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Svatomartinské hody v centru Ostravy
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ÚVODNÍK

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě  
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Nenechejte si ujít pravé svatomar-
tinské hody s  husičkou i lahodným 
mladým vínem a vypravte se v  pátek 
11. listopadu na Masarykovo náměs-
tí, které se rozvoní husími specialita-
mi. Hody budou zahájeny v  15 hodin  
a v 17 hodin se podvečerním centrem 
Ostravy rozblikají světýlka lampiono-
vého průvodu, který povede svatý Mar-
tin na bílém koni za vydatné asistence 
kejklířů a klaunů. Barvité odpoledne, 
jež si mohou návštěvníci zpestřit ochut-
návkou svatomartinského menu v růz-
ných podnicích v srdci města, vyvrcholí  
v 18 hodin koncertem legendy morav-
ského folklóru Jožky Černého s cimbá-
lovkou. 

„Svatomartinské hody budou pře-
hlídkou vinařů i lahůdek k  vínu, re-
staurace na území našeho obvodu na-
víc slibují kulinářské zážitky v  podobě 
nejrůznějších úprav hus, které ke svátku 
svatého Martina neodmyslitelně patří. 
A navíc jsou hody skvělou příležitos-
tí ke společnému strávení příjemného 
odpoledne,“ zve na vůněmi a chutěmi 
prosycenou akci starostka centrální-
ho obvodu Petra Bernfeldová s  tím, že 
chybět nebude ani požehnání mladé-
mu vínu a společný přípitek občanů se 
svatým Martinem, jehož tradiční svátek 
si připomíná většina evropských zemí. 
Příchod zimy si v  mnoha částech Ev-
ropy spojují právě s  pověstí o svatém 

Martinovi, který přijíždí na bílém koni. 
V Německu, Rakousku a u nás je tento 
svátek spojen s otevíráním mladých vín 
a s pečenou husou. Nejinak tomu bude  
i v centru Ostravy. Akci připravuje ve-
dení obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, které chystá i posezení u 22 metrů 
dlouhých stolů, tak aby sousedé mohli 
posedět u „jednoho stolu“ a společně 
hodovat. „Ochutnat dobře upečenou 
husu může každý, a navíc místní řeznic-
tví slibuje dostatečnou zásobu vykrme-
ných hus na prodej,“ doplňuje starostka 
a dodává, že návštěvníci svatomartin-
ských hodů se mohou těšit i na pětici 
vinařství, která budou nabízet k prodeji 
i koštu mladá vína z Moravy. 

K  nejemotivnějším okamžikům vá-
nočních trhů bude přímo v  den jeho 
zahájení, tedy v  neděli 27. listopadu, 
patřit tradiční rozsvícení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí. Od-
polední program, jímž bude provázet 
moderátor Radek Erben, bude zahájen 
v 16 hodin pohádkou o narození Ježíš-
ka s názvem Živý betlém. Při rozsvícení 
vánočního stromu v 17 hodin společně 
s  Dětským sborovým studiem Ostra-
va-Jih zazpívá Ilona Csáková, jejímž 
koncertem bude první adventní neděle 
pokračovat. „Advent je doba, kterou by 
lidé měli trávit pospolu. A rozsvícení 
vánočního stromu je zcela jistě okamži-

kem, jejž by si neměli nechat ujít,“ zve 
do nedělního centra města Petra Ber-
nfeldová, starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a dodává, že 
s Dopravním podnikem města Ostravy 
bude obvod jednat o posílení MHD, 
především v tento den.

Parkovací
karty na rok 2017 
V  polovině října bylo zahájeno 

vydávání parkovacích karet. Parkovací 
karty typu R (pro fyzické osoby 
s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 
nebo vlastníky nemovitostí v  této 

oblasti) a  typu A (pro fyzické osoby 
podnikající nebo právnické osoby se 
sídlem nebo provozovnou ve vymezené 
oblasti) pro rok 2017 je možné zajistit 
v  přízemí budovy radnice (nám. Dr. 
E. Beneše 555/6), a to vždy v  pondělí 
a ve středu od 8 do 11.30 hod. a od 
12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 
11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod. Ve 
vyvolávacím systému je nutné za- 
dat oddělení místního hospodářství  
a zvolit parkovací karty. Doporučujeme 
přijít vyřídit si kartu co nejdříve, aby 
se předešlo čekání ve frontách, které 
bývají na přelomu roku.

Cena parkovací karty R pro oblast 
centra činí 840 Kč na rok, kartu A 
pořídíte za 12 tisíc Kč za rok. Cena 
parkovací karty pro oblast Fifejdy II 
činí 180 Kč na rok a parkovací karty 
A 6 tisíc Kč. Základní podmínkou pro 
vyřízení parkovací karty je v  případě 
rezidentní karty trvalý pobyt ve 
vymezeném území a vlastnictví vozidla. 

Bližší informace o nutných 
podkladech pro vydání příslušné 
parkovací karty včetně cen jsou uve- 
deny na internetových stránkách 
městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz www.moap.cz pod odbo- 
rem investic a místního hospodář- 
ství.  

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

blíží se závěr roku a společně s ním 
také projednávání rozpočtu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 
rok příští. Opět budeme zvažovat, kam 
budou naše finanční prostředky cíleně 
směřovat, které investice jsou pro další 
rozvoj a život obvodu nezbytné. K těm 
prioritním rozhodně patří investice za-
měřené přímo na občany obvodu, ze-
jména na děti a seniory. 

Jedním z  takových projektů, které 
se setkávají s  pozitivním ohlasem ze 
strany občanů, je Senior vůz, do jehož 
provozu – byť zčásti hrazeného klien-
ty – chce obvod v  roce 2017 ze svého 
rozpočtu investovat 265 tisíc korun. To 
je většina z celkových nákladů ve výši 
295 tisíc korun. Snažíme se však také 
o to, aby se starší spoluobčané necítili 
izolováni, aby příjemně trávili svůj vol-
ný čas, bavili se a také aby se potkávali 
jak se svými vrstevníky, tak se zástupci 
vedení našeho obvodu. Proto si cení-
me zájmu, který o projekty pořádané 
obvodem je.  Velice pozitivně občané 
reagují například na pozvání k Setkání 
s  jubilanty. Jde o akci v klubu Parník 
pro občany s trvalým pobytem na úze-
mí našeho obvodu, kteří dosáhli věku 
80 až 89 let. Na pohoštění a věcné dary 
chceme pro příští rok vyčlenit 230 tisíc 
korun. Městský obvod Moravská Ost-
rava a Přívoz zve dříve narozené také 
na tradiční setkání u příležitosti Dne 
seniorů. Náklady na tuto oblíbenou 
akci, jež se odehrává v Domě kultury 
města Ostravy, představují 467 tisíc 
korun. Na program v klubech seniorů  
a na zájezdy i kulturní vystoupení bude 
v roce 2017 určeno 37 tisíc korun.

Jak už jsem předeslala, obvod inves-
tuje také do těch nejmenších. Na vítá-
ní občánků by mělo být v příštím roce  
z rozpočtu vyčleněno 55 tisíc korun, 
na ostatní akce, například vítání prv-
ňáčků a ocenění dětských žákovských  
a pedagogických osobností, 200 tisíc 
korun. V  příštím roce by tato částka 
měla vůbec poprvé zahrnovat i dár-
ky, které od zástupců vedení našeho 
městského obvodu obdrží ve školkách 
budoucí prvňáčci. Chceme, aby si děti 
z  pasování na prvňáčky, k  němuž do-
chází v mateřských školách, odnášely 
upomínku v  podobě knihy s  věno-
váním, která by jim i po letech při- 
pomněla, že navštěvovaly mateřskou 
školu na území našeho obvodu. My-
slím, že jde o smysluplnou investici,  
jež přispěje k posílení vazeb nejen dětí, 
ale také jejich rodičů k obvodu, v němž 
žijí.

Lucie Feiková,
místostarostka městského obvodu
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Svatomartinské menu ve vybraných podnicích v centru Ostravy 
Více informací na https://www.facebook.com/svatymartin/

přehlídka vinařů 

kulinářské zážitky

lahůdky k vínu

15.00 zahájení

17.00  Martin na bílém koni
lampionový průvod 

18.00  Jožka Černý 
s cimbálovkou 

Nad pestrobarevnou záplavou spa-
daného listí se v podzimních měsících 
rozplývají zejména děti a romantičtí 
snílkové. Ale i těm by zřejmě vyrazila 
dech informace, že z provozoven ruč-
ního čištění a veřejné zeleně bylo v roce 
2015 odvezeno 340,5 tuny listí se- 
sbíraného v ulicích a parcích centra  
Ostravy. A protože kromě listí je v uli-
cích v  současné době samozřejmě  
i spousta prachu, rozhodlo se vedení 
centrálního obvodu k historicky první-
mu generálnímu úklidu ulic, parkovišť 
a kanálových výpustí. Ten zajistí Tech-
nické služby městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz v podobě zónové- 
ho čištění v druhém listopadovém týd-
nu. 

V  úterý 8. listopadu vyjedou čistící 
vozy do ulic Veleslavínové a Přívozské 
a ve spolupráci s Ostravskými komuni-
kacemi budou uklizeny i ulice Česko-
bratrská a část Nádražní ulice po ulici 
30. dubna. Ve čtvrtek 10. listopadu pak 
budou vyčištěny komunikace v ulicích 
Zborovská a Verdunská, ve stejném 

termínu budou Ostravské komunika-
ce čistit druhou část Nádražní ulice  
a Sokolskou třídu. Čištění bude zahá-
jeno v obou dnech v 7 hodin ráno, kdy 
většina občanů odjíždí auty do práce, a 
skončí okolo 13 hodiny, aby lidé měli 
opět kde zaparkovat. Čištění ohlásí 
příslušné dopravní značky, které bu-
dou instalovány v týdenním předstihu. 
„Žádáme řidiče, aby v době blokového 
čištění respektovali dopravní značení 
a nestáli v daných ulicích. Jinak by ne-
bylo naše čištění v této lokalitě účinné 
a na ulicích by mohly zbytky nečistot 
zůstat,“ hlásí Petr Smoleň, ředitel Tech-
nických služeb MOaP, a dodává, že 
obvod chce postupně tímto zónovým 
čištěním uklidit i další ulice. „Jedná se  
o náš vstřícný krok k ochraně životní-
ho prostředí.“

Technické služby MOaP mají v sou-
časnosti k dispozici tři samosběrné 
zametací vozy, které čistí chodníky  
i komunikace, a nově zakoupený malo-
traktor vhodný k sekání trávy, sběru listí 
na travnatých plochách i k zimní údrž-

bě. „Podobných zařízení máme celkem 
sedm, takže vybaveni jsme dostatečně,” 
dodal místostarosta Dalibor Mouka. 
Ředitel technických služeb doplňu-
je, že denně v ulicích obvodu pracuje  
i 50 zametačů a 30 pracovníků údržby 
veřejné zeleně. „Na základě smlouvy  

s Úřadem práce Ostrava zaměstnáváme 
i tři desítky lidí vykonávajících veřej- 
ně prospěšné práce a na základě smlou-
vy s Probační a mediační službou se na 
čištění veřejného prostranství podílí 
také lidé ve výkonu alternativních tres-
tů.”                                                       -red-

Rozsvícení vánočního stromu 
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Předškoláci pojedou  
do Karlovy Studánky

Ekotým připravuje 
Menu pro změnu 

Za čistým vzduchem pravidelně vyrážejí nejen děti ze základních, ale i mateřských 
škol. Loni absolvovalo ozdravný pobyt 1 110 dětí z centrálního městského obvodu. 

S  chladnějšími podzimními a zim-
ními dny přibývá dnů se zhoršeným 
ovzduším, a tak městský obvod Mo-
ravská a Přívoz už poněkolikáté vyšle  
i v  nadcházejícím roce děti z  mateř-
ských škol za zdravým vzduchem do 
hor. 

Na ozdravné pobyty prostřednictvím 
projektu Ozdravné pobyty předškol-
ních dětí městského obvodu MOaP III. 
vyrazí předškoláci ve dvou turnusech,  
a to od 16. do 29. ledna 2017 a od 29. 
ledna do 11. února 2017. Cílem bude 
místo s  nejčistším vzduchem v  kraji – 
Horské lázně v Karlově Studánce. Děti 
kromě procházek v  tomto nádherném 
zákoutí Jeseníků absolvují i množství 
procedur na regeneraci a prevenci 
onemocnění dýchacích cest a čeká je 
i bohatý animační program. Do hor 
tak pojede celkem 220 dětí ze všech 
mateřských škol městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz s doprovo-
dem 201 dospělých osob, především 

Od července do září letošního roku 
proběhla v Základní škole Gebauero-
va 8 dlouho připravovaná a očekávaná 
rozsáhlá rekonstrukce. Předmětem ve-
řejné zakázky byla výměna venkovních 
výplní otvorů a výměna podlahových 
krytin ve třech pavilonech školy. Stá-
vající stav oken i podlahových kry-
tin byl již ve značně špatném stavu. 
Rekonstrukce si vyžádala investice  
v hodnotě téměř 11,5 milionu korun  
a jejím zadavatelem byl městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz. „Úspory  
z výběrového řízení jsme využili na 
opravu střechy, takže škola je celá  

v novém kabátu,“ doplňuje místosta-
rosta Dalibor Mouka. Od konce září  
se tak žáci vzdělávají v nových a prosto-
rách. Přes všechna omezení související 
s průběhem a dokončením celé akce,  
se zdárně a bez větších problémů po-
dařilo vše dotáhnout do vítězného kon- 
ce a všichni uživatelé rekonstrukci 
kvitují s velkým povděkem především 
proto, že dosavadní stav, zejména oken, 
byl neúnosný. Pěkné, čisté a nové pra-
covní prostředí přispívá k příjemněj-
šímu pocitu žáků i učitelů z pobytu  
ve škole. 

-zk-

Waldorfská základní a mateřská 
škola zve všechny rodiče a přízniv-
ce metod waldorfské pedagogiky na 
den otevřených dveří, který se usku-
teční v pátek 25. listopadu dopoledne  
v budově školy v ulici Na Mlýnici  
36. Návštěvníci mají ojedinělou příle-
žitost vidět pedagogy a žáky při školní 
práci, nahlédnout pod pokličku netra-
dičních metod a speciálních waldorf-
ských vyučovacích předmětů. 

Žáci a učitelé dále zvou i na následu-
jící den, sobotu 26. listopadu, kdy se ve 
škole od 10 hodin uskuteční tradiční 
vánoční jarmark. Jako doprovodný 
program se opět chystají tvůrčí dílnič-
ky se zajímavými náměty k vytváření. 
Nebude chybět ani malé občerstve- 
ní připravované žáky i rodiči s již čás-

tečně vánočními pamlsky. Neváhejte 
a přijďte se k nám naladit na adventní 
čas!

z  řad rodičů a prarodičů. Pobyty bu-
dou částečně hrazeny z dotačního pro-
gramu Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPŽ/04/2015 Moravskoslezského kraje 
částkou 600  tisíc korun a Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší sta-
tutárního města Ostravy částkou 2 088 
tisíc korun. Zbývající částku v hodnotě 
zhruba 593 tisíc korun hradí ze svého 
rozpočtu městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz. „Jsme rádi, že díky získa-
ným dotacím mohou děti z našeho ob-
vodu v době, kdy Ostravu a  okolí dusí 
smog a  inverzní počasí, vyrazit do hor 
za čistým vzduchem,“ říká místostaros-
ta Vít Macháček. 

Projekt je podpořen Moravskoslez-
ským krajem a Fondem pro děti ohro-
žené znečištěním ovzduší statutárního 
města Ostravy.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
28. ledna. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
13. ledna na oddělení matriky a ohla-
šovny, 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.

Aktuality 
z obvodu 

Sledujte naše webové stránky včetně 
videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění  
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho  
i na www.youtube.cz.

Pozvánka 
na výstavu

Waldorfská základní škola a mateřská 
škola Ostrava zve 3. listopadu od 16.30 
hodin na vernisáž výstavy Waldorfské 
výtvarné tvoření. Výtvarné práce žáků  
a dětí si můžete prohlédnout po celý 
měsíc v pasáži Knihovny města Ostravy 
u Sýkorova mostu. Vernisáž oživí hu-
dební vystoupení našich žáků a drobné 
občerstvení.

Beseda o srdíčku
Srdečně zveme na besedu s před-

nostou Kardiocentra a Kliniky kardi-
ovaskulární chirurgie IKEM Janem 
Pirkem, která se koná 10. listopadu od 
15 hodin v Charitním středisku Gabriel 
– komunitního centra pro seniory, Čuj-
kovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu. 
Vstup zdarma, kapacita sálu je omeze-
ná. Více informací na tel.: 599 527 590, 
737 610 758.

www.ostrava.charita.cz.

Kontaktní 
rodičovství

Ve středu 9. listopadu  od 9.30 do 
11 hodin se v poradně Cesta těhoten-
stvím uskuteční bezplatný program pro 
rodiče s dětmi do 4 let na téma péče  
o miminko a kontaktní rodičovství pod 
vedením duly a laktační poradkyně Ka-
teřiny Štěpánkové. V případě zájmu se 
přihlaste předem (e-mail: poradna@
dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232). 

www.dlanzivotu.cz

Také jste se už někdy zamysleli nad 
tím, odkud pochází potraviny na va-
šem talíři? Jak dlouhou cestu urazily? 
Jak jídlo ovlivňuje nás, přírodní zdroje, 
krajinu i klima na celém světě? V  ZŠ 
Nádražní jsme se rozhodli na tyto 
a mnohé další otázky najít odpověď 
v  tomto školním roce a jako pilotní 
škola jsme se zapojili do projektu Menu 
pro změnu. 

Ten se zabývá problematikou šetr-
ného nakládání s  potravinami, pro-
blematikou hospodárného nakládá-
ní s  jídlem, šetrným nakupováním, 
zdravým životním stylem a kulturou 
stolování. Součástí je i řešení otázky 
sezonních a lokálních potravin, prů-
myslově zpracovaných potravin a pal-
mového oleje, agrobiodiverzity, plýt-
vání potravinami, dovozu potravin, 
férového obchodu a biopotravin. Žáci 
se pokusí změnit stravovací návyky 
přímo ve své škole, budou provádět 
analýzu jídel ve školní jídelně i v  do-
mácnostech, vyhodnocovat silné a sla-
bé stránky a sami navrhnou řešení, ke 
kterému by v průběhu roku chtěli dojít.  
Problém nehospodárného nakládání 
s jídlem vidíme na vlastní oči každý 
den v naší školní jídelně. Proto je pro 

nás tato problematika velmi aktuální. 
V  pátek 14. října jsme akci slavnost-
ně odstartovali a představili.  Pro žáky 
školy  Ekotým vyrobil z brambor, jab-
lek a mrkve z české produkce zdravou 
svačinku a připravil rovněž informační 
panel s tématem ovoce a zeleniny. 

Nositelem projektu, který vznikl jako 
součást Evropského roku rozvoje 2015, 
je analytické centrum Glopolis a zapo-
jeno je do něj 45 pilotních škol nejen 
z  České republiky, ale i ze Slovenska, 
Polska, Slovinska, Chorvatska, Ru-
munska, Bulharska, Malty a z Lotyšska. 
Projekt probíhá za finanční podpory 
Evropské unie, Ministerstva zahranič-
ních věcí České republiky a České roz-
vojové agentury.

Zuzana Holubová

Rekonstrukce ZŠ Gebauerova

Dny otevřených dveří  
a vánoční jarmark 

KOUZLO OKAMŽIKU
Narození dítěte bývá pro rodiče nádherným a naprosto neskutečným oka-
mžikem. Na malého človíčka s nadšením reagují i prarodiče a ostatní členové 
rodiny.Vítání nově narozených miminek je dlouholetou tradicí. A v ní pokra-
čuje i městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který pro malé občánky své-
ho obvodu pravidelně připravuje slavnostní přivítání, v něhož závěru dostává 
každé dítko kromě jiného i upomínkové předměty.

Našli jste zatoulaného pejska, nebo 
chcete pomoci najít domov zatoulané 
fence nebo pejskovi? Požádejte o bliž-
ší informace třebovický útulek pro psy 
prostřednictvím telefonního čísla 602 
768 795 nebo e-mailem: utulek@ostra-
va.cz. Útulek je otevřen denně kromě 
pondělí od 10 do 17 hodin. 

www.utulekostrava.cz

Hledáme 
nové pány! 
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICEZAOSTŘENO

Zima v ulicích centra

Likvidace lagun Zájezd seniorů se vydařil 

Zákaz provozu hazardu 
zůstává naší prioritou

Kostelní ulice v novém 
kabátu

Rok s rokem se sešel a Technické 
služby Moravská Ostrava a Přívoz jsou 
nejen na závěje listí, ale už i sněhu při-
praveny znovu...

„Průběžně opravujeme stávající tech-
niku, připraven je nově zakoupený ma-
lotraktor. K dispozici máme patnáct 
strojů, z toho tři silniční sypače, pět 
chodníkových sypačů, dva kolové na-
kladače, dvě vozidla pro ruční posyp, 
sněhovou frézu i dva  traktory s plu-
hem. S nimi počítáme jako se zálohou 
i pro případ kalamity,” pokračuje a do-
plňuje, že kvůli snížení hlučnosti použí-
vají všechny mechanizmy při pluhování 
gumové nebo plastové břity. Pouze dva 
traktory jsou pro pluhování a odstraňo-
vání zmrazků vybaveny ocelovými bři-
ty. „Zajištěna je i posypová sůl. Na skla-
dě máme 700 tun a u dodavatele máme 
navíc zajištěno 500 tun v garantované 
ceně bez nutnosti odběru,” informuje 
Petr Smoleň s tím, že technické služby 
zajišťují i pytlování a rozvoz posypové 
soli pro všechny mateřské a základní 
školy obvodu, v jejichž areálech prová-
dějí i zimní údržbu. 

Jaká bude nadcházející zima, nelze 
předpovídat. „Zda nastane něco podob-

ného jako loni v prosinci, kdy celé úze-
mí republiky potrápilo kalamitní nále-
dí, netušíme. Ale ať dojde k čemukoliv, 
nasadíme na zdolání problémů veške-
rou potřebnou techniku i pracovníky. 
Vždy postupujeme podle schváleného 
operačního plánu, v případě vyhlášení 
kalamitního stavu Magistrátem měs-
ta Ostravy se držíme krizového plánu, 
který může zahrnovat i vývoz sněhu,” 
uzavírá Petr Smoleň. 

„Bezpečí našich občanů i návštěvníků 
obvodu je pro nás prioritní záležitostí, 
proto na kvalitní zimní údržbu chod-
níků a komunikací klademe velký dů-
raz,“ zdůrazňuje místostarosta Dalibor 
Mouka. „Neméně významná je i čistota 
centra, proto obvod průběžně investu-
je do zkvalitňování technologií, které 
jsou k tomuto účelu používány. V příští 
sezoně do ulic obvodu vyjede čtvrtý sa-
mosběrný a čisticí vůz, jenž bude navíc 
vybaven speciální čisticí a mycí hlavou 
se třemi kartáči pro čištění ušlechtilých 
povrchů. Jde nám o to, aby kvalitní 
dlažba, která je nově položena na mno-
ha místech obvodu, byla co nejšetr- 
něji a nejefektivněji ošetřována.“             
                              -gl-

V březnu letošního roku Ministerstvo 
životního prostředí ČR informovalo  
o záměru likvidace nadbilančních kalů 
objevených v Lagunách Ostramo. Vede-
ní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
tento projekt uvítalo, ale zároveň upo-
zornilo na to, že podklady informující 
o realizaci jeho první etapy obsahují 
řadu nepřesností. „Vzhledem k tomu, 
že jde o zásadní krok, který se dotýká 
bezpečí obyvatel a životního prostře-
dí nejen našeho obvodu, požadujeme 
jeho posouzení v plném rozsahu podle 
zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Stát by měl preferovat kvalitu 
způsobu provedení s minimalizací ne-
gativních dopadů proti ceně realizace,” 
zdůraznila tehdy starostka městského 
obvodu Petra Bernfeldová. Právě díky 
tomuto apelu ze strany obvodu byl 
proveden Environmental Impact Asse-
sment (EIA), jehož cílem bylo zajistit 
objektivní odborný podklad pro vydání 
následných rozhodnutí o odsouhlasení 
navrhovaných záměrů. 

Vedení obvodu tak díky svému ne-
kompromisnímu přístupu dosáhlo 
zásadních změn ve prospěch obyvatel 
obvodu. „Zastupujeme zájmy obyvatel 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, což 
pro nás v tomto případě znamená vy-

žadovat maximální preciznost a strikt-
ní dodržování stanovených pravidel. 
Oproti dřívějšku se nám podařilo do-
sáhnout například toho, aby byl nově 
nastaven kontrolní a měřicí systém  
k eliminaci škodlivin a zápachu. Pokud 
budou jasně stanovené limity překroče-
ny, budou práce na likvidaci nadbilanč-
ních kalů pozastaveny. Takže situace, 
která nastala při prvotní likvidaci kalů, 
kdy zápach a prach obtěžovaly obyva-
tele žijící nejen v bezprostředním okolí 
Lagun Ostramo, by se neměla opakovat. 
Kromě toho byla upravena také doba 
prací, jež už nebudou prováděny v noč-
ních hodinách,” konstatuje starostka 
Petra Bernfeldová a poznamenává, že 
k navýšení zátěže životního prostředí 
by nemělo dojít ani po zvýšení počtu 
jímek z původních dvou na čtyři. K to-
muto kroku musel realizátor likvidace 
kalů přistoupit kvůli co nejefektivnější 
optimalizaci odstranění nadbilančních 
kalů s minimálními dopady na životní 
prostředí a obyvatele žijící v blízkosti la-
gun. Vedení městského obvodu s upra-
veným záměrem souhlasí za podmínky, 
že budou dodržena všechna opatření 
a kontrolní měření, která jsou součástí 
projektu.                                             - gl -

Na středu 19. října byl odborem so-
ciálních věcí, oddělením sociálních 
služeb zorganizován zájezd do skláren 
a muzea výrobků ze skla ve Velkých 
Karlovicích – Karolínky – a do výrob-
ny a zároveň prodejny svíček UNIPAR 
v Rožnově pod Radhoštěm.

V  Karolínce měli senioři možnost 
prohlédnout si prostory výrobny a zís-
kat informace o výrobě skla a také na-
vštívit muzeum skla. V Rožnově pod 
Radhoštěm, Dolních Pasekách, byla 
zajištěna prohlídka výrobny a krámku 

se svíčkami UNIPAR. Zaměstnanci se- 
niory zasvětili do výroby svíček s ruč-
ním dekorováním a poté byla prezento-
vána galerie nových kolekcí svíček, kte-
ré jsou navrženy podle nejnovějších 
trendů v oblasti bytových doplňků. 
Senioři si  jako suvenýr mohli domů 
odvézt svíčku.

I když počasí příliš nepřálo, sem tam  
i zapršelo, nálada v  autobusu byla vý-
borná, účastníci zájezdu byli velmi spo-
kojeni a těší se, že na jaře pojedou urči-
tě zase.                                                        -aa-

Již v  roce 2011 centrální obvod pro-
sadil ve vyhlášce města celoplošnou 
regulaci hazardu na našem území. V  té 
době bylo v  obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz povoleno 375 výherních hracích 
přístrojů a 1360 videoloterijních termi-
nálů. V současné době již v obvodu není 
jediný výherní hrací přístroj a postupně 
mizí i videoloterijní terminály, které jsou 
povolovány ministerstvem financí. Od  
1. ledna bude povolena hra pouze  
v  9 kasinech, v nichž bude dohromady 
360 videoloterijních terminálů.

„Zákaz provozování hazardu zůstá-
vá naší prioritou, jelikož hazard s se-
bou přináší velké množství problémů.  
Jsem ráda, že se nám tento úkol po-
dařil splnit. Kromě nepovolování hra- 
cích přístrojů, které bylo v  naší 
kompetenci, jsme tlačili i na vládu,  
aby respektovala naši obecně závaz- 
nou vyhlášku a zrušila povolení pro 
videoloterijní terminály. I toho se  
nám podařilo docílit,“ uvedla sta- 
rostka městského obvoduPetra Bern-
feldová.

Lidé směřující na přelomu listopa-
du a prosince na tradiční vánoční trhy 
na Masarykovo náměstí by už měli 
procházet po čerstvě zrekonstruované 
ulici Kostelní lemované kromě jiného  
i novými svítidly, která odpovídají zařa-
zení ulice do památkové zóny.  S opra-
vou ulice Kostelní se začalo v září a do 
konce listopadu by podle předpokla-

dů měla být ukončena. V  plné kráse 
ji návštěvníci budou moci spatřit až 
s příchodem jara, kdy se ulice rozzáří i 
novou výsadbou a květinovými záhony. 
„Jde nám o to, abychom v blízkosti Ma-
sarykova náměstí a v návaznosti na pěší 
zónu vytvořili další příjemnou lokalitu 
vybízející k zastavení, odpočinku i zá-
bavě,“ dodává Dalibor Mouka.

Rozmístění 
kontejnerů 

Seznam míst, kde budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od  
7 do 14 hodin a odváženy následující 
den rovněž v těchto hodinách. 

1. 11. 
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32, 

Gebauerova 11, Gregorova 16, Josefa 
Lady 10–12, Křižíkova 16, Nádražní 60, 
Nádražní 109, Ostrčilova 17, Verdun-
ská 5–7, Zborovská 8–10, Živičná 12. 

2. 11. 
Arbesova 3, Engelmüllerova 4, En-

gelmüllerova 14, Mánesova 9, Máneso-
va 18, Mánesova 21, Mariánskohorská 
2, Mariánskohorská 17, Maroldova 4, 
Na Liškovci 2, Spodní 24, Zákrejsova 8. 

3. 11. 
Gajdošova 6, Gajdošova 29–31, Na 

Jízdárně 24, Na Široké 25–27, P. Křičky 
1, P. Křičky 11, P. Křičky 12, P. Křičky 
19–21, P. Křičky 23, Vaškova 19, Vítko-
vická 14–16, Zelená 32. 

7. 11. 
Dr. Malého 45, Dr. Malého 59, Gaj- 

došova 39, Gajdošova 48, Havířská 6, 
Hornická 47, Hornická 52, Chocho-
louškova 14–15, Na Jízdárně 19, Ne-
dbalova 10, Nedbalova 28, Zelená 47. 

8. 11. 
Českobratrská 12–14, Husova 9, 

Chelčického 3–4, Janáčkova 16–18, 
Matiční 12, Na Hradbách 8, Prokešo-
vo nám. 2, Tyršova–Čs. Legií, Tyršova 
11, Veleslavínova 4, Zahradní 7, Zeye- 
rova 1. 

9. 11. 
Ahepjukova 4, Ahepjukova 19, Deni-

sova 3, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
12, Gen. Píky 16, Gen. Píky 17, Gen. 
Píky 28, Hornopolní 51, Jurečkova 14, 
Lechowiczova 2, Lechowiczova 19. 

10. 11. 
Gen. Píky 1A, Gen. Píky 3, Horno-

polní 20, Hornopolní 43, J. Brabce 25–
27, J. Brabce 43–45, Nemocniční 43, 
Senovážná 14, Sládkova 26, Varenská 
16, Varenská 26–28, Varenská 36.

BEZPEČNÝ OBVOD
Okrskáři v ulicích
Monika Vylíčilová, okrsek A 07 

Okrsek je ohra-
ničen ulicemi Na 
Karolině, 28. října, 
Vojanovou, Pivo-
varskou, Střelniční a 
řekou Ostravicí. Jeho 
součástí je výstaviš-
tě, jsou zde divadla, 

restaurace, kavárny a taneční kluby, ně-

kolik soukromých firem. V okolí výsta-
viště bývá narušován veřejný pořádek 
zejména v době výstav a větších kultur-
ních akcí a zastávky MHD poškozují 
vandalové. V okrsku se vyskytuje větší 
počet lidí bez domova, kteří znečišťují 
veřejné prostranství. Na Černé louce 
bývají potíže s volně pobíhajícími psy.
Ulice v okrsku

28. října – od ulice Na Karolině po 
výstaviště Černá louka; Černá louka; 
Havlíčkovo nábřeží – od ulice Na Ka-

rolině po ulici Střelniční; Na Karolině; 
Pivovarská; Smetanovo náměstí; 

Střelniční – od ulice Pivovarské po 
Havlíčkovo nábřeží; 
Vojanova – od ulice 
Pivovarské po ulici 
28. října; Žofinská.

Hana Vantuchová, 
okrsek A 16

Hranice okrsku 
tvoří ulice 28. říj-

na, Výstavní, Dr. Malého a Na Jízdár-
ně. Sídlo zde má například krajský 
úřad, základní škola, jazyková škola, 
školní hřiště, mateřská škola a něko-
lik restaurací, z velké části je okrsek 
tvořen bytovou zástavbou.Před pro-
dejnami potravin bývá  konzumován 
alkohol a poté znečišťováno veřej-
né prostranství. Na křižovatce ulic 
Hornická a  Havířská se opakovaně 
hromadí odpad z okolních zahrá- 
dek.  

Ulice v okrsku
28. října – od ulice Na Jízdárně po uli-

ci Výstavní; Dr. Malého – od ulice Vý-
stavní po ulici Na Jízdárně; Foerstrova; 
Havířská; Hornická; Hornických učňů 
– od ulice Dr. Malého po ulici Hornic-
kou; Chocholouškova; Karolínská; Na 
Jízdárně – od ulice Dr. Malého po uli-
ci 28. října; Na Zapadlém; Nedbalova; 
Šalamounská; Výstavní – od ulice 28. 
října po ulici Dr. Malého; Zelená – od 
ulice Na Jízdárně po ulici Výstavní.

Nakládání  
s odpady 
v Ostravě

Víte, že každý trvale obydlený ro-
dinný dům se zahrádkou na území 
statutárního města Ostravy má nárok 
na bezplatné přistavení jedné BIO po-
pelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz zeleně (biologicky rozložitelného 
odpadu rostlinného původu)? Statu-
tární město Ostrava si tímto krokem 
klade za cíl omezit podíl využitelného 
biologicky rozložitelného odpadu ve 
směsném komunálním odpadu uklá-
daném na městskou skládku. Služba je 
plně hrazena z poplatku za komunální  
odpad. Kdo má již vytvořený funkč-
ní systém využití zeleně ze zahrádky 
(vlastní kompostování či chov domá-
cích zvířat, odvoz do sběrného dvo-
ra), je v pořádku, když tento systém 
zachová a BIO popelnici si objednávat 
nebude.



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

Ljubomir Andreev, Karel Bardas, Margita Cinová, Jarmila Drozdková, Helena 
Fousková, Vilma Galisová, František Gavenda, Ludmila Hrnčárová, Jarmila 
Jurečková, Jana Lukovská, Alena Martinková, Arnošt Onderka, Ludmila 
Ostárková, Jiřina Pavlásková, Ida Procházková, Miroslav Šebesta, Leopold 
Tesarčík, Anna Točoňová, Jan Vala, Danuška Žižková.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Turnaj ve stolním tenisu Kubíkem

Pivovarníci z Ostravaru přiložili ruku k dílu
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V neděli 23. října to v herně stolního 
tenisu v ulici Varenské ve sportovním 
areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava 
opravdu žilo. Sjelo se sem okolo pade-
sáti dívek a chlapců do osmnácti let, 
kteří bojovali o vítězství v prvním tur-
naji s názvem Kubík – Zdravé turnaje, 
nad nímž převzal záštitu místostarosta 
městského obvodu Moravská Ostra-

va a Přívoz Vít Macháček. Proti sobě 
nastoupilo celkem čtrnáct tříčlenných 
družstev z  celého Moravskoslezské-
ho kraje, složených z hráčů amatérské 
úrovně, kteří nejsou vedeni na soupis-
kách krajských soutěží v sezoně 2016–
2017.  Další ze série těchto turnajů se 
budou konat v  neděli 20. listopadu  
a 18. prosince. Všichni závodníci ob-

drží zdravý dáreček a tři nejlepší druž-
stva z každého kola i celé série budou 
odměněna Kubíkem a dalšími dary 
od spolupořadatelů, jimiž jsou měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
Městský svaz stolního tenisu Ostrava, 
Moravskoslezský svaz stolního tenisu  
a klub stolního tenisu TJ Ostrava.

Tomáš Staníček

Místostarosta centrálního městského obvodu Vít Macháček (třetí zleva) při zahájení turnaje žáků ve stolním tenisu.

V pátek 7. října se 58 zaměstnanců 
pivovaru Ostravar zapojilo do firemní 
akce Dny, kdy pomáháme aneb Com-
munity Days. „Tento projekt, který trvá 
už deset let, je pro nás velmi speciální. 
Záleží nám totiž na místě, kde žijeme 
a pracujeme. Okolí našeho pivova-
ru se snažíme pravidelně zkrášlovat  
a jednou z našich aktivit je  právě Com-
munity Days. Každý rok ve spolupráci 
s městským obvodem Moravská Ost-
rava a Přívoz a Technickými službami 
Moravská Ostrava a Přívoz vytipujeme 
lokality, které potřebují vylepšit, a pus-
tíme se do práce,“ vysvětluje vrchní slá-
dek pivovaru Ostravar Roman Richter 
a dodává, že v minulosti pomohli za-
městnanci pivovaru uklidit například 
ostravský lesopark, Husův sad nebo 
sady Dr. Milady Horákové. „Letos 
padla volba na renovaci vstupní brány  
v Komenského sadech a úklid veřej-
ných prostor v bezprostředním okolí 
pivovaru,” upřesňuje informace o akci. 
Tu přišla podpořit i starostka obvodu 

Petra Bernfeldová, která Community 
Days považuje za projekt hodný ná-
sledování. „Jde o velmi vstřícné a jasné 
gesto, jež potvrzuje, že pivovar a jeho 
zaměstnanci se cítí být součástí tohoto 

obvodu. Pro centrum města i pro celou 
Ostravu by bylo přínosné, kdyby stej-
ně ochotně a velkoryse přistupovaly ke 
zvelebování svého okolí i jiné firmy,” 
řekla Petra Bernfeldová.

Jak pečovat o nemocného  
v domácím prostředí

Neznámé osoby nepouštějte  
do bytu!

Evropský šampion v thajském boxu 

Vítězní karatisté 

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, a získáte související in-

formace ze zdravotní a sociální oblas-
ti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, 
nejbližší termín je 24.  listopadu od 14 
hod. v budově Hospice sv. Lukáše, ul. 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Na školení se přihlaste předem u Mar-
kéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil:  
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz. 

Začátkem října se v Ostravě dosud 
neznámý pachatel vetřel do bytu téměř 
devadesátileté ženy. Její důvěru si zís-
kal tím, že se vydával za lékaře, který 
vyšetří její zdravotní stav. V nestřeže-
ném okamžiku jí odcizil věci v hod-
notě okolo 30 tis. korun. Újma, kterou 
paní utrpěla, není ovšem jen finanční, 
ale také citová. Odcizené věci pro ni 
měly nedozírnou hodnotu. Podvodníci 
se vydávají často nejen za vnuky či jiné 
příbuzné, ale také za plynaře, opraváře 
či jiné pracovníky, kteří provádějí ode-
čty energií. Připomínáme, že informa-

ce o plánovaných odečtech nebo kont-
rolách musí být vždy vyvěšeny v domě! 
Navíc podvodníci se snaží působit dů-
věryhodně, hezky se oblékají a vystu-
pují jako zdvořilí a milí lidé. V žádném 
případě nepouštějte neznámou osobu 
do bytu! Pokud už se rozhodneme ote-
vřít, měli byste užít řetízku na dveřích 
a rozhodně ho nesundávat. Komuni-
kujte pouze přes řetízek a ověřte si to-
tožnost neznámé osoby. Vyhnete se tak 
reálnému nebezpečí okradení, případ-
ně i fyzické újmy. 

Šestnáctiletý Lukáš Blinka se stal 
koncem září evropským šampionem 
v thajském boxu v kategorii -67 kg. 
Soutěž se konala v Praze a zúčastnilo se 
jí 306 sportovců ze 26 států. Lukáš, který 
se věnuje tomuto sportu již od svých 
osmi let, vybojoval již v roce 2013 titul 
vítěze pyramidy Czech Open a stal se  
i díky skvělému trenérovi Petru Mahrovi 
evropským šampionem WAKO v K1 
pro roky 2015 a 2016.

-red-

Ve dnech 14. a 15. října 2016 se v pol-
ském městě Krakov konalo Mistrovství 
světa v tradičním karate WTKF a Světo-
vý pohár dětí v tradičním karate WTKF. 
Z Ostravy vyjel tým 10 závodníků, z to- 
ho 7 dětí a 3 dospělí, kteří dokázali vy-
bojovat pro Českou republiku hned 
několik cenných kovů, včetně toho nej-
cennějšího. Světovým šampionem ve 
své kategorii se stal na světovém poháru 
dětí v tradičním karate Matěj Žlebek, 
který tak potvrdil kvality českých zá-
vodníků. Vicemistryní v kategorii Se-

nior´s Women v disciplíně kumite-tým 
se stala Tereza Kleiblová, a to společně  
s Dominikou Vašíčkovou ze Vsetína, Ha-
nou Venturovou a Lenkou Petřekovou z 
Valašského Meziříčí. Tereza Kleiblová 
také získala 3. místo v disciplíně Fuku-
go v kategorii Senior´s Women. Klára 
Kleiblová a Hana Juráňová z ostravského 
oddílu společně se Zuzanou Kretíkovou 
vybojovaly 3. místo v disciplíně Kata 
Team v kategorii Senior´s Women.

Radek Kleibl
www.akademiekarateostrava.cz.
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PRÁZDNINY V CHALOUPCE

Bezplatné 
poradenství 
Jste v obtížné životní situaci a nevíte si 
rady? Kontaktujte poradnu Charity Ostrava, 
která bezplatně poskytuje lidem starším 
15 let odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální za-
bezpečení (např. důchody, sociální dávky), 
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy 
a dluhovou problematiku. Zájemci o pora-
denství nemusí uvádět žádné osobní údaje. 
Více na tel. č.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mailu: cho.poradna@charita.cz nebo na 
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluz-
by/poradna-charity-ostrava/.

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hos-
pice sv. Lukáše. Zájemci mohou absolvovat 
kurz hospicové péče pro dobrovolníky 
v rozsahu 35 hodin teorie, 20 hodin praxe 
a 3 hodin supervize. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o jeho absolvová-
ní. Kurz začíná v pátek 3. června v 16 hodin. 
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel.č.: 
599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hos-
picove.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 člověka 
v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy 
jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. červ-
na od 14 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. 
Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

BIO popelnice
Město Ostrava zavádí novinku v systému 
nakládání s komunálními odpady. Každý 
trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou 
na území statutárního města Ostravy má 
nyní nárok na bezplatné přistavení jedné 
BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz zeleně (biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu). Termín doručení 
žádostí byl stanoven do 3. červen.

Cestujte, pracujte, 
poznávejte!
Jste mladí nezaměstnaní lidé od 18 do 
30 let z Moravskoslezského kraje se zá-
kladním či středoškolským vzděláním? 
Chtěli byste se zdarma zúčastnit zahranič-
ní pracovní stáže v Německu a rozšířit si 
svou kvalifikaci? Přihlaste se do projektu 
PROFUTURA, který je financován z EU a od 
1. dubna 2016 je realizován spolkem Rov-
novážka, z.s. Více na tel. č.: 603 199 998, 
e-mailu: rovnovazka.bz@seznam.cz, nebo 
www.projekt-profutura.cz.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Drahomíra Černohorská, Drahomíra Černotová, Milada 
Davidová, Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Jiří Havlásek, Hilda 
Hudečková, Miroslav Klimša, Ludmila Kramářová, Jiřina Langová, Jindřiška 
Misiačková, Marie Misiorzová, Jiří Mruzek, Jitřenka Nachmilnerová, Margita 
Neboráková, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Marie Papugová, Danuše 
Pešlová, Jarmila Rosenzweigová, Jenovefa Stuchlíková, Milada Sýkorová, 
Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, Antonie Woznicová.

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka,  které  už  víc  než  deset  let 
najdete v areálu MŠ Repinova v Mo-
ravské  Ostravě,  bude  mít  tradičně 
otevřeno i v červenci a v srpnu. „Naši 
hernu můžete navštívit každý den od 

8.30  do  13  hodin  v  průběhu  celých 
prázdnin. Od 12. července chystáme 
navíc  Prázdninové  úterky,  v  rámci 
nichž  můžete  přihlásit  své  děti  od 
1,5  roku  do  Miniškolky  v  době  od  8 
do 12 hodin, nebo navštívit od 10 ho-

din  spojené  cvičení  rodičů  s  dětmi 
od  jednoho  do  tří  let,  tzv.  Broučků 
a Medvídků,“ říká Hana Časová, ma-
nažerka RKC Chaloupka. Pravidelné 
týdenní  aktivity,  které  najdete  i  na 
www.rcchaloupka.cz, začínají v pon-
dělí  29.  srpna,  zápis  bude  probíhat 
od  15.  srpna. Více  informací  na  tel. 
čísle: 730 526 199.

Zaměřeno na jehly 
V dubnu strážníci z operativního oddílu – 
skupiny hlídkové služby Městské policie 
Ostrava nalezli a sesbírali v oblasti Morav-
ská Ostrava a Přívoz 61 injekčních stříka-
ček a jehel. V rámci celého území města 
Ostravy bylo jen v prvním čtvrtletí tohoto 
roku strážníky sesbíráno celkem 770 stří-
kaček a jehel, v loňském roce to pak bylo 
téměř 3 500 kusů. V případě nálezu jehly 
sami nesbírejte, zavolejte městskou policii. 

Značení 
syntetickou DNA
V červnu bude Městská police Ostrava 
opět provádět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek (inva-
lidních i speciálních vozíků, schodolezů 
apod.) syntetickou DNA. Zmíněné před-
měty budou značeny 28. června od 14 do 
17 hodin na Hlavní třídě v Ostravě-Poru-
bě u kruhového objezdu a 30. června od 
9 do 11.30 hodin a od 14.30 do 17 hodin 
v Ostravě-Staré Bělé, v Plzeňské ulici u re-
staurace Dakota. Zmíněné značení není 
pouhým okem viditelné a objeví se tepr-
ve pod speciálním UV světlem. V případě 
krádeže kola nebo kompenzační pomůcky 
usnadňuje jeho identifikaci. Při evidenci 
předkládá občan starší 15 let také doklad 
totožnosti a doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola (např. doklad o koupi apod.) 
V případě, kdy nelze doložit doklad o kou-
pi, lze na místě sepsat čestné prohlášení 
o způsobu nabytí jízdního kola. 
 Více na www.mpostrava.cz

V olejbalistky  TJ  Ostrava  po-
prvé  v  šedesátileté  historii 
této organizace získaly v ex-

tralize bronzovou medaili! Přičteme-
-li k tomu stříbro z Českého poháru, 
nemá letošní úspěšná volejbalová se-
zona TJ  Ostrava  historické  srovnání. 
„Naše další volejbalové týmy sezonu 
ukončily s různou mírou úspěšnosti. 
Družstvo žen B skončilo po postupu 
do 2. ligy hned na 2. místě, extraligo-
vé juniorky se umístily páté na Mora-
vě  a  celkově  na  9.  místě,  extraligové 
kadetky  skončily  na  11.  místě,  starší 
žákyně  A  obsadily  4.  místo  v  kraj-
ském  přeboru  a  20.  místo  v  Českém 
poháru,  mladší  žákyně  se  umístily 
na 2. místě v krajském přeboru a na 
16.  příčce  v  rámci  MČR,“  popisuje 
ředitel  TJ  Ostrava  Tomáš  Staníček 
a  pokračuje:  „Na  krásném  9.  místě 
skončili  i  extraligoví  stolní  tenisté. 

Dalším  úspěchem  klubu  bylo  oce-
nění  naší  golfistky  Hany  Ryškové 
v  kategorii  sportovní  talent  města 
Ostravy  při  vyhlašování  nejlepších 
sportovců města Ostravy za rok 2015 
a  vyhlášení  trenéra  volejbalistek  TJ 
Ostrava  Zdeňka  Pommera  trenérem 
roku  v  kategorii  ženských  družstev.“ 

Ke  gratulaci  se  připojuje  i  starostka 
Petra Bernfeldová: „Jsme rádi, že zde 
máme tak úspěšné sportovce. Blaho-
přeji všem.“ 

A  co  vše  se  v  TJ  Ostrava  v  uply-
nulých  týdnech  událo?  „Pořádali 
jsme  utkání  superligy  žen  do  21  let 

ve  stolním  tenise  Česká  republika 
proti Slovinsku, Velkou cenu Ostravy 
v judu, kde náš klub obsadil 3. místo. 
Dále turnaj Grand Prix ve stolním te-
nise pro veřejnost a tradiční setkání 
příznivců  jógy.  Proběhla  semifinále 
tanečně-aerobikových  soutěží  MIA 
Festival  Ostrava  a  nominační  závo-
dy  I.  výkonnostní  třídy  ve  sportov-
ním  aerobiku  a  série  soutěží  ve  sla-
lomu  motocyklů  Moto  Gymkhana. 
Nyní  připravujeme  22.  ročník  Mist-
rovství ČR vozíčkářů ve stolním teni-
se, klání v bojových sportech MMA, 
5.  ročník  turnajů  smíšených  druž-
stev  v  plážových  sportech  pro  žáky 
základních a středních škol Juventus 
Cup  a  zahajujeme  sérii  letních  bea-
chvolejbalových  turnajů  pro  veřej-
nost,“  dodává  Staníček.  Akce  jsou 
pořádány za podpory městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

PRVNÍ EXTRALIGOVÝ BRONZ 
VE VOLEJBALU ŽEN

VOLNÉ BYTY 
K PRONÁJMU

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bronzové volejbalistky TJ Ostrava slaví svůj úspěch.  Foto: Archiv TJ Ostrava

Letošní volejbalová sezona 
TJ Ostrava je nejúspěšnější 
v historii klubu!

Slezská Lilie 
Šestý ročník mezinárodního křesťanského 
hudebního festivalu Slezská Lilie, který se 
uskuteční 11. a 12. června, rozšiřuje svá mís-
ta konání. Bude tak ještě blíž lidem, kterým 
prostřednictvím festivalu přinese kvalitní 
interprety napříč žánry i hranicemi. V sobo-
tu bude znít křesťanská hudba před kated-
rálou Božského spasitele (před divadlem Ji-
řího Myrona), v kostele svatého Václava na 
Kostelním náměstí a v obchodním centru 
Avion. V neděli 12. června se dění festivalu 
přesune do Ostravy-Kunčiček. 
 www.slezskalilie.cz 

Hornopolní 2851/49 1+0
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 3+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Můstku 906/6 1+1
Orebitská  1+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Jungmannova 997/7 1+1
Střelniční 10/1 3+1
Šafaříkova 288/14 4+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
Tyršova 1795/25 2+1
Úprkova 1+1

Arbesova 1059/9 – garáž 17 m²
Jílová 1912/16  – pronájem domu 
Jurečkova 490/3  – 58 m²
Macharova 965/7  – 46,85 m²
Nádražní 633/91  – 114,22 m² 
Nádražní 542/148  – 54,44 m²
Nádražní 996/195  – 83,9 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3  – 219,81 m²
Poštovní  – 3 × garáž
S. K. Neumanna 1691/4  – 225,84 m²
Zahradní 1471/1  – 180,45 m²

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Jurečkova 490/3 – 58 m2

Kancelář, prodejna 
v centru města!

Dům po rekonstrukci!

Sládkova 373/6 - 
1+1, cca 50 m

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

BLIŽŠÍ INFORMACE 
 A PROHLÍDKY  

2

2


