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Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,

Zajímavé náměty budoucích architektů
Knihovna, bytové domy, obchody, 
restaurace, ale i pulzující nábřeží 
s kavárnami a sportovními areály 
nebo hradní lávka spojující Masary-
kovo náměstí s hradem. I tak by jed-
nou mohlo historické jádro Ostravy 
vypadat. Zatím ale jen v návrzích 
26 studentů Fakulty architektury 
ČVUT v Praze. Jejich recept, jak oživit 
centrum Ostravy, představili studen-
ti vedení obvodu i veřejnosti v pátek 
15. ledna na vernisáži výstavy semi-
nárních prací.

Budoucí architekti se ve svých pro-
jektech věnují vyplnění proluk v oko-
lí Masarykova náměstí. „Studenti ne-
měli žádné konkrétní zadání, museli 
si sami vybrat vhodnou proluku pro 
svůj projekt a vymyslet, co tam bude 
stát. Myslím si, že se tohoto úkolu 
zhostili více než dobře. Na výstavě 
představují své práce jak nejmlad-
ší studenti naší školy, tak i studenti 
vyšších ročníků, tudíž i úroveň prací 
je velmi odlišná,“ uvedl při zahájení 
výstavy Radek Lampa, vedoucí ate-
liéru Fakulty architektury ČVUT Pra-
ha. Spolupráce školy s obvodem byla 
zahájena na podzim loňského roku, 
vedení obvodu poskytlo škole údaje 
o pěti prolukách na svém území. 

„Prvotní impulz přišel již v loň-
ském roce ze strany vedení školy, 
která nás oslovila na základě ve-
řejných debat týkajících se oživení 
centra Ostravy. Spolupráci jsme po-
važovali za přínosnou hlavně proto, 
že slibovala nejen odvážná řešení 
budoucích architektů a urbanistů, 
ale také neotřelý pohled zvenčí. Byla 
jsem překvapena náměty studentů 
a tím, jak tuto problematiku chtějí 
řešit. Celá akce přinesla spoustu dů-
ležitých myšlenek a podnětů, s nimiž 
určitě budeme v budoucnu pracovat. 
V tuto chvíli považuji za nutné najít 
způsob propojení historického jádra 
centra s Dolní oblastí a Karolinou 
a také možnost, jak správně ucho-
pit výstavbu v okolí výstaviště Černá 
louka,“ reagovala na studentské prá-
ce starostka Petra Bernfeldová. 

V průběhu vernisáže každý z au-
torů ve zkratce představil svůj pro-
jekt a vysvětlil, proč navrhuje právě 
tuto stavbu a jaký by měla mít pro 
centrum přínos. „Jsem si jista, že 
nové bytové domy nabízející útulné, 
dostupné a pohodlné bydlení, urči-
tě pomohou centrum města oživit. 
A také nová kulturní místa,“ řekla Lu-
cie Hanzlíková, jejíž návrh se zabývá 

právě okolím Černé louky. Ta podle 
Lucie tvoří bariéru mezi spojením 
města a nábřežím. Velká část studen-
tů se zabývala prolukou na Masary-
kově náměstí, které má v současné 
době netypický tvar, a podle budou-
cích architektů by bylo správné ná-
městí vrátit klasický obdélníkový 
půdorys. „Záměrem mého projektu 
je doplnit proluku objekty s takovou 
funkcí, která bude odpovídat důle-
žitosti historického jádra a centra 
města. Blok jsem rozdělil na dvě části 
sloužící jako knihovna a radnice Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. Aby objekty 
nepůsobily mohutně, jsou rozdě-
leny do sedmi modulů, které mají 
evokovat štíty měšťanských domů 
otočených do náměstí,“ popisuje 
svůj projekt Petr Srogončík, který 
navrhuje, aby vnější plášť knihovny 
i radnice byl z některých stran tvořen 
mléčným sklem, jež umožňuje pro-
stup světla do interiéru, ale zároveň 
neoslňuje. „Tento projekt se mi líbil, 
nicméně stěhování naší radnice do 
nových prostor již není aktuální, ale 
určitě si zde dovedu představit jiné 
administrativní využití,“ dodává sta-
rostka. Fotoreportáž z vernisáže na-
leznete na straně 2. (hal)

ráda bych únorové Centrum otevřela pro 
některé z vás překvapivou informací: 
nejlíp v Česku se prý lidé umí bavit 
v Ostravě. Asi na tom skutečně něco 
bude, ostatně možností k tomu mají – 
například v našem obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz – docela dost. Zejména 
v uplynulém roce se tu konala spousta 
kulturních, sportovních, vzdělávacích 
a společenských akcí, které náš obvod 
uspořádal spolu s Centrem kultury 
a vzdělávání a dalšími organizacemi. 
Také letošní nabídka je v mnohém 
nevšední. Pravda, tu správnou atmosféru 
nakonec všemu stejně dáte vy sami, ať už 
svůj volný čas trávíte kdekoliv v našem 
obvodu a s kýmkoliv. Rozhodně ale 
nezapomínejte na to, že centrum baví! 
Protože to je věta, která otevírá dveře 
k malým dobrodružstvím a dobré náladě.
Zkuste si tedy zapsat do diáře pár 
poznámek. V úterý 9. února vás zveme na 
masopustní slavnosti, které jsme už loni 
rozšířili o jarmark. Jde o jednu z mnoha 
akcí, které potvrzují, že na náměstích 
a v ulicích centra se mohou lidé dobře 
a navíc stylově pobavit. A to díky 
zkušeným organizátorům, kteří hledají 
stále nové možnosti, jak nabídnout co 
nejkvalitnější zábavu. Už dnes se chystají 
i velikonoční slavnosti, a to na 28. března. 
Tentokrát jimi ožije Masarykovo náměstí. 
Na červen spolu s místními podnikateli 
plánujeme oblíbený Den dětí. Promítat 
bude letní kino, poprvé plánujeme 
promítání i v sadu Milady Horákové. 
Konec června bude patřit soutěžím 
netradičních plavidel, sjezdům vodáků, 
velkolepému pikniku, koncertům 
a atrakcím Rozmarných slavností 
Ostravice, listopad bude ve znamení 
Svatomartinských hodů.
V příštích měsících se zkrátka můžete těšit 
na pořádnou dávku jedinečných akcí 
i příjemných setkání. Proto zapomeňte 
na zimní letargii a melancholii a nalaďte 
se na radost a pohodu. Že sněží a vy si 
letos nestihnete zajet zalyžovat? Nevadí! 
Spousta zážitků na vás čeká i doma, 
v našem obvodu. Nechejte se inspirovat 
naší webovou rubrikou kamvcentru nebo 
zpravodajem a objevujte vše, co máte 
doslova na dosah ruky! 

 Petra bernfeldová 
 starostka

Zveme vás  
na zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 18. února se od 9 hodin koná za-
sedání zastupitelstva městského obvodu. 
Schůze se uskuteční v zasedací místnosti 
č. 306 Nové radnice (Prokešovo náměs-
tí 8). Program a materiály naleznete na 
www.moap.cz. 

užijte si masopust

Nenechte si ujít bujaré masopustní veselí 
s jarmarkem, hudebními vystoupeními, 
nejrůznějšími taškařicemi, tradičními mas-
kami i průvodem provázeným hudebníky! 
To za podpory obvodu Moravská ostrava 
a Přívoz už poosmé organizuje ostravské 
muzeum, které na této akci druhým rokem 
úspěšně spolupracuje s Centrem kultury 
a vzdělávání Moravská ostrava. ostravský 
masopust zahájí v úterý 9. února v 9 hodin 
jarmark, hlavní program s názvem Pod 
slovanskou oblohou aneb Masopustní ra-
dovánky pod ochranou radegasta a dalších 
staroslovanských bohů a bájných bytostí 
vypukne v 15 hodin. Podrobné informace 
o akci najdete na titulní straně kulturní pří-
lohy zpravodaje Centrum. 

Senior express 
Už téměř měsíc mají 70leté a starší oso-
by a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich 
doprovod k dispozici Senior express. jen 
během prvních dvaceti dnů bylo objedná-
no celkem 62 jízd! Vůz na základě objed-
návky vozí klienty například k lékaři a do 
zdravotnických zařízení, do domovů pro 
seniory a jiných zařízení sociálních slu-
žeb, na úřady a další instituce, případně 
k vyřízení osobních záležitostí nebo k ná-
vštěvě ústředního hřbitova. „Snažíme se 
občanům s trvalým pobytem na území 
našeho obvodu, kterým z důvodu vyššího 
věku nebo kvůli zdravotním potížím činí 
problém pohyb mimo domov, vyjít vstříc. 
Příjemným bonusem je i cena, která při 
cestě tam i zpět na území obvodu, včet-
ně maximálně 15minutové čekací doby, 
činí 20 korun a mimo obvod 40 korun, 
při jízdě a čekání delším než 15 minut se 
cena zdvojnásobuje. doprovod držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma,“ 
říká místostarosta Vít Macháček. Senior 
express je k dispozici v pondělí a středu od 
7 do 14 hodin a ve čtvrtek od 7 do 13 ho-
din s výjimkou státem uznávaných svátků. 
objednávky jsou přijímány na telefonním 
čísle 720 735 361 v pracovních dnech od 
8 do 11.30 hodin. 

Z ápis do základní školy patří ke 
zlomovým okamžikům života 
každého člověka. Svůj velký 

den si v osmi základních školách obvo-
du letos prožilo 591 dětí. Mnohým bu-
doucím prvňáčkům se tyto přelomové 
chvíle zapíší do paměti i díky dopro-
vodnému programu, který pro ně ško-
ly připravily. „Zápis do první třídy má 
u nás už tradičně podobu procházky 
pohádkovou říší, takže děti vítaly a ško-
lou provázely nejrůznější bytosti, které 

znají z knížek a filmů,“ říká ředitel Zá-
kladní školy Gen. Píky Jan Veselý a do-
dává, že letos rodiče přivedli 94 dětí, 
zhruba třetina z nich má trvalé bydliště 
mimo centrální obvod. 

Příjemná atmosféra zápisu v Základ-
ní škole Gen. Píky oslovila i místostaros-
tu Víta Macháčka, který přišel budoucí 
žáky i jejich mírně nervózní rodiče pod-
pořit. „Dobrý pocit mám nejen z ruchu 
a nadšení, který tu při zápisu panuje,“ 
komentuje Vít Macháček dění kolem 

sebe. „V loňském roce obvod investoval 
do regenerace základních škol, konkrét-
ně do zateplení budov, nemalé finanční 
prostředky. Jednou z těchto škol byla 
i ZŠ Gen. Píky, do níž jsme investovali 
6,7 milionu korun.“

Zájem o zápis v některých přípa-
dech převyšoval možnosti škol, které 
nebudou moci přijmout tak velký po-
čet prvňáčků. A někteří rodiče dorazili 
se svým dítětem k zápisu na více zá-
kladních školách.  (gl)



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

Projekt erasmus+ na základní 
škole Gen. Píky

ŽAčKy Z NáDrAŽNÍ SMěŘuJÍ  
DO CELOSTáTNÍHO KOLA!

Od září tohoto roku je ZŠ Gen. Píky 
13A zapojena do projektu Eras-
mus+ s názvem Efektivní komuni-
kace – úspěšný budoucí život. Ve 
spolupráci se školami z Bulhar-
ska, Polska, Lotyšska, Slovenska, 
Slovinska a Portugalska se budou 
v následujících třech letech věno-
vat naši učitelé, žáci a jejich rodiče 
nejen obecným zásadám úspěšné 
a efektivní komunikace, ale pro-

běhne také několik kurzů vedených 
psychologem, jejichž cílem je pro-
věřit daná pravidla v praxi, vyzkou-
šet výměnu rolí mezi dětmi, rodiči 
i pedagogy. Své poznatky a zkuše-
nosti si budou učitelé vyměňovat 
na partnerských schůzkách v jed-
notlivých zemích. První schůzka se 
konala 22. až 27. listopadu v pol-
ské Pszczyně, kde jsme navštívili 
partnerskou školu, zúčastnili se 
několika velmi zajímavých násle-
chových hodin a mimo jiné navští-

vili i městský úřad a pana starostu, 
který s námi debatoval o školství 
v Polsku.

Koncem roku pak přijeli účast-
níci projektu na jednodenní ná-
vštěvu naší školy. Po uvítání ná-
sledovala prohlídka školy a krátké 
posezení s našimi učiteli. Mnozí 
hosté užasli, jak je naše škola krás-

ná a moderně vybavená. Na závěr 
jednodenní návštěvy absolvovali 
účastníci exkurzi v hornickém mu-
zeu na Landeku.

Jan Veselý, ředitel ZŠ Gen. Píky

P očátkem ledna se v hale 
SC Dubina konalo v rámci 
Sportovní ligy základních 

škol o pohár ministryně školství 
okresní kolo ve florbalu starších 
žaček, do něhož postoupilo šest 
vítězných týmů z obvodních kol. 
Mezi nimi byl i náš tým dívek z 8. B 
a 9. A Základní školy Nádražní 117. 
Holky byly už při rozcvičce velmi 
pozitivně naladěné, což se odrá-
želo i v jejich aktivním přístupu ke 
hře. Dobrou náladu a především 
bojovnost si udržely po celou dobu 
turnaje. Tento přístup zúročily 
čtyřmi vítězstvími a jednou remí-
zou, což družstvu vyneslo 13 bodů, 
které stačily na celkové vítězství 
a postup do krajského kola. To se 
uskutečnilo v pátek 22. ledna ve 
sportovní hale v Paskově. I tento-

krát byly holky neporazitelné a vy-
bojovaly nejen zlatou medaili, ale 
i postup do kvalifikace celostátní-
ho kola, které se uskuteční 27. led-

na ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov. 
Tento úspěch považujeme za vý-
značný. Dívkám gratulujeme a pře-
jeme úspěch i v celostátním klání.

Soutěž pořádá Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy České republiky ve spolupráci 
s Asociací školních sportovních 
klubů České republiky a Českou 
florbalovou unií.

Již druhý ročník Sportovní ligy 
základních škol o pohár ministryně 
školství byl zahájen v září loňského 
roku a potrvá do června letošního 
roku. Soutěž nabízí souboje žáků 
v šesti vybraných sportovních dis-
ciplínách – atletice, basketbalu, 
florbalu, házené, minifotbalu a vo-
lejbalu. V loňském ročníku se do 
sportovního klání zapojilo téměř 
88 tisíc žáků. Více na www.sportov-
niligazs.cz.

Sestava družstva dívek ZŠ Ná-
dražní: Tereza Hronová (brankář-
ka), Terezie Šešulková, Ping Liová, 
Tereza Seifriedová, Kristýna Kříb-
ková, Barbora Sisrová, Klára Jan-
kovičová, Denisa Přečková a Tereza 
Wolfová

Zuzana Holubová
ZŠ Nádražní 117

Děti potěšily 
seniory
Chtěli bychom poděkovat dětem z MŠ 
Lechowiczova v Ostravě-Fifejdách, kte-
ré v našem Domově pro seniory Iris, 
Rybářská 13, poskytly v předvánočním 
čase našim klientům nezapomenutelný 
zážitek. Nádherné vystoupení s vánoční 
tematikou s dětmi připravily paní uči-
telky Tereza Antoníčková a Jana Vlacho-
vá a dokázaly, jak mají obrovský dar, cit 
a trpělivost pro práci s malými dětmi. Ty 

byly dojemně bezprostřední a ve svém pě-
veckém a tanečním projevu obdivuhodně 
přirozené a hlavně milé a svá dětská sr-
díčka úžasným způsobem otevřely našim 
seniorům. V mnoha očích našich klientů, 
ať se jednalo o ženy nebo muže, se objevi-
ly slzičky dojetí. Použijeme-li slova jedné 
z klientek: „Ty děti byly tak roztomilé a jak 
byly ukázněné, takovou radost nám tu do-
nesly, jakoby se sluníčko nad námi rozzá-
řilo. To je dobře, že k nám chodívají, hned 
je díky nim den pěknější a o Vánocích je 
to o to milejší.“ Mateřská škola Lechowi- 
czova má z našeho pohledu ve svých řa-
dách obdivuhodně šikovné děti a my jsme 
velmi hrdi a potěšeni, že máme tu mož-
nost s ní už dlouhá léta spolupracovat.
 Vladimíra kettnerová
 domov pro seniory Iris 

Kuchařky mají tři 
nové pomocníky 
Zdravě jíst a píti – dlouho žíti… Tak to 
říkávaly už naše babičky! A tak jsme se 
i my v MŠ Hornická rozhodli toto heslo 
naplnit do puntíku. Do naší kuchyně 
jsme pořídili díky finanční podpoře zři-
zovatele tři velké pomocníky. Prvním je 
odšťavňovač, v němž během okamžiku 
vykouzlíme velké množství různých sto-
procentních přírodních ovocných, zeleni-
nových či kombinovaných šťáv. Druhým 
pak robot krouhač, který umožňuje zpra-
covat zeleninu i maso pro přípravu jem-
ných nádivek, paštik a také spolehlivě 
drtí a hněte. Posledním pomocníkem do 
kuchyně je konvektomat. Jeho nízkotep-
lotní úprava přináší řadu výhod, maso 
se propeče rovnoměrně, získá lepší chuť 
i vůni a zachová si všechny výživné hod-
noty, vitaminy a minerální látky. Jídelní-
ček našich dětí se tak obohatil o čerstvě 
připravované mošty, které mrňouskům 
velmi chutnají, o výborné zeleninové sa-
láty krouhané na plátky, nudličky, kostič-
ky, či hranolky. Maso, jež mají na talíři, je 
vždy měkké a propečené, přílohy a zele-
nina křupavá a voňavá. Děti tak poznáva-
jí nové chutě a oceňují zrakové vjemy na 
zeleninovém talíři. 
  Ivana sládková, mš Hornická 43a

Hazard z obvodu 
postupně mizí
Již v roce 2011 centrální obvod prosadil 
ve vyhlášce města celoplošnou regulaci 
hazardu na svém území. V té době zde 
bylo povoleno 375 výherních hracích 
přístrojů a 1360 videoloterijních ter-
minálů. V současné době již v obvodu 
není jediný výherní hrací přístroj a po-
stupně mizí i videoloterijní terminály, 
kterých je nyní 393 a jsou povoleny 
Ministerstvem financí ČR. V obvodu 
zbude pouze 9 kasin. „Zákaz provozo-
vání hazardu byl naší prioritou, jelikož 
hazard s sebou přináší velké množství 
problémů. Jsem ráda, že se nám tento 
úkol postupně daří plnit. Kromě nepo-
volování hracích přístrojů, které bylo 
v naší kompetenci, jsme tlačili také na 
vládu, aby respektovala naši obecně zá-
vaznou vyhlášku a zrušila povolení pro 
videoloterijní terminály. I toto je již na 
jejich ubývajícím počtu vidět,“ uvedla 
starostka Petra Bernfeldová. Nyní je 
v celé Ostravě 3102 hracích přístro-
jů, v Moravské Ostravě a Přívozu jich 
zbývá 393. „Uzavření heren provázely 
obavy, že nebytové prostory zůstanou 
prázdné. Jsem ráda, že se tyto pro-
gnózy nevyplnily, a nejen v centru, ale 
i v Přívoze se postupně prostory zapl-
ňují například kavárnami či galeriemi,“ 
dodává starostka.

Jarní prázdniny 
Od pondělí 22. do pátku 26. února mají 
ostravské školy jarní prázdniny!

Karneval se opět 
vydařil

Letošní karneval Mateřské školy Ostr-
čilova se konal 25. ledna netradičně 
v prostorách areálu Dolních Vítkovic 
– Hlubina. Celou akci, na níž dorazilo 
zhruba 80 mrňousků se svými rodi-
či, moderoval a provázel Zdeněk Rie-
del alias Hopsalín. Hned na začátku 
vystoupila děvčata tanečního klubu 
Pierro Forte Ostrava a po nádherném 
úvodu následovala řada soutěží a her 
pro všechny přítomné princezny, ná-
mořníky, piráty, ale i spoustu zvířátek, 
které dorazily. Děti i jejich rodiče si kar-
neval opravdu velmi užili. Navíc měli 
možnost vidět mimo jiné i ukázku che-
mických a fyzikálních pokusů pro děti, 
kterou realizoval Svět techniky. Tímto 
děkujeme za poskytnutí prostor i zpes-
tření programu. 
 monika Blahová, učitelka mš

Pokud jste vernisáž výstavy stu-
dentů Fakulty architektury ČVUT 
nestihli, ale chcete se na všech 
26 seminárních prací na téma Jak 
oživit centrum podívat, přijďte 
do výstavního sálu radnice obvo-
du, a to od pondělí do pátku od 
9 do 18 hodin. Výstava potrvá do 
15. února. 

2	 Život	v	centru	 Únor	2016

Florbalistky Základní školy Nádražní si ze soutěží odvážejí jeden diplom za druhým…

Účastníci projektu Erasmus+

Pozitivní přístup 
florbalistek se odráží 
v jejich hře

3 roky budou učitelé a žáci 
ZŠ Gen. Píky pracovat na 
projektu Erasmus+

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Hledáme  
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete pomoci najít domov zatoulané fence 
nebo pejskovi? Požádejte o bližší informace 
třebovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo e-mai-
lem: útulek@ostrava.cz. Útulek je otevřen 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
www.utulekostrava.cz a na facebooku na 
https://www.facebook.com/utulekostrava.

Ztráty a nálezy 
Byl spuštěn nový webový portál http://
nalezy.ostrava.cz s databází ztracených 
a nalezených věcí a zvířat, které byly ode-
vzdány na jednotlivých úřadech městských 
obvodů. Prostřednictvím těchto webových 
stránek jsou občané Ostravy informováni 
o způsobu, místě a časech, kdy si mohou 
svou věc nebo zvíře vyzvednout.

Kyokushinkai 
karate 
Ostravu ve dnech 9. a 10. ledna navštívil mi-
str světa plnokontaktního karate Zenjuro 
Mori z Japonska. Ten v objektu TJ Ostrava 
na dvoudenním intenzivním soustředění 
předával své sportovní zkušenosti nejen 
členům domácího oddílu karate SKMPO 
Kyokushin Ostrava, ale i dalším karatistům 
z celé České republiky a Polska. „Jsme rádi, 
že Zenjuro Mori přijal naše pozvání a pod-
pořil tak rozvoj Kyokushinkai karate v Ost-
ravě,“ řekl Jiří Škreko, hlavní trenér SKMPO 
Kyokushin Ostrava a zároveň organizátor 
soustředění. „Ve volném čase jsme mistrovi 
ukázali také památky a zajímavosti našeho 
města, nejvíce ho zaujal kostel sv. Václava 
a vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic. Ještě 
před odjezdem jsme začali plánovat příští 
návštěvu Zenjura Moriho na Moravě. Ten 
sám navrhl, že by české karatisty přijel pod-
pořit i s další japonskou jedničkou v kara-
te, mistrem Shoheiem Kamadou,“ dodává 
hlavní trenér jednoho z nejúspěšnějších od-
dílů karate na Moravě – SKMPO Kyokushin. 
Prostřednictvím různých seminářů a sou-
středění s mistry světa a Evropy se vedení 
oddílu snaží rozvíjet talent svých svěřenců.

Národní týden 
manželství
Je normální, že člověk touží být šťastný? 
Být spokojený nebo úspěšný v práci není 
všechno. Větší část štěstí záleží na osob-
ním životě. Ale kdy je člověk ve svém sou-
kromí konečně spokojen? Přirozenost kaž-
dého táhne do vztahů, do společenského 
života, a přiznejme si to, nejhlubší touha 
táhne do vztahu lásky. 

V Ostravě působí skoro čtvrt století ne-
ziskovka, která si dala jako hlavní poslání 
podporovat manželství, rodinu a mezi-
lidské vztahy. Je plná srdcařů, kteří mají 
přímo vášeň pro svou práci. Zdá se, že 
odpovědi, jak dojít ke spokojenému rodin-
nému životu, existují. U pojmu láska lze 
vyhmátnout podstatu, nesklouznout k její 
karikatuře. Pak udržovat lásku jako oheň 
v krbu, prostě nečekat jenom cit, ale něco 
dělat, ať se udržuje a hřeje. Lze nabídnout 
různé formy podpory fungujícího manžel-
ství. Přípravu na manželství pro svobodné, 
pro dospívající. Nebo speciálně program 
o výchově dětí, kurz efektivního rodičov-
ství, ten by mohl inspirovat úplně každou 
rodičovskou dvojici. 

V únoru, kolem komercionalizovaného 
svátku svatého Valentýna, se v republice 
slaví Národní týden manželství. Chopme 
se příležitosti prokázat partnerovi nebo 
partnerce sváteční pozornosti. Bylo by 
krásné, kdyby v každé rodině v Ostravě 
muž i žena v tomto týdnu přiložili nějaké 
polínko do ohně svého vztahu.

� Maria�Fridrichová
� www.prorodiny.cz�

Mateřská škola Na Jízdárně využívá pro děti nejen infrasaunu a inhalátor, ale nově i čističku vzduchu.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slavnost-
ní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit 
rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na úze-
mí obvodu. Pro děti narozené v uplynulých 
měsících se koná vítání občánků v sobotu 
2. dubna. Ti, kteří neobdrželi písemnou po-
zvánku, se mohou přihlásit do 16. března 
na oddělení matriky a ohlašovny, osobně 
v kanceláři č. 14 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. Pro děti, které se zúčastní ví-
tání občánků, je připraven dárek a pamětní 
listina.

Kam v centru  
na internetu! 
Chcete mít aktuální přehled o kulturním, 
sportovním a společenském dění v centru 
Ostravy? Navštivte nový webový portál 
s kalendářem akcí konaných v Moravské 
Ostravě a Přívozu www.kamvcentru.cz! 
„Jde o náš další počin, jímž chceme přispět 
k lepší informovanosti o plánovaných ak-
cích, a tím pádem i k dalšímu oživení centra 
města,“ upřesňuje starostka Petra Bern-
feldová. „Zároveň jde také o vstřícný krok 
vůči subjektům působícím na území našeho 
obvodu.“ 

Parkovací karty
Novela zákona o pozemních komunikacích 
způsobila problémy při vydávání parkova-
cích karet. „Kvůli změnám ve vedení města 
jsme ihned iniciovali opětovné jednání, jež 
vedlo k okamžitému vyřešení problému 
při vydávání parkovacích karet lidem s tr-
valým pobytem v našem obvodu, kteří ne-
jsou vlastníky vozidel a jejichž žádosti jsme 
museli na konci loňského roku odmítat,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Město 
upravilo právní výklad zákona o pozem-
ních komunikacích, jenž umožní vydávání 
parkovacích karet typu R (cena 840 Kč/
rok) fyzickým osobám, které jsou vlastníky 
nebo provozovateli vozidla, osobám, které 
mají auto na leasing či úvěr, a osobám, kte-
ré využívají služební vozidlo k soukromým 
účelům. „Po tomto rozhodnutí jsme změnili 
i dokumenty potřebné pro vyřízení karet, 
které včetně veškerých informací lidé na-
leznou na www.mop.cz.“

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně vi-
deozpravodajství a facebooku. Na všech 
těchto informačních kanálech vás informu-
jeme o aktuálním dění v našem obvodu, 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 pro-
běhlých akcí. Název facebookové stránky je 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
a videozpravodajství funguje na hlavní stra-
ně webových stránek www.moap.cz, a na-
leznete ho i na www.youtube.cz.

Pohotovost 
Na základě změny, kdy financování lékař-
ské pohotovostní služby (LPS) v Ostravě 
převzal od letošního roku od města kraj, 
přinášíme aktuální ordinační hodiny LPS. 
•��Lékařská�pohotovostní�služba�pro�do-

spělé:� v pracovní dny od 17 do 8 hodin 
následujícího dne, v sobotu od 00 do 
24 hod., v neděli a ve svátcích od 00 do 
08 hod. následujícího dne.

•��Lékařská�pohotovostní�služba�pro�děti�
a� dorost:� v pracovní dny od 15.30 do 
6.30 hod. následujícího dne, v sobotu od 
00 do 24 hod., v neděli a o svátcích od 00 
do 6.30 hod. následujícího dne.

•��Pohotovostní�služba�v�oboru�zubní�lé-
kařství:�v pracovní dny od 18 do 6 hod. 
následujícího dne, v neděli a o svátcích od 
00 do 6 hod. následujícího dne.

V  níže  uvedeném  návrhu  investič-
ních  akcí  na  rok  2016  nenalezne-
te  investice,  u  nichž  se  v  letošním 
roce předpokládá pouze zpracování 

projektové  dokumentace,  nákupy 
pozemků  a  další.  V  tabulce  nejsou 
ani akce z plánu oprav na rok 2016. 
Termíny  plánovaných  investičních 

akcí  jsou  orientační  a  předpoklá-
dané  náklady  budou  upřesněny  na 
základě zadávacích řízení veřejných 
zakázek.

Z imní  inverzní  počasí  niko-
mu neprospívá a malým dě-
tem už vůbec ne. I proto jsou 

mateřské  školy  městského  obvodu 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz  postup-
ně  vybavovány  nejen  infrasaunami, 
inhalátory, ale i čističkami vzduchu. 

„Infrasauny  zakoupil  obvod  již 
všem mateřinkám, jen MŠ Lechowic-
zova  a  MŠ  Křižíkova  sauny  nechtěly 
a MŠ Hornická si  již v minulosti po-
řídila suchou saunu. Toto zařízení je 
ve většině škol využíváno dvakrát až 
třikrát týdně od října do dubna, a to 
s ohledem na počasí. Nejvíce se děti 
saunují  právě  v  době  nepříznivého 
počasí a  inverze, kdy nemohou ven. 
Z  ohlasů  víme,  že  rodiče  infrasauny 

ve školkách hodnotí velmi pozitivně 
a děti se na saunování těší,“ říká mís-
tostarosta Vít Macháček a dodává, že 

náklady na provoz infrasaun se sklá-
dají z elektřiny, vody pro praní prádla 
a dezinfekce. „Díky informacím z ve-
dení mateřských škol víme, že k žád-
nému  výraznému  zvýšení  nákladů 
oproti rokům, kdy infrasauny nebyly 
ve školách používány, nedošlo.“

Kromě infrasaun se v současnosti 
osm  mateřských  škol  může  pochlu-

bit  také  inhalátory.  Jejich  používání 
se u každé školy liší – některé zařízení 
využívají  po  celý  rok,  jiné  preferují 
využití inhalátorů podle ročního ob-
dobí a klimatických podmínek a jiné 
je  používají  na  základě  požadavků 
rodičů,  jejichž  děti  jsou  k  inhalaci 
přihlášeny. Náklady na provoz  inha-
látorů tvoří pouze cena za spotřebo-
vanou  elektřinu,  dezinfekci  a  inha-
lovanou látku. MŠ Na Jízdárně a MŠ 
Křižíkova  si  nově  zakoupily  čističky 
vzduchu,  které  jsou  denně  využívá-
ny.  „Na  základě  dobrých  zkušeností 
těchto  dvou  mateřinek  plánujeme 
zahájit i nákup čističek pro další ma-
teřské školy v obvodu,“ dodává mís-
tostarosta.   (hal)

PLánované�investiční�akce�v�roce�2016

DětI V MAtEřINKáCH sE 
V ObDObí INVERZE sAUNUJí

Mateřinky�využívají�
i�čističky�vzduchu

název�akce
termín�realizace��

(předpoklad)

Předpokládané�
náklady�v�tis.�kč�

včetně�DPH
Popis�akce

Regenerace sídliště 
Fifejdy II. – VI. etapa 
(část A, B)

06-09/2016 16 500 Rekonstrukce vozovky, pěších tras, parkovacích stání, vybudování nových 
parkovacích stání, vybudování části cyklostezky, úpravy veřejného osvětlení, 
sadové úpravy, stání pro kontejnery, mobiliář.

Regenerace sídliště 
Šalamouna 5A etapa

06-09/2016 18 138 Rekonstrukce prostranství mezi ulicemi Zelenou, Nedbalovou, Hornickou 
a spojnicí mezi ulicemi Hornickou a Zelenou, rekonstrukce stávajícího a vybu-
dování nového parkování, rekonstrukce vozovky, pěších tras, veřejného 
osvětlení, sadové úpravy, hřiště, mobiliář. 

Rekonstrukce chodní-
ků a trolej. zástávek 
ul. Hornopolní – 
III. etapa

03-05/2016 1 738 Rekonstrukci části ulice Hornopolní od napojení ulice Josefa Brabce po napo-
jení ulice Lechowiczovy. Jde o rekonstrukci oboustranných chodníků místní 
komunikace, úpravu nezbytné části vozovky včetně přídlažby, bezbariérové 
zálivy u zastávek hromadné dopravy a úpravu čekáren.

Rekonstrukce ulice 
Jurečkovy

termín nebyl 
stanoven, nutná ko-
ordinace se stavbou 
Rekonstrukce ulice 
Nádražní

9 691 V rámci rekonstrukce ulice Jurečkovy je navrženo nové řešení parkovacích 
stání, přístupová plocha před Domem umění a zvýšený zpomalovací práh, 
který zajistí bezpečnější křížení motorové a nemotorové dopravy.

Rekonstrukce chod-
níku ulice Denisovy 
a Střední, včetně 
přiléhajícího parku

termín nebyl 
stanoven, nutná ko-
ordinace se stavbou 
Rekonstrukce ulice 
Nádražní 

9 121 Rekonstrukce zpevněných ploch chodníků a komunikace, zadláždění stávající 
plochy s pískovištěm a umístění hracích prvků pro děti, vybudování a rekon-
strukce parkovacích stání. Součástí je rovněž výměna stávajících uličních 
vpustí, včetně jejich kanalizačních přípojek.

Rekonstrukce chodní-
ku ulice Nemocniční

04-06/2016 nebyly  
upřesněny

Rekonstrukce části pravostranného chodníku ulice Nemocniční od ulice 
Hornopolní po ulici Odboje, realizace nového přechodu pro chodce a místa 
pro přecházení, rozšíření parkovacích stání.

Dětský ráj II v sadu 
Dr. Milady Horákové – 
1. etapa

07-08/2016 nebyly  
upřesněny

V rámci 1. etapy budou osazeny hrací prvky a rozmístěny v rámci hřiště 
podle kritéria věku dětí, pro které jsou určeny, zároveň bude vybudována 
část komunikací pro pěší.

ZŠO, Gebauerova 8 – 
výměna oken, střecha 
objektu A

06-08/2016 10 000 Kompletní výměna oken a rekonstrukce střechy objektu A.

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 
– rekonstrukce hřiště 
– 1. etapa

07-08/2016 5 300 V rámci 1. etapy bude provedena rekonstrukce sportoviště – výměna umě-
lého povrchu hřiště včetně jeho odvodnění, rekonstrukce tribun, případně 
instalace nových sportovních pomůcek.

MŠO, Křižíkova 18 
– statické zajištění 
objektu

05-07/2016 2 500 Statické zajištění spodní stavby objektu MŠ Křižíkova.

Sládkova 4 – stavební 
úpravy domu

08-10/2016 4 734 V domě Sládkova 4 bude zrealizována výměna oken a vstupních dveří, opra-
va fasády bez zateplení, nová elektroinstalace a plynová kotelna a celková 
rekonstrukce bytu č. 3. Dále zde bude provedena rekonstrukce zdravotechni-
ky a plynoinstalace s plynovým topením. 

Sládkova 6 – stavební 
úpravy domu

04-07/2016 12 201 V domě Sládkova 6 bude zrealizována výměna oken, repase vstupních 
dveří, rekonstrukce fasády bez zateplení, nová elektroinstalace, ústřední 
teplovodní topení, bude provedena sanace vlhkého suterénního zdiva, dojde 
k stavební úpravě dispozic a rekonstrukci bytů kromě bytu č. 6.
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Dárek pro nalezence

Ostravské volejbalistky se v extralize žen probojovaly mezi čtyři nejúspěšnější kluby.

Úžasná zpráva!
Balonky, které děti z Moravské Ostravy 
a Přívozu vypustily 17. prosince odpoledne 
na vánočním jarmarku, doletěly do malé 
vesničky Csákberény v Maďarsku, která je 
přibližně 440 kilometrů od Ostravy. Ba-
lonky přistály na zahradě místní mateřské 
školy. Vedení městského obvodu o tom in-
formoval e-mailem samotný starosta této 
obce Laszlo Vecsei. 

přijďte se podívat
Možnost seznámit se s poskytovanými 
službami v domovech pro seniory, hospici, 
denních centrech, poradnách nebo azylo-
vých domech Charity Ostrava mají zájemci 
v rámci dnů otevřených dveří u příležitosti 
25. výročí vzniku této neziskové organi-
zace ve čtvrtek 18. února v době od 9 do 
17 hodin a v pátek 19. února v době od  
9 do 15 hodin.

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do 
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hos-
picového dobrovolníka je poskytování po-
moci lidem v závěru života, doprovázení 
nemocného a umírajícího člověka. Dobro-
volník může nemocnému člověku nabíd-
nout aktivity vhodné pro společně trávený 
čas, např. povídání, čtení, hru, doprovod na 
vycházku apod.

Zájemci se mohou dostavit v pátek 
12. února v 16 hodin do Dobrovolnické-
ho hospicového centra v ulici Charvátské 
785/8 v Ostravě-Výškovicích (budova Hos-
pice sv. Lukáše). Kontakt: Jana Camfrlová, 
tel. č. 599 508 505, 731 625 768, e-mail: 
cho.hospicove.centrum@charita.cz. 
 www.ostrava.charita.cz

Jak pečovat 
o nemocného 
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti 
na semináři Jak pečovat o nemocného člo-
věka v domácím prostředí. Na setkání s pro-
fesionálními zdravotními sestrami se dozví-
te, jak zvládnout péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, a získáte související informace 
ze zdravotní a sociální oblasti. Kurz probí-
há vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 
18. 2. od 14 hodin v budově Hospice sv. Lu-
káše. Na školení se přihlaste předem u Mar-
kéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

Rodičům dětí 
Ve středu 17. února od 16 do 17.30 hodin 
se v poradně Cesta těhotenstvím usku-
teční bezplatný program pro rodiče Pod-
pora psychomotorického vývoje dětí. Od 
Bobath terapeutky Olgy Večeřové se do-
zvíte, co pomáhá správnému vývoji dětí 
raného věku. V případě zájmu se přihlaste 
předem (e-mail: poradna@dlanzivotu.cz,  
mobil: 605 329 232). 
 Více na www.dlanzivotu.cz

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v únoru dožívá 90 a více let:
Jarmila Bolová, Dagmar Fajkošová, Marie Haluzová, Mária Hroncová, Milada 
Jetmarová, Zdeněk Jiří Kozáček, Růžena Kubicová, Věra Kubková, Svatava 
Kuchrýková, Jiřina Kusynová, Vlasta Měchurová, Emilie Navrátilová, Danuška 
Nogolová, František Novák, Ferdinand Orlík, Jarmila Rašková, Gertruda 
Rutarová, Anna Sakuličová, Olga Sedláčková, Drahomíra Šebková, Drahomíra 
Špaňhelová, Jiřina Urbanová, Anežka Vařáková, Marie Večeřová, Zdeněk Žatek

Nalezení  psi  a  kočky  z  útulku  v  Ost-
ravě-Třebovicích a v zařízení Mazlíci 
v  nouzi  dostali  23.  prosince  dárek 

v  podobě  konzerv,  piškotů  a  sáčků 
s  granulemi.  To  vše  a  další  dobroty 
a  hračky  opuštěným  zvířatům  věno-

vali  zaměstnanci  Úřadu  městského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz. 
„Chtěla  bych  poděkovat  všem,  kteří 
se do sbírky zapojili,“ uvedla starost-
ka Petra Bernfeldová.

Také vy můžete potěšit pejsky pa-
mlsky, konzervami, dekami atd., které 
můžete donést přímo do útulku. Ob-
líbené je i venčení psů, jež probíhá ve 
dnech  pondělí,  středa,  sobota,  vždy 
od  12  do  16  hod. Více  informací  na-
leznete na https://utulek.ostrava.cz/.

Oblékli uniformu…
První minuty nového roku 2016 přinesly 
životní změnu 28 mužům, kteří se v led-
nu stali policisty moravskoslezské policie. 
V jejich novém profesním životě je přivítal 
7. ledna plk. Tomáš Kužel, ředitel morav-
skoslezské policie, spolu s hejtmanem Mi-
roslavem Novákem. Policejní „nováčci“ již 
oblékli novou uniformu a před sebou mají 
základní odbornou přípravu a pak výkon 
služby v Moravskoslezském kraji. Nejčet-

nějších posil se dočká Ostrava, na obvodní 
oddělení a ostravské oddělení hlídkové 
služby zamířilo 13 nových policistů. Stejným 
dílem, čtyřmi policisty, byla posílena území 
Frýdecko-Místecka, Bruntálska a Karvin-
ska. Dva policisté budou sloužit v řadách 
novojičínské policie a jeden „nováček“ byl 
přijat na obvodní oddělení v Opavě. Věkové 
spektrum nově přijatých policistů se pohy-
buje v rozmezí od 20 let do 38 let. Tentokrát 
mezi 28 nově přijatými policisty scházely 
ženy. V loňském roce nebyli zájemci o služ-
bu policistů v našem kraji přijati nejčastěji 
pro psychologickou nezpůsobilost (200 ža-
datelů). 

Podstatná je ovšem informace, že stále 
hledáme nové kolegy, kteří pomohou za-
jistit bezpečnost v našem kraji. Nabízíme 
perspektivní, smysluplnou, ale také velmi 
náročnou službu. 

hledáme 
dobrovolníky
Slezská diakonie hledá dobrovolníky – 
studenty, pracující, lidi v invalidním, sta-
robním důchodu nebo i nezaměstnané –, 
kteří chtějí pomáhat potřebným lidem. 
Příjemný pocit z dobře vykonané práce 
a z nových přátelství je k nezaplacení. 
Staňte se součástí našeho profesionálního 
týmu! V rámci dobrovolnictví vám může-
me proplácet jízdné, nabídnout supervizní 
podporu, pojištění, a to zdarma. Více na 
tel. č.: 731 130 175 nebo na e-mailu: dob-
rovolnictvi@slezskadiakonie.cz. 

K onec roku 2015 oslavili spor-
tovci  TJ  Ostrava  tradičním 
galashow  mažoretek,  které 

provázelo  ocenění  nejúspěšnějších 
sportovců  roku  2015.  Těm  nejlep-
ším  poděkoval  za  medailové  úspě-
chy  a  reprezentaci  mateřské  tělo-
výchovné  jednoty  a  města  Ostravy 
na  mezinárodních  a  republikových 
kláních  předseda  klubu  Tomáš  Sta-
níček, který předal ocenění více než 
čtyřiceti  sportovcům  a  trenérům. 
„Naše  organizace  sdružuje  devět 
sportovních odvětví, ať již dospělých, 
nebo  mládežnických,  pět  z  nich  se 
v současnosti pohybuje na vrcholové 
úrovni  –  stolní  tenis,  judo,  golf,  vo-
lejbal  a  šachy.  Naši  sportovci  získali 
jen v uplynulém roce přes 30 medailí 
z mistrovství České republiky a další 
desítky  medailí  z  ostatních  národ-
ních  i  mezinárodních  soutěží.  A  za 
to  bych  jim  chtěl  poděkovat,“  uvedl 
předseda.

Mezi  ty  nejúspěšnější  patřila  gol-
fistka Hana Ryšková, která je mistryní 
republiky, vybojovala 3. místo v kate-
gorii do 18 let, je na druhé příčce v ex-
tralize  žen  a  reprezentuje  klub  i  na 
mezinárodní úrovni. „Máme také vel-
mi šikovné stolní tenisty Jirku Martín-

ka a Patrika Klose, kteří se zúčastnili 
dokonce mistrovství světa. A rád bych 
vyzvedl i děti z juda ve věku 6 až 15 let, 
které se zúčastňují všech velkých cen 
doma i v zahraničí a z každé vozí de-

sítky  medailí.  Uznání  patří  také  fir-
mám  a  společnostem  podílejícím  se 
na organizaci mezinárodního turnaje 
postižených  stolních  tenistů  Czech 
Open 2015 – Para Table Tennis, který 
navštívilo  250  účastníků  z  27  států. 
Velký  dík  si  zaslouží  také  trenéři,  ro-
diče  a  spousta  dobrovolníků,  kteří 
dělají  vše  pro  to,  aby  děti  sportovaly 
a  trávily  svůj  volný  čas  smysluplně,“ 
dodává Staníček.

A že sportovci TJ Ostrava vykroči-
li  do  nového  roku  správnou  nohou, 
o  tom  svědčí  i  první  úspěchy  a  me-
daile,  které  získali  hned  na  začátku 
roku 2016…

Tomáš Martinko z TJ Ostrava KST 
vyhrál  Žebříčkový  turnaj  staršího 
žactva  ve  stolním  tenise,  který  se 
uskutečnil v Havířově. Tomáš na ces-

tě  za  prvenstvím  nenašel  jediného 
přemožitele.  A  dařilo  se  i  Ludmile 
Kopcové,  která  na  VII.  zimní  olym-
piádě  dětí  a  mládeže  v  Ústeckém 
kraji reprezentovala náš region v ša-
chu a získala v kategorii dívek zlatou 
medaili.  A  první  místo  obsadil  Mo-
ravskoslezský kraj i v soutěži družstev 
a  dokonce  i  v  celkovém  hodnocení 
na této olympiádě. Úspěšně vstoupi-
ly do nového roku také volejbalistky, 
které v extralize žen bojují o medai-
lové  pozice  v  žebříčku.  Druhý  celek 
tabulky  TJ  Ostrava,  který  dokázal 
nečekaně  porazit  i  prostějovské  ob-
hájkyně  titulu,  podlehl  v  15.  kole 
v Praze Olympu, ale v 16. kole  jasně 
vyhrál nad KP Brno. V době uzávěrky 
tým čekal ještě souboj o druhé místo 
s Olomoucí, poslední zápas odehrají 
koncem ledna s Přerovem. Ostravské 
volejbalistky navíc v dobročinné akci 
plní sen postižené Nikol z Kalendáře 
přání boccistů, která se s týmem zú-
častnila utkání i vánočního večírku.

Články a fotografie naleznete také 
na  facebooku  TJ  OSTRAVA  http://
www.facebook.com/tjostrava  a  vi-
deoreportáže  na  televizním  portálu 
http://www.tjostrava.tv/.

 www.tjostrava.cz

TJ ostrava sdružuje devět 
sportovních klubů

neJÚSpěŠněJŠÍ SpORtOVcI 
tJ OStRAVA BylI OceněnI

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Bistro u hlavního nádraží 
16,49 m2

prodejna balených  
potravin navazující  
na čekárnu 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Na můstku 905/8
1+1, 2+1 

4 byty po  
rekonstrukci 

J. Brabce 2897/21 0+1
K. Světlé 210/13 1+1
Mánesova 2784/2 3+1
Maroldova 2992/3 0+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Poštovní 345/23 2+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Střelniční 10/1 3+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Varenská 2931/28 2+1
Verdunská 1902/23 1+1
 – krásný byt po rekonstrukci ve 4. NP

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Arbesova 1059/9 garáž 17 m²
28. října 1516/106 267,69 m²
Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Macharova 965/7 46,85 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84; 33 a 60,9 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Zeyerova 110/12 66,65 m²

Bližší informace: marek plinta
T 599 442 891, m 702 018 264
e makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz
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