
Rozsvícení 
vánočního stromu 
Jaká by to byla první adventní neděle 
bez tradičního rozsvícení vánočního stro-
mu na Masarykově náměstí? „Ostravské 
Vánoce tímto slavnostním okamžikem 
zahájíme 29. listopadu v 17 hodin,“ zve 
starostka Petra Berffeldová s tím, že 
o sváteční atmosféru se už v 16 hodin 
postará muzikál Josef a jeho úžasný 
pestrobarevný plášť, v němž vystoupí 
členové Divadla Jiřího Myrona společně 
s dětským sborem. „Poté, co děti vánoční 
strom rozsvítí, se adventní podvečer ro-
zezní vystoupením Petra Koláře s kape-
lou. Věřím, že – stejně jako v předchozích 
letech – si tyto výjimečné chvíle nene-
chají ujít obyvatelé obvodu ani návštěv-
níci centra.“ 

Hazard jen 
v kasinech 
V říjnu ostravští městští zastupitelé 
schválili novou podobu obecně závaz-
né vyhlášky regulující hazard na území 
města. „Náš obvod patří k průkopníkům 
plošného zákazu hazardu, povolena je 
zde pouze činnost devíti kasin. Ta budou 
na základě našeho návrhu v provozu po 
celý den, bez časového omezení navrho-
vaného ostravskými zastupiteli na úze-
mí celého města,“ říká starostka Petra 
Bernfeldová. 

Aktuality z obvodu
Sledujte naše webové stránky včetně vi-
deozpravodajství a facebooku. Na všech 
těchto informačních kanálech vás infor-
mujeme o aktuálním dění v našem obvo-
du, ale nejen to. Naleznete zde nabídku 
volných bytů i nebytových prostorů, 
pozvánky na nejrůznější akce i oficiální 
tiskové zprávy. Ve videozpravodajství 
se kromě aktualit můžete seznámit 
s činnostmi jednotlivých odborů úřadu 
a zhlédnout záběry z již proběhlých akcí. 
Název facebookové stránky je Měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
a videozpravodajství funguje na hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz.

Žádejte o dotace
Začátkem října vyhlásil městský obvod 
výběrové řízení na poskytování účelo-
vých dotací pro rok 2016 v oblasti kultury, 
sportu (ekologická výchova, volnočasové 
a zájmově vzdělávací aktivity) a sociální 
práce a vytváření lepších podmínek pro 
zdravotně postižené. O jejich získání se 
mohou ucházet fyzické i právnické oso-
by, kromě poskytovatelů registrovaných 
sociálních služeb, které do 30. listopadu 
letošního roku podají žádost na přede-
psaném formuláři. Ten je umístěn na 
webových stránkách městského obvodu. 
Více informací prostřednictvím e-mailu: 
jjankova@moap.ostrava.cz nebo tel. č.: 
599 442 948.

ÚVODNÍK ZPRÁVY

T aké se těšíte, až to na Masa-
rykově a Jiráskově náměstí 
zavoní jehličím, svařákem 

a krajovými dobrotami, až se prostor 
historického centra města rozezní 
koledami a vy si budete moci se vším 
všudy vychutnat pohodu blížících 
se Vánoc i veselí pravého vánočního 
jarmarku? Ten okamžik se blíží! Stačí 
si počkat do desáté hodiny soboty 
28. listopadu, přičemž rozsvícení vá-
nočního stromu se uskuteční první 
adventní neděli v 17 hodin. 

„Denně v době od deseti do de-
vatenácti hodin budou mít návštěv-
níci možnost se na Masarykově ná-
městí seznámit s ukázkami práce 
řemeslníků, v odpoledních hodi-
nách se na pódiu vystřídají pěvec-
ké a folklorní soubory, písničkáři, 

swingové a jazzové kapely, velké 
hudební orchestry i interpreti čes-
ké populární hudby,“ představuje 
bohatou kulturní náplň této dlou-
hodobé akce starostka Petra Bern-
feldová. Vánočními trhy ožije i Kuří 
rynek, kde nebudou chybět dobové 
hry a výtvarné dílny pro děti, stán-

ky s rybími, zabijačkovými a dal-
šími specialitami, zimní kino ani 
přenos adventních koncertů. Na co 
se tedy můžete těšit? Například na 
roztomilé zdobení stromků dětmi 
z mateřských škol obvodu, které se 
uskuteční 1. prosince, na mikuláš-

ský ohňostroj 5. prosince v 19 hodin 
nebo na vánoční diskotéku s loso-
váním a odměnou pro všechny děti 
(10. prosince). Program 30. listo-
padu zpestří vystoupení souborů 
mateřských, základní a středních 
škol obvodu i Rotary klub, v úterý 
1. prosince vystoupí folklorní sou-
bor Pentla a skupina Come and 
Play, středa 2. prosince bude pat-
řit Pop Academy i kapele Veselky 
a čtvrtek 3. prosince Rozmarýnu, 
Acustriu Václava Fajfra i pořadu Le-
gendy se vrací. O tom, co všechno 
je pro návštěvníky na obou náměs-
tích připraveno, budeme detailně 
informovat v prosincovém vydání 
zpravodaje. Jedno je jisté. Vánoč-
ní jarmark skončí až 23. prosince 
v 19 hodin. 

Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na svém říjnovém 
zasedání schválila další prodlouže-
ní slev na nájemném pro podnika-
tele působící v prostoru uzavřené 
Nádražní ulice. „Původní tři mě-
síce – od července do září – jsme 
prodloužili o další měsíc a půl, 

takže původní termín se posou-
vá až do poloviny listopadu,“ říká 
starostka Petra Bernfeldová. „Už 
první tři měsíce pro obvod zname-
naly ztrátu 980 tisíc korun z příjmů 
z nájmů, ale podstatnější pro nás 
bylo podpořit podnikatele, kteří 
vsadili na centrum a na Nádražní 

ulici, a kvůli rekonstrukci této ko-
munikace se dostali do nezávidě-
níhodné situace. O podporu jsme 
požádali město, které ji schválilo 
ve výši 500 tisíc korun,“ uzaví-
rá starostka a dodává, že slevy na 
nájemném se týkají 16 nebytových 
prostor obvodu.

Slevy na nájemném

VÁNOčNÍ jARmARK

Vánoční trhy budou letos nejen na Masarykově náměstí, ale jehličí a svařák provoní i Jiráskovo náměstí. 

26 dnů potrvá  
vánoční jarmark 
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ZmiZí Skelet budovy?
Již déle než 25 let hyzdí centrální 
městský obvod skelet budovy na-
proti Domu kultury města Ostravy. 
V září zastupitelstvo statutárního 
města Ostravy konečně schválilo 
dodatek ke kupní smlouvě se sou-
časným vlastníkem stavby, a to ve 
smyslu úpravy podmínek uvedené 
kupní smlouvy. „Jsem velmi ráda, 
že se současný vlastník k problé-
mu postavil čelem, a věřím, že své 
závazky vyplývající ze schváleného 
dodatku splní. Jde o tři hlavní ča-

sové milníky, kdy nejdůležitější je 
ten, že stavba má být dokončena 
nejpozději do 31. prosince 2017,“ 
uvedla Petra Bernfeldová, starostka 
obvodu. „K prodloužení realizace 
stavby, která vyplývala z původní-
ho znění kupní smlouvy, se vyja-
dřovala i rada našeho obvodu na 
svém zasedání 6. května 2015, kde 
nám byl projekt představen. Po 
zvážení všech pro a proti jsme jed-
nohlasně doporučili zastupitelstvu 
města dát investorovi ještě jednu 

šanci, ale za tvrdých podmínek. 
Tyto byly zakomponovány do do-
datku kupní smlouvy.“ 

přijměte pozvání na malou imaginární 
procházku centrem města. V poslední 
době se tady totiž objevilo několik 
nových míst, která nabízejí příjemnou 
možnost trávení volného času a splňují 
tak představy vedení obvodu o tom, jak 
co nejlépe využít volných nebytových 
prostor ve středu Ostravy. Naším 
dlouhodobým cílem je přivést do centra 
opět život, dát lidem z obvodu, jiných 
částí města i návštěvníkům Ostravy 
příležitost se tu pobavit. I proto nás 
při obsazování nebytových prostor 
zajímá především způsob jejich využití. 
Atraktivita projektu, s nímž podnikatelé 
vstupují do obvodem vyhlášených 
výběrových řízení, je z našeho pohledu 
mnohem důležitější než výše nájmu. 
Naší prioritou není na volných 
nebytových prostorách vydělávat, 
ale jejich promyšleným obsazením 
zvýšit přitažlivost centra a přivést sem 
návštěvníky nejen ve všední den, ale 
zejména o víkendu. Dělá mi radost, 
když vidím, že v Sí Restaurantu v pasáži 
Vesmír, kde obvod dal prostor restauraci 
s mezinárodní kuchyní, to žije, že se 
bistru Hogo Fogo v Chelčického ulici 
daří. Věřím, že si zákazníky získají 
v Puchmajerově ulici nově otevřené 
pekařství a kavárna Just Donut i salon 
krásy OlaRose, či Zámecká kavárna na 
rohu Puchmajerovy a Zámecké ulice, 
která rovněž vznikla v nebytových 
prostorách obvodu. A tak bych mohla 
pokračovat dál, vždyť v posledních dvou 
letech jsme podobnými projekty obsadili 
38 volných míst! A zaplňujeme další, 
o čemž svědčí například nově vznikající 
polévkový bar v blízkosti zastávky 
na Českobratrské ulici. Samozřejmě 
nezůstáváme jen u prvotního kroku, 
kdy podnikatelům poskytneme prostor 
k realizaci jejich záměrů. Chceme ty, kteří 
vedení obvodu pomáhají vytvořit nejen 
z centra města příjemné a společensky 
atraktivní prostředí, podporovat i nadále. 
Jednou z cest je například katalog služeb, 
který jsme loni vydali v tištěné podobě 
a nyní je průběžně aktualizován na 
webových stránkách obvodu. Od nového 
roku budeme zajímavé novinky a tipy, 
kam v centru zajít, uvádět i v našem 
zpravodaji. Ať každý vidí, jak centrum 
pulzuje životem!

 Petra Bernfeldová,
 starostka (Ostravak)



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

Arbesova  3+1, 1+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Křišťanova 802/8 2+1
Mánesova 2784/2 3+1
Na Náhonu 335/14  2+1
Na Liškovci 1072/8 3+1, 1+1
Nádražní 996/195 2+1, 3+1
Nádražní 544/168 3+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Palackého  2+1, 1+1
Poštovní 345/23 2+1, 1+1
Střelniční 10/1 3+1
Šafaříkova 288/14 4+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1

Děti z centra Ostravy vyrazí DO hOr

CENTruM OčIMA STuDENTů

Celkem 1110 dětí z osmi mateřských 
a osmi základních škol městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz vyrazí 
v období od 1. listopadu letošního roku 
do 29. dubna příštího roku v rámci 

ozdravných pobytů do hor za čerstvým 
vzduchem. 

Pobyty s názvem Do přírody za 
zdravím jsou rozčleněny do tří samo-
statných celků. První projekt potrvá po 

celou dobu realizace a je určen žákům 
ze základních škol Gajdošova, Matiční, 
Nádražní, Ostrčilova, Zelená, Gen. Píky 
a Waldorfská. V rámci čtrnácti deseti-
denních turnusů se tak postupně na 
horách vystřídá 807 žáků a 91 peda-
gogů. Jako první vyrazí již v listopadu 
žáci Základní školy Gajdošova a projekt 
ukončí žáci ze Základní školy Gen. Píky.

Osmdesát dětí a šest dospělých 
ze Základní školy Gebauerova čeká 
v rámci druhého projektu pětidenní 
pobyt na horách, a to od 7. do 12. lis-
topadu. Poslední – třetí – kategorií jsou 
pětidenní pobyty dětí z mateřinek, 
které budou realizovány od 12. lis-
topadu do 12. prosince. Na šesti tur-
nusech se postupně vystřídá 223 dětí 
z mateřských škol Šafaříkova, Dvo-
řákova, Blahoslavova, Lechowiczova, 
Poděbradova, Na Jízdárně, Varenská, 
Ostrčilova a 36 dospělých. Jako prv-
ní vyrazí do přírody mrňousci z MŠ 

Šafaříkova, Dvořákova a Blahoslavo-
va a akci ukončí v polovině prosince 
děti z MŠ Ostrčilova. „Jsme rádi, že se 
nám i letos podařilo získat dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ČR 
a Ministerstva životního prostředí ČR 
a děti tak mohou v době, kdy Ostravu 
a okolí dusí smog a inverzní počasí, 
vyrazit do hor za čistým vzduchem,“ 
vysvětluje Vít Macháček, místostaros-
ta obvodu. 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz přispěje na zmíněné pobyty 
dětí a jejich doprovodu 745 tis. korun, 
celková výše dotace činí 3,121 milionu 
korun. 

„Projekty jsou realizovány za fi-
nanční podpory SFŽP ČR a MŽP“.

V pátek 16. října se zástupci 
obvodu setkali se skupinou 
studentů z pražské Fakulty 

architektury ČVUT, kteří se ve svých 
projektech věnují smysluplnému 
vyplnění proluk v okolí Masarykova 
náměstí. „Prvotní impulz přišel ze 
strany vedení školy, která nás oslo-
vila na základě veřejných debat tý-
kajících se oživení centra Ostravy. 
Spolupráci považujeme za přínos-
nou i proto, že slibuje nejen odvážná 
řešení budoucích architektů a urba-
nistů, ale také neotřelý pohled zven-
čí, nezatížený zdejším prostředím 
a konzervativními úvahami starou-

sedlíků o tom, jak by centrum mělo 
nebo nemělo v budoucnu vypadat,“ 
konstatuje starostka Petra Bernfel-
dová. Vedení obvodu poskytlo ČVUT 
v Praze v srpnu podklady o pěti 

pozemcích, jimiž se nyní zabývá 
27 studentů. „Ti nám na workshopu 
ve dnech 6. až 8. listopadu představí 
své prvotní nápady. V polovině ledna 
pak budou své projekty v Ostravě ve-

řejně prezentovat, práce budou vy-
staveny i v budově radnice obvodu,“ 
těší se starostka na výsledky spolu-
práce. Další setkání vedení obvodu 
se studenty, tentokrát z jedné z nej-
prestižnějších škol určených pro 
budoucí architekty – švýcarského fe-
derálního technologického institutu 
v Zürichu, (ETH) –, se uskutečnilo 
ve středu 21. října. Studenti v čele 
s profesorkou Ita Heinze-Greenberg 
si v rámci své návštěvy Ostravy, or-
ganizované ostravským architektem 
Tadeášem Goryczkou, prohlédli 
i budovu radnice obvodu včetně je-
jího zázemí.

Úspěch na dnech 
zdraví 
Ve čtvrtek 1. října se devět žáků devátých 
ročníků zúčastnilo dne zdraví, který připra-
vila Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-
-Mariánských Horách. Všechny zúčastněné 
přivítala ředitelka školy Eva Kazdová a pak 
už přítomné čekal bohatý program. Žáci se 
v průběhu dne zúčastnili přednášky o ajur-
védě a józe. A aby nezůstalo jen u teorie, 
mohli si vyzkoušet bylinné čaje a dozvědět 
se více o jejich účincích. Na programu ne-
chyběla ani kontrola očí, váhy, tlaku, ba 
i tuku v těle. Děti si program užily přede-
vším díky ochutnávkám zdravých sladkých 

i slaných pochoutek, například čočkových 
burgrů, cizrnových, avokádových či řepo-
vých pomazánek a spousty dalších celo-
zrnných a kukuřičných dobrot.

Jelikož všichni víme, že kromě zdravého 
jídla a teorie je dobré sportovat, nezahá-
leli žáci ani v tomto směru. Turnaj v ping-
-pongu, ringu a volejbalu měl velký úspěch 
a na svědomí mnohý úsměv. Mezi dvanácti 
školami a zhruba 120 žáky jsme se rozhod-
ně neztratili – vyhráli jsme sportovní část 
a náš žák Radim Peňáz byl vyhlášen nej-
úspěšnějším chlapcem celého dne. Jsme 
hrdi na tento úspěch a rozhodně se zúčast-
níme příště.  zuzana holubová, 

 zŠ nádražní

Projekt 72 hodin

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických 
aktivit, které se v ČR konaly již počtvrté, 
a to v termínu 8.–11. října. Cílem projektu 
72 hodin bylo zapojit co nejvíce mladých 
lidí do dobrovolnických aktivit a přesvědčit 
je, že jejich pomoc je potřebná.

Naše škola se do tohoto projektu za-
pojila již potřetí. Ve čtvrtek 8. října se žáci 
9. ročníku (pod vedením Jany Dvořákové 
a Petra Kohuta) dali do úklidu okolí ško-
ly a přilehlého parku. Počasí nám přálo 
a práce šla velmi pěkně od ruky. I když je 
park i okolí školy pravidelně uklízeno, našli 
jsme přesto spoustu odpadků. Velké dile-
ma nastalo u jedné z laviček, kde si někdo 
pravděpodobně zapomněl dvoje nové, ješ-
tě zabalené boty. Po poradě jsme je raději 
zanechali na místě. Snad se pro ně nový 
majitel vrátil. Celkem jsme nasbírali sedm 
plných pytlů odpadků. Jako poděkování za 
tuto aktivitu si žáci mohli za symbolickou 
cenu 30 korun objednat trika s logy projek-
tu 72 hodin. anna Krasulová,  
 ředitelka zŠ Gajdošova

Velká cena 
malých zoologů
Žáci 5. třídy Waldorfské základní školy v uli-
ci Na Mlýnici vyhráli letošní Velkou cenu ma-
lých zoologů, kterou na přelomu září a října 
pořádala ostravská zoo. Soutěže, která 
spojuje prověření přírodovědných znalostí 
žáků 4. a 5. tříd s jejich schopností orientace 
a sportovního výkonu, se zúčastnilo 72 sed-
mičlenných družstev z 26 škol nejen z Ost-
ravy, ale i z dalších okresů Moravskoslezské-
ho kraje. Klání malých zájemců o zoologii 
probíhalo ve dvou kolech. První kolo mělo 
formu orientačního běhu v areálu zoologic-
ké zahrady. U pavilonu Čitván pak došlo na 
poznávací soutěž a vědomostní kvíz. Finále 
se zúčastnilo šest nejlepších družstev, která 
změřila své zoologické znalosti na šesti sou-
těžních stanovištích. Odměnou pro vítězné 
družstvo kapitána Hynka Tejkala byla ná-
vštěva žirafího stáda. 

Waldorfská zve
Waldorfská ZŠ a MŠ, Na Mlýnici 36, Ost-
rava-Přívoz, zve zájemce o waldorfskou 
pedagogiku na dny otevřených dveří. V pá-
tek 27. listopadu od 8 do 12 hodin mohou 
zájemci nahlédnout do výuky a v sobotu 
28. listopadu se od 10 do 15 hodin mohou 
zúčastnit tvůrčí dílny a vánočního bazaru. 
Přijďte si vytvořit adventní věnec, vánoční 
ozdoby nebo ozdobit svíčku. Ve 12 hodin 
beseda o waldorfské pedagogice. 
 www.zswaldorfostrava.cz

Ve čtvrtek 8. října byla otevřena nová 
pětikilometrová běžecká trasa Free-
Run v Komenského sadech. Zaběhat 
si přišli i starostka městského obvo-
du MOaP Petra Bernfeldová a pri-
mátor města Ostravy Tomáš Macura. 
Akci podpořil také Leopold Sulovský 
a bývalá špičková atletka Taťana Ne-
toličková Kocembová.

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace: 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
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Nádražní 996/195, 3+1, 2+1
Prostorné byty s parkováním ve dvoře

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

V minulých dnech navštívili radnici studenti z pražského ČVUT (vlevo) a také studenti z jedné z nejprestižnějších škol určených pro budoucí 
architekty ETH Institutu v Zürichu (vpravo), jejímž absolventem byl i Albert Einstein a dalších zhruba 15 nositelů Nobelovy ceny.

studenti představí své 
projekty v listopadu

745   tis. korun investuje 
obvod do ozdravných 
pobytů dětí 

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orientač-
ní. Z důvodu momentálního stavu v daný 
den (parkující vozidla, stavební práce aj.) 
mohou být kontejnery přistaveny v nej-
bližším možném okolí uvedené adresy. 
Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy 
v době od 7 do 14 hodin a odváženy násle-
dující den rovněž v těchto hodinách. 
2. 11. 
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahepjukova 
19, Ahepjukova 29, Gen. Janouška 1, Gen. 
Janouška 10, Gen. Píky 1A, Lechowiczova 
13, Lechowiczova 19, Gen. Píky 16, Gen. 
Píky 17, Gen. Píky 26.  
3. 11. 
Josefa Brabce 43–45, Lechowiczova 31, Jo-
sefa Brabce 11, O. Motyky 2–4, Hornopolní 
43, Hornopolní 53, Sládkova 16, Varenská 
16, Varenská 32–34, Vítkovická 6, Vítkovic-
ká 14–16, P. Křičky 1. 
4. 11. 
P. Křičky 15, P. Křičky 26, P. Křičky 23, 
Gajdošova 47, Gajdošova 11, Gajdošova 6, 
Dr. Malého 25, Dr. Malého 60, Zelená 47, 
Zelená 55, Šalamounská 4, Na Jízdárně 19. 
5. 11. 
Zelená 61, Zelená 32, Na Široké 16, Na Širo-
ké 25–27, Foerstrova 20, 28. října 153, Bieb-
lova 20, Bieblova 3, Sokolská 82, Poděbra-
dova 60, Poděbradova 63, Nádražní 73. 
9. 11. 
Mánesova 9, Mánesova 18, Mánesova 21, 
Maroldova 4, Mariánskohorská 2, Marián-
skohorská 3, Mariánskohorská 17, Engel-
müllerova 4, Engelmüllerova 14, Arbesova 
3, Gebauerova 12, Muglinovská 33. 
10. 11. 
Křižíkova 16, Jindřichova 14–16, Verdun-
ská 5–7, Zborovská 8–10, Nádražní 109, 
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Slavíčkova 5–7, 
Sokolská tř. 69–71, Gregorova 16, Na Běli-
dle 8, Vítězná 6–8.
Další rozmísťování bude pokračovat na 
jaře 2016.

Uzavírky
S blížící se zimou pomalu končí řada 
uzavírek silnic, které letos od jara do 
podzimu Ostravu opravdu potrápily. Do 
8. listopadu bude z důvodu opravy po-
vrchu vozovky zcela uzavřen úsek v uli-
ci Palackého od ulice Hlučínské po ulici 
Karla Líby, do poloviny listopadu potrvá 
také úplná uzavírka ulice Repinovy a na-
vazovat bude od 16. 11. do 13. 12. úplná 
uzavírka ulice Engelmüllerovy v úseku 
od ulice Nádražní po ulici Repinovu. Do 
30. listopadu musí řidiči počítat se zú-
žením na jeden jízdní pruh také v ulici 
Hlučínské (III/46611), kde probíhají prá-
ce v souvislosti s rekonstrukcí vodovodní 
sítě. Neprůjezdná bude do konce listopa-
du také ulice Nádražní mezi křižovatka-
mi ulic 30. dubna a Českobratrská a Čes-
kobratrská a Stodolní.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní vítání občánků. Akce se mohou zú-
častnit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt 
na území našeho obvodu. Pro děti naro-
zené v uplynulých měsících se koná vítání 
občánků v sobotu 12. prosince. Ti, kteří 
neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou 
přihlásit do 21. listopadu na oddělení ma-
triky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 599 442 855. 
Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, 
je připraven dárek a pamětní listina.

Informace 
pro opatrovníky 
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový 
občanský zákoník č. 89/2012 Sb., podle ně-
hož je nutné u osob, které byly před účin-
ností tohoto zákona zbaveny nebo ome-
zeny ve způsobilosti k právním úkonům, 
zahájit nejpozději do 31. prosince 2016 
řízení o přezkumu svéprávnosti. V opač-
ném případě budou tyto osoby od 1. led-
na 2017 považovány za zcela svéprávné, 
což znamená, že budou moci samostatně 
právně jednat, hospodařit s finančními 
prostředky, nakládat s movitým i nemo-
vitým majetkem apod. Doporučujeme 
proto opatrovníkům osob, které byly před 
účinností nového občanského zákoníku 
zbaveny způsobilosti k právním úkonům 
nebo v této způsobilosti omezeny, podat 
k příslušnému okresnímu soudu návrh na 
přezkoumání svéprávnosti tak, aby řízení 
bylo včas zahájeno. Více informací: odbor 
sociálních věcí ÚMOaP, oddělení sociálních 
služeb, Nádražní 110 (tramvajová zastávka 
Křižíkova) nebo na tel. č.: 599 442 648.

Hledáme 
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak chcete pomoci za-
toulané fence nebo pejskovi? Požádejte 
o bližší informace třebovický útulek pro 
psy prostřednictvím telefonního čísla 
602 768 795 nebo e-mailem: útulek@
ostrava.cz. Útulek je otevřen denně kro-
mě pondělí od 10 do 17 hodin. www.utu-
lekostrava.cz a na facebooku na https://
www.facebook.com/utulekostrava.

Kontaktní 
pracoviště na 
jednom místě
Od 29. září je otevřena nová budova Kraj-
ské pobočky Úřadu práce České republiky 
v Ostravě, a to v ulici Zahradní 368/12, 
Moravská Ostrava (naproti vchodu do 
Akademického filmového klubu – kina 
Vesmír). V přízemí mohou klienti vyřizo-
vat své záležitosti týkající se poradenství 
v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikací. 
V dalších patrech jsou poskytovány služ-
by trhu práce a politiky zaměstnanosti 
(příspěvek na veřejně prospěšné práce, 
příspěvek na společensky účelná pracovní 
místa, příspěvek pro uchazeče o zaměst-
nání k výkonu samostatné výdělečné čin-
nosti, překlenovací příspěvek, příspěvek 
na zapracování a příspěvek při přechodu 
na nový podnikatelský program a příspěv-
ky při zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením).

Do prostorů uvolněných v budově v ulici 
30. dubna se díky přestěhování Krajské po-
bočky ÚP ČR postupně přestěhují zaměst-
nanci, kteří mají na starost dávky pro osoby 
se zdravotním postižením a dávky státní 
sociální podpory (dosud v ulici Pivovarské). 
K vyřízení záležitostí týkajících se zpro-
středkování zaměstnání, podpory v neza-
městnanosti, dávek pro osoby se zdravot-
ním postižením, pomoci v hmotné nouzi 
a státní sociální podpory bude teď uchaze-
čům stačit jedna návštěva Úřadu práce ČR 
na jedné adrese, a to v ulici 30. dubna.

Hranice okrsku je tvořena ulice-
mi Přívozskou, Českobratrskou, 
30. dubna, Sokolskou třídou, levým 
křídlem Magistrátu města Ostra-
vy, řekou Ostravicí a Komenského 
sady až po Vodní svět Sareza. Do-
minantami okrsku jsou levé křídlo 
magistrátu na Prokešově náměstí, 
dále knihovna a radniční restaurace 
na tomtéž místě, část Komenského 

sadů, lávka pro pěší a polský kon-
zulát. V sadech, kde je velmi často 
řešen volný pohyb psů, se vyskytují 
osoby bez přístřeší, které zde kon-
zumují alkohol a znečišťují veřejné 
prostranství, a zvlášť v zimním ob-
dobí se uchylují na veřejné toalety 
v budově magistrátu. Problémem je 
také neoprávněné parkování vozi-
del na Prokešově náměstí. 

Ulice v okrsku
30. dubna – od Prokešova náměstí 
po ulici Přívozskou; Blahoslavova, 
Bráfova, Českobratrská – od mostu 
Pionýrů po ulici Přívozskou; Hero-
dova, Horova, Komenského sady, 
Prokešovo náměstí, Přívozská, Sa-

dová; Sokolská třída – od Prokešova 
náměstí po ulici Českobratrskou.

Ulice Českobratrská, Sokolská tří-
da, Matiční, pravé křídlo Magistrátu 
města Ostravy a řeka Ostravice tvoří 
hranice okrsku, jehož dominanta-
mi jsou pravé křídlo magistrátu na 
Prokešově náměstí, klub Parník, 
budova Technoprojektu a most Pi-

onýrů přes řeku Ostravici. V okolí 
klubu Plan B u zastávky MHD Most 
Pionýrů je často znečišťováno veřej-
né prostranství. Podchod pod mos-
tem Pionýrů bývá objektem zájmu 
osob bez přístřeší a problémových 
jedinců, kteří zde konzumují alko-
hol. Především v zimě se tyto osoby 
uchylují do pilíře mostu a teplovod-
ních kanálů, kde znečišťují veřejné 
prostranství. Největší problemati-
kou v okrsku je ulice Matiční, kde 
se často objevují případy parkování 
vozidel na chodníku.

Ulice v okrsku
Českobratrská, Matiční, Prokešovo 
náměstí, Sokolská třída.

Před radnicí centrálního městské-
ho obvodu budou již na jaře krásně 
kvést trvalky, byliny a cibuloviny 
ve fialovo-stříbřité kombinaci. Ex-
tenzivní záhon ve tvaru písmene 
U o celkové rozloze 76 m², který je 
umístěn v parterové části u kašny, 
již na podzim osadili a připravili 
pracovníci Technických služeb Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. Ti budou 
třikrát ročně zajišťovat odplevelení, 
jarní opravný řez, odstranění su-
chých částí, přihnojení, doplnění 
mulčovací kůry a zálivku. 

PřeDstavujeme okrskáře

květinové záhony 

Bezpečnost

Martina  
Micorková
okrsek A 03 

Vladimíra
Zapletalová
okrsek A 04

V okolí podzemních kontejnerů nevznikají hromady odpadu, jak to často bývá na stanoviš tích s běžnými kontejnery. 

EFEKtNí I EFEKtIVNí  
pODZEMNí KONtEJNERy
Z kvalitnění nakládání s od-

pady, zpříjemnění prostoru 
v blízkosti obytných domů 

i zamezení útoků vandalů, kteří 
mnohdy odpadky rozmetávají po 
širokém okolí, to byly hlavní důvo-
dy, které v loňském roce motivovaly 
vedení městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz k realizaci pro-
jektu financovaného z Operačního 
programu Životní prostředí. Jeho 
předmětem bylo zřízení sedmi pod-
zemních a polopodzemních kontej-
nerových míst s celkem 21 kontejne-
ry na tříděný odpad, tedy na plasty, 
papír a sklo, každý o objemu 3 m³. 

Podle Dalibora Mouky, místosta-
rosty městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, patří k příjemným 
změnám, které zavedení podzem-
ních kontejnerů provázejí, i méně 
časté vyvážení díky jejich většímu 

objemu, úspora plochy, na níž jsou 
umístěny, a snížení hlučnosti při 
vhozu, a to zejména v případě skla. 
„Pozitivní je i to, že v místech, kde už 
podzemní kontejnery jsou, nevzni-
kají hromady odpadu, jak to často 
bývá na stanovištích s běžnými kon-
tejnery,“ doplňuje Dalibor Mouka 
s tím, že odvoz odpadů na náklady 
města zajišťuje OZO Ostrava. 

První etapa zavádění podzemních 
kontejnerů, která se týkala Partyzán-
ského náměstí a ulic Mánesova, Ahe-
pjukova, Gen. Janouška, Lechowi- 
czova, Na Jízdárně a Varenská, měla 
mezi obyvateli žijícími v uvedených 
lokalitách pozitivní ohlas. „Ten nás 
podpořil ve snaze zkulturnit podob-

ným způsobem prostředí i v jiných 
částech obvodu,“ říká místostaros-
ta Dalibor Mouka a upozorňuje na 
fakt, že tento krok nebyl nijak jed-
noduchý. „Obvod je bohužel z velké 
části hustě protkán inženýrskými 
a telekomunikačními sítěmi, takže 
nás čekala vleklá a náročná jednání 
s jednotlivými subjekty, které nám 
provedení našeho záměru musely 
umožnit. Nicméně jsme byli úspěš-
ní, takže do konce letošního roku 
by se podzemní kontejnery měly 
objevit i v ulicích Hornopolní, Zele-
né, Nedbalově a Gen. Píky. Mezitím 
hledáme možnosti, jak toto efektní 
i efektivní nakládání s odpady zavést 
i v dalších místech.“
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Handicapovaní stolní tenisté 
vybojovali devět medailí! 

Hlavní trasa vedoucí k Masarykovu náměstí, ulice 28. října, prošla v předchozích týdnech rozsáhlou rekonstrukcí a změnami k lepšímu. 
Akce, která musela být prodloužena kvůli archeologickému průzkumu a dalším nepředvídatelným okolnostem, vstupuje do svého finiše. 

dobrovolníci 
uklízeli 
V pátek 2. října se pustili pracovníci pivo-
varu Staropramen v rámci dobrovolnické 
akce Dny, kdy pomáháme aneb Communi-
ty Days 2015 do úklidu Husova sadu, okolí 
pivovaru a indiánského městečka v Ostra-
vě-Fifejdách. Kromě úklidu tito dobrovolní-
ci zajistili rovněž výsadbu trvalek i nátěry 
mobiliáře. Starostka Petra Bernfeldová jim 
za tuto činnost přišla do Husova sadu osob-
ně poděkovat. Akce se zúčastnil i vrchní 
sládek pivovaru Ostravar Roman Richter.

Čisté zuby –  
zdravé zuby 
Ve středu 4. listopadu od 16 do 17.30 hodin 
se v poradně Cesta těhotenstvím (Česko-
bratrská 13, u Husova sadu) uskuteční bez-
platný program pro rodiče s dětmi do 4 let 
Čisté zuby – zdravé zuby. V případě zájmu 
se prosím přihlaste předem (e-mail: porad-
na@dlanzivotu.cz, mobil: 605 32 92 32). 
 více na www.dlanzivotu.cz

nové mateřské 
centrum 
Od 5. listopadu se mohou rodiče miminek 
a dětí předškolního věku nově pravidelně 
setkávat v novém mateřském centrum 
při Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě-Přívoze, 
v ulici Na Mlýnici 36. Budou zde probíhat 
besedy a workshopy s tematikou kontakt-
ního rodičovství, zdraví a výchovy dětí, tě-
šit se můžete také na aktivity pro nejmenší 
(cvičení a hry s dětmi, tvoření, zpívání aj). 
Centrum bude v provozu každý čtvrtek do-
poledne mezi 8 a 10.30 hod. Více informací 
o centru a program centra naleznete na 
webu www.lanade.cz/m-centrum/. Vstup-
né 80 korun zahrnuje vstup do herny, na 
besedu/workshop, aktivity pro děti a ob-
čerstvení. 

historické 
motocykly 
Kulturní život v Ostravě zpestří nová stá-
lá expozice historických motocyklů, která 
bude otevřena od 7. listopadu na výsta-
višti Černá louka v pavilonu C. Historické 
motocykly věnoval Moravskoslezskému 
kraji akademický sochař Miroslav Rybička, 
který téměř půl století tyto „krásky“ sbíral 
a restauroval. Vystaveny budou motocykly 
z období 20. – 70. let minulého století, od 
všech předních světových výrobců. V pavi-
lonu na návštěvníky bude čekat nejen 40 
strojů, ale také replika retro dílny z 30. let 
minulého století. Součástí expozice bude 
i velká sbírka příslušenství a doplňků k mo-
tocyklům, například díly motorů, převodo-
vek, blatníky, řídítka a mnoho dalšího. 

velká cena Ostravy 
Městský svaz stolního tenisu Ostrava pořá-
dá v neděli 6. prosince v areálu TJ Ostrava 
za finanční podpory Magistrátu města Os-
travy turnaj ve stolním tenise pro amatéry 
a neregistrované. Prezentace bude probí-
hat do 8.30 hodin, startovné zdarma.
  více na www.ostravskypinec.cz

BlahOpřeJeme JUBIlantŮm naŠehO OBvOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Českobratrská 1888/14  
– prodejna, 280,9  m2 

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

v městském obvodu moravská Ostrava a přívoz 
se v listopadu dožívá 90 a více let:
Ljubomir Andreev, Drahoslava Bacíková, Margita Cinová, Jarmila 
Drozdková, Helena Fousková, Vilma Galisová, František Gavenda, Ludmila 
Hrnčárová, Jarmila Jurečková, Jana Lukovská, Štěpánka Martiniková, Alena 
Martinková, Ludmila Novotná, Arnošt Onderka, Ludmila Ostárková, Libuše 
Ostrá, Jiřina Pavlásková, Ida Procházková, Ladislav Sitek, Aloisie Stodůlková, 
Anna Točoňová, Ingeborg Uvírová, Jan Vala, Marie Vašková

Ve  sportovním  areálu  Tělovýchov-
né  jednoty  Ostrava  proběhl  v  říjnu 
11.  ročník  mezinárodního  turnaje 
handicapovaných  stolních  tenistů 
Czech  Open  2015  –  Para Table Ten-
nis,  kterého  se  zúčastnilo  154  spor-
tovců  a  38  členů  realizačních  týmů 
z 26 zemí.

„Od  vzniku  turnaje  v  roce  1995 
je  hlavním  zájmem  organizátorů 
umožnit  co  největšímu  počtu  čes-
kých  postižených  stolních  tenistů 
porovnat  výkonnost  se  sportovci 
jiných  států,“  řekl  Tomáš  Staníček 
z  TJ  Ostrava.  „Celkem  devatenáct 
nominovaných  hráčů  z  České  re-
publiky tak vybojovalo devět medai-
lí,  z  toho  byly  dva  kovy  nejcennější, 
tři  stříbrné  a  čtyři  bronzové.  Zlaté 

medaile  získali  v  soutěži  družstev 
v  kategorii  TM1-2  (vozíčkáři  s  nej-
větším  postižením)  dvojice  Suchá-
nek  a  Zvolánek  a  v  kategorii TM6-7 

Daniel Horut a Despineux Ben Ashok 
(BEL). Kromě toho se naši reprezen-
tanti radovali v soutěžích družstev ze 
stříbrné  medaile  v TM4,  kterou  zís-
kali Jiří Žák s Vitaliy Popokem (UKR). 
Bronzovou v kategorii TFM11 vybo-
jovali  Marek  Chabičovský  s  Květou 
Telvákovou.  V  jednotlivcích  stříbro 
získali  Jiří  Suchánek  (SM2)  a  Daniel 
Horut  (SM7)  a  bronzové  medaile  si 
odvezli Martin Zvolánek (SM2), Ivan 
Karabec  (SM10)  a  Marek  Chabičov-
ský (SM11). Naše ženy tentokrát pro 
boje o medaile nenašly dostatek sil.“

Kompletní  výsledky  Czech  Open 
2015 – Para Table Tennis najdete na: 
www.czechopenostrava.com  a  po-
drobné informace, články a fotogra-
fiei i na: https://www.facebook.com/
czechopenostrava.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106 267,69 m2
Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Českobratrská 611/17 62,35 a 41,86 m²
Čs. legií 1222/22 314,11 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Na Jízdárně 2895/18 14,84; 33 a 60,9 m²
Na Hradbách 695/10 41,5 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 111,41 m²
Sládkova 373/6 26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²

11.  ročník 
Czech Open 

Zlato vybojovala úspěšná česká dvojice Suchánek a Zvolánek (uprostřed).

nenahrávejte 
zlodějům
Počátkem listopadu, kdy parkoviště 
u všech hřbitovů v celé Ostravě budou 
doslova přeplněná v souvislosti s Pa-
mátkou zesnulých, by si řidiči měli dávat 
mnohem větší pozor na správné parko-
vání. I tento památný den totiž může 
narušit poškození či vloupání do vozidla, 
s nímž sem přijedete. 

Proto parkujte pouze na vyhrazených 
parkovištích a osvětlených místech. Vždy 
zkontrolujte, že jste vozidlo uzamkli. 
Cenné věci, tašky – i prázdné – a kabel-
ky neponechávejte uvnitř auta. Nebuďte 
neteční v případě pohybu podezřelých 
osob, které nahlížejí do vozidel, oznamte 
spáchání protiprávního jednání na bez-
platnou linku 112, 156 či 158.

Zájezd seniorů
V úterý 20. října byl odborem sociálních 
věcí, oddělením sociálních služeb našeho 
městského obvodu uspořádán zájezd pro 
seniory na zámek ve Frýdku-Místku a poté 
do horského hotelu Čeladenka v Čeladné.

Před odjezdem přivítala účastníky zá-
jezdu starostka městského obvodu Petra 
Bernfeldová, která všem popřála krásné 
zážitky. Poté se autobus vydal do Frýdku-
-Místku na prohlídku zámku včetně muzea 
Beskyd. Následoval volný program na 
Frýdeckém náměstí, kde si senioři mohli 
prohlédnout zdejší nejstarší ulici. Posléze 
jsme se přemístili do horského hotelu Če-
ladenka, kde se po vydatném občerstvení 
uskutečnila prohlídka hotelu. Senioři měli 
možnost prohlédnout si pokoje i tzv. Lesní 
lázně. Paní provozní nabídla do budoucna 
účastníkům možnost vyzkoušet si jejich 
služby, kterých zde mají více než dost. Zá-
jezdu se zúčastnilo 45 spokojených senio-
rů z našeho městského obvodu, a přestože 
vládlo chladné podzimní počasí, nálada 
byla výborná a „účastníci zájezdu“ přijeli 
domů bohatší o nové zážitky i vědomosti.
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