
školní lavice se teprve před několika 
dny vyprázdnily a děti si užívají letních 
prázdnin. A protože v průběhu školního 
roku se v budovách jednotlivých škol 
prováděly jen nezbytně nutné opravy, 
přišel čas se pustit do modernizací 
a větších oprav školních budov. 
Stavební firmy tak mohou pracovat 
naplno celé léto. 
Největší investiční akce v našem 
městském obvodu v celkové výši 71,2 mil. 
korun budou financovány z Operačního 
programu Životního prostředí. Výměna 
oken a dveří, opravy střechy a zateplení 
MŠ Repinova si vyžádá 5,9 mil. korun, 
5,4 mil. korun budou stát stejné 
opravy v MŠ Varenská a 11,9 mil. 
korun výměna oken a zateplení ZŠ 
Ostrčilova. Spolufinancování těchto 
tří akcí zajišťuje město Ostrava. To 
společně s MOaP bude spolufinancovat 
také opravy v MŠ Ostrčilova v hodnotě 
5,2 mil.korun, MŠ Křižíkova za 7,7 mil. 
korun, MŠ Šafaříkova za 5,3 mil. korun, 
ZŠ Gajdošova za 11,2 mil. korun a ZŠ 
Kounicova za 18,7 mil. korun. 
Další investice a opravy financuje obvod 
z vlastního rozpočtu. V mateřských 
školách Šafaříkova a Špálova 
rekonstruujeme zdravotechniku 
v celkové hodnotě 2,9 mil. korun. 
V Mateřské škole Na Jízdárně 
investujeme 2 mil. korun do opravy 
hřiště a zpevnění ploch. Další dva 
miliony korun pomohou ke zvelebení 
MŠ Repinova, kde bude opraveno 
pískoviště, lavičky a na zahradě 
přibudou nové hrací prvky. Většina 
mateřských škol bude také vybavena 
infrasaunami v celkové hodnotě 
2,2 mil. korun. Zhruba 5,8 mil. korun 
investujeme také do nově přestěhované 
Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava-Přívoz, 
která nyní sídlí v budově Na Mlýnici. 
Přes prázdniny proběhne rekonstrukce 
sociálního zařízení a také vestavba 
výdejny jídel pro mateřskou školu, která 
se sem přestěhuje z pavilonu B ZŠ Gen. 
Píky na konci prázdnin. Do té doby získá 
zcela novou podobu také zahrada, kde 
bude opraveno oplocení a přibudou 
nové hrací prvky a hřiště pro mateřinku. 
Věříme, že většina investic, které v této 
chvíli přesahují dohromady částku 
osmdesáti milionů korun, poběží podle 
plánu. 

� Tomáš�Kuřec�
� místostarosta�(ČSSD)

V pátek 13. června měli žáci Ostrči-
lova  Bilingual  School  možnost  pro-
věřit  své  nabyté  znalosti  o  městě 
a zároveň i své jazykové dovednosti. 
Školu totiž navštívil legendární ame-
rický  sportovec,  atlet,  dvojnásobný 
mistr světa ve skoku do dálky, Mike 
Powell,  hvězda  letošní  Zlaté  tretry. 

Žáci prvního stupně se stali v  tento 
den  jeho  dětskými  průvodci  měs-
tem. Mike Powell zahájil den návště-
vou školy a diskusí s jejími žáky, poté 
se  společně  s  vybranou  skupinkou 
malých  průvodců  vydal  na  radnici 
a vzápětí na prohlídku centra města. 
Žáci si pro něj připravili překvapení 

– společně v rámci výuky vlastivědy 
a angličtiny vyrobili průvodce měs-
tem  s  praktickým  česko-anglickým 
slovníčkem  a  připravili  znalostní 
kvíz o Ostravě plný zajímavostí i po-
věstí.  Nepochybně  tím  zpříjemnili 
pobyt této atletické hvězdy v našem 
městě.

Městský  obvod  Moravská  Ostra-
va  a  Přívoz  v  současné  době  jedná 
s  vlastníkem  budovy  bývalé  Čes-
ké  spořitelny,  která  sídlí  na  nám. 
Dr.    E.  Beneše,  o  pronájmu  tohoto 

objektu  pro  přestěhování  naší  rad-
nice  od  1.  září  letošního  roku. „Jed-
ná se o velký závazek, proto chceme 
dojednat smluvní podmínky nájem-
ní  smlouvy  tak,  aby  byly  maximál-

ně  výhodné  pro  náš  obvod,“  uvedla 
místostarostka  Petra  Bernfeldová. 
Informace  o  případném  stěhování 
radnice  centrálního  obvodu  budou 
zveřejněny na www.moap.cz.

Na Partyzánském náměstí a v ulicích 
Mánesova,  Lechowiczova,  Ahepju-
kova,  Gen.  Janouška,  Na  Jízdárně 
a Varenská  se  začátkem  června  něco 
podstatného  změnilo.  Zmizela  kla-
sická  kontejnerová  hnízda,  namísto 
nich bylo v uvedených lokalitách po-
staveno celkem 21 podzemních a po-
lopodzemních kontejnerů na tříděný 
odpad,  tedy  na  plasty,  papír  a  sklo, 
každý z nich o objemu 3 m³. Svoz od-
padů bude prováděn jednou měsíčně, 
případně podle potřeby.

Cílem  tohoto  kroku,  k  němuž  po 
zralé  úvaze  přistoupilo  vedení  měst-
ského  obvodu  Moravská  Ostrava 
a  Přívoz,  je  zpříjemnění  prostoru 
v  blízkosti  obytných  domů  i  zame-
zení  útoků  vandalů,  kteří  mnohdy 
odpadky rozmetali po širokém okolí. 

„Projekt  realizovaný  i  díky  financím 
z  Operačního  programu  Životní  pro-
středí pro zkvalitnění nakládání s od-
pady má mezi lidmi žijícími v uvede-
ných částech obvodu pozitivní ohlas,“ 

říká  místostarosta  Dalibor  Mouka. 
„V  současné  době  podnikáme  další 
kroky, které by nám umožnily podob-
ným  způsobem  zkulturnit  prostředí 
i  na  jiných  místech  obvodu.  Ta  jsou 
bohužel  z  velké  části  hustě  protkána 
inženýrskými  a  telekomunikačními 
sítěmi, proto nás čekají vleklá a nároč-
ná jednání s jednotlivými subjekty.“ 

ÚVODNÍK

I s odpady lze nakládat elegantně

O stěhování úřadu našeho obvodu 
zatím není rozhodnuto

Světový rekordman Mike 
Powell v centru Ostravy
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ZPRÁVY

Mike Powell s Hanou Foltovou a jejími žáky ze ZŠ Ostrčilova Bilingual School na procházce centrem Ostravy.

Vánoční trhy!
Máte  zájem  o  pronájem  některé-
ho  z  třiceti  šesti  prodejních  míst 
tradičních  vánočních  trhů,  které 
se  budou  konat  od  27.  listopadu 
do 23. prosince 2014? V tom přípa-
dě  pošlete  svou  žádost  nejpozději 
do 1. září 2014 do 11 hodin na po-
datelnu  zdejšího  úřadu.  Hlavním 
kritériem  pro  výběr  prodejců  bude 
nabízený  sortiment  zboží.  Žádost 
o  pronájem  stánků  s  mapkou  roz-
místění  jednotlivých  stánků  na-
leznete  na  www.moap.cz  v  sekci 
aktuálně  a  v  sekci  odboru  investic 
a  místního  hospodářství.  Více  na 
tel. č. 599 442 462. 

Den seniorů 
V pondělí 8. září se uskuteční ve vel-
kém  sále  Domu  kultury  města  Os-
travy  od  13  do  15  hodin  a  od  16  do 
18  hodin  tradiční  Den  seniorů.  Při-
praven  je  pestrý  kulturní  program, 
v  jehož  rámci  vystoupí  děti  ze  ZŠ 
Gen. Píky, taneční skupina latinsko-
amerických  a  standardních  tanců, 
zazpívá Adina Večeřová, zahraje dív-
čí  krojovaná  cimbálová  skupina  Ir-
šava a své triky předvede i mistr ČR 
v  moderní  magii.  Programem  bude 
provázet ostravský herec Pavel Han-
dl.  Chybět  nebude  občerstvení  ani 
dárek pro každého. Vstupenky, které 
jsou opět zdarma, se budou vydávat 
denně  již  od  4.  srpna  na  oddělení 
sociálních  služeb,  ul.  Nádražní  110. 
Srdečně  zve  vedení  městského  ob-
vodu. 

Netradiční 
svatby
Svatba  v  historické  budově  Ostrav-
ského  muzea  na  Masarykově  ná-
městí?  I  to  je  možné!  Volná  místa 
jsou ještě v termínech 12. července, 
16.  srpna  a  20.  září  a  následně  od 
října každou druhou sobotu v měsí-
ci. V  centrálním  obvodu  lze  uzavřít 
manželství  také  například  na  věži 
ostravské  Nové  radnice,  v  Komen-
ského  sadech,  v  hotelu  Imperial 
nebo  v  Petřkovicích  v  hornickém 
muzeu  Landek  aj.  Více  na  tel.  č. 
599 442 212.

Studentské
byty
Centrální  obvod  nabízí  studentům 
k pronájmu prvních 6 bytů v domech
v ulici Jílové 27, 31 a 33.
 Více na www.nemovitostimoap.cz

Letní kino
Minikino bude letos promítat i venku. 
  Více na straně 3 kulturní přílohy
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Konec projektu Comenius
Žáci a učitelé ZŠ Gen. Píky hostili ve 
dnech 2. až 7. června v rámci projek-
tu Comenius partnery z Bulharska, 
Polska, Španělska a Turecka. Tou-
to poslední partnerskou schůzkou, 
která se uskutečnila právě v Ostravě, 
dvouletý mezinárodní projekt vyvr-
cholil. Se žáky a učiteli ZŠ Gen. Píky 
a jejich zahraničními hosty se ve stře-
du 4. června setkalo i vedení radnice 
městského obvodu MOaP. „Jsme rádi, 
že se naše školy zapojují do meziná-
rodních projektů. Spolupráce se za-
hraničními partnery je důležitá nejen 
pro samotné žáky, kteří zdokonalují 
své vědomosti a dovednosti v cizím 
jazyce, ale i pro učitele, kteří získávají 
nové poznatky,“ řekl na společném 
setkání místostarosta Tomáš Kuřec. 
Děti při pracovních pobytech v za-
hraničí bydlely vždy přímo v hostitel-
ských rodinách a měly tak možnost 
seznámit se blíže s místní kulturou. 
Komunikace probíhala zásadně v an-
gličtině. Cílem každého programu 
bylo zpracování nejrůznějších témat. 

Naposledy například žáci hovořili 
o hračkách a hrách našich předků 
a dokonce vymýšleli hry zcela nové. 

Vedení školy ZŠ Gen. Píky společně 
připravilo pro zahraniční návštěvníky 
pestrý program. „Hosty jsme přivítali 
ve škole a provedli jsme je jednotli-
vými třídami a učebnami. Potěšilo 
nás nadšení z toho, jak je naše škola 
skvěle vybavena. V dalších dnech si 
prohlédli radnici našeho městského 
obvodu a setkali se s panem staros-
tou Jiřím Havlíčkem a místostarostou 
Tomášem Kuřecem. Následovala pro-
hlídka Dolní oblasti Vítkovic a inter-
aktivní výstavy U6. Velký úspěch měl 
výlet lanovkou na Pustevny a výšlap 
k Radegastu. Dětem se asi nejvíce lí-
bilo v obci Ostravice, kde si zařádily 
v lanovém centru a zajezdily na seg-
wayích. Celý týden uběhl rychle jako 
voda a všem se u nás moc líbilo. Při 
sobotním loučení byly vidět ve tvá-
řích dětí i rodičů slzy. Projekt skončil, 
ale věříme, že vzniklá přátelství bu-
dou trvat dál,“ dodal Jan Veselý, ředi-
tel ZŠ Gen. Píky. 

2	 Život	v	centru	 Červenec	a	srpen	2014
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ZOOM – zachyceno objektivem
Jako na Divokém západě si připada-
li rodiče a děti, kteří navštívili Wes-
ternové dětské dny. Jedni si osedlali 
elektrické býky, další se pokusili po-
dojit krávu, kterou tu nahradil velice 
zdařilý simulátor. Kovbojové tasili své 
kolty a indiáni se pustili do lukostřel-
by. Prostě parádní víkend! V dětském 
ráji zahájili Westernové dětské dny 
místostarostka Petra Bernfeldová (na 
pravé fotce uprostřed) a místostaros-
ta Dalibor Mouka (vpravo).

Máme 
Ekoškolu!
V polovině května navštívila ZŠ Ná-
dražní 117 hodnotící komise, aby 
posoudila kvality zdejšího školního 
Ekotýmu a zkontrolovala i celou školu, 
zda splnila všechny předepsané kro-
ky pro udělení mezinárodního titulu 
Ekoškola. „Obstáli jsme a ocenění zís-
kali! Máme obrovskou radost,“ uvedla 
koordinátorka projektu v ZŠ Nádraž-
ní 117 Zuzana Holubová. Program 
Ekoškola probíhá kromě České repub-
liky i v dalších 55 zemích světa a celo-
světově se ho účastní přes 44 500 škol. 
Jeho mezinárodním koordinátorem je 
nezisková organizace Foundation for 
Environmental Education. Koordiná-
torem programu pro Českou republi-
ku je Sdružení Tereza. Cílem progra-
mu je naučit žáky snižovat ekologický 
dopad školy a dopad svého jednání 
na životní prostředí. „Se žáky aktivně 
spolupracujeme, ale velkou část zod-
povědnosti necháváme právě na nich. 
Povzbuzujeme je k aktivitám a vede-
me k odpovědnosti za svoje jednání.“ 
Titul Ekoškola převzalo vedení školy 
19. června v Senátu Parlamentu České 
republiky. „Ocenění je pro nás velkým 
závazkem a věříme, že ho za dva roky 
dokážeme obhájit,“ dodala Holubová. 

Stříbro pro 
Matiční! 
V silné konkurenci nejlepších čtr-
nácti družstev z celé České republiky, 
vítězů jednotlivých krajských kol, se 
družstvu ZŠ Matiční podařilo vybojo-
vat v 5. ročníku soutěže Finanční gra-
motnost úžasné 2. místo! Celostátní 
finále reprezentantů základních škol 
a víceletých gymnázií proběhlo po-
čátkem dubna v historickém areálu 
Emauzy v Praze, a to za účastni guver-
néra České národní banky, zástupkyně 
ministerstva financí, zástupce finanč-
ního arbitra České republiky a dalších 
významných hostů. Moravskoslezský 
kraj reprezentovalo právě družstvo 
ZŠ Matiční ve složení Adéla Höferová, 
žákyně 9. B, Vladimír Břenek, žák 9. A, 
Roman Filo, žák 9. A. 

Zveme vás
Od září se jedenkrát týdně od 8.30 do 
10.30 hodin budou moci ve školní dru-
žině Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava-Pří-
voz scházet maminky s malými dětmi, 
a to ve waldorfském mateřském cen-
tru. Ve skupině smí být maximálně 
12 dětí, které se zde společně s rodiči 
budou hravou formou zapojovat do 
principů waldorfské pedagogiky. 

Jedenkrát týdně od 16.30 do 17.30 
hodin budou probíhat také aktivity 
pro předškoláky a jejich rodiče. Děti 
se seznámí s pomůckami a metodami 
waldorfského školství, na rodiče zde 
čekají přednášky a semináře o wal-
dorfské pedagogice. 
� Více�na�www.zswaldorfostrava.cz�

V posledních dnech se do schránek 
některých z nás, občanů Moravské 
Ostravy a Přívozu, dostaly „noviny“, 
nápadně připomínající radniční 
zpravodaj Centrum. Původně jsme 
se k tomuto tendenčnímu výplodu 
pana zastupitele Svozila a jeho ODS 
nechtěli vůbec vyjadřovat, ale někte-
ré lži jsou natolik nehorázné, že je 
potřeba na ně reagovat.

Jednou z nich je prezentace pro-
blematiky výškového domu Ostrči-
lova a v článku uvedená cena pro-
jektu ve výši 7 milionů korun. Není 
to pravda. Projekt, který se nyní 
realizuje a kromě řešení zanedbané 
dominanty našeho obvodu zahr-
nuje navíc rekonstrukci a rozšíření 
přilehlého parkoviště, byl transpa-

rentně vysoutěžen a nestál 7 milio-
nů, ale 890 tisíc korun. Jen projekt 
rekonstrukce obdobného parkovi-
ště Lechowiczova a jeho okolí stál 
za vedení pana Svozila o 100 tisíc 
korun více. Ostatně vyprávět o těch 
časech by mohl ve vedlejším článku 
se usmívající pan architekt. Ten si 
za projekt na estetizaci přednádra-
ží (naceněno na 110 milionů, námi 
vysoutěženo a realizováno o 40 mili-
onů levněji) odnesl opravdu panem 
Svozilem zmiňovaných téměř 10 % 
z naceněné částky. A ani mu ne-
vadilo, že neproběhla jím dnes tak 
postrádaná architektonická soutěž. 
Postupy při tvorbě zakázky na Este-
tizaci přednádražního prostoru jsou 
v současnosti prošetřovány PČR.

Co je ale velmi zlé a pro Ostravu 
škodlivé, je prezentace situace kolem 
obchodního domu Textilia Ostravi-
ca. Na čí straně ve sporu vedeném 
mezi městem Ostravou a společností 
Amadeus Real pan zastupitel Svo-
zil stojí, svědčí i to, že jeho zkreslu-
jící prohlášení jsou prezentována 
na proti městu útočících webových 
stránkách společnosti Amadeus Real. 
Za vše hovoří i to, že ještě déle než rok 
po posledních komunálních volbách 
bilboard s jeho tváří a slibem mod-
rého z nebe obepínal Ostravici a kryl 
její devastaci. 

Není nám příjemné psát tyto řád-
ky, ale proti lži, hlouposti a nepra-
vostem budeme vždy bojovat.

 Vedení�obvodu

Reakce na falešný zpravodaj

Účastníci projektu Comenius ze ZŠ Gen. Píky, ale i hosté z Bulharska, Polska, Španělska 
a Turecka byli přivítání vedením městského obvodu MOaP v klubu Parník.

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Pobialova 1432/23, 
2+1, 69,39 m² 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
  3+1, 2+1, 1+1
Dostojevského 1079/3 1+1
Dostojevského 1765/5 2+1
Jílová 27 a 31 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1
Macharova 1035/21 1+1
Na Můstku 1068/2  4+1
Na Náhonu 2 × 2+1
Na Liškovci 1071/2 1+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 544/168 2+kk
Orebitská  1+1, 2+1
Špálova 439/12 2+1
Verdunská 1902/23 1+1 
- byt s opravami na vlastní náklady nájemce 
s možností umoření části nákladů v nájmu

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY 
Marek Plinta
T 599 442 612, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Místo pro 
všechny 

Tvůrčí dílny pro předškoláky, pro-
jektové dny, burza práce či exkurze 
do neziskových organizací i výrob-
ních závodů – to vše čekalo na děti 
a žáky Základní školy Gebauero-
va v ostravském Přívoze díky pro-
jektu Škola s místem pro všechny, 
reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017. Cílem 
projektu je podpořit školní úspěšnost 
dětí se sociokulturním znevýhodně-
ním. „Naši školu navštěvují především 
děti ze sociálně slabých rodin. Mnohé 
z nich se teprve ve škole poprvé setká-
vají s pastelkami, učí se stříhat nebo 
poznávat barvy,“ vysvětluje zástup-
kyně ředitelky a koordinátorka pro-
jektu Jana Nováková. „Tito žáci ani ve 
vyšších ročnících nemají dostatečnou 
slovní zásobou, neznají řadu běžných 
věcí,“ dodává. Proto do školy zavíta-
li představitelé různých profesí, aby 
je školáci viděli přímo v akci. Kromě 
toho žáci absolvovali několik zajíma-
vých exkurzí. Do více než dvouletého 
projektu spolufinancovaného Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky se zapojilo 
devět škol Moravskoslezského kraje. 

Příměstský 
tábor
Waldorfské řemeslné letnice proběh-
nou od 7. do 11. července ve školní 
družině Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava-
-Přívoz v ulici Na Mlýnici 36. O děti 
se v průběhu tohoto příměstského 
táboru postarají vychovatelé školní 
družiny. 
 Více�na�www.zswaldorfostrava.cz



Ve středu 11. června převzalo pět pe-
dagogů a jedenáct dětí ze základních 
a mateřských škol z Moravské Ostravy 
a Přívozu ocenění z rukou zástupců 
městského obvodu. V klubu Parník se 
totiž toho dne konalo tradiční vyhlá-
šení dětských a žákovských osobností 
a pedagogů roku, tentokrát samozřej-
mě školního roku 2013/2014. 

Oceněné přišli podpořit i starosta 
a místostarostové městského obvodu, 
o doprovodný program se postara-
li studenti Pop Academy. „O tom, že 
pedagogům patří za jejich práci podě-
kování, určitě není pochyb,“ konsta-
tuje místostarosta Tomáš Kuřec. „Ne-
soustřeďujeme však svou pozornost 
jen na ně, ale také na žáky. Ti v každé 
škole vyberou ze svého středu jednu 
osobnost, která je něčím výjimečná. 
Většinou jsou nominovány děti, které 
uspěly v soutěžích nebo jsou úspěšné 

na poli často netradičních volnočaso-
vých aktivit. Z nich pak komise školství 
vybere ty, které jsou v daném školním 
roce oceněny. Jde o motivující prvek 
a zároveň o symbolické uzavření jed-
noho období.“ Podobně vnímá toto 
každoroční červnové setkávání se zá-
stupci škol také starosta Jiří Havlíček. 
Poté, co oceněným předal květiny 
a poblahopřál jim k úspěchu, uzavřel 
tuto slavnostní akci slovy: „Chtěl bych 
učitelům poděkovat za celoroční práci 
a poblahopřát všem oceněným. Přeji 
vám spokojené a krásné prázdniny. Ať 
dětem přinesou hodně radosti a učite-
lé ať během nadcházejících dvou mě-
síců načerpají sílu do dalšího školního 
roku.“ 

Ocenění
Dětská osobnost: Robin Franek, MŠO 
Blahoslavova 6; Hana Randýsková, 

MŠO Křižíkova 18; Kristýna Waligó-
ra, MŠO Repinova 19; Filip Makula, 
MŠO Špálova 32
Pedagog roku: Libuše Langeová, MŠO 
Blahoslavova 6; Bohuslava Halamíčko-
vá, MŠO Šafaříkova 9; Vladimír Matuš, 
ZŠ Matiční 5; Zdeňka Galajdová, ZŠ 
Gajdošova 9; Jindřich Otzipka, Základ-
ní škola Gebauerova 8
Nominace na pedagoga roku: Zdeň-
ka Švachová, MŠO Repinova 19; Petr 
Vašek, Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava; 
Alexandra Blažková, ZŠ a MŠO Ostrči-
lova 1; Lydie Ščotková, ZŠ Gen. Píky 13A
Žákovská osobnost: Lenka Kutáčová, 
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava; Adéla Hö-
ferová, ZŠ Matiční 5; Viktorie Charváto-
vá, ZŠ Nádražní 117; Richard Aschen-
brenner, ZŠ a MŠO Ostrčilova 1; Petra 
Müllerová, ZŠ Gen. Píky 13A; Nora Naš-
čáková, ZŠ Gajdošova 9; Vojtěch Hube-
ný, Základní škola Gebauerova 8.
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Osobnosti našich škol

Rekonstrukce 
se posouvá 
Centrální městský obvod v současné 
době dokončuje předláždění vozov-
ky 28. října v úseku od Sokolské třídy 
po Masarykovo náměstí. Na ni měla 
navazovat komplexní rekonstrukce 
v úseku od Masarykova náměstí po 
Smetanovo náměstí, která se však 
zatím odkládá. „Nechtěli jsme do-
pustit, aby tento úsek byl vydlážděn 
nekvalitní čínskou dlažbou. Proto 
jsme se rozhodli vyhlášenou soutěž 
zrušit a ještě v letošním roce vyhlá-
síme novou, tak aby rekonstrukce 
mohla proběhnout na jaře příštího 
roku,“ řekl místostarosta Dalibor 
Mouka. 

Přes hranice  
za sportem 

V pátek 13. června proběhly v polské 
Ratiboři poslední aktivity projektu 
Přes hranice za sportem. Závěrečné-
ho setkání se zúčastnilo 100 žáků zá-
kladních škol ve věku od 14 do 16 let, 
z toho 80 žáků bylo ze čtyř základ-
ních škol městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz (ZŠ Gajdošova, 
ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠaMŠO 
Ostrčilova) a 20 žáků z polské part-
nerské školy v rámci projektu Gim-
nazjum nr 2 w Raciborzu. Program 
organizačně i finančně zajišťoval 
polský partner.

„V průběhu závěrečného setká-
ní si žáci našeho obvodu prohlédli 
ratibořský zámek, centrum města 
a poté se zúčastnili dvouhodinové-
ho programu slavnostního ukončení 
projektu v kulturním domě Střecha, 
kde pro ně byla připravena výstava 
fotek pořízených za celou dobu rea-
lizace projektu,“ uvedl místostarosta 
Tomáš Kuřec.

V rámci mezinárodního projektu 
Přes hranice za sportem proběhly 
celkem tři aktivity. První akcí byl let-
ní pobyt našich žáků v Polsku v září 
loňského roku, v rámci druhé akti-
vity zavítali polští žáci na lyžařský 
kurz do Česka, program zajišťoval 
městský obvod MOaP a třetí bylo 
zmíněné závěrečné setkání. Celkový 
rozpočet projektu činil 30 172 eur, 
z toho poskytnutá dotace Evrop-
ským fondem regionálního rozvoje 
činila 25 646,20 euro a spolufinan-
cování obvodu 4 525,80 euro.

Fotopasti
V červnu nechalo vedení městského 
obvodu instalovat na deseti místech 
s nejčastějším výskytem nepovole-
ných skládek fotopasti. Informace 
z těchto zařízení bude zpracovávat 
městská policie, umístění fotopas-
tí je možné operativně měnit podle 
potřeb. „Reagujeme tím na vzrůsta-
jící počet vznikajících černých sklá-
dek a od projektu si slibujeme dopa-
dení lidí, kteří obvod zahrnují svými 
odpadky,“ řekl místostarosta Dalibor 
Mouka. Celý projekt vyjde městský 
obvod MOaP na deset tisíc korun 
měsíčně.

Sledujte video- 
zpravodajství!
Už od dubna funguje na hlavní stra-
ně webových stránek www.moap.cz 
odkaz na videozpravodajství z cen-
trálního obvodu. Sledujte, co se u nás 
děje a co připravujeme!

Ceny osobnostem předali starosta Jiří Havlíček (vlevo), místostarostka Petra Bernfeldová (uprostřed) a místostarosta Tomáš Kuřec (vpravo).

Volná místa 
v mateřinkách
Nevzali vám dítě do mateřské školy? 
V centrálním obvodu stále přijímají 
děti MŠ Dvořákova 4, MŠ Křižíko-
va 18, MŠ Repinova 19, MŠ Šafaříko-
va 9, MŠ Špálova 32, MŠ Varenská 2a 
a také Waldorfská základní škola 
a mateřská škola. Rodiče, kteří mají 
zájem o umístění svého dítěte do 
některé ze zmíněných mateřinek od 
1. září 2014, mohou kontaktovat pří-
mo vedení školek.

Ostravští 
truhlíci 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz společně s multižánrovým 
centrem Cooltour, nositelem nápa-
du, realizuje v letošním roce zajíma-
vou akci Truhlíci. Cílem je zapojit lidi 
bydlící ve městě do aktivního vnímá-
ní svého okolí. „Městský obvod svými 
technickými službami zajistil opra-
vy truhlíků, jejich novou kompletní 
výsadbu a zároveň projekt podpořil 
i finančním darem ve výši 14 tisíc ko-
run. S Cooltourem uzavřel smlouvu 
o výpůjčce a ten dále zajišťuje sháně-
ní patronů a opečovávatelů jednotli-
vých truhlíků. Projekt je na svém po-
čátku, nicméně ze 72 truhlíků, které 
jsou pro tuto akci vyčleněny, je velká 
část rozdělena,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Mouka. 
 Více na www.cooltourova.cz 

Minigolf týden 
zdarma!
Městský obvod zahájí začátkem 
prázdnin provoz zrekonstruované-
ho areálu minigolfu v parku Mila-
dy Horákové. „Zajistili jsme opra-
vu betonových ploch, areálového 
oplocení, vnitřní úpravy objektu 
správce, opraveno bylo veřejné 
osvětlení a provedeny sadové úpra-
vy. Převážnou část prací zajišťovaly 
naše technické služby. V areálu je 
19 zcela nových minigolfových drah. 
Náklady na pořízení nových drah 
činily zhruba 300 tisíc korun,“ vy-
světlil místostarosta Dalibor Mouka 
a dodal: „Podařilo se nám ukončit 
minulým vedením pro obvod nevý-
hodně uzavřenou nájemní smlouvu, 
kdy nájemce platil obvodu jednu 
korunu ročně. Našimi technickými 
službami jsme nechali zlikvidovat 
toto v poslední době narkomanské 
doupě a zřídili jsme zde opět mini-
golfové hřiště.“

V letošním roce budou správ-
covství zajišťovat technické služby, 
včetně noční ostrahy. Dospělí zapla-
tí 30 korun za hodinu, děti do 12 let 
10 korun a senioři nad 64 let rovněž 
10 Kč za hodinu. Od 1. do 6. červen-
ce však bude vstup na hodinu zdar-
ma! Otevřeno bude přes prázdniny 
od 10 do 20 hod. Od září od pondělí 
do čtvrtka od 14 do 19, v pátek od 14 
do 20 hodin a v sobotu a neděli od 
10 do 20 hodin. V příštím roce by 
zde měla vyrůst správcovská budova 
a obvod plánuje vyhlášení výběrové-
ho řízení na provozovatele.

Již v minulém čísle zpravodaje jsme 
se zmínili o několika rozpracovaných 
nebo připravovaných investicích 
v městském obvodu. Těch je však 
mnoho, a tak pokračujeme. „V polovi-
ně července bude ukončena výstavba 
šestnácti nových parkovacích míst na 
sídlišti Fifejdy, která zvýší počet těchto 
stání v ulici Oskara Motyky,“ popisuje 
jednu z mnoha probíhajících investic 
místostarosta Dalibor Mouka a pokra-
čuje: „Na přelomu června a července 
by měla být zahájena rekonstrukce 
vozovky v ulici Havlíčkovo nábřeží, 
v úseku v bermě, která potrvá zhruba 
15 dnů. A v červnu začala v ulici Na 
Liškovci 2 kompletní výměna oken 
a zateplení střechy i fasády domu. 
Stavba potrvá zhruba 70 dnů. V červ-
nu byla ukončena také rekonstrukce 
chodníků v ulicích Nádražní a Podě-
bradova kolem v nitrobloku Bieblova. 
Ve stejnou dobu pak byla zahájena 

zhruba dvouměsíční rekonstrukce 
ulice Brandlovy. Navazujeme zde na 
dokončenou investiční akci Dalkie.“ 
Ta v nejbližší době zahájí i rekonstruk-
ci svých zařízení v ulici Švabinského, 
v blízkosti křižovatky Poděbradova, 
a svá zařízení bude rekonstruovat i na 
sídlišti Fifejdy III. a v ulici Varenské na 
ploše vedle Orfy. 

Centrální obvod však budou v let-
ních měsících ovlivňovat také inves-
tiční akce města. Až do 31. července 
budou uzavřeny ulice Suchardova 
a Valchařská. Ulice Suchardova je prů-
jezdná jen ve směru Sokolská – Ná-
dražní, ulice Valchařská je uzavřena 
v obou směrech. Až do konce srpna 
bude zcela uzavřen úsek Havlíčko-
vo nábřeží – Sokolská v ulici 28. října 
u zastávky Most Miloše Sýkory, kde 
probíhá výměna povrchu vozovky. 
Zastávka MHD je přemístěna na ulici 
Biskupskou. Až do 20. července bude 

probíhat rekonstrukce křižovatky ulic 
Bohumínské, Muglinovské a Orlovské, 
provoz ulicí Muglinovskou bude řešen 
objízdnou trasou. Celý července bude 
částečně uzavřen také průjezd ulicí 
Na Karolině v úseku mostního objek-
tu III/4793, kde bude probíhat oprava 
dilatací. Most bude zcela uzavřen ve 
směru na centrum a doprava bude 
převedena do jednoho jízdního pruhu 
protisměrného jízdního pásu. Kvůli 
opravám povrchu křižovatky ulic Bo-
humínské a Dědičné u zastávky Baza-
ly bude od 29. června na necelý měsíc 
zrušena zastávka Kamenec a zastávka 
Bazaly bude sloužit pouze pro spoje 29 
a 30, a navíc bude přemístěna na obra-
tiště pod mostem Českobratrské ulice. 
„Dvaadvacítka“ zase nebude zastavo-
vat na zastávce Všehrdův sad. Linka 
101 bude zkrácena na úsek Hlavní ná-
draží Náměstí Jurije Gagarina a zpět. 
Výluka skončí 20. července. 

Posláním městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz je formou terénní 
pečovatelské služby zajistit potřebnou 
pomoc seniorům a zdravotně postiže-
ným osobám, které se ocitly v nepří-
znivé sociální situaci při zvládání péče 
o vlastní osobu a domácnost. Městský 
obvod poskytuje pečovatelskou službu 
v rozsahu svých možností definova-
ných v Nabídce poskytovaných úkonů 
pečovatelské služby tak, aby služba 
byla poskytována podle individuálních 
potřeb osob, v jejich zájmu a v náležité 

kvalitě. Pečovatelská služba je určena 
osobám od 27 let, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního 
postižení. Pečovatelská služba má své 
zázemí v ulici Nádražní 110. 

Obvod poskytuje také odlehčovací 
službu, a to těm osobám, jejichž péči 
po přechodnou dobu nemohou zabez-
pečit členové rodiny nebo jiné fyzické 
osoby. Ta je určena osobám od 27 let, 
které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, o které 
je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Odlehčovací služ-
ba má své zázemí v ulici Nádražní 110, 
vlastní výkon služby pak probíhá 
v domě zvláštního určení v ulici Gajdo-
šově. Má k dispozici 4 pokoje s celkem 
10 lůžky. Výroční zprávu pečovatelské 
i odlehčovací služby za rok 2013 najde-
te na www.moap.cz v kolonce odboru 
sociálních věcí, v oddělení sociálních 
služeb pod pečovatelskou službou 
a odlehčovací službou.

Investiční akce obvodu

Obvod pomáhá potřebným

INFORMUJEME Z RADNICE



Prodejna Archadie byla na území 
městského obvodu otevřena v roce 
2010, o dva roky později se přesunu-
la do stávajících prostor ve Sládkově 
ulici s vchodem z Hornopolní ulice. 
Čím je tato prodejna specifická? Na to 
jsme se zeptali Michala Řehy, vedou-
cího zastoupení pro Moravskoslezský 
a Zlínský kraj. „Zaměřujeme se téměř 
výhradně na prodej sanitární kerami-
ky WC + bidet 2 v 1, to znamená toalet 
všech druhů se zabudovanou bideto-

vou tryskou v zadním límci klozetu. 
V nabídce máme více než 50 druhů 
WC + bidetů, které umožňují zvýšit 
hygienický standard i tam, kde na sa-
mostatný bidet není místo. Navíc je 
tato kombinace levnější než instalace 
dvou samostatných zařízení.“ Proč 
právě tato specializace? „Před pěti lety 
jsem WC + bidet 2 v 1 objevil na inter-
netu. Když jsem si tuto sanitární kera-
miku chtěl prohlédnout na vlastní oči, 
zjistil jsem, že v nabídce běžných kou-

pelnových studií úplně chybí a leckde 
mi i tvrdili, že nic takového neexistuje. 
Koupil jsem si jeden domů a na zákla-
dě zkušenosti jsem se rozhodl otevřít 
vzorkovou prodejnu v Ostravě.“ Dnes 
se prodejna v podstatě věnuje i pora-
denství a osvětové činnosti, protože 
pro mnoho zákazníků je WC + bidet 2 
v 1 i přes mnohaletou historii na čes-
kém trhu stále novinkou.
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Děti osvěžil „prachostřik“

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v červenci dožívá 90 a více let:
Zdeňka Břenková, Ludmila Dubnická, Robert Fischel, Miloslav 
Glos, Helena Haroníková, Bohumil Jančík, Otilie Jarošová, Alenka 
Kolomazníková, Zdenka Kramářová, Milena Krimlová, Karel Krýsa, 
Jindřiška Májová, Štěpánka Mojžíšková, Pavel Reiss, Marie Rozsypalová, 
Marie Šrajnerová, Bohuslava Tatýrková, Sonja Tobolová, Aloisie Věčková, 
Eva Vránová. 

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v srpnu dožívá 90 a více let:
Helmut Adamovský, Štěpánka Balová, Anna Bracková, Lumír Čermák, 
Herbert Fojtík, Marie Kubíková, Zuzana Kubovičová, Marta Matušková, 
Antonín Mizera, Paulína Mundjerová, Miroslav Nytra, Růžena 
Otáhalová, Ludmila Pajurková, Magdalena Petrášová, Jiřina Romanová, 
Vilém Rožanski, Jiljí Stavinoha, Juliana Šmírová, Jaroslav Trunda, 
Bohuslav Vrána, Bohumil Zbořil.

Příměstské 
tábory!
Ještě pár posledních volných míst zbý-
vá na příměstských táborech pořáda-
ných Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. Plně zatím není 
obsazen ani „divadelní“ příměstský 
tábor, který organizuje klub Atlantik ve 
spolupráci s improvizačním divadlem 
Odvaz. Podrobnější informace nalez-
nete na webových stránkách www.ckv-
-ostrava.cz.

Dětský svátek 
První červnové pondělí patřilo v Ro-
dinném a komunitním centru Cha-
loupka v areálu MŠ Repinova všem 
dětem, které zde oslavily svůj svátek. 
Zahradou zněly dětské hlásky, spoko-
jené a nadšené z připraveného progra-
mu. Potkaly se tu děti, které se svými 
maminkami pravidelně navštěvují cvi-
čení Broučků, Želviček, Berušek i Med-
vídků, stejně tak jako předškoláci, děti 
z pěstounských rodin i ze sousední 
školky. Dětský den, který navštívila té-
měř stovka návštěvníků, udělal radost 
nejen spokojeným dětem a rodičům, 
ale také všem, kteří zábavné odpoled-
ne v pondělí 2. června připravili. Cha-
loupka se už teď moc těší, až po prázd-
ninových opravách přivítá své první 
návštěvníky v úplně novém kabátku.

Ostravský 
maraton!
Již 53. ročník Ostravského maratonu 
bude odstartován v sobotu 27. září na 
Masarykově náměstí. Soutěžící ve věku 
od 18 let poběží minimaraton, půlma-
raton nebo maraton. Přihlásit se na 
jakoukoli disciplínu, je možné již nyní 
prostřednictvím webových stránek 
nebo v den konání akce na místě. 
 Více na www.ostravskymaraton.cz 

Úspěšná 
gymnastka
Sportovní gymnastka Veronika Cenko-
vá z TJ Sokol Moravská Ostrava se stala 
nejúspěšnější českou juniorskou gym-
nastkou! Na mistrovství Evropy, které 
se konalo v polovině května v bulhar-
ské Sofii, se probojovala až do 24čle-
ného finále a skončila na nádherném 
21. místě. Tímto výsledkem si Veronika 
zajistila účast na 2. olympijských hrách 
mládeže, které se uskuteční v srpnu 
v čínském Nanjingu. 
 www.gymnastikaostrava.cz

Naprosté nadšení panovalo ve stře-
du 3. června v Technických službách 
Moravská Ostrava a Přívoz. To v do-
poledních hodinách v rámci exkurze 
navštívilo téměř sto žáků dvou míst-
ních základních škol, kteří se zúčast-
nili výtvarné soutěže v malování pra-
chostřiku a prachožroutů. Vítězné 
obrázky jsou v podobě samolepek 
nalepeny na jednotlivých strojích 
a pojmenovány křestním jménem 
vítězných žáků. „Předvedli jsme dě-
tem i jejich učitelkám letní techniku, 

vysvětlili jim, co vše vozy umějí, jak 
se používají a k čemu slouží. Nejví-
ce však děti bavila fyzická prohlídka 
vozidel a strojů. Byly nadšené, když 
si mohly vlézt do kabin strojů, samo-
zřejmě pod dohledem našich pra-
covníků, a vyzkoušet si u některých 
i ovládání. A zabodovala i kropička 
(prachostřik), která děti v horkém 
počasí osvěžila mžicí tryskou,“ po-
psal průběh této povedené exkurze 
Petr Smoleň, ředitel Technických slu-
žeb Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci 

tří tříd ZŠ Matiční a jedné třídy ZŠ 
Gajdošova, kteří se soutěže zúčast-
nili, tak na vlastní oči viděli v rámci 
předvedení letní techniky tři samo-
sběrné vozy (prachožrouty), kropicí 
vůz (prachostřik), vysavač psích ex-
krementů i frézu pařezů. „Obdobné 
setkání plánujeme na konec roku, 
kdy se děti budou moci seznámit se 
zimní technikou,“ doplnil místosta-
rosta Dalibor Mouka. Zájem o další 
exkurzi projevily i učitelky škol a také 
samotní žáci.

Exkurze žáků základních škol v technických službách se zúčastnil i místostarosta Dalibor Mouka (vlevo), který v ten den také ocenil 
vítěze soutěže Dejte jméno prachožroutovi.

Sanitární keramika z Archadie

MHD informuje
• 15. 6. – 30. 8. uzávěra ul. 28. října 
u mostu Miloše Sýkory, změna orga-
nizace dopravy linek MHD obsluhu-
jící zastávku Most M. Sýkory.
• 29. 6. – 20. 7. rekonstrukce křižo-
vatky ul. Bohumínská x Dědičná, 
změna organizace dopravy linek 
MHD obsluhující zastávku Bazaly.
• 29. 6. vchází v platnost Letní jízdní 
řády, v prodeji od 23. 6.
• Od 30. 6. do odvolání budování 
kanalizace v ul. Balbínově, výluka na 
lince č. 98.
• 5. 7., 26. 7. a 16. 8. Prázdninové 
jízdy historickými trolejbusy, vyhlíd-
kové jízdy historickými trolejbusy 
k zoo.
• 31. 8. Dodatek jízdního řádu ODIS, 
v prodeji od 25. 8. 2014.

Zamáváme 
prázdninám 

Ostravští strážníci z úseku prevence 
pro děti si připravili na konec prázd-
nin akci, kterou nazvali příznačně 
Zamáváme prázdninám. Ta se bude 
konat ve středu 20. srpna od 10 do 
14.30 hodin na dětském dopravním 
hřišti městské policie v Ostravě-
-Přívoze v ulici Orebitské. Všechny 
děti i jejich rodiče se mohou těšit na 
bohatý program plný nejrůznějších 
kvízů a testů s dopravní tematikou. 
Připravena je také jízda zručnosti, 
dopravní slalom, a chybět nebu-
de ani tvůrčí dílnička. Konání akce 
může ohrozit jen velmi nepříznivé 
počasí.

Závody rodin 
TJ Ostrava pořádá v rámci projek-
tu Ostrava – Evropské město sportu 
2014 sportovní turnaje pro rodinné 
týmy. Termíny akcí: 9. 8. a 4. 10. 
 Více na www.tjostrava.cz

ZAJÍMAVOSTI nepřeHléDněTe

BlAHOpřeJeMe JUBIlAnTŮM nAŠeHO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY K PRONÁJMU

Českobratrská 1805/32, jednotka 1805/903 
se vstupem z ulice Nádražní
prodejna – 144,96 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR

Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Na Jízdárně 2895/18 – 14,84 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 996/195 – 83,9 m²
Senovážná 2109/1 – 86,25 m² 
Sládkova 374/4 – 27 m²
Sládkova 373/6 – 26,98 m² 
Střelniční 10/1 – 129 a 103,28 m²
Dobrovského 490/6 – 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
Zeyerova 110/12 – 66,65 m² 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
Marek Plinta
T 599 442 612, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz
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