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V polovině října se podařilo dokon-
čit opravy a nátěry nejrušnějšího pod-
chodu v centru města – Frýdlantských 
mostů. Vedení centrálního obvodu, 
který je jedním ze správců objektu, se 
ve spolupráci s  městem a jeho fi rmami, 
Dopravním podnikem a Ostravskými 
komunikacemi, rozhodlo zajistit zá-
kladní zvelebení tohoto frekventované-
ho přestupního terminálu. Společnou 
akci čtyř organizací, kterým majetkově 
podchod patří, převzal organizačně 
pod svá křídla radní města Ostravy pro 
dopravu Lukáš Semerák (Ostravak). 
„Jsme rádi, že se nám podařilo dohod-
nout společný postup obvodu, města, 
kraje i ostatních fi rem. Obvod začal 
s úklidem a nátěry už v létě. Postupně 
navazovaly další práce včetně výměny 
veřejného osvětlení a rozšíření kamero-
vého systému. Všechno bylo dokonče-
no podle plánu v polovině října,“ popi-
suje ostravský radní pro dopravu Lukáš 
Semerák. „Stav Frýdlantských mostů je 
již mnoho let opravdu velkou ostudou 

města. Konečně se našel někdo zodpo-
vědný, komu se podařilo všem zúčast-
něným toto vysvětlit a v řešení tohoto 
skutečného problému je sjednotit. 
Věřím, že tato základní oprava přine-
se nejen zvýšení komfortu, ale hlavně 
bezpečnosti,“ komentuje místostarosta 
Dalibor Mouka právě ukončené opravy 
Frýdlantských mostů. 

Pracovníci Technických služeb Mo-
ravská Ostrava a Přívoz během něko-
lika týdnů natřeli postupně všechny 
sloupy pergol na náměstí Republiky 
speciálním nátěrem, který odolá úto-
kům vandalů, a opravili dlažební kost-
ky. „Kromě toho naši zaměstnanci rov-
něž provedli tlakové mytí zdí a všech 
zákoutí, opravili kanalizaci a vyměnili 
kanalizační mříže a nový nátěr má 
dnes i zábradlí,“ doplnil Petr Smoleň, 
vedoucí Technických služeb Moravské 
Ostravy a Přívozu. Ruku k dílu přidaly 
i Ostravské komunikace, jechž pra-
covníci vyměnili více než 300 starých 
světel za moderní LED svítidla. K vyš-

Rozsvícení 
vánočního stromu

K nejemotivnějším okamžikům vá-
nočních trhů bude patřit tradiční roz-
svícení vánočního stromu na Masary-
kově náměstí, které je letos naplánová-
no na první adventní neděli 3. prosince 
v  17 hodin. Už od  16 hodin zde však 
bude zpívat Ostravský dětský sbor 
a poté, co se strom rozzáří, se mohou 
přítomní těšit na Báru Basikovou a poz-
ději i na Chorus Ostrava. Vánoční trhy 
v centru města však můžete navštívit již 
od 25. listopadu! Více informací přiná-
šíme na titulní straně kulturní přílohy.

Odkup ubytovny
O prázdninách byla na obvod doru-

čena petice obyvatel z okolí soukromé 
ubytovny Sadová 12 s požadavkem na 
její zrušení. Radní obvodu hned v září 
schválili návrh žádosti o vydání opatře-

ní obecné povahy, kterým jsou identi-
fi kována místa se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů. ,,Náš  ne-
kompromisní přístup má první vý-
sledky. Bezprostředně poté, co jsme 
náš záměr zveřejnili, byla ubytovna 
v Sadové nabídnuta k prodeji. Cena 
nabízená realitní agenturou činí 15 mi-
lionů korun. Obvod by však mohl ob-
jekt zakoupit za maximální cenu podle 
znaleckého posudku. Ten proto v nej-
bližší době zadáme a následně budeme 
jednat. V případě kladného výsledku 
a odkupu budovy bychom ji chtěli 
zrekonstruovat a přebudovat na byty,“ 
uvedla starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bern-
feldová.

Přijďte včas! 
Vyhnete se frontám!

Již od 2. října vydává městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz par-
kovací karty typu R a A pro centrum 
i Fifejdy II. 

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 
13. ledna 2018. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlásit 
do 29. prosince na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 
nebo 599 442 812. 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. Na-
leznete zde nabídku volných bytů 
i nebytových prostorů, pozvánky na 
nejrůznější akce i ofi ciální tiskové 
zprávy. Ve videozpravodajství se kro-
mě aktualit můžete seznámit s čin-
nostmi jednotlivých odborů úřadu 
a zhlédnout záběry z již proběhlých 
akcí. Název facebookové stránky je 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz a videozpravodajství fun-
guje na hlavní straně webových strá-

nek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz a sledovat ho 
můžete i na svých televizních přijí-
mačích, a to každý den v 9.30, 15.30 a 
21.30 hodin na 59. kanálu ve vysílání 
regionální TV stanice LTV plus. 

Využívejte webový portál pro rychlej-
ší a efektivnější hlášení závad nebo ne-
dostatků v oblasti čistoty a pořádku na 
stránkách www.moap.cz, případně své 
podněty posílejte na e-mail: poradek@
moap.ostrava.cz. Hlásit můžete nejen 
poškozené značky, zničený mobiliář, díry 
v silnicích a na chodnících, ale i stromy, 
které se po zimě nezazelenaly, a další.

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!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Svatý Martin na bílém koni přijede ve 
světlech lampionů do centra města pro-
voněného rozmanitými husími specia-
litami a chutnajícího po mladém vínu 
i originálním svatomartinském pivu. 
Stane se tak v sobotu 11. listopadu před 
pátou hodinou odpolední, farář Jan 
Plaček poté požehná mladému vínu 
a starostka Petra Bernfeldová si s měš-
ťany připije na zdar podzimního svát-
ku. Ovšem za přepestrým kulturním 
programem pro dospělé i děti a za 
zhruba třicítkou stánků s  typicky sva-
tomartinským občerstvením se budou 
zájemci moci na Masarykovo náměstí 
vydat už ve 14 hodin. 

Po sedmnácté hodině se malí ná-
vštěvníci společně s  rodiči mohou za-
pojit do lampionového průvodu. Ten 
se z Masarykova náměstí vypraví přes 
Černou louku až k řece  Ostravici, po 
níž bude moci každý vyslat své svato-

martinské přání. „Věřím, že příchozí 
osloví nejen všechny úžasné dobroty, 
které tu budou v průběhu dne k mání, 
a skvělá zábava, ale hlavně pohodová 
sousedská atmosféra, kterou tady chce-
me – stejně jako loni – vytvořit. I proto 
si budou hosté moci posedět pěkně po-
spolu u dlouhých stolů, které přímo vy-
bízejí k tomu, aby člověk netrávil tento 
příjemný čas sám, ale v blízkosti jiných, 
stejně dobře naladěných lidí. Myslím, 
že právě tato pospolitost a vřelost jsou 
tím hlavním bonusem svatomartin-
ských hodů, které by si neměl nechat 
ujít nikdo, kdo chce prožít opravdu 
výjimečné odpoledne,“ zve starostka 
Petra Bernfeldová na akci pořádanou 
městským obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz, kterou organizačně zajistilo 
Centrum kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava. 

- gl -

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
jistě se mnou budete souhlasit, že 
doma se člověk cítí tam, kde má – kro-
mě svých blízkých – dobré podmínky 
k životu. A k těm bezesporu patří i jis-
tota, že klid a bezpečí obyvatel nejsou 
lhostejné lidem, k jejichž povinnostem 
patří péče o občany a svěřené území. 
Věřím, že jsme obyvatelům našeho 
obvodu už mnohokrát dokázali, že 
jejich bezpečnost je jednou z  priorit 
– ne-li tou nejpodstatnější –, jimiž se 
zaobíráme. Své ovoce už přinesla naše 
spolupráce s  Policií ČR i s  Městskou 
policií Ostrava, s níž jsme kromě jiné-
ho dohodli i rozšíření kamerového sys-
tému a zvýšenou frekvenci pochůzek 
v lokalitách, kde je častější přítomnost 
strážníků potřebná. V souvislosti s tím 
apeluji na všechny občany, kteří si po-
všimnou, že se v jejich okolí děje něco 
nekalého: Nenechávejte si tyto skuteč-
nosti pro sebe, ale sdělte je policistům 
nebo strážníkům, případně se obraťte 
na úřad městského obvodu! Budeme-li 
mít informace o potížích, jimž jste vy-
staveni, můžeme je začít řešit. Když si 
však problémy, s nimiž se potýkáte, ne-
cháte pro sebe, nedáte nám možnost za-
sáhnout ve váš prospěch. Konkrétním 
příkladem toho, že oprávněné stížnosti 
občanů nenecháváme bez povšimnutí, 
je červencové ukončení provozu Domu 
na půl cesty v Sokolské 62, jehož jsme 
dosáhli po jednání s městem jako vlast-
níkem objektu. Hájili jsme zájem sluš-
ných občanů a udělali maximum pro 
to, abychom jim zajistili klid, pořádek 
a bezpečí. Na samém prvopočátku ov-
šem stála upozornění obyvatel na ne-
gativní jevy spojené s existencí tohoto 
objektu. Téměř totožná je situace spo-
jená se Sadovou 12, kdy nám byla letos 
v červenci doručena petice za zrušení 
zdejší soukromé ubytovny. Podobné 
problémy nepodceňujeme a plně stojí-
me za slušnými občany obvodu, takže 
radní hned v září schválili návrh žá-
dosti o vydání opatření obecné povahy, 
kterým jsou identifi kována místa se 
zvýšeným výskytem sociálně nežádou-
cích jevů. Jedním z  nich je zmíněná 
ubytovna v Sadové 12, druhé místo je 
ohraničeno ulicemi Cihelní, Marián-
skohorskou a silnicí č. I/56. Přijatá 
opatření se sice podle zákona týkají jen 
nových nájemníků, jimž nevznikne ná-
rok na doplatek na bydlení, ale i tak už 
má náš nekompromisní přístup první 
výsledky. Bezprostředně poté, co jsme 
náš záměr zveřejnili ve zpravodaji Cen-
trum i jiných médiích, byla ubytovna 
v Sadové nabídnuta k prodeji. 

Petra Bernfeldová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

ší bezpečnosti zcela jistě přispějí také 
nové kamery, kterých je zde oproti pů-
vodním třem již čtyřiadvacet. A k pří-
jemnějšímu prostředí už několik mě-
síců přispívá rovněž vegetační koberec 

na kolejových absorbérech hluku na 
předmostí Frýdlantských mostů, který 
se v  těchto dnech zahalil do podzim-
ních odstínů. 

- hal -
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KALEIDOSKOPTanec bez hranic

Erasmus+ se vydařil

Třídní schůzky trochu jinak

Ve dvou turnusech, 2. až 6. října 
a 9. až 13. října, se v hotelu Halniak 
v malebné polské horské vesničce Isteb-
na postupně vystřídalo celkem 80 žáků 
ze čtyř základních škol městského ob-
vodu Moravská Ostrava a  Přívoz – ZŠ 
Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční 
a ZŠaMŠ Ostrčilova – a 40 žáků z polské 
partnerské školy v Ratiboři. Cílem těch-
to pětidenních pobytů bylo rozšíření 
spolupráce mezi žáky obou stran hrani-
ce a nácvik polských lidových tanců na 
závěrečné vystoupení projektu česko-
-polské přeshraniční spolupráce základ-
ních škol s názvem Tanec bez hranic. 

„Úvodní den byl věnován poznávání 
okolí a seznamovacím hrám. V úte-
rý žáci začali tančit dva polské tance 
– kujovjak a krakowjak. Kujovjak je 
pomalý tanec ve stylu mazurky, který 
má tříčtvrteční rytmus, krakowjak je 
rychlý tanec v dvoučtvrtečním taktu. 
Lektorky z tanečního souboru Strze-
cha z Ratiboře rozdělily žáky do dvou 
skupin, ve kterých potom tančili,“ vy-
světluje Lucie Svobodová ze ZŠ Matiční 
5 v Ostravě a její kolegyně Andrea Bi-
lová dodává: „Ve středu si všichni užili 
venkovní aktivity – projížďku na kole 

a lezeckou stěnu v kombinaci s ručními 
pracemi, kdy vyráběli věnečky a  pásy 
na ozdobu pro závěrečné vystoupení, 
a také nacvičovali dvě lidové písně 
v polském a českém jazyce. Večer si 
žáci užili zábavu a zpěv českých a pol-
ských písní spojený s tancem u ohniště 
v místní kolibě. Ve čtvrtek pak navští-
vili místní aquapark Zagroň, kde rela-
xovali před odpoledním tancováním. 
V pátek nastal čas balení, slziček na 
rozloučenou a tanečku Tańcz, tańcz, 
tańcz, který byl spontánním symbo-
lem přátelství mezi českými a polskými 
dětmi. A když během cesty zpět v auto-
buse zněla polská lidová Sła diewoczka 
do laseczka, nebylo co dodat. Týden se 
vydařil.“

Projekt bude pokračovat 21. listopa-
du návštěvou polských žáků v českých 
školách a poté 30. listopadu jednoden-
ní návštěvou českých žáků v polské Ra-
tiboři.

Projekt Tanec bez hranic (reg. č. CZ
.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) je 
fi nancován z prostředků Fondu mik-
roprojektů 2014–2020 v Euroregionu 
Silesia v  rámci Programu INTERREG 
V-A Česká republika - Polsko.

KOUZLO OKAMŽIKU
 Necelá stovka úředníků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se v ru-

kavicích a s lopatami nebo krumpáči v ruce připojila začátkem října k dobro-

volnické akci pivovaru Ostravar Community Days, který trvá už 11 let. Dob-

rovolnické práce probíhaly tentokrát ve vnitrobloku na ulici Lechowiczově, 

a také v parku nedaleko ulice Železárenské a MŠ Dvořákova. „Pomohli jsme při 

zahradnických pracích, se sázením dřevin a rostlin a s likvidací plevelu. Bylo 

to pro nás zpestření a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na zvelebení okolní-

ho prostředí,“ řekla starostka Petra Bernfeldová. V pátek 13. října se do úklidu 

břehů řeky Ostravice pustily také děti místních základních škol – pravý břeh 

patřil dětem ze Slezské Ostravy, levý uklízeli žáci z Moravské Ostravy a Přívozu.

Projekt Erasmus+ pokračoval v ZŠ 
Gen. Píky 13A mnoha aktivitami i ve 
školním roce 2016/17. Druhý rok pro-
jektu byl zaměřen na přátelství. Žáci 
společně s učiteli zvládli například vá-
noční kulinářskou výstavu, která byla 
součástí tradičního vánočního jarmar-
ku, a velikonoční kulinářskou výstavu. 
Do obou akcí se velmi aktivně zapojili 
také rodiče a prarodiče žáků. Úspěch 
sklidily i workshopy s paní psycholož-
kou, rodiči, dětmi a učiteli, jež byly ten-
tokrát zaměřeny na neverbální komu-
nikaci, jak budovat a udržet přátelství, 
jak se vypořádat s agresí a jak vycházet 
s odlišnými lidmi.  

Ve škole  žáci absolvovali několik 
besed o bezpečné komunikaci a jejích 
zásadách, a to jak v osobní, tak ve vir-
tuální komunikaci, např. na sociálních 

sítích. Věnovali se rovněž toleranci, 
čemu je možné se přizpůsobit a co je již 
nepřípustné.

Práce na projektu zasáhla i do běž-
ných vyučovacích hodin. V  hodinách 
matematiky žáci pracovali v programu 
GeoGebra. Starší žáci  si v informatice 
podle anglického zadání od bulhar-
ských koordinátorek projektu vytvoři-
li vlastního vetřelce z  vesmíru, mladší 
ho pak kreslili v  hodinách výtvarné 
výchovy. I samotný překlad popisů ne-
byl pro žáky snadným úkolem, protože 
slovní zásoba z  oblasti geometrie byla 
poměrně náročná a pro základní školu 
neobvyklá. Hotová díla byla součástí 
výstav ve vestibulu školy, kde bylo mož-
no zhlédnout i komiksy o přátelství. 
Poslední výstavou projektu v  tomto 
školním roce byly fotografi e ze soutě-
že Usměj se na mě. Úkolem žáků bylo 
oslovit na ulici neznámé lidi a požádat 
je, aby se usmáli do fotoaparátu.

Součástí projektu jsou také pravidel-
né partnerské schůzky, na nichž zástup-
ci jednotlivých zemí plánují aktivity 
a práci na zásadních výstupech a hod-
notí již proběhlé činnosti. Letos jsme 
v rámci těchto schůzek navštívili lotyš-
skou Jelgavu a slovenskou Bratislavu. 
Součástí schůzek byly i náslechové ho-
diny, jejichž cílem je inspirovat a obo-
hatit i výuku na partnerských školách. 

Jan Veselý, ředitel školy

Klubík ve Dvořce
Od roku 2014 spolupracuje Mateřská 

škola Dvořákova s  Mensou ČR, která 
sdružuje nadprůměrně inteligentní 
lidi. Děti z naší mateřinky, které prošly 
krátkým testem s  výsledkem IQ 120 
a více, navštěvují Klubík nadaných dětí, 
kde se zaměřujeme na činnosti rozvíje-
jící logické myšlení – kvízy, experimen-
ty, pokusy, bádání, práce s  digitálním 
mikroskopem, robotickou včelkou BEE 
– BOT a další. Od ledna 2018 nabízíme 
dětem mimo naši školku se činností 
v Klubíku účastnit. Testování pro-
běhne v naší mateřské škole v  úterý 
14. listopadu a týká se pouze dětí od 5 do 
7 let. Rodiče, kteří máte zájem přihlásit 
své dítě na výše uvedené testování, vo-
lejte na telefonní číslo 725 544 803 do 
8. listopadu. Testování je hrazeno z pe-
něžních prostředků statutárního města 
Ostravy, které mateřská škola získala.

Petra Firlová, lektorka Klubíku

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko

Základní škola Gajdošova se opět za-
pojila do celorepublikové akce Ukliď-
me svět, ukliďme Česko. Koncem září 
žáci 8. třídy pod vedením koordiná-
torky EVVO  Jany Dvořákové vyčistili 
od odpadků park Hlubinu i přilehlé 
dětské hřiště. Objevili černou skládku, 
kde kromě jiného našli také použité 
injekční stříkačky. Do akce tedy zapo-
jili i městskou policii, která si pro tento 
nebezpečný odpad přijela. Žáky velmi 
překvapila návštěva štábu České tele-
vize Ostrava, která tuto akci natočila 
a 23. září odvysílala reportáž ve Zprá-
vičkách na Déčku. Pro žáky se jednalo 
o pozitivní zpětnou vazbu jejich dobro-
volnické akce a úžasné ocenění.

Anna Krasulová, ředitelka školy

Pesto z mrkvové 
natě je báječné

Projekt Menu pro změnu, který pro-
bíhal v rámci programu Ekoškola na 
ZŠ Nádražní 117, letošní zimou kon-
čí. A tak jsme sdíleli a bilancovali, co 
nám šlo a co naopak nešlo. Nadměrná 
spotřeba a plýtvání potravinami obrov-
ským způsobem vyčerpává přírodní 
zdroje, které nejsou neomezené.  A tak 
jsme si zkusili vyrobit pesto z mrkvové 
natě. Nať z mrkve je něco, co se nor-
málně prostě vyhodí. Přitom stačí při-
dat pár dalších ingrediencí a výborné 
pesto  je na světě. A ještě máte radost, 
že máte 100procentní domácí produkt, 
který chutná nad očekávání dobře. 
Všichni členové ekotýmu si na pestu 
pochutnali a připravili ochutnávku 
i pro ostatní žáky.

Zuzana Holubová

Děti na workshopu 
v kostele sv. Václava

Prvňáčci a druháčci z Waldorfské ZŠ 
a MŠ Ostrava měli možnost se ve středu 
20. září podívat do nádherného kostela 
sv. Václava. V  rámci Svatováclavského 
festivalu si v kostele vyzkoušeli malé 
koncertování na rytmické nástroje 
a hru na dirigenta. Inspirováni mod-
rými vitrážemi se pustili do vyrábění 
vlastních – papírových. Všechny dětské 
vitráže pak společně vytvořily půvabné 
papírové okno. Děkujeme pořadatelům 
za ochutnávku netradičního prostoru.  

Ivana Fehérová

Začátek školního roku v  mateřské 
škole každoročně probíhá ve znamení 
velkého seznamování. Každý se sezna-
muje s každým a se vším, co je pro něho 
nové.  Nejen pro děti a paní učitelky, ale 
i pro rodiče je toho nového opravdu 
dost. Abychom vzájemnému seznámení 
trošku pomohli, uspořádali jsme posled-
ní zářijový týden v jednotlivých třídách 
pro děti a jejich rodiče tzv. neformální 
třídní schůzky. Cílem bylo nejen vzá-
jemné seznámení, ale hlavně přiblížení 
stylu práce mateřské školy rodičům.

Každá třída si své zábavné a uvolně-
né odpoledne zorganizovala po svém: 

četly se a rozebíraly pohádky, zpívaly 
se písničky – české i anglické, hrály se 
zábavné hry, kreativně se tvořilo z pod-
zimních plodů, vyráběly se drobné dár-
ky pro kamarády atd. Všechny činnosti 
přiblížily rodičům zaměření třídy, tříd-
ní rituály a třídní či školní projekty.

Věříme, že touto první společnou 
akcí v novém školním roce jsme nastar-
tovali vzájemnou spolupráci s  rodiči 
a těšíme na další aktivity, které jsou již 
nyní zveřejněny na webových strán-
kách školy www.msvarenska.cz – sekce 
Akce školy – Plánujeme.
Stanislava Korcová a Jana Richterová

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Ostrčilka má ráda Česko!

Ve školním roce 2017–2018 chystá 
ZŠ Ostrčilova celoroční školní projekt 
Ostrčilka má ráda Česko! Chce tak na-
vázat na předchozí celoroční projekty, 
které byly zaměřeny na vědu, státy Ev-
ropy, historii a v loňském školním roce 
talenty u našich žáků. Tyto celoroční 
projekty jsou oblíbené u žáků i rodičů. 
Rozvíjejí znalosti dětí a jejich doved-
nosti v  různých oborech a pomáhají 
jim seznámit se s novými informacemi 
zábavnou a interaktivní formou.

Ostrčilka má ráda Česko! je projekt 
zaměřený na poznávání České repub-
liky, její historie, geografi e, tradic, 
státních svátků, literatury, průmyslu. 
Zvláštní pozornost je věnována Ost-

ravě. Během školního roku proběhne 
několik seznámení se státními svátky, 
několik projektových dní a dvě větší 
akce, při kterých se setkají žáci společ-
ně s učiteli i rodiči.

Ve středu 27. září u příležitosti stát-
ního svátku Dne české státnosti byl ce-
loroční projekt zahájen prezentací vý-
znamné osobnosti našich dějin – sva-
tého Václava. Děti, nebo spíše knížata 
a princezny, za které přišli žáci ten den 
přestrojeni, se po vstupu do budovy 
školy neocitly ve vestibulu jako obvyk-
le, ale na Václavském náměstí, kde se 
později mohly na koni svatého Václava 
vyfotit. Sedmáci si pro mladší spolužá-
ky připravili divadelní vystoupení, kte-
ré všem ukázalo okolnosti úmrtí kníže-
te Václava. Ve svých třídách si pak žáci 
různými aktivitami přiblížili legendu 
českých dějin. Věříme, že po vyučová-
ní už všichni věděli, proč je následující 
den státní svátek a kdo sv. Václav byl. 
Už se všichni těšíme a chystáme na 
další projektový den věnovaný vzniku 
samostatného Československa.

Taťána Bahnerová 
a Zuzana Pekárková
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICEZAOSTŘENO

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz vyhlásil 1. kolo Programu pro 
poskytování dotací pro rok 2018 v ob-
lasti kultury, sportu (ekologické výcho-
vy, volnočasových a zájmově vzděláva-
cích aktivit) a sociální práce a vytváření 
lepších podmínek pro zdravotně posti-
žené. O jejich získání se mohou uchá-
zet fyzické i právnické osoby, vyjma 
poskytovatelů registrovaných sociálních 
služeb, které do 30. listopadu letošního 

roku podají žádost na předepsaném for-
muláři. Ten bude umístěn na webových 
stránkách městského obvodu. Bližší 
informace a formuláře mohou zájem-
ci získat na webových stránkách www.
moap.cz nebo na odboru strategického 
rozvoje, školství a volnočasových akti-
vit 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.

V  říjnu začalo kácení sedmnácti 
usychajících nebo už zcela uschlých 
lip na  Sokolské třídě.  Na špatný stav 
těchto stromů, které mohly ohrozit 
zdraví nebo majetek lidí, upozorňovali 
občané i  lékaři z Hornické polikliniky. 
Vedení města nechalo situaci prověřit. 
Výsledek byl jednoznačný: stromy byly 
opravdu suché, většina kosterních větví 
uschla a kořenový systém nebyl pevný. 
Navíc byly kmeny postiženy mrazový-
mi prasklinami a často ukrývaly i velké 
dutiny. „O tuto akci města a o důvody 
kácení lip jsme se zajímali od samotné-
ho začátku. A přesvědčili jsme se o tom, 

že jiné řešení nebylo možné,“ konstatu-
je starostka Petra Bernfeldová.

Město nyní zjišťuje, v  jakém stavu 
jsou zbývající stromy, proto zadalo vy-
pracování dendrologického průzkumu 
ostatních dřevin v této oblasti i odborné 
posouzení náhradní výsadby za kácené 
stromy. „Je dobře, že se Sokolská třída 
už brzy dočká nové, kvalitní zeleně, kte-
rá nejenže přispívá k dotvoření příjem-
né atmosféry, ale je nezbytná i z ekolo-
gického hlediska,“ komentuje starostka 
přípravu na novou výsadbu s tím, že ji 
bylo třeba řešit i s ohledem na stávající 
inženýrské sítě.  

Město Ostrava připravilo společně 
s Kulturním centrem Cooltour jako 
součást oslav 750. výročí první písem-
né zmínky o své existenci poselství do 
budoucnosti s názvem Ostrava 2067. 
Tím je dřevěná truhla, do níž dnešní 
Ostravané umístí své „vzkazy budou-
cím generacím“. Truhla bude otevřena 
za 50 let při oslavách 800. výročí města 
Ostravy. 

Vzkazy mohou do truhly vkládat 
významní obyvatelé města, umělci 
i široká veřejnost. Dodány musí být 
na papírovém podkladu o velikosti 
maximálně A4 v nezalepené obálce. 

Obsahem vzkazů může být text, foto-
grafi e nebo kresba. Truhla je umístěna 
do 28. listopadu v Cooltouru na Čer-
né louce. Vzkazy mohou mít podo-
bu také krátkých videí anebo zvuko-
vých spotů. Veřejnost je může pořídit 
v sobotu 28. října na Dnech otevřených 
dveří radnice města anebo Českého 
rozhlasu Ostrava.

Truhla s poselstvím pro budoucí 
generace bude slavnostně uzamčena 
a zapečetěna ve středu 29. listopadu na 
Prokešově náměstí během slavnostní 
akce k ukončení oslav 750 let od první 
písemné zmínky o Ostravě. 

Konec lagun se blíží

Pustili jsme se 
do podzimního úklidu 

V listopadu by mělo v areálu bývalé-
ho podniku Ostramo začít odtěžování 
nadbilančních kalů, které navazuje na 
sanační práce započaté v roce 2007. Lik-
vidace jedné z největších ekologických 
zátěží v České republice, jež vznik-
la dlouhodobým ukládáním odpadů 
z rafi nerské výroby, jde konečně do fi -
niše. O to, aby práce byly provedeny co 
nejkvalitněji a šetrně ve vztahu k obča-
nům, tak i životnímu prostředí se vý-
raznou měrou zasadilo vedení obvodu, 
které díky svému nekompromisnímu 
přístupu dosáhlo zásadních změn ve 
prospěch obyvatel nejen Moravské 
Ostravy a Přívozu. „Oproti dřívějšku 
se nám podařilo dosáhnout například 
toho, aby byl nově nastaven kontrolní 
a měřicí systém k eliminaci škodlivin 
a zápachu. Pokud budou jasně stano-
vené limity překročeny, budou práce 
na likvidaci nadbilančních kalů poza-
staveny. Takže situace, která nastala při 
prvotní likvidaci kalů, kdy silný zápach 
a prach obtěžovaly obyvatele žijící 
nejen v bezprostředním okolí Lagun 
Ostramo, se nebude opakovat. Kromě 
toho byla upravena také doba prací, 
jež už nebudou prováděny v nočních 
hodinách,“ informuje o výsledcích ná-
ročných jednání starostka Petra Ber-
nfeldová a dodává, že na nezbytnost 
eliminace negativních průvodních jevů 
vedení obvodu upozornilo již na po-
čátku v  rámci připomínkového řízení. 
„Byli jsme si plně vědomi, že je nezbyt-
né situaci konečně dořešit a že zároveň 
musíme chránit zdraví a bezpečí oby-

vatel a životní prostředí. Zásadně jsme 
nesouhlasili s tím, aby stát při likvidaci 
preferoval cenu realizace nad kvalitou 
způsobu provedení s minimálními ne-
gativními dopady. V původním návrhu 
nebyla například řešena eliminace hlu-
ku, únik části kalů při dopravě náklad-
ními automobily s otevřenou korbou, 
opatření ke snížení úniku pachových 
látek do ovzduší a podobně. I díky na-
šemu stanovisku a požadavku bylo 
v souvislosti se sanací lagun provede-
no posouzení v  rámci procesu Envi-
ronmental Impact Assesment (EIA), 
který znovu posoudil vliv na životní 
prostředí. Vyžadovaná změna integro-
vaného povolení nabyla právní moci 
27. července 2017. Projekt prací byl 
následně projednán s  příslušnými mi-
nisterstvy a Českou inspekcí životního 
prostředí.“

V areálu bývalého podniku Ostramo 
od  července letošního roku probíhá 
čištění nádrží a záchytných van, odstra-
ňování povrchového znečištění, sana-
ce stávající kanalizace a odstraňování 
uhelné koleje. Vedení obvodu průběh 
prací, které by měly být dokončeny 
v  prvním čtvrtletí roku 2018, monito-
ruje. Přípravné práce budou zahájeny 
v  listopadu a likvidace kalů v lednu 
příštího roku. Odtěžení a odvoz kalů 
by měly trvat rok. „Celý proces budeme 
i nadále bedlivě sledovat a vyžadovat 
maximální preciznost prací a striktní 
dodržování stanovených pravidel. Há-
jíme zájmy občanů,“ zdůrazňuje Petra 
Bernfeldová.

Na komunikace a chodníky obvodu 
nyní pravidelně vyjíždějí čtyři samo-
sběrné vozy, dva nákladní vozy s kon-
tejnerovými nosiči pro svoz odpadu 
a podle počasí i dva kropicí a mycí vozy. 
Se sběrem listí p omáhá sedm samohyb-
ných sekaček a dva nákladní kontejne-
rové nosiče pro svoz listí. Například za 
loňský rok jsme nasbírali 806 tun biolo-
gického odpadu.

„Na údržbu zeleně jsme letos pořídili 
dvě velkokapacitní sekačky, které jsou 
využívány ke sběru listí. Zakoupen byl 
i samosběrný čisticí vůz s mycí hlavou, 
který umožňuje umývat znečištěné 
povrchy,“ uvádí místostarosta Dalibor 
Mouka. Do ručního úklidu je denně za-
pojeno téměř čtyřicet pracovníků tech-
nických služeb, kterým pomáhá dalších 
třicet pracovníků veřejně prospěšných 
prací. 

„Zároveň se již připravujeme na 
zimu. Máme zakoupeno 600 tun soli 
a v  zásobě máme ještě 200 tun z  loň-
ska. V loňské sezoně jsme spotřebovali 
703 tun soli. Pro jistotu však máme 
smlouvou zajištěný nepovinný nákup 
dalších 500 tun soli za garantovanou 
cenu,“ doplňuje místostarosta.

Českobratrská otevřena, most 
Pionýrů stále v rekonstrukci

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. 

13. 11.  
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahe-

pjukova 19, Gen. Janouška 1, Gen. Ja-
nouška 10, Gen. Píky 1A, Lechowiczo-
va 19, Gen. Píky 16, Gen. Píky 26.  

14. 11.  
Josefa Brabce 11, Josefa Brabce 43–

45, Lechowiczova 31, O. Motyky 2–4, 
Sládkova 16, Varenská 16, Varenská 
32–34, Vítkovická 14–16, P. Křičky 1.

15. 11.  
Mánesova 9, Mánesova 18, Maroldo-

va 4, Mariánskohorská 3, Mariánsko-
horská 17, Engemüllerova 4, Arbesova 
13, Na Liškovci 2, Hálkova 12.

Pátráme po osudu 
letce

Oblastní výbor Českého svazu bojov-
níků za svobodu gen. Mikuláše Končic-
kého v Ostravě se obrací na kronikáře, 
učitele, matrikáře, fanoušky letectví 
i širokou veřejnost se žádostí o pomoc 
při pátrání po osudu letce, rodáka 
z Moravské Ostravy a Přívozu, sgt. Jo-
sefa Mrozinskieho, narozeného v  roce 
1920.  Zahynul, jako střelec polské 
perutě RAF, 2. března 1945 v  Belgii. 
Získané informace budou sloužit jako 
podklad k  podání návrhu umístění 
jména Josefa Mrozinskieho na pietní 
stěnu Památníku letců, rodáků z  Mo-
ravskoslezského kraje, v  Příboře. Po-
kud máte jakékoli zprávy k odbornosti, 
kvalifi kaci, vzdělání, jeho cestě k  le-
tectvu, vojenské nebo letecké službě, 
kontaktujte Jiřího Francírka, předsedu 
OV ČSBS na tel. č.: 596 136 563 nebo 
e-mailem: mvcsbs.ostrava@seznam.cz

Upozornění pro 
držitele psů

Upozorňujeme držitele psů, kteří hra-
dí místní poplatek ze psů ve splátkách, 
že 30. září uplynula splatnost druhé 
splátky místního poplatku ze psů. Po-
kud jste úhradu druhé splátky v daném 
termínu nesplnili, lze poplatek uhradit 
v  hotovosti nebo platební kartou na 
pokladně Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, bankovním pře-
vodem na účet č. 19-923761/0100 
s  uvedením variabilního symbolu 
nebo poštovní poukázkou s uvedením 
variabilního symbolu. S případnými 
dotazy k  místnímu poplatku ze psů 
(výše nedoplatku, variabilní symbol) 
a pro nahlášení e-mailové adresy se 
obraťte na Janu Prokopovičovou (jpro-
kopovicova@moap.ostrava.cz, tel. č. 
599 442 840).

Hledáme nové pány! 
Našli jste zatoulané-

ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 
o bližší informace tře-

bovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. www.utulekostrava.cz

Azylový dům
Charitní dům sv. Zdislavy - azylo-

vý dům poskytuje dočasné zázemí 
matkám s dětmi a těhotným ženám, 
které přišly o bydlení a potřebují pod-
pořit, aby znovu získaly soběstačnost 
a možnost zapojení se zpět do běžného 
života. Dům je možné podpořit for-
mou dárcovské SMS. Stačí napsat 
zprávu DMS CHARITAOSTRAVA 30 
(nebo 60, 90) a poslat na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 korun, 
z vaší pomoci obdrží Charitní dům sv. 
Zdislavy 29, 59 nebo 89 korun. Více in-
formací na www.darcovskasms.cz. 

Výsledky voleb 

v Moravskoslezském kraji

Dotace pro rok 2018

Kácení lip

Vzkazy budoucím generacím 

Volební účast v  našem kraji činila 
55,86 procenta.  Kraj bude v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR zastupovat 
22 poslanců.  

1. ANO 2011 35,42 procenta (Ivo 
Vondrák, Josef Hájek., Aleš  Juchelka, 
Pavel Juříček, Jiří, Strýček, Josef  Bělica,  
Stanislav Fridrich, Andrea  Babišová, 
Zuzana Ožanová, Michal Ratiborský)

2. SPD 13,87 procenta (Lubomír Vol-
ný, Marian Bojko, Ivana Nevludová)

3. ČSSD 8,83 procenta (Lubomír Za-
orálek, Tomáš Hanzel)

4. KSČM 8,69 procenta (Leo Luzar, 
Daniel Pawlas)

5. Česká pirátská strana 8,64 pro-
centa (Lukáš Černohorský, Ondřej Po-
lanský)

6. ODS 7,47 procenta (Zbyněk Stan-
jura, Jakub Janda)

7. KDU-ČSL 6,45 procenta (Pavla 
Golasowská)

8. STAN 2,64 procenta
9. TOP 09 2,58 procenta 
10. Strana zelených 1,20 procenta
Více na www.volby.cz

V listopadu se konečně po několika-
měsíčních opravách otevře pro veške-
rou dopravu rekonstruovaný úsek ulice 
Českobratrské, od křižovatky s  ulicí 
Nádražní po křižovatku se Sokolskou 
třídou. Až do začátku prosince však bu-
dou pokračovat práce na rekonstrukci 
mostu Pionýrů, kde je provoz ve smě-
ru od křižovatky se Sokolskou třídou 
po sjezdy na Gagarinovo náměstí 
a do Bohumínské ulice veden pouze po 
levé části komunikace. Po celou dobu 
oprav je odkloněna trolejbusová linka 
110, která jede přes most M. Sýkory. 

V průběhu oprav je také uzavřen pod-
chod pro pěší a cyklisty pod mostem 
Pionýrů na moravsko-ostravské straně. 
Cyklisté mají možnost objet úsek po 
pravém (slezsko-ostravském) břehu. 

BEZPEČNÝ OBVOD

Okrskáři v ulicích
Kamil Nágel, okrsek B 16

Hranice okrsku tvoří ulice Horno-
polní, Sládkova, Oskara Motyky, Gen. 
Píky a Lechowiczova. K  objektům na 
území okrsku patří pivovar Ostravar, 
bývalý KD Gama a část sídliště Fifejdy. 
K  povinnostem okrskáře patří zajišťo-
vání bezpečnosti dětí na přechodech 
při cestě do školy i veřejného pořádku 
zejména na dětských hřištích. K  pro-
blémům, které je třeba řešit, patří po-
tíže s  občany požívajícími alkoholické 
nápoje v okolí Pivní pohotovosti a re-
staurací, vykrádání vozidel a stacionár-
ní doprava.  

Ulice v okrsku
Gen. Píky, Hornopolní, Josefa Brab-

ce, Oskara Motyky, Sládkova.

Jaroslav Trexler, okrsek B 17

Okrsek ohraničují ulice Hornopolní, 
Novinářská, U Stadionu, Oskara Moty-
ky, Gen. Píky a Lechowiczova.  K míst-
ním objektům patří ZŠ Gen. Píky, Wal-
dorfská základní škola a mateřská ško-
la  Ostrava, pošta, herny, restaurace, 
bývalý objekt DPMO, ubytovna pro 
svobodné matky, Armáda spásy, zdra-
votnické středisko, diskont Lidl a část 
sídliště Fifejdy. K povinnostem okrská-
ře kromě jiného patří zajišťování bez-
pečnosti dětí na přechodech při cestě 
do školy a kontroluje dodržování veřej-
ného pořádku. K problematice okrsku 
patří poškozování dětských pískovišť 
a hřišť, znečišťování veřejného pro-
stranství psími exkrementy, vykrádání 
vozidel a stacionární doprava. 

Ulice v okrsku
Ahepjukova, Gen. Janouška, Gen. 

Píky, Hornopolní, Lechowiczova, No-
vinářská a U Stadionu. 

Více informací o činnosti Městské policie Ostrava naleznete na www.mpostrava.cz.



4ŽIJEME AKTIVNĚ

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

Ljubomir Andreev, Karel Bardas, Jarmila Drozdková, František Gavenda, Lud-
mila Hrnčárová, Alena Hrušková, Jana Lukovská, Alena Martinková, Arnošt On-
derka, Ludmila Ostárková, Jiřina Pavlásková, Milada Pipreková, Ida Procházková, 
Miroslav Šebesta, Leopold Tesarčík, Jan Vala, Bohuš Vepřek, LibušeŽembová.
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INFORMUJEME

Měsíční zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  •  náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava  •  Reg. č. MK ČR E 12817 – PP.  •  Číslo 11/2017 •  

vyšlo: 31. 10. 2017 • Předseda redakční rady: starostka Petra Bernfeldová  •  Redakce: Litera, literatky@literatky.cz  •  Foto: Adolf Horsinka  •  Grafi ka a sazba: MORAVAPRESS 

s. r. o. •  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová  •  Rozšiřuje: Česká pošta  •  Bezplatné

Řemeslný týden na waldorfu 

Zjistěte, ve které profesi 
můžete uspět!

Národní potravinová sbírka 
i v Ostravě

Mistrovství ČR v  karate 2017 

Charita hledá zdravotní sestry 
pro hospicové služby

Bezplatný seminář Jak pečovat 
o nemocného

Každoročně na podzim si deváťáci 
ZŠ Waldorfská zkouší svoji šikovnost 
a zručnost ve dvou řemeslech. Již ně-
kolik let po sobě se věnují měditepectví 
a pletení košíků z pediku pod vedením 
našich zkušených učitelů. Každý den 
od pondělí do pátku od 10 do 13.30 ho-
din pracují v dílnách a snaží se vytvořit 
zdařilou misku z mědi a uplést koš na 
ovoce, hřiby či cokoliv jiného. Není to 
pro ně jednoduché, mnozí poprvé v ži-
votě zažívají každodenní systematickou 
práci a vidí, jak jim pod rukama vzni-
ká užitečný výrobek. Musí překonávat 
řadu překážek, zkoušet znovu a znovu, 
až se jim práce zdaří. Pracují s vlastní 
trpělivostí, kterou mnozí nemají. Vý-
sledkem jsou po týdnu opravdu hotové 
misky i košíky, které si hrdě odnášejí 
domů. Často ani jejich vlastní rodiče 

nevěří, co jejich děti dokázaly vytvořit. 
Mnohým žákům může řemeslný týden 
pomoct v  rozhodování, kam dál po 
základní škole. Jejich mladší spolužáci 
obdivují jejich díla a těší se, až budou 
sami v deváté třídě a zvládnou totéž.

Lenka Holeksová, 
ředitelka školy

Jsme přívětiví k seniorům

Boxerská akademie přivítala vzácné hosty

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zvítězil v kampani organizo-
vané Krajskou radou seniorů Morav-
skoslezského kraje a získal titul Město 
seniorům nejpřívětivější v  kategorii 
města nad 30 tisíc obyvatel. Cenu pře-
vzala v neděli 1. října v obci Hlavnice 
u Opavy, u  příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů, vedoucí sociálního odbo-
ru Dagmar Bradová a předala ji v pon-
dělí starostce Petře Bernfeldové.

„V našem obvodu, kde žije 37 002 
obyvatel, překročilo věkovou hranici 
55 let 11 507 osob, což je bezmála jedna 
třetina. Tento fakt si velmi dobře uvě-
domujeme a snažíme se dříve naroze-
ným vytvořit co nejoptimálnější pod-
mínky k životu. A to jak podporou kul-
turních, společenských i sportovních 
akcí cílených na tuto věkovou skupinu, 
tak i budováním po všech stránkách 
kvalitního zázemí. A protože z četných 
reakcí zdejších seniorů víme, že naši 
práci oceňují, rozhodli jsme se do zmí-
něné kampaně zapojit. Jsem ráda, že 
aktivity našeho obvodu, které jsou za-
měřeny na seniory, byly vyhodnoceny 
jako nejvíc přívětivé v rámci celého na-
šeho kraje,“ komentuje vítězství v kam-
pani starostka Petra Bernfeldová. „K 
nejúspěšnějším projektům zaměřeným 
na dříve narozené patří například Se-
nior express, do jehož provozu obvod 
ročně investuje zhruba 216 tisíc korun. 

Charita Ostrava se připojí do národ-
ní potravinové sbírky POTRAVINY 
POMÁHAJÍ organizované Českou 
federací potravinových bank, fórem 
odpovědných fi rem Byznys pro společ-
nost, Armádou spásy a Charitou Česká 

republika. Možnost darovat potravi-
ny pro klienty Charity Ostrava bude v 
sobotu 11. listopadu od 8 do 20 hodin 
v hypermarketech Tesco v Ostravě-Tře-
bovicích a Hrabové.

V sobotu 7. října se karatisté z Aka-
demie karate Ostrava zúčastnili mist-
rovství ČR v tradičním karate, které se 
letos konalo v Praze. Jedná se o nejvý-
znamnější českou soutěž v  tradičním 
karate, která představuje pro závodníky 
vrchol sezony a její ukončení. Z  Ost-
ravy vyrazilo 16 závodníků, kterým se 
podařilo vybojovat 9 medailí, z toho 
4 bronzové, 2 stříbrné a 3 zlaté. Nejú-

spěšnějším ostravským závodníkem 
a také nejúspěšnějším závodníkem ce-
lého turnaje se stala Tereza Kleiblová, 
která získala tři mistrovské tituly a do-
kázala tak vybojovat zlato v každé své 
soutěžní disciplíně. Zlato získala v  in-
dividuálních disciplínách: KATA, KU-
MITE a FUKUGO v kategorii Seniorky 
(3. kyu – dan). Více na www.akademie-
karateostrava.cz.

Charita Ostrava nabízí pracovní 
místo pro zdravotní sestry v lůžkovém 
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici 
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín ná-

stupu: ihned nebo dle dohody. Podrob-
nější informace na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/.

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 16. listo-

padu od 14 hodin v  budově Hospice 
sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ost-
rava-Výškovice. Na školení se přihlaste 
u Anny Štefk ové, tel. č.: 599  508  533, 
mobil: 731  534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz

Vedoucí sociálního odboru Dagmar Bradová předala cenu starostce Petře Bernfeldové 
(vpravo). 

Akademii navštívili (na fotografi i zleva) legenda českého boxu Rosťa Osička,  mís-
tostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka, šéft renér Boxing Clubu 
Ostrava Dalibor Fröhlich, legendární olympijský vítěz z Helsinek 1952 Ján Zachara 
a místopředseda Boxing Clubu Ostrava Radim Kubica.

Zájem je i o Senior linku, která umož-
ňuje pomocí tlačítka přivolat policej-
ní či zdravotnickou pomoc. Aktuál-
ně je instalována v 64 domácnostech 
v  obvodu a 26 seniorů je v  pořadníku 
městské policie. Obvod rovněž podpo-
ruje činnost všech tří klubů seniorů, 
které na území Moravské Ostravy a Pří-
vozu působí, dotuje besedy, přednášky 
i zájmové akce. Mezi seniory jsou velmi 

oblíbené i oslavy Dne seniorů, setkání 
s jubilanty, zájezdy, fi lmová představení 
a jiné akce zaměřené na tuto věkovou 
skupinu,“ doplnil místostarosta Vít 
Macháček. „A ti, kteří se už neobejdou 
bez pomoci druhých, oceňují práci na-
šich pečovatelek, které dbají na to, aby 
jejich klienti měli k   dispozici vše, co 
potřebují.“

Adventní dílny a vánoční jarmark
Základní škola Waldorfská a mateř-

ská škola srdečně zvou na již tradiční 
adventní tvoření do školy v sobotu 
2. prosince od 10 do 15 hodin. Zájemci 
si budou moct vyrobit adventní věnec, 
svíčky z  včelího vosku, vyzkoušet si 
pletení košíků z  pediku, malování na 
hedvábí, práci s ovčím rounem a mno-

ho dalších tradičních předvánočních 
činností. Vše bude zpestřeno drobným 
občerstvením, hudebním vystoupením 
našich žáků a také besedou o waldorf-
ské pedagogice. Přijďte nasát adventní 
a předvánoční atmosféru.

Lenka Holeksová, ředitelka školy

V rámci Mistrovství České republiky 
v boxu mužů a žen, které v uplynulých 
dnech přivítala Ostrava, připravil pořá-
dající oddíl Boxing Ostrava pro účastní-
ky a hosty pestrý doprovodný program. 
Největší zájem sklidila návštěva první 
boxerské akademie v Česku, kterou 
v letošním roce otevřel Boxing Os-
trava ve spolupráci s městským ob-
vodem Moravská Ostrava a Přívoz 
a ZŠ Nádražní. Zástupci ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, České-
ho olympijského výboru a vedení Čes-
kého boxu ocenili dlouhodobou kva-
litní koncepční práci Boxingu Ostrava 
s mládeží, kdy z jeho řad získala Česká 
republika po dlouhých letech mládež-
nického vicemistra Evropy a na právě 
skončeném MČR byli jeho zástupci de-
korováni třemi zlaty a jedním stříbrem. 
Samotné představení prostor   akade-
mie   bylo přijato s velkým respektem 
a nadšením. 

Sportovní koncepci akademie ná-
sledně odprezentoval šéft renér Boxin-

gu Ostrava Dalibor Fröhlich. Zásadní 
myšlenkou je to, že členem akademie se 

může stát kdokoliv se zájmem o sport 
a samozřejmě studium.

Jste rodiče dětí do 15 let? Zapojte 
se do projektu Dítě – Práce – Rodi-
na a zlepšete své šance na získání za-
městnání. Pracovní diagnostika vám 
napoví, ve které profesi můžete uspět, 
posílíte počítačové, jazykové kompe-
tence i rozvoj své osobnosti. Můžete 
absolvovat rekvalifi kační kurz a získat 
řidičský průkaz sk. B či kondiční jízdy. 
Šikovné zaměstnáme. Po celou dobu 

vám budou k dispozici zkušení mento-
ři. Všechny projektové aktivity, včetně 
hlídání dětí, jsou ZDARMA. Kontakt: 
Simona Bláhová, blahova@rekval.cz, 
Eva Holešová, holesova@rekval.cz, 
553 871 113.

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

T 599 442 980
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

  

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

KRÁSNÝ BYT PO 
REKONSTRUKCI 

Na Můstku 1068/2 - 
4+1, 99,05 m2

Sokolská tř. 
356/9 - prodejna 

- 29,41 m2 

Ahepjukova 2795/6 61,82 m²
Českobratrská 611/17 62,35 m²
Českobratrská 611/17 41,86 m²
Chelčického 691/8 329,43 m²
Hornopolní 2851/49 18,96 m²
Na Jízdárně 2895/18 219,48 m²
Na Jízdárně 2895/18 58,90 m²
Nádražní 1026/41 118,50 m²
Nádražní 542/148 54,44 m²
Nádražní 996/195 83,90 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Pobialova 1432/23 131,39 m²
Poštovní 1444/15 garáž o vel. 15,30 m²
Reální 1859/4 118,79 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Sokolská tř. 356/9 29,41 m²
Sokolská tř. 2442/42 garáž o vel. 18 m²
Tyršova 1761/14 126,22 m²
Tyršova 1775/28 401,60 m²

Vojanova ul. ,prodejna DPO 105,60 m²
Zahradní 147/1 180,45 m²
28. října 1872/114 15,87 m²

Arbesova ul. 2+1
Božkova  ul. 1+1 
Dobrovského ul. 1+1
Hornopolní ul. 3+1
Jílová ul. 2+1, 3+1
Jirská ul. 2+1
K. Světlé ul. 1+1, 2+1
Maroldova ul. 0+1, 3+1
Macharova ul.  2+1, 1+1
Nádražní ul. 3+1, 1+1
Na Můstku ul. 4+1, 1+1
Palackého ul. 1+1, 2+1
Poděbradova ul. 1+1
Sládkova ul. 0+1
Spodní ul. 2+1
Úprkova ul. 1+1
Vaškova ul. 1+1
Žofi e Podlipské ul. 2+1


