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Velikonoční jarmark

ÚVODNÍK

Chcete si užít Velikonoce a seznámit
se s jejich tradicemi? Pak se o pašijovém týdnu vypravte na Masarykovo
náměstí, kde se bude od 26. do 30. března od 10 do 19 hodin konat velikonoční jarmark se vším, co k němu náleží:
se stánky plnými dobrot, s tradičními
řemesly, folklorními muzikami, živými
zvířátky a kolotoči a také s novinkami,
které jste zatím v centru města neviděli.
A každý den je od 15.30 do 18.30 hodin připraven skvělý program. Bližší
informace přinášíme na první straně
kulturní přílohy.

Senioři,
přihlaste
se na zájezd!
Městský úřad Moravská Ostrava
a Přívoz pořádá ve středu 25. dubna
zájezd pro seniory do Prahy. Účastníci navštíví sídlo Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci
a prohlédnou si i jeho zahrady, kde
bude probíhat výstava ke 100. výročí
založení naší republiky. Oběd bude
připraven v senátní jídelně a odpoledne si každý může individuálně
prohlédnout naše hlavní město.

Odjezd bude vlakem zhruba
v 5 hodin ráno z Hlavního nádraží
Ostrava, návrat kolem 20. hodiny. Dopravu vlakem a oběd mají
všichni účastníci zájezdu zdarma.
Kapacita zájezdu je 35 osob. Zájemci se mohou hlásit osobně od
12. března na informacích Úřadu
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve vestibulu radnice,
a to v úředních hodinách v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin a ve
čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Příležitost pro farmáře!
Hledáme prodejce pro prodej na
Jiráskově náměstí v rámci pořádání
celoročních trhů. Pro zájemce máme
k dispozici čtyři prodejní dřevěné stánky o půdorysné velikosti 2 x 3 metry
vybavené příslušnou elektroinstalací.
Od roku 2014 byly tyto stánky využívány naší příspěvkovou organizací Centrum kultury a vzdělávání pro pořádání
akce Selský rynek. I nadále chceme, aby
stánky na Jiráskově náměstí byly využity, nejlépe celoročně. Prodejci zde
mohou nabízet regionální a tuzemské
potraviny, např. zeleninu, byliny, ovoce, ořechy, ovocné šťávy, mošty, koření,
med a medové produkty, maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky, sýry, vejce, pečivo, pivo, víno, případně květiny
a sazenice, v souladu s platným tržním
řádem města. Minimální výše nájem-

ného za jeden stánek je dva tisíce korun
měsíčně s tím, že jeho konečná výše
bude stanovena v dohodě s nájemcem vzhledem k jeho požadavkům na
odběr elektrické energie. Bližší podmínky a informace k pronájmu uvedených stánků, včetně příslušného formuláře žádosti o pronájem, naleznete
na www.nemovitostimoap.cz.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Předškolní vzdělávání je povinné!
Zápisy do mateřských škol na území
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2018/2019
se uskuteční 3. května v místě a době
provozu jednotlivých škol. Stále zůstá-

vá v platnosti, že od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné.

ZÁPISY

DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

ZŠO, Gajdošova 9, PO
9. 4. 2018
13:00 – 16:00 hodin

Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO
3. 4. 2018
16:00 – 18:00 hodin

ZŠO, Gebauerova 8, PO
3. a 4. 4. 2018
12:00 – 15:00 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova
3. a 4. 4. 2018
8:00 – 14:00 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
4. 4. 2018
5. 4. 2018

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
4. 4. 2018
12:00 – 17:00 hodin
5. 4. 2018
12:00 – 16:00 hodin

Doklady, které jsou nutné k zápisu:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
pas u cizích státních příslušníků
– potvrzení o rezidentství
pokud byl dítěti udělen odklad
povinné školní docházky na jiné
škole, písemné rozhodnutí
o udělení tohoto odkladu

ZŠO, Matiční 5, PO
23. a 24. 4. 2018 12:00 – 17:00 hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)
ZŠO, Nádražní 117, PO
3. a 4. 4. 2018
12:00 – 17:00 hodin
ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy
24. 4. 2018
13:00 – 17:00 hodin
bilingvní třídy
25.Bližší
4. informace
2018 na webových13:00
– 17:00 hodin
stránkách

Vítání občánků

Městský obvod pravidelně pořádá
slavnostní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má
trvalý pobyt na území našeho obvodu.
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků v sobotu
7. dubna 2018. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do 23. března na oddělení matriky

13:00 – 18:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin

Bližší informace na webových stránkách
moap.cz a jednotlivých základních škol.

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. Naleznete zde nabídku volných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve
videozpravodajství se kromě aktualit
můžete seznámit s činnostmi jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout záběry
z již proběhlých akcí. Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství
funguje na hlavní straně webových
stránek www.moap.cz, a naleznete ho
i na www.youtube.cz a sledovat ho můžete i na svých televizních přijímačích,
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 hodin na 59. kanálu ve vysílání regionální
TV stanice LTV plus.

JsemzOstravy.cz je nový sociálně-informační portál, který vytvářejí
sami uživatelé. Mohou zdarma přidávat akce, oblíbená místa, sdílet články
a diskutovat na různá témata. Zadat
inzerát, najít si práci, nového zaměstnance nebo procházet velký přehled
doporučených nabídek podniků. Stačí
zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.
cz.

Využívejte webový portál pro rychlejší a efektivnější hlášení závad nebo
nedostatků 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.

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

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
funkce
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
E
T
M

dlouheprijmeni@ostrava.cz
+420 599 442 000
+420 000 000 000

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
blíží se termín zápisu k povinné školní
docházce. Na území obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, jehož součástí je i třináct mateřských škol, mohou rodiče
a jejich potomci volit z osmi základních škol. Každá z nich je něčím výjimečná a dokáže žákům kromě klasické
výuky nabídnout i něco specifického
a rozvíjet jejich nadání a talent. Stačí
si vybrat, která z nich bude dítěti svým
zaměřením nejlépe vyhovovat, nabídka
je opravdu kvalitní. Budeme rádi, když
rodiče dají některé ze škol na území obvodu důvěru.
Do modernizace a rozvoje základních škol obvod nepřetržitě investuje
nemalé částky a já věřím, že je to znát.
V poslední době soustředilo vedení obvodu svoji pozornost na projekt Nová
Nádražní, jehož cílem bylo vytvořit
ze Základní školy Nádražní moderní
subjekt zaměřený na pohybové aktivity
žáků a na sport. Jsem přesvědčen, že se
to podařilo a že škola je perfektně připravena oslovit rodiče, kteří chtějí, aby
jejich děti trávily více času pohybem
a sportováním. Tady k tomu mají dokonalé podmínky.
Ve škole, jejíž objekt nedávno prošel modernizací a zateplením, byla
dokončena rekonstrukce tělocvičny
včetně zázemí, jehož součástí je také
infrasauna. Před dokončením je venkovní hřiště, které žákům nabídne
nejrůznější možnosti k seberealizaci.
Myslím, že jsme zde připravili nádherné prostředí, ve kterém se mohou
děti realizovat pohybově a sportovně.
Příjemným bonusem bude i letní družina se zaměřením na pohyb a sport,
která bude k dispozici po celou dobu
dvouměsíčních prázdnin. A nejen
to. Ve škole od loňského roku působí
i první boxerská akademie v Česku,
kterou tu ve spolupráci s naším obvodem otevřel Boxing Ostrava, a my připravujeme i vznik akademie volejbalu
a akademie stolního tenisu. Pokud se
budou chtít žáci ZŠ Nádražní v některém z těchto tří sportů rozvíjet, budou
mít přímo ve škole ty nejlepší podmínky. Ale není podstatné, aby se intenzivněji zapojovali do jakéhokoliv sportu.
Stačí, když si budou užívat pohybu
a radosti ze života plného her a nejrůznějších aktivit.
Věřím, že pak budou spokojeni nejen
oni, ale i jejich rodiče a zejména maminky. Jim a všem ženám bych chtěl
k jejich blížícímu se svátku, k MDŽ,
popřát hodně štěstí a pevného zdraví.
Vít Macháček (KSČM),
místostarosta městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
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PERSPEKTIVNÍ OBVOD

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

STARTUJEME

NOVOU
ZŠ NÁDRAŽNÍ

Sportovní třída:
box, stolní tenis a volejbal
Zápisy do 1. třídy:
3. a 4. DUBNA 2018.

KALEIDOSKOP
Mateřinka
na masopustu

www.zsnadrazni.eu

Pozvánky na dny otevřených
dveří
Základní škola Nádražní 117, Základní škola Gajdošova a Mateřská
škola Dvořákova srdečně zvou širokou
veřejnost na své dny otevřených dveří!
Základní školu Nádražní si návštěvníci mohou prohlédnout ve dnech
7. a 22. března, vždy od 10 do 17 hodin.
V průběhu dopoledne zájemci mohou
nahlédnout do běžné výuky, seznámit se s aktivitami boxerské akademie
a další. S budoucí vizí školy, která staví
na kvalitách a tradicích českého školství, se příchozí seznámí především
22. března, kdy se uskuteční prezentace současných i budoucích partnerů
školy, díky jejichž spolupráci se zde
nyní rozjíždějí sportovní třídy. Jedná se
o sportovní kluby Boxing Ostrava, Volejbal Ostrava, TABLE TENIS CLUB
OSTRAVA a klub mažoretek ELITE.
Více na www.zsnadrazni.eu.
V úterý 27. března od 8 do 13 hodin
otevře dveře pro veřejnost také Základní škola Gajdošova. I zde budou

Žáci ZŠ Matiční vystavují
na radnici

mít návštěvníci možnost nahlédnout
do výuky na 1. stupni. Škola rodinného typu nabízí individuální přístup ke
každému dítěti, výuku s využitím interaktivních tabulí a počítačové učebny,
čističky vzduchu v každé třídě, letní zahradní učebnu i zájmové kroužky. Děti
zde mají výuku anglického jazyka již
od 1. ročníku a výuku informatiky od
4. ročníku. Více informací na www.zsg.
cz.
A ve stejný den se dveře dokořán otevřou také v Mateřské škole Dvořákova,
a to od 8.30 do 16 hodin. Dopoledne
se příchozí děti a rodiče mohou zapojit
do činností ve třídách, od 10.15 hodin
je naplánováno povídání s ředitelkou
o koncepci mateřské školy a prohlídka
prostor, od 13 do 14.30 pak Klub nadaných dětí, v 15 hodin ukázka angličtiny
pro předškoláky a nabitý den uzavře
v 15.30 svým vystoupením pěvecký
sbor Dvořáček.

KOUZLO OKAMŽIKU
Masopustní veselí s jarmarkem, hudebními vystoupeními, nejrůznějšími taškařicemi, tradičními maskami i průvodem provázeným hudebníky doslova
roztančilo centrum města v úterý 13. února. Akci pořádalo Ostravské muzeum
a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Masopust se tentokrát nesl v duchu tématu „Ať žije republika“. Ohlédněte se za touto vydařenou akcí společně
s námi…

Na podzim proběhla v Základní
škole Ostrava, Matiční 5 fotografická
soutěž pro žáky pátých až devátých
ročníků s názvem Barevný podzim
– dívej se a foť. Soutěžilo se v kategoriích starší a mladší žáci. Nápad oslovil velké množství talentovaných mladých fotografů naší školy. Soutěž jim
tak umožnila využít moderní mobilní
telefony smysluplným a tvůrčím způsobem namísto hraní her. Protože výsledky soutěže upoutaly velkou pozornost

ze strany ostatních spolužáků, učitelů
a rodičovské veřejnosti, byly fotografie
v době od 17. ledna do 15. února vystaveny na radnici městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí
Dr. E. Beneše 555/6. Výstavu žákovských fotografií nahradila od 16. února další výstava prací žáků ZŠ Matiční
5 – Procházka Ostravou. Tentokrát se
jedná o kresby zajímavých míst našeho
města.
Kolektiv učitelů ZŠ Matiční

Školy nanečisto
V dubnu čeká předškoláky zápis
do první třídy. Vstup do školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i jeho nejbližší
rodiny. A proto, stejně jako v minulých letech, pořádá ZŠ Gen. Píky
i ve školním roce 2017/2018 setkání pro
předškoláky. Budoucí prvňáčci si mohou vyzkoušet v tradiční Škole nanečisto, zda zvládnou spoustu činností, které
je v první třídě čekají. Děti se v průběhu několika hodin seznámí s prostředím školy, hravou formou si zkusí, co je
čeká v 1. třídě. Rychle přezout, odložit
si bundy, čepice a rukavice, rozloučit
se s rodiči a hurá do třídy, kde už na
lavicích leží pomůcky, pastelky, tužky
a pracovní listy. Řekni své jméno, vybarvi kruh, najdi trojúhelník nebo
čtverec. Kolik je na obrázku obdélníků? Seřaď kartičky s číslicemi od 0 do

5. Poznej barvy, drž správně tužku, seď
klidně v lavici. Tyto úkoly zvládli všichni bez chybičky!
Školu nanečisto pořádá pro děti
Mateřské školy Křižíkova také ZŠ Nádražní 117, kam docházejí pravidelně
v dopoledních hodinách předškoláci,
kteří se seznamují se školou. Děti vždy
přivítá paní učitelka, která bude jejich
třídní učitelkou v novém školním roce.
Dosud si děti vyzkoušely běžnou výuku
v základní škole – činnosti v lavicích,
např. při uvolňovacích cvicích, práci
na interaktivní tabuli a procvičily si
dovednosti potřebné k zápisu do první
třídy. V dalších hodinách děti z mateřské školy budou pokračovat v různých
atraktivních aktivitách ve škole – seznámí se se školní knihovnou, učebnou
hudební výchovy nebo zažijí sportovní
dopoledne v tělocvičnách.

Získejte finanční podporu
na realizaci svého projektu!

Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických
výzev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů či zvelebit město, a na
environmentálně zaměřené projekty
poskytne až jeden milion korun. Zájemci mohou elektronickou žádost,
kterou naleznou na www.ozoostrava.
cz, podat do konce dubna a v květnu
bude rozhodnuto o tom, které projekty
budou podpořeny. V prvním ročníku se
svým projektem uspěla Mateřská škola Blahoslavova z našeho obvodu. Na

projekt Ekohrátky barevné zahrádky
získala 50 tisíc korun. „Díky tomu jsme
dětem žijícím ve středu města přiblížili
rozmanitost okolní přírody a vzdělávali
je pomocí přírodních materiálů, prostřednictvím péče o přírodu a zvelebování okolí,“ vysvětluje Radka Wozniaková z MŠ Blahoslavova. „Na zahradě
naší mateřské školy jsme společně vybudovali pocitový chodníček a zhotovili hmyzí hotel. Děti se také zapojily
do úklidu školní zahrady a zahrály si
nejednu hru s ekologickou tematikou.
Z daru jsme financovali rovněž pořízení CD Zvuky zvířat a Zvuky přírody
i přenosné pískovničky s kinetickým
pískem. Projekt ale loňským rokem
neskončil. Děti na jaře zasadí rostlinky
a budou pozorovat jejich růst, budou
využívat pocitový chodníček i pískovničky, sledovat obyvatele hmyzího hotelu a tak dále. Budou tak neustále vedeny
k ochraně přírody a zážitkovou formou
seznamovány s péčí o školní zahradu.“

Na přírodu myslíme i v zimě
Při pozorování života ve školním
arboretu Základní školy Gen. Píky se
v průběhu roku žáci přesvědčují, že
městská krajina pod sněhem je v zimě
sice malebnější, avšak pro živočichy
drsnější. Proto nyní opět přilepšují
ptákům pravidelným krmením a zároveň bádají nad tím, jak nejen je, ale
i drobné bezobratlé přilákají na zahradu také mimo toto roční období.
V rámci zapojení do mezinárodního
programu Ekoškola děti v keramickém

kroužku vyrábějí pítka ve tvaru listů,
jež budou sloužit k zadržování vody
a občerstvení živočichů v horkých letních dnech.
V souvislosti se zachováním biodiverzity myslí nejen na organismy ve
volné přírodě, ale i na zvířata v ostravské zoo, kde každoročně přispívají na
adopci papoušků lori mnohobarvých.
Ti byli z dobrovolné sbírky žáků naší
školy v letošním roce podpořeni rekordní částkou 9 310 korun.

V úterý 13. února se v Mateřské škole
Dvořákova uskutečnila oslava ke stému výročí Československé republiky.
Ve spolupráci s Ostravským muzeem
se děti za pomoci rodičů proměnily
v obyvatele z období první republiky.
Fantazie rodičů i zaměstnanců mateřské školy předčila očekávání. Kostýmy
byly jak z vyšší společnosti, tak z řad
prostého lidu. Děti si vzájemně své
oblečení popisovaly, proběhlo fotografování obou tříd a taneční improvizace
na hudbu z daného období. Součástí
oslavy byla návštěva masopustního veselí na Masarykově náměstí, kde všichni zhlédli projev T. G. Masaryka, lidové tance a poslechli si ženský pěvecký
soubor z Klimkovic. Děti se ochotně
nechaly vtáhnout do folklorních tanců
a v masopustním průvodu se procházely se svými rodinnými příslušníky.
-bs-

Hurá do knihovny!

Prvňáčci ze ZŠ Nádražní se vydali poprvé v tomto školním roce do
knihovny. Účastnili se knihovnické
lekce, ve které se dozvěděli, jak knihovna funguje a jak se stát jejím pravidelným návštěvníkem. A aby to nebylo jen
o knihovně, tak si v odpočinkovém
koutku poslechli pohádkový příběh,
který je přenesl do říše fantazie. Zpět
z této říše se chtělo málokomu, ale tím
návštěva knihovny nekončila. Nejvíc totiž děti zaujaly knihy samotné.
V oddělení pro začínající čtenáře si
vybíraly knihy podle ilustrací, obalu
či podle svých zájmů. A někteří zdatní čtenáři se do knih i začetli. Mnoho
prvňáčků si další den s rodiči přišlo pro
průkaz do knihovny a při následující
návštěvě si už budou moci knížky vypůjčit.
Tak vám, milí prvňáčci, přejeme, ať
vás knihy provázejí celým životem s takovou radostí v očích, jako tomu bylo
tento den.
-zh-

Zažili jsme
olympiádu!
V pátek 9. února začaly ZOH
v Pchjongčchangu a naše děti mohly
být alespoň částečně u toho. Jaké to je
stát se na chvíli Ledeckou, Moravcem,
Samkovou, Michálkem a jinými našimi
olympijskými hrdiny, se děti přesvědčily v olympijském parku, který nejen
pro ně při příležitosti těchto her, otevřela Ostravar Aréna. Na třicet druhů
sportů si mohly vyzkoušet na ploše
před arénou i uvnitř ní. Sáňkovat a bobovat umí snad každé dítě, ale vyzkoušet si skoky na lyžích, nebo v rychlosti
sednout na skeleton, bylo pro většinu
dětí asi poprvé. Zjistily i to, že curlingový kámen je docela těžký a poslat
jej na druhou stranu hrací plochy není
žádná legrace. Proběhnout trať na běžkách a sestřelit přitom všechny terče na
laserové střelnici chce opravdu hodně
trpělivosti. Legraci si užily všude, hlavně ve zprávářském centru, kde si mohly
vyzkoušet komentovat například zápas našeho zlatého hokejového týmu
z Nagana. Všechny sportovní atrakce
jsou provázené zkušenými sportovci,
a tak se mohly děti dozvědět i spoustu
novinek. Uvnitř haly si pak prohlédly
muzejní kousky sportovního vybavení,
na kterých jezdili nebo sportovali naši
prarodiče.
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V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO
Spokojenost
občanů s úřadem

U pracovníků úřadu si můžete vyžádat dotazník, který jsme zpracovali
ve snaze zjistit vaši spokojenost při
jednání na úřadě. Otázky se týkají chodu úřadu, prostředí úřadu,
včetně úředních hodin, čekací doby
a dostupnosti informací na internetu
i sociálních sítích. Dotazník můžete odevzdat na informacích v budově
radnice, dále v ulici Nádražní 110 (oddělení sociálních služeb) nebo v ulici
Tyršově 14 (oddělení správy majetku)
do sběrného boxu označeného Dotazník – spokojenost.
Předem děkujeme, pokud se s námi
podělíte o váš názor.

Flashback aneb Vracíme se v čase…
Komunikace, chodníky, parkoviště,
domy, školy i celá sídliště centrálního
obvodu se postupně mění, procházejí rekonstrukcemi a opravami. Takřka
nepřetržitě se pořád někde něco děje,
jen to vše možná nestíháme sledovat…
Proto vám přinášíme srovnání, jak vypadala například ulice 28. října před
rokem 2015 a nyní, opravené náměstí

Dr. E. Beneše, kašna na Smetanově náměstí a další ulice. „Musím přiznat, že
taková retrospektiva je příjemná a povzbuzující. I proto se chceme o pohled
do nedávné minulosti obvodu podělit
a postupně čtenářům přiblížíme různé
ulice, domy nebo školy, které prošly
v uplynulých letech úžasnou proměnou,“ říká starostka Petra Bernfeldová.

Opravená náměstí

Rekonstrukce ulice 28. října

Prázdninový
provoz mateřinek

Termín konání zápisů do prázdninového provozu v červenci a srpnu 2018
v mateřských školách bude 10. května
v místě a době provozu jednotlivých
škol. Harmonogram prázdninového
provozu MŠ je následující:
Provoz v červenci:
2.–13. 7. ZŠ a MŠ Ostrčilova 10
2.–13. 7. MŠ Na Jízdárně 19a
2.–13. 7. MŠ Křižíkova 18
16.–27. 7. Waldorfská ZŠ a MŠ
Na Mlýnici 36
16.–31. 7. MŠ Dvořákova 4
16.–31. 7. MŠ Varenská 2a
16.–31. 7. MŠ Špálova 32
Provoz v srpnu:
1.–10. 8. MŠ Blahoslavova 6
1.–10. 8. MŠ Hornická 43A
1.–10. 8. MŠ Šafaříkova 9
13.–24. 8. MŠ Poděbradova 19
13.–24. 8. MŠ Lechowiczova
13.–24. 8. MŠ Repinova 19
Ve dnech 27.–31. 8. budou všechny
školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku
2018/2019.

Vzkaz pro rodáky
z Hrušova

Přípravný výbor setkání rodáků
a přátel Hrušova pořádá 26. května
v sále restaurace Prostor v Ostravě-Muglinově v pořadí již 11. setkání. Ta
se konají už od roku 1988 pravidelně
každé tři roky, letos tak oslaví rodáci Hrušova již třicet let od založení
této tradice. Zájemci se musejí přihlásit do 15. dubna telefonicky na tel. č.
723 490 352 nebo 604 973 492.

Hledáme nové pány!

Našli jste zatoulaného pejska, nebo chcete
pomoci najít domov
zatoulané fence nebo
pejskovi?
Požádejte
o bližší informace třebovický 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

Šedivá ulice 28. října s popraskaným
asfaltem, bez zeleně i laviček je již navždy minulostí. Ulice získala náročnou
rekonstrukcí, která byla ukončena v listopadu 2015, zcela nový vzhled. Stavební stroje odjely a do jedné z hlavních
tepen centra města opět vstoupil klid
a řád. Lidé, kteří zde nyní procházejí,
mohou hodnotit, jak se tato investiční
akce podařila. Ulici se žulovými obrubníky lemuje dvacet nových laviček,
dvacet čtyři vzrostlých javorů, nechybí

ani tři stojany na kola, nové odpadkové
koše i sloupy veřejného osvětlení, unikátním prvkem je kolejový památník
s historickou zastávkovou tabulí. Kdysi
tady přece jezdila tramvaj… Náklady
na realizaci rekonstrukce dosáhly 28,8
milionu korun. Největší část pokryla dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS
II Moravskoslezsko, o zbytek se podělil
městský obvod a statutární město Ostrava.

Postupně se daří rekonstruovat také
chodníky a komunikace na území centrálního obvodu a přibývají rovněž chybějící parkovací místa. V ulici Mlýnské
je dnes namísto litého asfaltu zámková
dlažba, kterou zdobí nově vysazená
zeleň. Mezi ulicemi Čs. legií a Mlýnskou byla opravena vozidlová i pěší
komunikace, veřejné osvětlení a péče
se dostalo i zeleni. Zároveň zde vzniklo
27 nových parkovacích míst a postupně toto číslo vzroste na 51. Opravenými
chodníky i komunikacemi se mohou

chlubit i ulice Tolstého a Na Hradbách,
a to v úseku mezi Sokolskou třídou
a ulicí Dr. Šmerala, v ulici Antonína Macka od parkoviště obchodního
centra Laso po křižovatku s ulicí Dr.
Šmerala. Zde byly opraveny obrubníky, předlážděny chodníky betonovou zámkovou dlažbou a upraveny
vstupy do přilehlých budov. Nový
živičný povrch vozovkou dostala
také komunikace v ulici Zeyerově,
a to v části od křižovatky s ulicí Na
Hradbách po zásobovací vjezd OC

Dočasné uzavření pošty Ostrava 2
v ulici Poštovní 1368/20 v Moravské
Ostravě a Ostrava 39 v ulici Umělecké 305/1 v Moravské Ostravě. Jestliže
klientovi ukládání poštovních zásilek
na uvedených poštách nebude vyhovovat, na jeho žádost připravíme zásilky
k vyzvednutí na kterékoliv jiné ukládací poště (např. v blízkosti jeho zaměst-

naní apod.). Zásilky klientů, kteří mají
na poštu Ostrava 2 sjednanou výhradu
odnášky, budou po dobu rekonstrukce
ukládány na poště Ostrava 39. Zásilky, jejichž adresa bude znít na Poste
Restante, budou uloženy na poště Ostrava 1.

Vaše karta platí i v dopravních prostředcích
Zájem o bezhotovostní platby kartou
mezi cestujícími Dopravního podniku Ostrava (DPO) roste. Každý měsíc stoupne počet „pípnutí“ o 20 tisíc.
DPO proto tento projekt dál rozšiřuje.
„Zatímco zájem o papírové jízdenky
klesá, platba kartou v dopravních prostředcích DPO roste doslova raketově.
Každý měsíc je v podstatě rekordní, naposledy v prosinci 2017 to bylo téměř
300 tisíc plateb. Ze zpětné vazby s ces-

Dr. E. Beneše před radnicí obvodu.
Procházejícím lidem tak už nehrozí
vyvrtnutí kotníků kvůli vylomeným
mřížkám, žádná bota plná vody zpod
vyviklané betonové kostky a je také
konec kalužím u protékající kašny. Náměstí Edvarda Beneše, jedna ze vstupních bran do centra města, bylo na
jaře 2017, po letech neustálých oprav
a látání, konečně kvalitně a důstojně
zrekonstruováno. Opravená kašna, kamenný pilíř s pitnou vodou, upravené
zelené plochy plné květin, nové stojany
na kola, zbrusu nová dlažba a mnoho
dalších prvků dělá z náměstí Dr. E. Beneše opravdu příjemný prostor, který
doslova zve k zastavení či posezení.

Opravené chodníky a komunikace

ZPRAVODAJSTVÍ
Od konce února až do 31. května
bude z důvodu celkové rekonstrukce
uzavřena pobočka České pošty Ostrava
2 v ulici Wattova 1046/19 v Ostravě-Přívoze, v blízkosti vlakového hlavního nádraží.
Všechny požadavky zákazníků budou vyřízeny na pobočkách Ostrava 1

Postupně opravujeme i další komunikace v této centrální části obvodu.
Například už od září 2016 se lidé procházející Smetanovým náměstím těší
z nově zrekonstruované kašny, která
noc co noc toto náměstíčko doslova
rozzáří. Na jaře ji navíc zdobí i nové
květinové záhony, které dodávají tomuto místu ještě příjemnější ráz. Kašna
musela být kompletně rozebrána a byly
vybourány i původní povrchové obkladové materiály a rozebrány podkladní
vrstvy až na betonovou podkladní desku. Po výměně podzemní části, tedy
potrubních rozvodů, vany, osvětlení
atd., a novém napojení trysek se na náměstí vrátila opravená kašna v původní
podobě. A úprav se dočkalo i náměstí

tujícími víme, že jedna z věcí, kterou
při platbě kartou postrádali, byla právě možnost přikoupit další jízdenky.
A to teď od 7. února DPO spouští,“ říká
radní pro dopravu Lukáš Semerák.
V rámci této novinky bude možné
už od února zakoupit přímo ve vozidle pomocí bezkontaktní platební
karty až další 4 jízdenky. Pro dospělé
spolucestující to budou 45minutové
přestupní jízdenky za 20 Kč, dále zlev-

něná jízdenka pro děti ve věku od
6 do 15 let, psa nebo zavazadlo za
10 Kč.
Další významnou novinkou bude zavedení možnosti registrovat si na svou
platební kartu dlouhodobou jízdenku.
„Hlavní výhody oproti ODISce jsou ty,
že nemusíte čekat 3 týdny na výdej karty a je to bez poplatků,“ vysvětluje výhody Lukáš Semerák.

Laso. Současně zde byly opraveny obrubníky a předlážděny stávající chodníky betonovou zámkovou dlažbou.
A opravy chodníků byly realizovány také v ulicích Matiční, Bankovní,
Msgre Šrámka, Čs. legií, Brandlova,
Maroldova, Hornopolní, Mánesova,
Nemocniční, Kostelní, Zeyerova, Ostrčilova, Na Desátém a S. K. Neumanna.
V ulici Josefa Brabce přibylo k opra-

veným chodníkům rovněž několik
nových parkovacích míst a při rekonstrukci vnitrobloku v ulici Křižívově
byla rozbitá a drolící se asfaltová plocha
přebudována a doplněna o chodníky. Velkou změnou prošly díky městu
Ostrava také ulice Nádražní a Českobratrská. V rekonstrukcích chodníků
i komunikací bude městský obvod pokračovat i v letošním roce.
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Centrum plné kaváren, obchůdků
a osobitých míst
Střed města se neustále mění a vyvíjí, pojďte se tedy s námi projít centrem
Ostravy a pátrat po místech, která stojí
za to navštívit. Dnes vám představujeme úžasné bistro plné nejrůznějších
chlebíčků…
Takže tak – bistro s chutí chlebíčků
Máte chuť na chlebíček? Tedy na chlebíček tak trochu jiný, než znáte, ovšem
chlebíček výtečný a nápaditý? Tak to
se vypravte do bistra Takže tak v ulici
Na Hradbách 15 nedaleko obchodního
domu Laso. Myšlenkami na provozovnu
s gastro tematikou se Zuzana Nováková
zabývala dlouho. Nápad zaměřit se na
chlebíčky jí vnukla její kamarádka, která si postěžovala, že není kam zajít na
chlebíčky, přestože Češi jsou chlebíčkový národ. Pak už šlo všechno poměrně
rychle. Zuzana začala pátrat po historii
chlebíčků, uvažovala, co nabídnout a co
všechno lze dát na chléb, aby výsledek
byl co nejlepší. Dnes si v bistru můžete dát nejen nejrůznější chlebíčky, ale
také si sem zajít na menu, nebo si jídlo
či kávu prostě odnést s sebou. Když zůstanete uvnitř, litovat nebudete, atmosféra je pohodová a obsluha usměvavá.
„Základem všeho, co děláme, jsou čer-

stvé bylinky. Třeba do bramborového
salátu dáváme podle francouzského
receptu estragon, který zvýrazní jeho
chuť, cibulovou marmeládu dotváří
rozmarýn,“ vypráví o dobrotách zde
podávaných a prozrazuje, jak originální
název bistra vznikl. „Vzpomínali jsme
s mojí sestrou a bratranci na dětství.
A po jedné takové historce a chvíli ticha můj bratranec pronesl: Takže tak.
A tím bylo řečeno vše.“ Prozrazuje Zuzana, která o sobě hovoří jako o ostrav-

do běžného kolektivu, což je velmi důležité.
Více informací o problematice autismu u dětí a o jejich dalším vývoji přináší již IV. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu, který
ve dnech 23. a 24. března pořádá nezisková organizace Mikasa. Účastníci se
mohou těšit nejen na konferenci Vývoj
dítěte po základní škole a mezirezortní
spolupráce, ale i na informační kampaň
s názvem Cesta za poznáním autismu.
Konference se uskuteční 23. března v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v ulici Syllabova

a ukázala jim, jak dokáže být poslušná
a slyší na povely. Slečna Denisa poučila
děti, jak se k pejskovi chovat. Co se smí
a co naopak nedoporučuje. Děti naopak naučily fenku prolézat tunelem,
což pro ni byla novinka. Bailey s mrňousky trávila veškerý školkový čas.
Ráno s nimi dováděla ve volné hře,
seděla v ranním kruhu a vypadala, že
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19 v Ostravě-Zábřehu. Účast je zdarma a je nutné se předem přihlásit na
www.mikasa-detem.cz v sekci Vzdělávání, konference a další, kde bude také
zveřejněn odborný program. O den
později pak proběhne od 9 do 19 hodin v obchodním centru Forum Nová
Karolina informační kampaň Cesta za
poznáním autismu, kde si všichni návštěvníci budou moci vyzkoušet různé
úkoly, které osoby s autismem zvládají
těžce, mohou se seznámit s organizacemi poskytujícími služby osobám
s autismem a také se specifiky poruch
autistického spektra.

VOLN² BYT:

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

bedlivě naslouchá. I v hlavních činnostech dávala najevo, že je zde, protože pokud si jí někdo déle nevšímal,
upozornila na sebe šťouchnutím čumákem, nebo přitulením se. Stala se
součástí školky a všechny děti i ty, jež
nejdříve měly obavy, ztratily veškeré
zábrany.
-or-

SURVWRU\NSURQiMPX

Jiráskovo náměstí
dřevěné stánky
2x3m

Fügnerova 128/20
1+1 – 43,11 m2

VOLN² NEBYTOV² PROSTOR:
1+1
1+1
1+1
1+1, 2+1
1+1
3+1
2+kk
2+1
1+1
2+1
1+1
1+1
1+1
Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

léčebných procedur je pro děti připraven animační program, vycházky do
přírody nebo karneval.

ské patriotce. „V centru i bydlím, mám
to tu ráda. Takže tak,“ uzavírá s úsměvem.
Máte tipy na nové, zajímavé provozovny, o nichž by měli vědět i ostatní?
Dejte nám vědět! Stejně tak budeme
rádi, když naše povídání inspiruje další
šikovné podnikatele k tomu, aby svůj
nápad zrealizovali právě na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pár
nebytových prostor je ještě k dispozici,
stačí se jen informovat…

VOLNÉ NEBYTOVÉ

VOLNÉ BYTY

Božkova 990/55
Božkova 986/63
Fügnerova 128/20
K. Světlé 210/13
Macharova 965/7
Nádražní 544/168
Na Můstku 906/6
Palackého 56/91
Senovážná 1530/6
Spodní 2151/24
Úprkova 985/18
Vaškova 1449/19
Zákrejsova 972/9

tí, vzděláním zakončeným minimálně
maturitou a ve věku nad 28 let. Vstupní
školení dobrovolníků probíhá pouze
jednou ročně. Termín toho letošního
je 22., 23. a 27. března. Více informací
o činnosti organizace naleznete na
www.hostcz.org. Kontakt: Magda Žabenská, tel. 775 440 801, e-mail: zabenska@hostcz.org.

Děti vyrazily za vzduchem

Canisterapie ve waldorfské školce
Canisterapie je terapeutická metoda
prostřednictvím speciálně vedeného
a cvičeného psa nebo fenky. Také se
této metodě říká léčba lidské duše psí
láskou. Děti z waldorfské mateřské
školy měly úžasnou příležitost poznat
slečny Denisu a Adélu, které si s sebou přivedly fenku Bailey z rodu pudla královského. Bailey si s dětmi hrála

Hledají se mámy a babičky!
Organizace HoSt Home-Start ČR
hledá další zkušené rodiče a prarodiče
z řad dobrovolníků, kteří mají zájem
a chuť předat své zkušenosti rodinám
s alespoň jedním dítětem do šesti let,
které potřebují pomoc, například méně
zkušeným nebo mladým rodičům, sociálně ohroženým rodinám či rodinám
po náhlé těžké události. Vítáni jsou
dobrovolníci s rodičovskou zkušenos-

Celkem 280 dětí z mateřských škol
centrálního obvodu se svými rodiči či
prarodiči se vystřídá na ozdravných
pobytech v lázních Luhačovice. Kromě

Cesta za poznáním autismu
Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí a patří k nejvážnějším poruchám dětského mentálního vývoje. I proto městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz zřídil již
v roce 2015 třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritně s poruchou autistického spektra,
a to v Mateřské škole Špálova 32.
Třída je věkově heterogenní a v současné době sem dochází šest dětí. Ty se
zde učí pod vedením speciálních pedagogů a s pomocí asistentů pedagoga a každé má svůj individuální
režim. Součástí je i včleňováni dětí

INFORMUJEME

Chelčického 691/8
Chelčického 693/7
Na Jízdárně 2895/18
Na Jízdárně 2895/18
Nádražní 542/148
Nádražní 615/30
Poštovní 1444/15
Přívozská 1787/30
S. K. Neumanna 1691/4
Sokolská tř. 356/9
Vojanova ul.

prodejna 329,43 m²
kanceláře 113,04 m²
kanceláře 219,48 m²
kanceláře 58,90 m²
sklad. prostory 54,44 m²
prodejny 133,42 m²
garáž 15,30 m²
restaurace 156,72 m²
225,84 m²
prodejna 29,41 m²
prodejna 105,60 m²

Starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová (vpravo)
a místostarostka Lucie Feiková (druhá zprava) na ozdravném pobytu dětí z našeho
obvodu.

Charita informuje
- Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. března od
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše,
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Více informací na tel. č.: 599 508 533,
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
- Charitní hospicová poradna zve
zdravotnické pracovníky na akreditovaný Kurz hospicové péče, který začíná
22. března ve 13 hodin. Další informace na e-mailu: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

- Charita Ostrava nabízí pracovní
místa pro zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Více na
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.
- V úterý 13. března se od 17 hodin
uskuteční v Galerii G, kterou provozuje
Charita Ostrava v Charitním středisku
Gabriel, slavnostní zahájení výstavy
obrazů autorů z Galerie Mlejn s názvem Malujeme s láskou a pro radost.
Výstava bude přístupna široké veřejnosti denně od 8 do 16 hodin, a to až
do 12. dubna.

Víte, jak chránit svůj život a zdraví?
Mnoho občanů, zejména staršího
věku, se potýká s chorobami, jež jim neumožňují příliš často vycházet ze svého
bydliště. Pro tyto případy zavedla Městská policie Ostrava skvělý systém ochrany občanů v bytech, napojený na pult
centrální ochrany. Jedná se o zařízení,
které kombinuje dva vysílače s rozlišným využitím. První z nich je zabudován uvnitř bytu vedle vstupních dveří
a v případě nouze nebo snahy pachatele
o vniknutí do bytu po zmáčknutí tlačítka ihned vyjíždí hlídka Městské policie
Ostrava do daného bytu či nemovitosti.
Druhý vysílač téhož zařízení ve formě
přívěšku je používán zejména při zdravotní indispozici nájemníka bytu nebo
rodinného domu a je aktivován pomocí tlačítka na přívěšku. Městská policie
Ostrava zpětným voláním vždy ověřuje, že se nejedná o plané hlášení způsobené mylným zmáčknutím tlačítka.
Další kapitolou je zajištění bezpečnosti osob, které jsou mimo domov,
zejména tam, kde je malá koncentrace
kolemjdoucích – např. na turistickém
výletě. V případě, že mají postižení tzv.

chytrý mobil, mohou si do něj nahrát
aplikaci Záchranka, která má více než
470 tisíc uživatelů se zhruba 1300 zachráněnými. Výhodou je, že systém
odešle polohu postiženého pomocí
GPS a přivolá záchrannou službu. Více
lze najít na webových stránkách www.
zachrankaapp.cz. Ochranu osob řeší
také Český červený kříž. Velmi aktivní
je Oblastní spolek Českého červeného
kříže Ostrava se zhruba 800 členy, kteří se soustředí především na prevenci
a školení občanů. Jejich odborně propracovaná videa jsou srozumitelná při
možné záchraně v různých situacích
a lze je stáhnout i do mobilních telefonů přes www.cck-cr.eu.
V praxi se však stávají případy, kdy
člověk zkolabuje ve velmi krátkém čase
a nestihne si zavolat pomoc. Pak by
mohla pomoci Klíčenka pro záchranu,
jednoduchý kódovaný systém, který
pomůže záchranným složkám identifikovat postiženého s načtením důležitých údajů, nutných k jeho záchraně.
Klíčenku lze zakoupit na www.qrkeyring.com.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v březnu dožívá 90 a více let:
Olga Benetková, Vlastimila Benová, Květoslava Bráchová, Eliška Fialová, Marie Halámková, Gertruda Hamerníková, Jiřina Hrabovská, Věra Hučková, Marie
Janků, Vlasta Kafková, Zdeňka Kaminská, Otilie Lišáková, Jindřiška Mončková, Jiřina Nencková, Rudolf Pondo, Irina Przebindová, Bohunka Přibylová, Ladislav Přichystal, Lubomíra Romanová, Vladimír Smíšek, Štěpánka Smolková,
Zdenka Šianská, Dagmar Šoustalová, Daniela Švrčinová, Bohumil Wasík, Marie
Wiejowská, Vlasta Zimuláková, Anežka Žilková.
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