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Socha koně našla své místo na hlavním nádraží

Prominutí sankcí je motivací pro dlužníky
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RADNICE OBVODU INFORMUJE

ÚVODNÍK

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

V pátek 23. září byla do prostoru před 
ostravské hlavní nádraží dopravena 
socha koně, která dříve zdobila střed 
kruhového objezdu u radnice. Při té pří-
ležitosti se zde lidé měli možnost setkat 
také s autory této plastiky. „Jsem rád, že 
tvůrci a vlastníci sochy, i po všech ta-
hanicích a následném odstranění koně 
z kruháče před radnicí, na nás nezane-
vřeli a společně s nimi jsme pro sochu, 
která vyvolává tolik emocí, našli jiný od-
povídající prostor,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Mouka.

„Socha koně s  důlním vozíkem se 
do Ostravy vrací ověnčená první ce-
nou z  mezinárodně uznávané soutěže 
Hefaiston na Helfštýně, která se usku-
tečnila na konci srpna. V  Ostravě ně-
kterými zatracovaná socha oslovila po-
rotu 35.  ročníku mezinárodní soutěže 
uměleckých kovářů v  kategorii volná 
tvorba a komorní plastika,“ doplnil Ja-
roslav Prokop, ředitel střední umělecké 
školy AVE ART Ostrava. Dcera Alfreda 
Habermanna, zakladatele celosvětově 
uznávaného centra uměleckých kovářů 
na Helfštýně, Christine Habermann von 
Hoch ji charakterizovala: „Socha je uni-
kátním uměleckým dílem v  rámci celé 
Evropy. Její pojetí je netradiční, a proto 
velmi originální.“

Socha nazvaná Pocta hornictví byla 

až do února tohoto roku umístěna na 
kruhovém objezdu před Novou radni-
cí v Ostravě. Za dva a půl roku od své 
instalace si socha získala své příznivce. 

Vznikla v průběhu Sympozia prostoro-
vých forem Ostrava 2013, které pořá-
dala střední umělecká škola AVE ART 
Ostrava. Proč název Pocta hornictví? 

Důlní vozík je neodmyslitelně spja-
tý s  hornickou historií Ostravy a koně 
symbolizujícího sílu a živost má město 
ve znaku.                             -jp-

Městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz nabídl dlužníkům, kteří ne-
plnili své smluvní finanční povinnosti 
vůči obvodu, skvělou příležitost zbavit 
se nadměrné finanční zátěže v podobě 
poplatků z  prodlení, úroků z  prodlení 
a smluvních pokut. Městský obvod to-
tiž dlužníkům promine veškeré sankce 
z  pohledávek vzniklých nejpozději do 
31. prosince 2014 za podmínky, že ža-
datel (dlužník) uhradí základní dluh  
a náklady řízení vztahující se ke kon-
krétní pohledávce do 31. března 2017, 
nebo do té doby uzavře dohodu o splát-

kách dluhu a nákladů řízení s  dobou 
splatnosti maximálně v 60 měsíčních 
splátkách. Tzv. generální pardon se 
vztahuje i na dlužníky, kteří podmínky 
pro prominutí pohledávky splnili již 
před 1. červencem 2016 a svůj dluh už 
obvodu splácejí. S nimi bude podepsá-
na nová dohoda. 

„K tak zásadnímu kroku přistoupil 
náš městský obvod podruhé. K tomu-
to rozhodnutí kromě jiného přispěl  
i úspěch prvního generálního pardo-
nu, jenž občané přivítali jako ideální 
příležitost zbavit se dluhů vůči obvo-

du,“ konstatuje místostarostka Lucie 
Feiková, podle jejíchž slov městský 
obvod k 31. prosinci 2015 evidoval po-
hledávky v  celkové výši 177 milionů 
korun. „Z toho po lhůtě splatnosti jsou 
pohledávky ve výši 129 milionů korun, 
přičemž 119 milionů z této částky před-
stavují pohledávky v samostatné působ-
nosti, jichž se generální pardon týká. 
Největší objem pohledávek – 43 mili-
onů korun – přitom vzniká z dlužného 
nájemného z  bytů a nebytových pro-
stor.“ Ze strany městského obvodu jde 
o motivační počin, který by měl dlužní-

ky inspirovat k vyřešení jejich závazků. 
„Ve chvíli, kdy zaplatí dlužnou částku, 
budou jim další poplatky a sankce od-
puštěny. Vzhledem k tomu, že penále 
se v mnoha případech vyšplhala na ně-
kolikanásobek výše dlužné částky, jde  
o ideální možnost, jak své závazky  
vyřešit za nesrovnatelně příznivějších 
podmínek,“ dodává Lucie Feiková. 
Dlužníci se mohou přihlásit na Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, odboru financí a rozpočtu, 
oddělení místních poplatků a pohledá- 
vek.                                                          -gl-

Kostelní se mění 
V září zahájená rekonstrukce Kostel-

ní ulice by měla být podle předpokla-
dů ukončena 25. listopadu. „Do centra 
města směřují v závěru roku tisíce lidí 
na naše proslulé vánoční trhy. Věřím, že 
nejen starousedlíci, ale také návštěvníci 
Ostravy ocení novou podobu této uli-
ce, která prochází památkovou zónou  
a vine se kolem kostela sv. Václava. 
Ostatně i ten je místem, které díky kon-
certům vážné hudby navštěvuje mnoho 
Ostravanů i lidí z okolních obcí,“ po-
dotýká místostarosta Dalibor Mouka  
s tím, že v souvislosti s rekonstrukcí uli-
ce Kostelní budou demontována stáva-
jící svítidla a nahrazena novými, která 
odpovídají zařazení ulice do památkové 
zóny. „Pokácené stromy a keře nahradí 
nová výsadba a květinové záhony,  plo-
chy přiléhající ke stavbě budou zatrav-
něny. Jde nám o to, abychom v blízkosti 
Masarykova náměstí a v návaznosti na 
pěší zónu vytvořili další příjemnou lo-
kalitu vybízející k zastavení, odpočinku 
i zábavě,“ uzavírá Dalibor Mouka. 

Rekonstrukce 
Hornopolní 

finišuje 
Do 22. října potrvají v ulici Horno-

polní práce, jejichž cílem je kromě ji-
ného rozšíření prostoru pro parkování 
vozidel. „Myslím, že právě tento fakt je 
velkou motivací k tomu, aby se občané, 
jimž rekonstrukce v danou chvíli kom-
plikuje život, obrnili trpělivostí. Větší 
počet parkovacích míst přispěje nejen 
k plynulosti silničního provozu v této 
lokalitě, ale také ke zvýšení bezpečnosti 
chodců. V neposlední řadě tím řešíme 
dloholetý problém s parkováním na 
sídlišti, který přineslo vybudování ad-
ministrativních budov v jeho blízkosti. 
Věřím, že po rekonstrukci ulice Horno-
polní a vzniku dalších nových 96 par-
kovacích míst v této ulici budeme moci 
navrhnout regulaci parkovací zóny, kte-
rá zde vzhledem ke katastrofálnímu sta-
vu statické dopravy byla zřízena v loň-
ském roce. I proto jsme tuto investiční 

stavbu města iniciovali,“ zdůrazňuje 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Týden sociálních 
služeb

Tak jako každý rok i letos městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz or-
ganizuje v  průběhu Týdne sociálních 
služeb den otevřených dveří v   domě 
s pečovatelskou službou (dále jen DPS). 
Zveme vás ve středu 5. října od 9 do 
16 hodin do DPS v ulici Gajdošově 39. 
Stejně jako v minulosti se na vás budou 
těšit sociální pracovnice oddělení so-
ciálních služeb, které vám dům ukáží, 
poskytnou informace o pečovatelské  
i odlehčovací službě a zodpoví případné 
dotazy.                       Alena Antoszyková

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. Na- 
leznete zde nabídku volných bytů  

i nebytových prostorů, pozvánky na 
nejrůznější akce i oficiální tiskové zprá-
vy. Ve videozpravodajství se kromě  
aktualit můžete seznámit s činnostmi 
jednotlivých odborů úřadu a zhléd- 
nout záběry z již proběhlých akcí. 

Název facebookové stránky je Měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz a videozpravodajství funguje na 
hlavní straně webových stránek www.
moap.cz, a naleznete ho i na www. 
youtube.cz.

Slavnostního křtu sochy na novém místě se kromě tvůrců zúčastnili i nositelé myšlenky umístění koníka ve veřejném prostoru 
Tomáš Málek, Jaroslav Prokop a Dalibor Mouka. 

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
v našem obvodě je v letošním roce rea- 
lizováno a v  těchto měsících dokon-
čováno nespočet investičních akcí. 
Ty na jedné straně přinášejí nám ob-
čanům komplikace a omezení, které 
každá stavba nese, na druhé straně 
ukazují na naše dobré hospodaření.  
A co je nejdůležitější, po změně vede-
ní na radnici statutárního města, i na 
změnu v komunikaci a spolupráci mezi 
naším obvodem a městem. Dlouhá 
léta bylo pravidlem, že město většinu 
investičních prostředků směřovalo do 
Ostravy-Poruby a Ostravy-Jihu, kde 
mělo vedení města své politické základ-
ny. S takovými postupy je konec a i my 
v Moravské Ostravě a Přívozu si může-
me s chutí zanadávat na rozkopané ulice 
a cesty, které však po svém dokončení 
zlepší životní podmínky nejenom nám, 
kteří zde bydlíme, ale i návštěvníkům, 
před nimiž se nebudeme muset stydět.

Před několika dny se do Ostravy jako 
vítěz letošního 35. ročníku kovářské 
soutěže Hefaiston vrátila plastika in-
dustriálního kentaura. Socha koníka, 
která vyvolává obrovské emoce, byla 
v loňském roce i pod jejich tlakem a na 
základě politického rozhodnutí, odstra-
něna  z kruhového objezdu před Novou 
radnicí a nahrazena záhonkem mace-
šek. Podařilo se nám s tvůrci, skupinou 
uměleckých kovářů z Milostovic, kteří, 
jak sami říkají, vytvořili sochu pro Ost-
ravany, a majitelem, střední uměleckou 
školou AVE ART, najít dohodu a místo, 
kde bylo možné plastiku umístit. Po-
vedlo se tak díky vstřícnosti všech zú-
častněných stran, přestože po nuceném 
odstranění z  kruháče před radnicí se  
o koníka strhl obrovský zájem. Plastika 
je tak nadále bezplatně zapůjčena Mo-
ravské Ostravě a Přívozu a vítá návštěv-
níky Ostravy před hlavním nádražím.

Ač stále za teplých slunečních dní, 
nicméně již mrazivých jiter, probíhají 
už nyní intenzivní přípravy vánočních 
trhů. Chystáme i ve spolupráci s  měs-
tem mnohá vylepšení a překvapení. 
Konkrétnější budeme v příštím čísle na-
šeho měsíčníku.

Dalibor Mouka,
místostarosta městského obvodu

Zveme vás na
zastupitelstvo

Ve čtvrtek 20. října se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze se bude konat v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (Proke-
šovo náměstí 8). Program a materiály 
naleznete na www.moap.cz.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A DO SENÁTU
Právo volit do Zastupitelstva Mo-

ravskoslezského kraje má každý občan 
České republiky, jenž alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do  územního obvodu Morav-
skoslezského kraje. V  případě voleb 
do Senátu Parlamentu České republi-
ky má právo volit každý občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a ve druhém 
kole těchto voleb i občan, který ales-
poň druhý den konání druhého kola 
voleb dosáhl věku nejméně 18  let a je 
přihlášen k trvalému pobytu ve voleb-
ním obvodu č. 70 tořeném městskými 
obvody Moravská Ostrava a Přívoz, 
Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, 
Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, 
Slezská Ostrava, Radvanice a Bártovi-
ce, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, 
Nová Bělá, Stará Bělá a obcemi Stará 

Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václa-
vovice, Šenov.  Překážkami ve výkonu 
volebního práva je pro oboje volby 
zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
a omezení svéprávnosti k  výkonu vo-
lebního práva. U voleb do Zastupitel-
stva Moravskoslezského kraje je navíc 
překážkou ve výkonu volebního práva 
zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu výkonu trestu od-
nětí svobody.

Hlasovací lístky pro oboje volby bu-
dou všem voličům dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb do poštovních 
schránek, včetně přiložené informa-
ce, kde se nachází jejich volební míst-
nost. Hlasovací lístky budou rovněž 
k  dispozici v každé volební místnosti. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
možné. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky  
(u voleb do zastupitelstev krajů platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, a  u  voleb do 
Senátu Parlamentu ČR navíc diploma-
tickým nebo služebním pasem České 
republiky nebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-
novenými doklady, nebude mu  hlaso-
vání umožněno. Pokud volič nemá svůj 
občanský průkaz v pořádku a nevlastní 
cestovní pas, může v  souvislosti s vý-
konem volebního práva nebo z důvo-
du ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu požádat  
o občanský průkaz bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1  mě-
síc od data vydání, a to na Magistrátu 
města Ostravy, odboru vnitřních věcí, 
oddělení občanských průkazů a cestov-
ních dokladů, Gorkého 2 v Moravské 
Ostravě (naproti těžní věži Dolu  Jin-

dřich) pro občany s trvalým pobytem 
v územním obvodu Ostrava-město. 
V  případě konání druhého kola voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky 
obdrží voliči hlasovací lístky pouze ve 
volební místnosti.

Po prokázání totožnosti obdrží volič 
od okrskové volební komise dvě úřední 
obálky. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do žluté 
úřední obálky 1 hlasovací lístek určený 
pro volby do Zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje. Na tomto hlasovacím 
lístku může volič zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z  kandidátů dává 
přednost. Do druhé šedé úřední obálky 
pak vloží 1 hlasovací lístek určený pro 
volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Tento hlasovací lístek se nijak 
neupravuje.

Seznamy voličů budou uzavřeny  
5. října 2016 v 16 hod. Znamená to, že 
volič vykoná své volební právo v tom 
volebním okrsku, ve kterém byl k tomu-
to dni veden v  evidenci obyvatel jeho 
trvalý pobyt v případě, že si nezažádal 
o vydání voličského průkazu, případně 
není-li zapsán do zvláštního seznamu 
voličů v jiném volebním okrsku. Změna 
údaje místa trvalého pobytu v době od 
uzavření seznamů do dne konání voleb 
nemá na jeho zařazení do konkrétního 
volebního okrsku již vliv. Voliči trvale 
hlášení v  městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kteří se ve dnech vo-
leb nebudou zdržovat v místě trvalého 
pobytu, mohou požádat na oddělení 
matriky a ohlašovny úřadu městského 
obvodu v úředních hodinách o vydá-
ní voličského průkazu, a to osobně do  
5. října 2016 do 16 hodin. 

Pokračování na straně 3
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

KOUZLO OKAMŽIKU

ZAOSTŘENO

Pokračování ze strany 2
Voličský průkaz opravňuje voliče, 

jenž má trvalý pobyt v  městském ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, volit 
ve volbách do Moravskoslezského kraje, 
ve kterékoliv volební místnosti, která se 
nachází na území Moravskoslezského 
kraje a ve volbách do Senátu Parlamen-
tu České Republiky ve kterékoliv voleb-
ní místnosti, která se nachází na území 
volebního obvodu č. 70, jenž tvoří měst-
ské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, 
Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, 
Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, 
Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovi-
ce, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, 
Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovi-
ce a Šenov. Voličský průkaz se vydává 
pro každé volby a pro každé kolo voleb 
zvlášť.

Podrobnější informace k  vydávání 
voličských průkazů vám poskytne Ale-
na Krömrová na tel. čísle 599 442 856. 
Volič, kterému jeho zdravotní stav ne-
dovoluje přijít do volební místnosti, 
může požádat ve dny voleb okrskovou 
volební komisi, aby ho její členové na-
vštívili s  přenosnou volební schrán-
kou. Žádosti lze také podat již nyní  
u Petry Karlové na tel. čísle 599 442 852  
a Jarmily Pinkové na tel. čísle 599 
442 851.

Přivítali jsme prvňáčky

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
KRAJE A DO SENÁTU

Volná místa ve školkách

Do základních škol na území obvodu 
nastoupilo 1. září celkem 487 žáků prv-
ních tříd. Nejvíce jich zasedlo do lavic 
Základní školy Ostrčilova, celkem 101, 
a Základní školy Matiční, kterou začalo 
navštěvovat 100 prvňáčků. V ZŠ Ge-
bauerova přibylo kromě  64 prvňáčků 
také 24 dětí v přípravných třídách.

Žáky prvních tříd přivítali nejen pe-
dagogové, ale také radní městského 
obvodu. „Vítání dětí v prvních třídách 
patří k příjemným tradicím, které ve-
lice rádi dodržujeme. Pro všechny 
prvňáčky máme pokaždé připraven 
malý dárek, jenž je připomínkou těch-
to slavnostních okamžiků,“ usmívá se 
starostka Petra Bernfeldová. A usmívali 
se i prvňáčci, kteří tentokrát obdrže-
li batoh z  netkané textilie s  potiskem,  
v němž našli tričko, jo-jo, plastový re-
flexní pásek i přívěsek, trojhranné ne-
lámavé pastelky a voskovky, skákací 
míček a také sladkosti. 

Obvod ovšem investuje nejen do 
prvních okamžiků žáků ve školních la-
vicích, ale v průběhu celého roku také 
do renovace a modernizace základních 
škol, které k 15. září navštěvovalo cel-
kem 3 668 žáků. „Snažíme se prostředí 
škol na území obvodu neustále zkva-
litňovat. Letos byla například v celém 
objektu Základní školy Gebauerova 
vyměněna okna a položena nová pod-
lahová krytina. Tuto školu čeká také 
oprava střechy. Před dokončením jsou 
projektové dokumentace řešící rekon-
strukce a vybudování nových sportovišť 
v základních školách Nádražní a Ostr-
čilova,“ zdůrazňuje místostarosta Dali-
bor Mouka. ,,Odbor školství s odborem 
investic pracuje na přípravě projektů 
podle aktuální potřeby všech školských 
zařízení. Na jejich realizaci chceme  
získat dotační prostředky,“ informu- 
je o chystaných krocích místostarosta 
Vít Macháček.                                        -gl-

Do mateřských škol obvodu v letoš-
ním školním roce nastoupilo 376 no-
vých dětí, celkem jich nyní mateřinky 
navštěvuje 1 093. „Před uzávěrkou 
zpravodaje bylo ve školkách ještě 68 
volných míst, konkrétně šlo o mateřské 
školy Blahoslavova, Křižíkova, Ostr-
čilova, Repinova, Šafaříkova, Špálova, 
Varenská a o Waldorfskou mateřskou 
školu. A v Mateřské škole Špálova bylo 
volné místo pro dítě s poruchou autis-
tického spektra,“ říká místostarosta Vít 
Macháček a upřesňuje, že aktuální in-
formace o počtu volných míst zájemci 
dostanou přímo v mateřských školách. 
Ty procházejí, stejně jako základní ško-
ly, neustálým zkvalitňováním. V Mateř-
ské škole Blahoslavova byla odstraněna 

garáž, která zabírala místo a navíc moh-
la ohrozit bezpečnost dětí, v Mateřské 
škole Poděbradova byla zrenovována 
fasáda objektu, opraveno venkovní 
vstupní schodiště a provedeny terénní 
úpravy v jižní a východní části areálu.  
Na rekonstrukci zahrady v MŠ Le-
chowiczova v září navázala další etapa 
rekonstrukce hřiště. Obvod se podí-
lel také na nákupu konvektomatů pro 
mateřské školy Na Jízdárně, Repinova 
a Varenská. V současné době je zpra-
covávána dokumentace na rekonstruk-
ci zahrady MŠ Šafaříkova a na opravu 
zdravotechniky v  MŠ Varenská a MŠ 
Repinova, připravován je i projekt na 
vybavení školek čističkami vzduchu.

-gl-

Už v druhé polovině září se lidé procházející Smetanovým náměstím mohli těšit 
z nově zrekonstruované kašny, která noc co noc toto náměstíčko doslova rozzáří. 
Na jaře zde přibudou i květinové záhony, které dodají tomuto místu ještě příjem-
nější ráz.

Rozzářené náměstí

Účelové dotace
Městský obvod Moravská Ostrava  

a Přívoz vyhlašuje program pro posky-
tování úče lových dotací pro rok 2017 
v oblasti kul tury, sportu (ekologické 
výchovy, volno časových a zájmově 
vzdělávacích aktivit) a sociální práce  
a vytváření lepších pod mínek pro zdra-
votně postižené. „Celková částka pro 
poskytnutí účelových dotací pro všech-
ny tři oblasti na rok 2017 bude zhru-
ba 2,1 milionu korun. O jejich získání 
se mohou ucházet fyzické i právnické 
osoby, které do 30. listopadu letošního 
roku podají žádost na předepsaném for-
muláři. Ten bude umístěn na webových 
stránkách městského obvodu,“ uvádí 
místostarosta Vít Macháček. Pro první 
kolo programu byla z celkových 2,1 mi-
lionu korun vyčleněna částka 1,5 milio-
nu korun (600 tisíc korun pro sport, 600 
tisíc korun pro kulturu a 300 tisíc korun 
pro sociální oblast, přičemž oprávně-
ní žadatelé jsou definováni v  zásadách  
a upřesněni ve vyhlášeném programu). 
Zbylá částka bude rozdělena ve  dru-
hém kole programu na nově vzniklé 
projekty, které nemohly být z časových 
důvodů předloženy zastupitelstvu ob-
vodu v  1. kole, nicméně budou reali-
zovány v roce 2017. Uzávěrka druhého 
kola programu, kdy nebudou moci 
být přihlášeny stejné projekty, kte-
ré byly projednávány v  kole prvním, 
bude 31. května 2017. Bližší informa-
ce a formuláře mohou zájemci získat 
na webových stránkách www.moap.cz 
nebo na odboru strategického rozvoje, 
školství a volnočasových aktivit Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
729 29 Ostrava, tel. č.: 599 442 948,  
e-mail: jjankova@moap.ostrava.cz.

Dny proti chudobě
Během 11. ročníku Dnů proti chu-

době v Ostravě se 10. října od 8 hodin 
uskureční Ekumenické setkání v Centru 
sociálních služeb Armády spásy v Ost-
ravě-Mariánských Horách a 11. října od  
18 hodin setkání sociálně vyloučených 
lidí, pracovníků neziskovek, zástup-
ců veřejné správy, politiků a veřejnosti 
s  názvem Setkání u společného ohně 
v Charitním domě sv. Benedikta Labre 
v  Ostravě-Vítkovicích. Dny proti chu-
době pořádají u příležitosti Mezinárod-
ního dne za vymýcení chudoby Charita 
Ostrava a Armáda spásy za podpory 
statutárního města Ostravy a Morav-
skoslezského kraje.

Bezplatný seminář 
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. Kurz probíhá vždy jednou 
měsíčně, nejbližší termín je 20. října od 
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Na školení se přihlaste u Markéty 
Štěpánové, tel. č.: 599  508  533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz. 

Hledáme  
nové pány! 

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: útulek@ostra-
va.cz. Útulek je otevřen denně kromě 
pondělí od 10 do 17 hodin. www.utule-
kostrava.cz.

Tahy štětcem
Vernisáž maleb na hedvábí Evy Fare-

vy Vontorové s besedou se jako součást 
cyklu Neobyčejné ženy uskuteční 11. říj- 
na od 15 hodin v galerii G, v Charitním 
středisku Gabriel – komunitním centru 
pro seniory v Ostravě-Zábřehu. 

Průvod svatého Václava s družinou, 
jemuž vévodil kníže Václav se svou že-
nou, prošel ve středu 28. září ulicemi 
Moravské Ostravy a Přívozu. Majestát 
slavného Přemyslovce doprovázeli hu-
debníci i kejklíři a nechyběla ani sku-
pinka sirotků v podání do kostýmů odě-

ných dětí ze škol obvodu. Na náměstí 
Sv. Čecha si pak lidé mohli vychutnat 
bohatý doprovodný program, navštívit 
tureckou střelnici, využít služeb lazeb-
níka či věštkyně, zahrát si dobové hry, 
navštívit zvířecí farmu nebo si vyzkou-
šet na vlastní kůži práci řemeslníků.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Další vítání občánků se bude konat  
v 12. listopadu. Ti, kteří neobdrželi pí-

semnou pozvánku, se mohou přihlásit do  
28. října na oddělení matriky a ohlašov-
ny, osobně v kanceláři č. 15 nebo tele-
fonicky na tel. č. 599 442 855. Pro děti, 
které se zúčastní vítání občánků, je při-
praven dárek a pamětní listina.



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

Bohumil Deneš,  Libuše Havlová, Alžběta Chromková, Herta Jedličková, 
Irma-Irina Jiráková, Štěpánka Martináková, Emil Plaskura, Otakar Sítek, 
Svatava Šlauerová, Marie Tománková, Věra Tramerová, Zdeňka Trčálková, 
Miroslava Urbánková

4ŽIJEME AKTIVNĚ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Senioři oslavili svůj den

Chaloupka – centrum pro spokojenou rodinu

Příměstský tábor 
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Den seniorů oslavili dříve narození občané Morav-
ské Ostravy a Přívozu už tradičně v  Domě kultury  
města Ostravy. Ve středu 21. září se zde těšili nejen z vystou-
pení dětí z  mateřských škol, ale i z  vystoupení nejvěrnější-

ho českého imitátora zpěváka Elvise a Stanley‘s Dixie Street  
Bandu. Nechybělo ani oblíbené občerstvení a dárek měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na památ- 
ku. 

Seniorům přišli popřát také místostarosta Dalibor Mouka (na první fotografii) a místostarostka Lucie Feiková (uprostřed na druhé 
fotografii).

Už 12 let je rodinné a komunitní centrum Chaloupka mís-
tem, kde rodiče nacházejí spoustu pestrých aktivit pro své 
děti. Celý tým pracovníků Chaloupky, pod vedením ředitelky 
Edity Kozinové, věnuje velké úsilí tomu, aby její návštěvníci 
nacházeli v prostorách centra širokou škálu profesionálních 
služeb zaměřených na vzdělávání, zdravý rozvoj dětí, zábavu 
i odborné poradenství v  různých životních situacích. Pře-
svědčte se sami a přijďte v týdnu od 3. do 7. října do našeho 
centra a vyzkoušejte si bezplatně jakoukoli aktivitu z letošní 
nabídky. 

Chaloupka se nachází v  areálu MŠ Repinova v  Moravské 
Ostravě a nabízí například oblíbená a žádaná cvičení mami-
nek s dětmi, která probíhají pod vedením zkušených lektorek 
a jsou rozdělena podle věku dítěte od 6 týdnů až po nástup do 

mateřské školy. Berušky, Želvičky, Broučci a Medvídci – kaž-
dá z těchto skupin má své hravé cvičení zaměřené na postup-
ný vývoj dítěte. Centrum dále nabízí program Dětské skupiny 
(známější pod názvem Miniškolka), Montessori klubík, výu-
ku výtvarné výchovy dětí od 8 let, hudebně-pohybové studio 
nebo angličtinu pro děti. Druhým rokem se zde otevírá také 
barevná jóga pro děti od 3 let a rovněž jóga pro ženy nebo 
moderní orientální tance. Kurzy angličtiny pro začátečníky  
i pokročilé, češtinu pro cizince, cvičení a přednášky pro na-
stávající maminky, přednášky a cvičení pro slabozraké i širo-
kou nabídku vzdělávacích akcí a seminářů připravují pracov-
níci Chaloupky již několik let. 

                Hana Čašová, manažerka RKC Chaloupka
www.rcchaloupka.cz

V  závěru letních prázdnin uspořádali učitelé Základní školy Nádražní 
117 pro své žáky příměstský tábor. Navštívili Zoologickou zahradu Ostrava  
a lokalitu Landek, kde nejen sfárali do dolu, ale také žáci a učitelé spo- 
lečně připravili kotlíkový guláš. Dále absolvovali túru na Pustevny,  
kde pozdravili pohanského boha Radegasta a obdivovali krásné výhledy  
na Beskydy, Valašsko a Jeseníky. Soutěživost a odhodlanost předvedly děti 
při hře minigolfu a v teplém počasí se také osvěžily u řeky v turisty oblíbené 
obci Ostravice. Příměstský tábor žáci hodnotili velmi kladně a již teď  
se těší na příští rok, kdy se se svými učiteli opět setkají netradičně mimo  
školní budovu. „Líbí se mi tato prázdninová nabídka pro strávení části 
prázdnin, je to dobrá inspirace i pro další školy,“ uvedla starostka Petra 
Bernfeldová.

V pátek 16. září zavítal do Moravské Ostravy a Přívozu zlatý olympijský judista Lu-
káš Krpálek (vpravo), a to v doprovodu předsedy Českého olympijského výboru Jiřího 
Kejvala a Taťány Kocembové Netoličkové, legendární československé reprezentantky 
v atletice.

Křišťálové kamínky  
za mimořádné zásluhy

Nová služba pro osoby  
s autismem

Masáže dětí a kojenců

Do Ostravy se vrací  
boxerská extraliga 

Masarykovo náměstí se v prvním říj-
novém týdnu promění ze sportoviště v 
jarmark plný výrobků chráněných dí-
len. Chybět nebudou ani kompenzační 
pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 
osoby a nabídka nejrůznějších služeb. 
Akci Písek v centru tak vystřídá 4. říj-
na Jarmark XXIV. ročníku Evropských 
dnů handicapu (ty se uskuteční 3. až 6. 
října).

Ve stylových stáncích, které zdarma 
zapůjčil městský obvod Moravská Ost-
rava a Přívoz, se v úterý 4. října před-

staví ostravské společnosti a sdružení 
ABC, Želvička, Krabičky – výrobní 
družstvo i Slezská diakonie a Charita sv. 
Alexandra. Chybět nebude ani Střed-
ní škola prof. Zdeňka Matějčka nebo 
Střední škola, Dětský domov a Školní 
jídelna Velké Heraltice. Své služby a 
pomůcky do centra přiveze Kafira, vý-
robky maminek dětí s autismem pak 
předvede

ADA M – autistické děti a my. Náš 
svět z Pržna bude nabízet svíce, mýdla 
i keramiku.

Sociální rehabilitace MIKASA nově 
nabízí služby pro děti od 7 let, mladé 
lidi i dospělé s  vysokofunčkním auti-
smem a Aspergerovým syndromem. 
Zájemci mohou absolvovat individu-
ální a skupinové aktivity, nácviky do-
vedností, zprostředkování kontaktu 
s vnějším prostředím, aktivizační čin-
nosti a bude jim poskytnuta i podpo-
ra v  sociálním začleňování. Veškeré 

činnosti mohou klienti absolvovat  
ve svém domácím prostředí nebo 
v  bezpečném prostředí rehabili- 
tace v ul. Bozděchově 4, Moravská 
Ostrava, vedle Domu kultury města 
Ostravy a Divadla Petra Bezruče. Více 
informací na www.mikasa-detem.cz, 
nebo na telefonním čísle 730 513 405 
a-emailu zastupce.predsedy@mikasa-
-detem.cz.

Ve středu 19. října 2016 od 9.30 do  
11 hodin se v poradně Cesta těhoten- 
stvím (Českobratrská 13) uskuteční 
bezplatný program pro rodiče s  dětmi 
do 6 měsíců Masáže dětí a kojenců. 
Lektorka Zuzana Švancerová seznámí 

přítomné se základy baby masáží na 
praktických ukázkách. V případě zájmu 
se přihlaste předem (e-mail: poradna@
dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232). Více 
na www.dlanzivotu.cz.

INFORMUJEME 
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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

FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

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+1
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 1+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Můstku 906/6 1+1, 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+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
Úprkova 1+1, 2+1
Zákrejsova 972/9 1+1, 2+1

Arbesova 1059/9 – garáž 17 m²
Českobratrská 113/22 – 52,6 m²
Českobratrská 1888/14 – 280,9 m²
Jílová 1912/16 – pronájem domu 
Jurečkova 490/3 – 58 m²
Macharova 965/7 – 46,85 m²
Nádražní 1026/41 – 118,5 m² 
Nádražní 633/91 – 114,22 a 59,71 m² 
Nádražní 996/195 – 83,9 m² 
Na Hradbách 1922/10 – 77,13 m² 
Na Jízdárně 2895/18 – 14,84 a 33 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
Poštovní – 3 × garáž
Reální 1859/4 – 118,79 m²
Střelniční 10/1 – 141,21 m²
S. K. Neumanna 1691/4 – 225,84 m²
Tyršova 1775/28, prodejna - 263,8 m²
a sklad – 137,8 m²
Zahradní 1471/1 – 180,45 m²

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

Tyršova 1775/28 
– prodejna 263,8 m2 
+ skladové prostory 137,8 m

Dům po rekonstrukci – 8 bytů!

Zákrejsova 972/9, 
1+1, 2+1

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

2

2

V sobotu 17. září 
se do Ostravy vrátila 
extraliga boxu. Více 
než 600 diváků v hale 
Tatran vidělo mnoho 
zápasů na evropské 
úrovni, kdy SCB Os-
trava jednoznačně 
porazila úřadujícího 
mistra DTJ Prostějov 
12:4. 

Ostravský box se 
může v poslední době 
chlubit velkými úspě-
chy, kterým vévodí ti-
tul vicemistra Evropy 
Miroslava Gorola. Foto: msdeník


