 
Bližší informace mohou zájemci získat 
rovněž přímo na Úřadě městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor 
financí a rozpočtu, oddělení místních 
poplatků a pohledávek. 

Ceny žákovským a pedagogickým osobnostem předávali starostka Petra Bernfeldová (na levé fotografii druhá zleva), místostarostka Lucie 
Feiková (třetí zleva), radní a předsedkyně komise školství Eva Paškova (první zleva) a místostarosta Vít Macháček (na pravé fotografii vpravo). 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní Vítání občánků. Akce se mohou 
zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trvalý 
pobyt na území našeho obvodu. Pro děti 
narozené v květnu, červnu a červenci se 
koná vítání občánků v sobotu 19. září. Ti, 
kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se 
mohou přihlásit do 19. srpna na oddě-
lení matriky a ohlašovny, osobně v kan-
celáři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. Pro děti, které se zúčastní 
vítání občánků, je připraven dárek a pa-
mětní listina.

Terénní práce
Městský obvod získal z Úřa-
du vlády ČR dotaci pro pro-
jekt Terénní práce, který je realizován 
od 1. ledna do 31. prosince letošního 
roku. Cílem projektu je zajištění a rea-
lizování specifické služby poskytované 
obcí v sociálně vyloučených romských 
lokalitách. Ústřední osobou projektu je 
terénní pracovník – romský asistent od-
boru sociálních věcí, který se zaměřuje 
na individuální přístup ke každému kli-
entovi, který potřebuje pomoc. Celkové 
náklady projektu činí 294 tisíc korun. 
Úřad vlády ČR, jehož programu Podpora 
terénní práce se městský obvod účastní 
již od roku 2011, poskytl dotaci ve výši 
206 tisíc korun. 

Vánoční trhy 
Vánoční trhy, které připravuje městský 
obvod, se budou konat od 27. listopadu do 
23. prosince. K dispozici bude 39 prodej-
ních míst ve stáncích na Masarykově ná-
městí. Případní zájemci o nájem stánku se 
mohou přihlásit v příslušné kategorii pro-
deje, zejména vánočního zboží a výrobků, 
formou předepsané žádosti, která musí 
být doručena na úřad obvodu do 15. září 
do 11 hodin. Formulář žádosti o nájem 
prodejního stánku i s informacemi a situ-
ační plánek rozmístění stánků na letošních 
vánočních trzích jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách městského obvodu v sekci 
Radnice-Úřad-Odbor investic a místního 
hospodářství-Formuláře. Případné další 
informace na tel. čísle 599 442 964.

INFORMUJEME Z RADNICE

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v červnu 
schválilo využití předkupního práva 
na odkoupení budovy radnice na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše. 

„V novém sídle naší radnice jsme 
spokojeni, její prostory vyhovují ne-
jen občanům, ale také pracovníkům 
úřadu. Z reakcí občanů víme, že 
atmosféra objektu se jim zamlou-
vá, vyhovuje jim i umístění radnice 
v dosahu tramvajových zastávek 
i samotného centra města,“ uved-
la starostka obvodu Petra Bern-
feldová. „Důvodů, proč jsme se ke 
koupi rozhodli, je ale samozřejmě 
víc, tím nejpodstatnějším je otázka 
finanční. Považujeme za zbytečné 
dále platit nájem 5,8 milionu korun 
ročně, když ke koupi budovy mů-

žeme využít úvěr, jehož splátky by 
měly být nižší než 4 miliony korun 

ročně. Úsporu ve výši cca 2 mil. Kč 
ročně budeme moci využít na reali-

zaci jiných projektů. Navíc odpadne 
možnost navyšování nájemného 
s ohledem na inflaci. Úřad bude 
hospodařit „na svém“ a i nadále 
zůstane dostupný klientům z řad 
zdejších občanů i podnikatelů, kteří 
na území obvodu působí. Zanedba-
telný určitě není ani fakt, že tímto 
krokem kromě jiného přispíváme 
k záchraně tohoto historického ob-
jektu.“ Podle statického posudku, 
který má úřad k dispozici, je budova 
přes své stáří téměř 90 let ve velmi 
dobrém stavu. 

Město nyní vypíše na poskytnutí 
úvěru veřejnou soutěž. Proces kou-
pě nemovitostí, jejichž vlastníkem 
je v současné době společnost Real 
Estate Ostrava, by měl být dokončen 
ještě v letošním roce.  - gl -

Koncem června zahájil centrální měst-
ský obvod již třetí etapu akce Regene-
race sídliště Šalamouna, jejíž hodnota 
je zhruba 15 mil. korun. Jde o rekon-
strukci části území sídliště mezi ulice-
mi Na Široké, Dr. Malého a Petra Křičky 
na pozemcích parcel č. 2832/1, 2885/2, 
2885/6 v katastrálním území Morav-
ská Ostrava. Zmíněné úseky by během 
zhruba 70 dnů měly získat nové povr-

chy vozovek, chodníků, parkovacích 
stání, budou zde vybudována nová 
parkovací místa, úpravou projde i ve-
řejné osvětlení, sad a městský mobiliář. 
Součástí projektu je i odvodnění ploch 
a ochrana stávajících inženýrských 
sítí, úpravy okolních travnatých ploch 
a vzrostlé zeleně. Kromě toho zde bu-
dou provedeny bezbariérové úpravy 
a úpravy pro slabozraké a nevidomé. 

„V rámci úprav bude pokáceno osm 
dřevin a zhruba 74 metrů čtverečních 
keřového porostu. Na druhé straně zde 
necháme vysadit tři borovice, 14 list-
natých stromů a přibudou i nové list-
naté a jehličnaté keře a trvalky. V jižní 
části poblíž křižovatky ulic Dr. Malého 
a Na Široké bude vybudováno nové 
parkoviště s 26 kolmými stáními ve 
dvou řadách, nová parkovací místa 

vzniknou i v ulici Na Široké a u sever-
ního štítu bytového domu č. p. 2698,“ 
informuje podrobněji místostarosta 
Dalibor Mouka. „Vzhledem k rozsahu 
akce a charakteru prací bude ulice Na 
Široké od ulice Dr. Malého směrem 
k restauraci Kenken uzavřena. Omlou-
váme se za dočasně ztížené podmínky 
a žádáme o respektování dopravních 
omezení.“  - hal -

OCENIlI JSME žákOVSké 
I PEDAgOgICké OSObNOSTI ROkU
V pondělí 1. června vedení měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ocenilo dětské, žákovské 
i pedagogické osobnosti školní-
ho roku 2014/2015. Slavnostní akt 
se konal v klubu Atlantik a kromě 
starostky Petry Bernfeldové se pře-
dávání zúčastnili také místostaros-
tové Vít Macháček a Lucie Feiková. 
„Chtěla bych všem poděkovat za to, 
že v našich mateřských i základních 
školách máme tolik kvalitních pe-
dagogů a tolik nadaných a talento-
vaných dětí. Hodnotící komise měla 
opravdu problém vybrat ty nejlepší. 
Všem pedagogům přeji mnoho síly 
a energie do dalších let, protože vím, 
že práce s dětmi není v žádném pří-
padě jednoduchá. A dětem přeji, ať 
si zachovají svou dětskou kreativitu, 
nápaditost a bezstarostnost co nej-
déle a ať jsou stále tak šikovné. Svými 
úspěchy totiž nedělají radost jen ro-
dičům a pedagogům, ale i nám všem, 
protože prezentují náš obvod,“ pro-
hlásila starostka Petra Bernfeldová. 

Centrální obvod vyhlašuje Žákov-
skou osobnost již od roku 1999, od 
roku 2005 jsou oceňováni i Učitelé 
roku a třetím rokem také děti z ma-
teřských škol městského obvodu. 
Jedním z oceněných předškoláků byl 
i šestiletý Václav Jirman z MŠ Bla-
hoslavova. „Chodím do zelené třídy 

a příští rok půjdu do červené školy. 
Už mám totiž šest a tři čtvrtě roku,“ 
hrdě hlásil Vašík, jehož si učitelky 
cení především za jeho laskavost, 
skromnost a úžasný vztah k ostat-
ním dětem a také za to, jak pečuje 
o svou čtyřletou sestru Emilku. Va-
šík, stejně jako druhá oceněná dět-
ská osobnost Barborka Chudobová 
z MŠ Šafaříkova, dostal od obvodu 
dvě velká lega. V další kategorii Uči-
tel roku bylo vyhlášeno celkem pět 
osobností, jednou z nich byl i Milan 
Bindatsch ze ZŠ Gebauerova, který 
zde pracuje jako asistent pedagoga. 
Oceněn byl mimo jiné i za práci so-
ciálního preventisty patologických 
jevů a za to, že přispívá k odstraně-
ní negativních fenoménů působí-
cích na dítě ve městě. „Vůbec jsem 
to nečekal a moc si ocenění vážím. 
Rád bych ve své práci především 
s romskými dětmi pokračoval a zva-
žuji i doplnění svého vzdělání, abych 
mohl pomáhat ještě více a byl hlavně 
dobrým příkladem,“ řekl Milan Bin-
datsch, který ve škole vede i kroužek 
tradičního romského tance. V rámci 
Žákovských osobností, kterých bylo 
osm, byl například oceněn za výji-
mečné úspěchy v matematických 
olympiádách a také skvělou repre-
zentaci v krajském kole fyzikální 
olympiády Viktor Valík ze ZŠ Zele-

ná 42, dále Tony Tran ze ZŠ a MŠ 
Ostrčilova za vynikající studijní vý-
sledky a také první místo v krajském 
kolem soutěže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR nebo Damián 
Andreev ze ZŠ Nádražní 117, které-
ho si učitelé cení za rychlou adap-
taci po návratu z Anglie, kde strávil 
s rodiči tři roky, a za aktivní účast 
v mezinárodním projektu Erasmus. 
Oceněných však bylo mnohem víc. 
Všem gratulujeme. 

 
Ocenění pedagogové:
Sandra Navrátilová, MŠ Křižíkova 18 
Tereza Antoníčková, MŠ Lechowi- 
czova 8 
Kateřina Sněhotová, ZŠ Gajdošova 9 
Milan Bindatsch, ZŠ Gebauerova 8 
Zuzana Kolářová, ZŠ Gen. Píky 13A
Oceněné děti:
Václav Jirman, MŠ Blahoslavova 6 
Barbora Chudobová, MŠ Šafaříkova 9 
Ocenění žáci:
Kristýna Klečková, ZŠ Gajdošova 9 
Miroslav Tokár, ZŠ Gebauerova 8 
Michal Sládeček, ZŠ Gen. Píky 13A 
Nikola Palatá, ZŠ Matiční 5 
Damián Andreev, ZŠ Nádražní 117 
Tony Tran, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrči-
lova 10 
Marie Tejkalová, Waldorfská ZŠ a MŠ 
Ostrava
Viktor Valík, ZŠ Zelená 42 

MáMe zájeM o Koupi buDovy rADnice obvoDu

regenerAce síDliště šAlAMounA – 3. etApA

www.utulekostrava.cz

ÚŘAD VLÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY
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Přehled letních uzavírek 

„Léto, jak má být“, plné zábavy a radovánek, můžete prožít i na území našeho obvodu.

Ostravský 
maraton 
V neděli 6. září se bude konat již 54. roč-
ník Ostravského maratonu. Zájemci, 
kteří se chtějí akce zúčastnit, mají na 
výběr z několika tras – 5 km, 10 km, půl-
maraton, maraton. Běžet mohou i štafe-
ty a závodit se bude i na koloběžkách. 
Přihlásit se můžete již nyní na stránkách 
www.ostravskymaraton.cz.

Videozpravodajství
Víte, o čem jednali radní na minulém za-
stupitelstvu? Viděli jste automobilové ve-
terány v centru Ostravy? Víte, do jakých 
akcí obvod investuje v Přívozu? Zajímá 
vás rekonstrukce Nádražní ulice? Pokud 
vás tyto informace zajímají, podívejte se 
na videozpravodajství městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz! Naleznete zde 
i samostatné rozhovory nejen se starost-
kou Petrou Bernfeldovou, ale i s místosta-
rosty Daliborem Moukou, Lucií Feikovou 
a Vítem Macháčkem. A naleznete zde i vi-
deo s podrobným popisem osvobozování 
centra Ostravy z úst historičky Jaroslavy 
Novotné a kompletní reportáž ze všech 
akcí k 70. výročí osvobození Ostravy. 
Sledujte naše videozpravodajství, které 
už více než rok funguje na hlavní straně 
webových stránek www.moap.cz a nalez-
nete ho i na www.youtube.cz. 

Výstava Od 
Stalingradu 
do Prahy

Uplynulo již 70. let od společného vítěz-
ství nad fašismem ve druhé světové válce. 
Svědectví této doby, ale i ojedinělá gale-
rie tragických a hrdinských události vám 
připomene jedinečná výstava Cesta ke 
společnému vítězství nad nacismem: Od 
Stalingradu do Prahy. Výstava, která má 
sloužit jako poděkování všem, kteří položili 
své životy za naši šanci žít dnes, bude pro-
bíhat od 19. 6. – 31. 8. na výstavišti Černá 
louka v Ostravě v pavilonu A. Expozice byla 
prezentována v Evropském parlamentu 
ve Štrasburku. Vzbudila velkou pozornost 
a slavnostní vernisáže se zúčastnila řada 
představitelů Evropského parlamentu 
a poslanců z různých politických frakcí. 
Výstavní expozice jsou v originálním znění 
– v anglickém jazyce. Vstup zdarma. 

POlicejní diSPečink nePřehlédněte

BlAhOPřejeMe jUBilAntŮM nAŠehO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Masarykovo nám. 2572/7, 8 – restaurace 
– 895,83 m2, současná restaurace Astoria
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Aniž  byste  opustili  centrum  Ostra-
vy,  můžete  prožít  „léto,  jak  má  být“, 
plné  zábavy  a  radovánek,  v  nichž 
nesmí  v  žádném  případě  chybět  řá-
dění  u  vody.  Atraktivní  areál  Vodní 
svět!!!, dříve známý jako Čapkárna, je 
vhodný  pro  celou  rodinu,  malé  děti, 
seniory  i  vozíčkáře.  Plavecký  bazén, 
relaxační  bazén  s  atrakcemi  i  dětské 
brouzdaliště s množstvím atrakcí jsou 
kompletně  v  nerezovém  provedení 
a  k  dispozici  jsou  také  stánky  s  ob-
čerstvením, uzamykatelné skříňky na 
věci a sociální zázemí. Areál v blízkos-
ti  Komenského  sadů  je  navíc  dobře 
dostupný autem i MHD. Teplotu vody 
bazénů  i  teplotu  vzduchu,  otevírací 

dobu a cenu vstupného, která se ne-
změnila od roku 2010, můžete aktuál-
ně zjistit na webu www.sareza.cz. 

V  sousedství  Komenského  sadů, 
v Sadové ulici, se nachází také dětmi 
i rodiči velmi oblíbený Dětský ráj Os-
trava,  jehož areál plný nejrůznějších 
hracích  prvků,  vhodných  pro  nej-
menší  děti  i  pro  ty  odrostlejší,  bude 
samozřejmě otevřen také o prázdni-
nách. „Každé  úterý  se  bude  od  9  do 
10  hodin  konat  Montessori  klubík 
pro děti od 1,5 do 3  let,  léto mohou 
rodiče  využít  také  k  zápisu  na  akti-
vity,  které  budou  zahájeny  v  září,“ 
upozorňuje Klára Merová z Dětského 
ráje  Ostrava  s  tím,  že  jde  například 

o cvičení rodičů s dětmi, Montessori 
klubík pro děti od 1,5 do 3 let a od 3 
do 6 let. „Součástí poprázdninové na-
bídky je také hlídání dětí od 1,5 roku, 
které je vlastně přípravou na školku, 
a  další  možnosti,“  doplňuje  Klára 
Merová.

Sportovně  založené  jedince  jistě 
potěší  i  to,  že  v  polovině  června  byl 
v  obvodu  Moravská  Ostrava  a  Pří-
voz,  v  parku  Milady  Horákové,  za-
hájen  provoz  minigolfu,  který  je  od 
1.  července  otevřen  denně  od  10  do 
20 hodin. V areálu s 19 minigolfovými 
drahami dospělý návštěvník za hodi-
nu hry zaplatí 30 korun, děti do 12 let 
a senioři nad 64 let 10 korun.   - gl -

dětSký ráj, kOUPAliŠtě 
A MinigOlf 

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v červenci dožívá 90 a více let:
Oldřich Bílek, Zdeňka Břenková, Jiřinka Cinková, Ludmila Dubnická, 
Miloslav Glos, Zdenka Kramářová, Karel Krýsa, Květoslav Lípa, Rudolf 
Majer, Štěpánka Mojžíšková, Miroslav Okapa, Pavel Riess, Marie 
Šrajnerová,Bohuslava Tatýrková, Sonja Tobolová, Dagmar Vágnerová, 
Aloisie Věčková

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v srpnu dožívá 90 a více let:
Štěpánka Balová, Jaroslav Berka, Anna Bracková, Květoslava Fojtášková, 
Herbert Fojtík, Marie Kubíková, Marta Matušková, Antonín Mizera, 
Květoslava Mojžíšková, Miroslav Nytra, Růžena Otáhalová, Ludmila 
Pajurková, Miloň Protivínský, Jiřina Romanová, Miroslav Soukup, Jijlí 
Stavinoha, Juliana Šmírová, Jaroslav Trunda, Bohumil Zbořil

Pokračování ze strany 1 
„Pro  nadcházející  tři  měsíce  se 

bavíme o 13 uzavírkách, z toho pou-
ze tři jsou městské. Jednou z nich je 
oprava  havarijního  stavu  Nádražní 
ulice, další dvě se týkají rekonstruk-
cí  zastávek  MHD.  Většina  je  tedy 
krajských  anebo  státních.  Intenziv-
ně proto  jednám s krajem, aby sou-
časně na území města probíhalo co 
nejméně  uzavírek.  Iniciuji  možnost 
nočních prací tak, aby uzavírku Ma-
riánskohorské  ulice  zkrátily,  ale  zá-
roveň nenarušovaly noční klid,“ říká 
náměstek primátora Ivo Hařovský. 
Přehled stěžejních letních uzaví-
rek v centru a okolí:
•  Rekonstrukce  a  modernizace 

ul.  Mariánskohorské,  směr  cen-

trum,  úsek  mezi  ulicemi  28.  října 
a Spodní, oprava živičného krytu. 
Úplná  uzavírka  včetně  autobuso-
vé dopravy (7. 7. – 7. 8.). 

•  Rekonstrukce  a  modernizace  ul. 
Mariánskohorské,  směr  Poruba, 
úsek mezi ulicemi Spodní a 28. říj-
na, oprava živičného krytu. Úplná 
uzavírka  včetně  autobusové  do-
pravy (8. 8. – 13. 9.)

•  Oprava dálničních mostů na ulici 
Místecké. Úplná uzavírka (25. 5. – 
31. 10)

•  Nádražní I. etapa, III. fáze – rekon-
strukce  inženýrských  sítí  a  tram-
vajové trati. Uzavírka v úseku mezi 
ulicemi  30.  dubna  a  Stodolní, 
směr Přívoz (12. 6. – 30. 11.) 

•  Odkanalizování  ul.  28.  října,  úsek 

mezi  ulicemi  U  Boříka  a  Plzeň-
skou,  oprava  živičného  krytu. 
Úplná  uzavírka  včetně  uzavření 
křižovatky ulic 28. října a Plzeňské 
(7. 7. – 29. 8.) 

•  Rekonstrukce zastávek MHD Pro-
storná,  ul.  28.  října,  včetně  vý-
měny  kolejového  svršku.  Úplná 
uzavírka  v  úseku  mezi  zastávka-
mi Sokola Tůmy a V Zátiší, výluka 
tramvají v době výměny kolejové-
ho svršku (červenec – říjen).

Kompletní  seznam  všech  letních 
uzavírek na celém území města Os-
travy  naleznete  na  www.ostrava.cz 
v sekci Letní uzavírky. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106  267,69 m2

Arbesova 1059/9  garáž
Českobratrská 113/22  78,8 m²
Českobratrská 1888/14  280,9 m²
Čs. Legií 1222/22  314,11 m²
Chelčického 649/10  112,12 m²
Jurečkova 490/3  53,87 m²
Jurečkova 1935/12  159,95 m²
Jílová 1912/16  pronájem domu
Na Jízdárně 2895/18  14,84, 33 a 60,9 m²
Na Hradbách 695/10  41,5 m² m2
Orebitská 774/19  32,4 m²
Přívozská 899/22  111,41 m²
Senovážná 2109/1  86,25 m² 
Sládkova 373/6  26,98 m²
Sokolská 356/9  29,41 m²
S. K. Neumanna 1691/4  228,84 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²
Restaurant Astoria 
– Masarykovo nám. 2572/7,8  895,83 m²

Prázdninové 
dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště městské policie 
v ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze je ote-
vřeno i o prázdninách! Všechny děti, které 
si chtějí zajezdit, pobavit se a možná se 
i něčemu přiučit, sem mohou přijít kdyko-
li, od pondělí do pátku od 13 do 17 hod., 
o víkendech a svátcích je otevřeno od 10 
do 17 hod s přestávkou od 13 do 14 hod. 
Kromě toho si strážníci připravili pro dět-
ské návštěvníky i dvě zábavné akce. První 
se koná v neděli 5. července a druhá ve 
čtvrtek 20. srpna, v obou případech vždy 
od 10 do 13 hod. a od 14 do 16.30 hod. 
Děti se mohou těšit na bohatý program 
plný her a soutěží, budou plnit řadu úko-
lů zaměřených na prohlubování znalostí 
z oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Čeká je také jízda zručnosti na kole či ko-
loběžce. Za každý splněný úkol na ně čeká 
odměna. K dispozici bude i tvořivá dílnič-
ka. Jen připomínáme, že děti ve věku 6 let 
a mladší musí přijít v doprovodu dospělé 
osoby.

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo 
koloběžku, zdarma dopravní prostředek 
zapůjčíme včetně bezpečnostní přilby. 
Pro nejmenší děti pak máme připravena 
i odrážedla.

jak pomáhat 
obětem 
Strážníci Městské policie Ostrava připra-
vili na červenec dvě informační akce ve 
zdravotnických zařízeních, v rámci nichž 
se občané dozvědí o systému pomoci obě-
tem trestných činů. První akce se uskuteč-
ní 15. 7. od 9 do 11 hod. ve vestibulu poli-
kliniky Fakultní nemocnice Ostrava v ulici 
17. listopadu v Ostravě-Porubě a druhá 
24. 7. od 9 do 11 hod. ve vestibulu Hornic-
ké polikliniky na Sokolské třídě v Ostra-
vě-Přívoze. Strážníci občanům nabídnou 
letáky s informacemi o pomáhajících or-
ganizacích, o průběhu trestního řízení či 
o psychologickém prožívání oběti trestné-
ho činu. Nebudou chybět ani drobné pro-
pagační předměty.
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