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Písek v centru a rozmarná řeka Ostravská muzejní noc
Již desátý ročník festivalu Ostravská muzejní noc má téma sté výročí založení republiky. Do svých zákoutí nechá návštěvníky nahlédnout
9. června 36 ostravských institucí – muzea, galerie, knihovny, školy,
technické památky, kavárny, kluby
a letos poprvé také radnice městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
„Návštěvníci budou moci využít komentované prohlídky vybraných míst
historické budovy, v níž sídlí náš úřad,
a ve vestibulu pro ně bude připraven
soutěžní kvíz. Na náměstí před radnicí budou přistaveny vozy prachostřiNeváhejte, neváhejte a do centra pospíchejte! Ostravany, a nejen je, čeká
v samém středu města léto plné zábavy.
Už 15. června se Masarykovo náměstí
díky projektu Písek v centru promění
v přímořskou pláž se sportovně-relaxačním programem, za nímž bude
možné se sem vypravit až do konce
srpna.
A v sobotu 23. června srdce Ostravy rozproudí Rozmarné slavnosti řeky
Ostravice. K vrcholům akce, jež propo-

juje nejrůznější druhy umění a zábavy
s gastronomickými zážitky i spoustou
legrace, patří soutěž netradičních plavidel. Královsky se při ní baví nejen publikum, ale také posádky jedinečných
kocábek plujících pod vlajkou fantazie
a srandy. Připojte se k nim, nebo se
do slavnosti konané na obou březích
řeky zapojte jinak. Více informací
i přihlášku do soutěže plavidel naleznete na www.rozmarneslavnostiostravice.
cz.

ku, prachožroutu, vůz Senior expressu a chystáme i další zajímavosti.
V 17 hodin si poslechneme koncert
Pop Academy, poté společně pokřtíme
publikaci 65+, a koncert Pop Academy
zazní podruhé i od 20. hodiny,“ popisuje program tisková mluvčí Jana Pondělíčková a dodává, že ve dvoraně radnice
si zájemci mohou navíc prohlédnout
výstavu prací architekta Roberta Konieczneho KWK PROMES.
Prohlídky pro veřejnost budou od
18 hod., 19 hod., 20 hod. a 21 hod. Více
informací naleznete na www.ostravskamuzejninoc.cz.

Výlet do Senátu Parlamentu ČR

Senioři našeho obvodu měli možnost se díky pozvání senátora Leopolda Sulovského a díky dotaci z Moravskoslezského kraje podívat do Senátu
Parlamentu ČR. Užili si tak prohlídku
budovy Senátu, Valdštejnských zahrad
a pamětihodností Prahy, a to za krásného slunečného počasí. V Senátu skupinu provedla hlavními sály průvodkyně,

která všem umožnila také zúčastnit se
senátní schůze. Zájezd se uskutečnil
v rámci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP, který je
podpořen dotací z Moravskoslezského
kraje.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Senioři, přihlaste
se na zájezd!

Městský úřad Moravská Ostrava
a Přívoz pořádá ve středu 18. července zájezd pro seniory na Pustevny (1018 m n. m.) Nahoru i zpět
se svezeme lanovkou. Od lanovky
se pěšky vydáme okolo rekonstruovaného Libušína k soše Radegasta a dále ke kapli svatého Cyrila
a Metoděje na Radhošti (1129 m n.
m.) a zpět na Pustevny k lanovce.
Dopravu autobusem a lanovkou
mají všichni účastníci zájezdu zdarma. Stravu během zájezdu si zajišťují samostatně. Předpokládaný odjezd je v 8 hodin od budovy úřadu
a návrat okolo 18. hodiny. Bližší informace k zájezdu získají zájemci při
své registraci.

Kapacita zájezdu je 45 osob. Zájemci se mohou hlásit pouze osobně od
pondělí 2. července 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.

Statutární město Ostrava, městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, vyhlašuje výběrové řízení na prodej volné
jednotky č. 1738/901 v domě č. p. 1738,
Partyzánské nám. 2, 3, včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku za minimální
vyvolávací cenu 2,08 milionu korun.
Podmínky k účasti ve výběrovém
řízení naleznete na úřední desce
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz: www.moap.cz a také na stránkách www.nemovitostimoap.cz/aktuality/.

Prohlédněte si
ostravské laguny!
Akce je realizována v rámci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP, který je podpořen dotací z Moravskoslezského
kraje.

Černé kafe s Petrou Bernfeldovou
V rámci cyklu debat s významnými politiky a osobnostmi ostravského
života bychom
vás rádi pozvali ve čtvrtek
28. června od
17.30 hodin do Centra PANT na debatu se starostkou městského obvodu

Prodej volné
jednotky

Moravská Ostrava a Přívoz Petrou Bernfeldovou. Blíže se seznámíme s paní
starostkou jako civilním člověkem,
pobavíme se o nelehkém životě ženy-političky a popovídáme si o veřejném
prostoru městské části Moravská Ostrava a Přívoz, jeho stávajících proměnách a budoucích vizích. Akci moderují Jana Jílková (Europe Direct Ostrava) a Marta Pilařová (Provoz Hlubina).

Ve středu 13. června pořádá AVE CZ
odpadové hospodářství Den otevřených dveří v areálu Laguny Ostramo,
kde je prováděna sanace nebezpečných
kalů. Celkem je zde v současnosti odstraňováno 91 562 tun ropných kalů.
Laguny si návštěvníci mohou prohlédnout od 15 do 17 hodin. Na místo se
zájemci dostanou po ulici Mariánskohorské kolem čerpací stanice MOL.

Zveme vás na
zastupitelstvo

Ve čtvrtek 14. června se od 9 hodin
koná zasedání zastupitelstva městského
obvodu. Schůze se bude konat v zasedací
místnosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo náměstí 8). Program a materiály naleznete na www. moap.cz.

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.

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. Posílat můžete elektronickou formou i fotografie
z mobilních telefonů s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému. Na webu je pak uvedeno datum
přijetí podnětu, osoba zodpovědná za
řešení i stav řešení.

ÚVODNÍK

Milé čtenářky a milí čtenáři,
stejně jako každý rok i letos městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rozdělí svůj výsledek hospodaření za
rok 2017, tentokrát ve výši 51,4 milionu korun. Většina těchto prostředků
bude rozdělena do dalších investičních akcí v obvodu a do školství. Díky
tomu budeme pokračovat například
v regeneraci sídliště Fifejdy v hodnotě
7,9 milionu korun a další dva miliony
investujeme do opravy díla Minikrajina
na tomto sídlišti. A stejně tak budeme
pokračovat i v regeneraci sídliště Šalamouna, zde poputuje 7 milionů korun.
Nových centrálních plynových kotelen
se dočkají obyvatelé domů v ulicích
Na Náhonu 8, 10 a 14 a Žofie Podlipské 3 a 3a, celková výše této investice
dosáhne 8,1 milionu korun. Dalších
stavebních úprav v hodnotě 3 milionů
korun se dočká i dům v ulici Sládkově
4. A 7 milionů korun je vyčleněno také
na výstavbu další části areálu Dětského
ráje v sadu Milady Horákové. Zde se
návštěvníci mohou těšit nejen na nové
hrací prvky pro děti od 5 do 12 let, ale
i hrací prvky pro starší děti. Přibude
parkoviště a opraveny budou i komunikace, oplocení a mobiliář. Park
se tak pomalu stává velmi příjemnou
lokalitou k trávení volného času pro
celé rodiny, a to i díky nové květinové
výsadbě, která prostředí parku příjemně zkrášlila. Finance ve výši 1 milionu
korun pomohou také Základní škole
Gajdošova 9, kde bude rekonstruována
zahrada, která zčásti slouží i široké veřejnosti. Přibude zde přístřešek i se stoly a lavicemi, vodovod s pítkem, nové
záhony, hmatové chodníky, plochy pro
pétanque, pískoviště a opraveno bude
i oplocení a betonové plochy. Do Mateřské školy Lechowiczova pak poputuje zhruba 1,4 milionu korun na výměnu vzduchotechniky a klimatizace
a zhruba milion korun získají mateřské a základní školy na nové vybavení
kuchyní a výdejen obědů. Necelé čtyři
miliony korun investuje obvod do dalších akcí Centra kultury a vzdělávání
Moravská Ostrava, které se uskuteční ve druhém pololetí. Jde například
o oblíbené akce, jako jsou Dánské dny
v Ostravě, Písek v centru, Filmová seznamka pro dříve narozené, letní kino,
Svatomartinské hody, Svatomartinský
jarmark, Festival Jazz Nights, Ostravské Vánoce a další. Přes 1,5 milionu
korun pak městský obvod investuje
do nákupu moderního čisticího a zametacího stroje, jenž bude mimo jiné
využíván i při zónovém čištění obvodu, na které obvod pro druhé pololetí
vyčlenil 1,8 milionu korun. Zónové
čištění provádí náš obvod jako jediný v Ostravě, a to již druhým rokem,
a financujeme ho zcela ze svého rozpočtu s předpokladem obdržení dotace
ze města Ostravy. Je pro nás však velmi
důležité, aby se prašnost v centru města
maximálně snížila a zdejší životní prostředí bylo co nejpřívětivější nejen pro
návštěvníky, ale především pro obyvatele, kteří jsou zde doma.
Přejeme všem spoustu krásných letních dnů v centru Ostravy naplněných
jak pohodou, odpočinkem, tak i zábavou
a kulturou!
Lucie Feiková,
místostarostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
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ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK
Přihlaste dítě
do letní školní družiny!
Základní škola Nádražní pořádá ve
dnech od 2. července do 30. srpna celkem devět turnusů letní školní družiny! Děti si tak mohou o prázdninách
užít spoustu různých sportovních, výtvarných, počítačových a jiných aktivit,
chodit na výlety a najít si nové kamarády. Letní družina bude v době od
8 do 15.30 hodin a stravování na celý
den zajišťují zákonní zástupci, oběd je
možné objednat ve formě vakuované
stravy od firmy Sodexo. Cena, v níž je
započítána i úplata za školní družinu
150 Kč/měs., se u každého turnusu liší.
1. turnus (2.–7. 7.) Příměstský tábor 1 – výlet do minizoo, na letiště
Lubno, do Malenovic a na Ostravici +
aktivity ve škole (sport, PC, vaření atd.)
– 250 Kč.
2. turnus (9.–13. 7.) Týden s Volejbalem Ostrava – sportovní aktivity ve
škole a okolí (ringo turnaj, plážový volejbal, výlet) – 530 Kč.
3. turnus (16.–20. 7.) Příměstský tábor 2 – okolí Ostravy-Poruby – bludný
balvan, centrum Ostravy, Halda Ema,
radniční věž a další – 440 Kč.
4. turnus (23.–27. 7.) Týden
s Boxingem Ostrava – sportovní ak-

tivity ve škole i okolí školy, výlet na
Landek park, loděnice, výlet na Lysou
horu, saunování – 250 Kč.
5. turnus (30. 7. – 3. 8.) Turistický
týden 3 – Family park Skalka, archeopark Chotěbuz, Dinopark, Hlučín –
dětský ranč + aktivity ve škole a okolí
– 480 Kč.
6. turnus (6.–10. 8.) Turistický týden 4 – Zbrašovské aragonitové jeskyně, Zoo park Hlučín, Ostravice – peřeje
+ aktivity ve škole a okolí – 370 Kč.
7. turnus (13.–17. 8.) Příměstský
tábor 5 – Landek – vaření guláše, zoo,
Štramberk – Bílá Hora, Pustevny, Ostravice – opékání) + aktivity ve škole
– 500 Kč.
8. turnus (20.–24. 8.) Turistický týden 6 – Family park Skalka, archeopark
Chotěbuz, Dinopark, Hlučín – dětský
ranč + aktivity ve škole a okolí – 480 Kč.
9. turnus (27.–31. 8.) Turistický týden 7 – Darkovičky – pevnostní opevnění, naučná stezka Ostrava-Martinov,
výlet Zátiší, Rožnov p. R. + aktivity ve
škole – 480 Kč.
Přihláška je k dispozici na sekretariátu školy, tel. č. 596 116 289, nebo na
webu www.zsnadrazni.eu.

KOUZLO OKAMŽIKU
Ve dnech 10. až 12. května se uskutečnil v Ostravě první ročník mezinárodní
soutěže pro mladé zpěváky International Young Talent Festival. Záštitu nad
akcí převzala starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra
Bernfeldová a radní města Lukáš Semerák. V porotě zasedli mimo jiné Markéta
Konvičková, Petr Bende, Heidi Janků nebo Adam Pavlík. Z celkem 152 přihlášených soutěžících postoupilo do finále jen 23 nejtalentovanějších. Mezi účastníky byli mladí zpěváci z celé Evropy a například dospělou kategorii vyhrál
Nazariy Yatsyshyn z Ukrajiny, který porotu ohromil svým nádherným hlasem a
emotivním projevem. Absolutní vítězkou se stala vítězka dětské kategorie Michaela Mervartová. Kromě věcných cen vyhrála profesionální focení, natočení
vlastní písně v profesionálním studiu a zařazení na playlist rádia a v neposlední
řadě také koncert s Moravskoslezskou Sinfoniettou.

Branný den a oslavy
100. výročí ČSR

Ve čtvrtek 21. června se ve sportovním areálu při ZŠ Gen. Píky uskuteční
ve spolupráci se spolkem Československých vojáků v záloze za mír branný
den pro žáky 3. až 5. ročníků. Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil tuto akci částkou 25 tisíc korun.
Datum branného dne mimo jiné připadá na den, kdy byl před 69 lety popraven generál Heliodor Píka.
Součástí tohoto dne bude branný
závod družstev, která budou soutěžit
v hodu granátem, střelbě ze vzduchovky, prolézání opičí dráhy, testu z přírodopisu, požární ochraně, topografii
a zdravovědě. Kromě toho jsou pro
žáky připraveny ukázky techniky –
obrněný transportér, požární technika,
složky záchranné služby. K vidění budou současné i historické zbraně. Pro
děti je připravena také ukázka práce
kynologů, mladých hasičů či zásah policejní jednotky proti pachatelům.

VAŠE NÁZORY

Branný den je součástí celoročního
projektu školy s názvem 100. výročí
ČSR, kterým si škola připomíná významné události našich dějin. K této
příležitosti proto chystá celou řadu akcí.
Ve vestibulu školy bude nainstalována
výstava, jež zdokumentuje významné
mezníky existence obnoveného samostatného státu, žáci vyrábějí figuríny,
které budou představovat významné
osobnostii podílející se na formování
státnosti v novodobých dějinách, a pilně pracujeme na vytvoření dobových
kostýmů, dalších materiálů a dokumentů. Jednotlivé historické etapy našich dějin budou v rámci projektového
dne, který se uskuteční 9. října, prezentovány našimi žáky veřejnosti. Partnerem projektu je Klub vojenské historie
a Československá obec legionářská,
která pro žáky zajišťuje přednášky a výstavu dobových uniforem a zbraní.

Mateřinky v projektu Společně!
Ve dnech 27. až 29. dubna 2018 začal
první aktivitou další projekt česko-polské přeshraniční spolupráce mateřských škol s názvem Společně! (reg. č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322)
. Spolupráce mateřských škol je financována z prostředků Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A
Česká republika – Polsko. Do projektu
Společně! jsou zapojeny dvě mateřské
školy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Lechowiczova a MŠ
Šafaříkova – a polský partner mateřská
škola z města Głubczyce – Przedszkole
nr 1 im. Marii Konopnickiej.
V rámci projektu se uskuteční tři

klíčové aktivity. První bude zaměřena
na pedagogy mateřských škol a zbylé
dvě již na samotné děti předškolního
věku navštěvující mateřskou školu.
První aktivitou byl víkendový pobyt
pedagogů v Malé Morávce, jehož cílem
bylo opětovné navázání na již vytvořené vazby a jejich prohloubení při společné přípravě a diskusi následných aktivit v projektu. Ústředním motivem ve
vztahu k cíli celého projektu byla realizace ukázek programu ze strany lektorů Family parku Skalka, který následně
absolvují děti v červnových aktivitách.
Na tuto první aktivitu volně naváží dvě
červnové aktivity zaměřené přímo na
děti z mateřských škol.

Otevřená
hřiště vzanašem
obvodu
účelem zabezpečení prevence krimiI v letošním roce centrální městský
obvod společně s městem Ostravou
finančně podpořily otevření školních
hřišť pro veřejnost. Na provoz otevřených hřišť získal městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz transfer
z rozpočtu statutárního města Ostravy

nality v roce 2018 ve výši 367 tis. korun.
Tyto finance budou využity na platy
správců hřišť.

Provozní doba
- všední dny
(červenec, srpen)

Období otevření

Provozní doba všední dny

MŠ Hornická

květen–říjen
(červenec zavřeno)

15–19 hod.

MŠ Varenská

květen–září
(srpen zavřeno)

15–19 hod.

15–19 hod.

15–19 hod.

MŠ Blahoslavova

červen–říjen
(červenec a 2.
polovina srpna
zavřeno)

15–18 hod.

15–18 hod.
(otevřeno pouze
1. a 2. týden v srpnu)

zavřeno

ZŠ Gen. Píky

duben–říjen

8–19 hod.

8–20 hod.

ZŠ Matiční*

květen–září

17–19 hod.

10–18 hod.

ZŠ Zelená

duben–říjen

16.30–18 hod.
(16.30–19 hod.
květen, červen)

16.30–19 hod.

9–19 hod.
(9–18 hod. duben,
září, říjen)

Škola

ZŠ Nádražní**

ZŠaMŠ Ostrčilova

Provozní doba víkend/svátky

10–12 hod., 13–19 10–12 hod., 13–19
hod.
hod.

8–19 hod.
(v červenci
a srpnu 8–20 hod.)
10–18 hod. (svátky
zavřeno)

květen–říjen

16–18 hod.

15–19 hod.

16–18 hod.
(v červenci
a srpnu 15–19 hod.,
svátky zavřeno)

duben–červen

16.30–19 hod.

zavřeno z důvodu
rekonstrukce

10–19 hod.

* hřiště u školní budovy v ulici 30. dubna 20
** hřiště ZŠ Nádražní bude otevřeno veřejnosti po dokončení jeho rekonstrukce

Vážená paní starostko a vážené vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jako každoročně, tak i letos
proběhlo tradiční setkání dříve narozených jubilantů s vedením zmiňovaného
úřadu. Osobně si velmi vážím této aktivity, jež vnáší radost do života seniorů
a je potvrzením úcty, kterou tímto aktem vedení centrálního městského obvodu dává najevo právě seniorům.
Vlastní průběh celého setkání, které
je vždy obohaceno osobním přivítáním
každého přítomného milým slovem,
podáním ruky, úsměvem, hezkým dárkem a projevem osobního zájmu ze
strany paní starostky a jejích kolegů, je
dokladem spontánního a lidského přístupu k plnění služby občanům.
Moje poděkování patří také všem
ostatním, kteří se podíleli na tvorbě
doprovodného kulturního programu,
jenž vždy potěší srdce a oživí vzpomínky na „hity“ našeho mládí.
Ráda bych vám všem tedy srdečně
poděkovala a touto cestou ocenila tuto
aktivitu, které si velmi vážím a každoročně se na ni těším. A na závěr bych
vám všem ráda popřála hodně zdraví
a potřebnou kapacitu duševních sil
a optimismu k vaší další práci pro občany,
i pro váš osobní život.
S pozdravem a upřímným poděkováním
B. Měrková
V březnovém vydání časopisu Centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se radnice chlubí svými
úspěchy za uplynulé čtyři roky. Rekapitulace nás přivedla k zamyšlení nad
neúspěchy. Cílem městské vlády by měl
být stavební a investiční rozvoj města,
na který byla v období ekonomického
růstu velká šance. Tento rozvoj se projevil ve všech velkých městech Česka
a taky ve velkých městech polského
Slezska – Wrocław, Katowice. Tyto investice táhnou především soukromí
investoři a jsou všude vidět na siluetách
jeřábů. Následkem tohoto investičního
rozvoje je opět ekonomický rozvoj měst
– nová a kvalitní pracovní místa (nikoliv v montovnách), nové byty, nové
kancelářské a komerční prostory, oživlá
centra měst. V MOaP je v posledních
sedmi letech situace jiná. Zde byla fakticky realizována stavební a dopravní
uzávěra. S výjimkou Nové Karoliny,
což je záležitost velkého města, nebylo
za posledních sedm let vydáno žádné
významné stavební povolení. Výsledek
– žádné jeřáby, žádní investoři, mladí
absolventi nadále odcházejí z Ostravy
po tisících. Vidí-li návštěvník v centru
ty ohyzdné proluky, ptá se, kdy u nás
skončila válka. Ve skutečnosti je to válka, kterou radnice MOaP vede proti
investorům. A ta válka vytváří celorepublikový image Ostravě – image města, kde nemá cenu stavět či podnikat.
Zatímco jiná města investory hledají
(a proto nás třeba Brno či Katowice
trumfují), v Ostravě se investoři likvidují – rada MOaP vládne souhlasy
s umisťováním staveb a s umístěním
přípojek inženýrských sítí, zpochybňováním závazků k vybudování parkovacích stání. Za dané období lze
odhadnout hodnotu nejvýznamnějších zmařených investic na 5 mld. Kč
+ 1500 zmařených nových míst. Konkrétní příklady: Textilia-Ostravica, Hotel Campanile + Premiere Classe, New
Amsterdam Office aj. Následky těchto
neúspěchů jsou fatální. Nepokusit se
o nápravu by bylo osudné.
Miroslav Svozil, předseda klubu ODS
v zastupitelstvu MOaP
Bydlím v centru Ostravy již desítky
let a ráda bych poděkovala současnému vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za pozitivní změny, které pro zdejší obyvatele dělají. Já
osobně jsem velmi nadšena květinami,
které zde každým rokem přibývají. Ulice jsou v posledních letech takřka celoročně zdobeny zelení, a to i díky extenzivním záhonům. Na jaře pak naše
ulice zdobí závěsné nádoby a pestrobarevné letničky přibývají i v místech, kde
dříve rostla jen tráva. Radost mám i při
procházce Komenského sadem nebo
sadem Milady Horákové, kde každým
rokem přibývají další a další květiny.
Svět je mnohem krásnější, když září
barvami. Děkuji.
V. Nováková
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ZAOSTŘENO
Obecně prospěšné
práce

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal dotaci z rozpočtu
města Ostravy na realizaci projektu
Obecně prospěšné práce v obvodu
MOaP V za účelem zabezpečení prevence kriminality pro rok 2018. Projekt umožňuje alternativní výkon trestu odsouzených osob prostřednictvím
obecně prospěšných prací. Akce je realizována prostřednictvím Technických
služeb MOaP, které mají dohodu s Probační a mediační službou v Ostravě.
Její klienti se zasadí o udržování čistoty
a pořádku na území obvodu – údržbu
a úklid veřejných prostranství, budov
a komunikací.

Pokračujeme
v rekonstrukcích!

Už na začátku dubna byla zahájena
rekonstrukce ulice Jurečkovy, která
je v současné době před dokončením
I. etapy, v jejímž průběhu byla postupně provedena kompletní pokládka živičných vrstev. Dokončuje se rovněž
část II. etapy oprav chodníků u bytových domů a poté bude následovat
II. etapa a III. etapa rekonstrukce ulice
před Domem umění, kdy dojde k odtěžení zeminy do potřebné hloubky
podle výsledků statických zkoušek
a provedení nových konstrukčních vrstev pozemní komunikace. Z důvodu
provádění sanace nevyhovujícího podloží pro zajištění požadované únosnosti se předpokládá posun konečného
termínu stavebních prací a zvýšení
nákladů na stavbu. Náklady na stavbu
budou činit zhruba 6 milionů korun.
Do konce letošního roku bude probíhat také rekonstrukce ulice Mánesovy v úseku od ulice Nádražní po ulici
Maroldovu. Jedná se o investiční akci
města. Provedena bude oprava stávajících chodníků a vozovek. Při rekonstrukci dojde k výstavbě parkovacích
míst a kontejnerových stání, úpravě
dopravního značení, výměně veřejného
osvětlení a obnově zeleně. Stavba bude
dokončena do konce letošního roku.

V CENTRU DĚNÍ

Flashback aneb Vracíme se v čase…
Už v roce 2010, ihned po nástupu do
vedení obvodu, jsme zahájili boj proti
hazardu. V rámci svých možností jsme
zavedli v nájemních smlouvách k našim nebytovým prostorům klauzuli
o zákazu provozování hracích přístrojů.
Tímto však naše iniciativa v boji
proti gamblerům neskončila, a to
i přesto, že jsme zaznamenali nejednu
snahu těmto krokům zabránit. Na konci roku 2011 se nám podařilo prosadit

ve vyhlášce města celoplošnou regulaci
hazardu pro celé naše území.
V té době bylo v provozovnách více
než 1700 hracích přístrojů, z toho 375
výherních hracích přístrojů a 1360 videoloterijních terminálů, které povoluje Ministerstvo financí ČR. V současné
době již ministerstvo zrušilo ve správním řízení všechna povolení videoloterijních terminálů, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou.
Nyní je v obvodu celkem 441 herních

zařízení v devíti povolených kasinech.
V rámci takzvaného pasivního dozoru provedl odbor financí a rozpočtu
úřadu městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz v dubnu letošního
roku na svém území místní šetření na
adresách provozoven, které již nejsou
podle obecně závazné vyhlášky povoleny. A pracovníci zjistili provozování
osmi takzvaných kvízomatů a pěti interaktivních videoloterijních terminálů
v provozovnách, které jsou v rozporu

s obecně závaznou vyhláškou. Tyto výsledky budou postoupeny Celní správě
ČR k prověření porušování zákona.
Regulace provozování hazardu zůstává naší prioritou, jelikož hazard
s sebou přináší velké množství problémů. Jsem ráda, že se nám tento úkol
podařil splnit. I díky našim podnětům
na ministerstvo financí schválila vláda
nový zákon o hazardu, kterým se dá
významně regulovat hazard v obcích.

Řešíme také problematiku ubytoven
Kromě hazardu se obvod intenzivně
zabývá také problematikou ubytoven
a míst, kde se zdržují nepřizpůsobiví
lidé. Konkrétním příkladem toho, že
oprávněné stížnosti občanů nenecháváme bez povšimnutí, je loňské ukončení provozu Domu na půl cesty v ulici
Sokolská 62, jehož jsme dosáhli po jednání s městem jako vlastníkem objektu. Hájili jsme zájem slušných občanů
a udělali maximum pro to, abychom
jim zajistili klid, pořádek a bezpečí.
Na samém prvopočátku ovšem stála
upozornění obyvatel na negativní jevy
spojené s provozem tohoto objektu.
Stav budovy na Sokolské neumožňuje hospodárnou přestavbu na bytový
dům, proto letos dojde k jeho demolici.
Téměř totožná je situace s ubytovnou
v ulici Sadové. Ubytovna je ve vlastnictví soukromníka, který ji vyklidil a jedná o prodeji objektu. O odkup projevil
zájem i náš městský obvod, nicméně
vlastník již přijal jinou nabídku. Podle
našich informací by zde měl vzniknout
dům pro seniory. Podobné problémy
nepodceňujeme a plně stojíme za slušnými občany obvodu. Přestože statistiky hovoří o zlepšování bezpečnostní
situace v našem obvodu, nenecháváme
se jimi ukolébat a nadále se bezpečností v ulicích Moravské Ostravy a Pří-

vozu intenzivně zabýváme. Stále totiž
není podle našich představ a na takové
úrovni, na jaké by měla být. Abychom
daný stav zlepšili, hledáme různá řešení. Jedním z nich je vzájemná komunikace občanů, úřadu městského obvodu
a jednotlivých bezpečnostních složek.
Na pravidelných poradách se zástupci
městské policie i Policie ČR doporučujeme místa k navýšení počtu hlídek
či kamerového systému. Při našich
jednáních jsme se shodli i na tom, že
za příznivými výsledky statistik se bohužel často skrývá neochota obyvatel
hlásit trestnou činnost a různé nešvary,
které se negativně odrážejí na vnímání
bezpečnosti obvodu. Proto bych touto
cestou chtěla apelovat na občany, aby
vzniklé události hlásili Policii České republiky a Městské policii Ostrava.
Samozřejmě s bezpečností souvisí
i pořádek v ulicích a v těchto případech mohou občané upozornit na nedostatky prostřednictvím webu čistota
a pořádek. Nebuďte lhostejní ke svému
okolí a prosím, připojte se k naší snaze
udělat obvod bezpečnějším a příjemnějším místem.
Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

Zónové čištění

Už od dubna provádějí Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
každou středu zónové čištění ulic centrálního obvodu. Samosběrné stroje
vyjíždějí v 7 hodin ráno, kdy většina
lidí odjíždí auty do práce, a s úklidem končí okolo 13. hodiny, aby lidé
měli opět kde zaparkovat. Čištění hlásí
příslušné dopravní značky, které jsou
instalovány v týdenním předstihu.
Žádáme proto řidiče, aby v době blokového čištění respektovali dopravní značení a nestáli v daných ulicích. Ve středu 6. června bude provedeno zónové
čištění v ulicích Matiční, Kratochvílova, Hrabákova, na Havlíčkově nábřeží
a v ulici Sokolské v okolí řeky, 13. června pak v ulicích Veleslavínova, Husova a na Husově náměstí, 20. června
ve vnitrobloku Volha, na velkém parkovišti v ulici Poděbradově, na parkovišti v ulici Soukenické a dále v ulicích Bieblově a 30. dubna a 27. června pak v ulicích Zborovská a Jindřichova.

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

ZAOSTŘENO
Dopravní uzavírky

Od začátku května až do konce srpna bude probíhat další etapa opravy
silnice II/479 Ostrava, Bazaly. V této
fázi uvedené stavby je uzavřena ulice
Českobratrská v úseku od křižovatky
se Sokolskou třídou po křižovatku ulic
Českobratrská a Bukovanského, včetně
sjezdové rampy ze směru Michálkovice
na Frýdek-Místek a výjezdové rampy ze
směru od Bohumína na centrum Ostravy. Objížďka pro individuální dopravu je vedena ve směru z Bohumína do
centra po ulici Muglinovské a Sokolské
třídě, případně po ulici Bohumínské
a 28. října přes most Miloše Sýkory. Ve
směru od Michálkovic do Bohumína je
vedena po ulicích Hladnovské a Orlovské, případně po ulicích Michálkovické
a Dědičné. Z Michálkovic do Frýdku-Místku se řidiči dostanou po ulicích
Michálkovické a Dědičné.
Uzavírka se dotkla i veřejné autobusové linkové dopravy z Bohumína do Ostravy, která byla odkloněna
a objízdná trasa vede po ulici 28. října
a Sokolské třídě. Dočasně bude zrušena
zastávka Most Pionýrů a nově bude autobus po dobu uzavírky stát na zastávce
Most Miloše Sýkory.

Sociální služby
obvodu pomáhají
Posláním městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb je
formou terénní a ambulantní pečovatelské služby zajistit potřebnou pomoc
seniorům a zdravotně postiženým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci při zvládání péče o vlastní
osobu a domácnost. Městský obvod
poskytuje pečovatelskou službu v rozsahu svých možností definovaných
v Nabídce poskytovaných úkonů pečovatelské služby tak, aby služba byla poskytována podle individuálních potřeb
osob, v jejich zájmu a v náležité kvalitě,
a aby rozvíjením samostatnosti osob
posilovala jejich sociální začleňování.
Pečovatelská služba je určena osobám
od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Zázemí služby je v ulici Nádražní 110.
Obvod poskytuje také odlehčovací
službu, a to těm osobám, jejichž péči po
přechodnou dobu nemohou zabezpečit
členové rodiny nebo jiné fyzické osoby.
Ta je určena osobám od 27 let, které

mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Zázemí služby je rovněž v ulici Nádražní 110, vlastní výkon
služby pak probíhá v domě s pečovatelskou službou v ulici Gajdošově. Má
k dispozici 4 pokoje s celkem 10 lůžky.
Výroční zprávu pečovatelské i odlehčovací služby za rok 2017 najdete na
www.moap.cz – občan - sociální služby - výroční zprávy pečovatelské služby
a odlehčovací služby.

Ekoškolou
potřetí!

V jarních měsících letošního školního roku stáli žáci i učitelé ZŠ Nádražní
117 před nelehkým úkolem, a to znovu obhájit titul Ekoškola. Poprvé byl
titul naší škole propůjčen v roce 2014,
podruhé v roce 2016 a nyní jsme stáli před třetí výzvou: titul obhájit. Titul
je vždy propůjčen na omezenou dobu
a jeho obnova probíhá v pravidelných
dvouletých, později pětiletých cyklech.
O svých úspěších i problémech hovoří
ekotým školy při obhajobě titulu s auditorským týmem ze Sdružení Tereza

z Prahy, který v souvislosti obhajobou
titulu navštívil naši školu v dubnu 2018.
Obstáli jsme a titul jsme obhájili! Mezinárodní titul Ekoškola nám bude předán v Senátu Parlamentu České republiky a jsme na něj právem hrdi.
Zuzana Holubová

Pohádkové
Recyklohraní

Myslíte, že se nedá spojit klasický
pohádkový příběh a recyklování? Dá!
U nás, v Mateřské škole Varenská 2a,
jsme to zkusili a víme, že je to zábava.
Pohádky O třech bratrech, Sněhurce
a Budulínkovi se nám staly průvodci
světem recyklace a ukázaly cestu, jak
chránit prostředí kolem nás. Zpočátku
krkolomná slova jako kompost nebo
kompostér už pro nás nejsou neznámá. Poznali jsme typy nádob na tříděný odpad, zahráli si s trpaslíky karty
zobrazující různé elektrospotřebiče
a dokonce jsme se na čas stali detektivy.
Vydali jsme se za pomoci mapy hledat
červený kontejner. Myslíte, že jsme
ho našli? Našli! Recyklohraní se u nás
krásně zabydlelo. Už totiž víme, co je
pro přírodu kolem nás důležité.
Iveta Popeňažníková
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Heiwa kafé – Japonsko v centru Ostravy
Ticho zenové zahrady a chvilka zamyšlení nad šálkem japonského čaje
pomohou načerpat ztracenou energii.
A ani se kvůli těmto příjemným okamžikům nemusíte vydat nikam daleko.
Jen na Masarykově náměstí vejít do
budovy Ostravského muzea chodbou
projít až ke dveřím Heiwa kafé, které je
součástí Česko-japonského kulturního
centra. Otevřeno je ve středu a pátek
od 16 do 20 hodin. Stačí sáhnout na
kliku a vstoupit do prostoru, jehož každá část připomíná Zemi vycházejícího
slunce. Vše prostupuje až hmatatelný
klid a atmosféra oproštěná od spěchu
a nervozity. Jako by tu platila odlišná pravidla, jako byste se ocitli v jiné
časové dimenzi… Ale jde jen o příjemný pocit. Česko-japonské kulturní
centrum rozhodně nepodřimuje, ale
naopak je velice aktivním nositelem
japonské kultury a tradic, kouskem
domova pro Japonce žijící v Ostravě
a okolí i zázemím pro ty, kteří sem z ostrovní země přijíždějí za poznáním či
pracovně.
„V Heiwa kafé jsou pátky vyhrazeny kulturním akcím, probíhají tu
i workshopy a přednášky, nebo k nám
zavítá vzácný host. Ve středu dáváme
prostor zájmovým skupinám, například skládačům origami nebo bonsajistům. Ale rádi uvítáme i hosty, kteří si
chtějí jen tak posedět u šálku čaje a třeba vyřešit některý z našich japonských
hlavolamů. Pokud se k nám chystá větší

Minigolf již zahájil svůj provoz!
Přestože otevírací doba areálu minigolfu v parku Milady Horákové je podle
smlouvy minimálně od června do září,
pronajímatel otevírá obvykle již květnu.
Letošní brzký příchod jara a několik
takřka letních dnů dopomohly k tomu,
že minigolf je v provozu již od dubna,
a to denně od 10 do 21 hodin. Dospělý zde zaplatí 30 korun za hodinu, děti

společnost, je lépe dopředu rezervovat
stoly, nebo posezení na tradičních rýžových rohožích tatami,“ zve Jan Kudla, předseda Česko-japonského kulturního centra. A dodává, že Heiwa kafé
si zakládá na dodržování japonských
zvyků, takže tu můžete ochutnat čaje
a kávy připravené podle tradičních postupů, v nabídce je také saké, japonské
pivo a různé originální pochutiny dovezené přímo z Japonska.
Česko-japonské kulturní centrum
v Ostravě vzniklo v roce 2015 v přímé
návaznosti na úspěšný čtyřměsíční festival Japonské dny. „Ten kromě jiného
odhalil obrovský zájem veřejnosti o vše,

tele. Mimo týmový úspěch přišla i individuální ocenění – Šimon Kobierski se
stal MVP celého turnaje a další ostravský hráč Viktor Novák se stal členem
All Star týmu turnaje.

co je spojeno s Japonskem. Přece jen
jde o zemi, která je pro Evropany stále
opředená rouškou tajemství,“ zmiňuje
Jan Kudla a vysvětluje, že u zrodu festivalu i kulturního centra stáli členové
Aikido SKP Ostrava. Tento klub, jenž
patří k nejstarším v republice, pořádá
každoročně Slavnosti bojových umění, od nichž to byl už jen krůček ke
zmiňovaným aktivitám centra, jehož
současným hlavním cílem je získat pro
Ostravu v Zemi vycházejícího slunce partnerské město. Měla by jím být
Ósaka, která má stejný osud a postavení
v Japonsku jako Ostrava v České republice.
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Poštovní 345/23
1+1 – 39,85 m2
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VOLN² NEBYTOV² PROSTOR:
1+1
1+1
2+kk
2+1
2+1
1+1
2+1
2+1
1+1
2+1
1+1
1+1
Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

A. Macka 912/4
Chelčického 691/8
Chelčického 693/7
Maroldova 2992/3
Na Jízdárně 2895/18
Nádražní 542/148
Nádražní 633/91
Poštovní 345/23
Přívozská 1787/30
Zeyerova 110/12

Dlouho připravovaný systém sdílení
jízdních kol, který je součástí strategického plánu rozvoje města FajnOVA,
začal v Ostravě fungovat 1. května. Stanice s koly jsou na 39 místech v širším
centru města, většina z nich na území
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. V první vlně je k dispozici
180 kol městského typu s nízkým nástupem, protišlapnou brzdou a koší-

kancelář 33,63 m²
prodejna 329,43 m²
kanceláře 113,04 m²
prodejna 102,05 m²
kanceláře 55,50 m²
sklad 54,44 m²
prodejna 59,71 m²
garáž 20,05 m²
restaurace 156,72 m²
kancelář 66,65 m²

kem na drobná zavazadla. Kola jsou
růžová, aby byla dobře viditelná a odlišná od soukromých bicyklů. Službu
poskytuje společnost Rekola Bikesharing. Půjčování kol je možné od května
do zimní sezony, nejpozději však do
21. prosince 2018. Další informace
včetně stanovišť najdete na stránkách http://www.rekola.cz.

Chceš bezpečnější Ostravu?
Přidej se k nám!
Městská policie Ostrava přijímá nové
posily do svého týmu. Nabízí rizikové
příplatky, příplatky za směnnost, na
stravování, na dovolenou a rehabilitační služby, příspěvek na penzijní připojištění, na sportovní a kulturní akce

Nádražní 633/91
prodejna – 59,71 m2

VOLN² BYT:

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

„Gratuluji klukům k velkému úspěchu, který si za celosezonní poctivou
práci bezesporu zasloužili. Před turnajem jsme rozhodně nepatřili mezi horké
aspiranty na zlato, což se ale po prvních
utkáních a utužení týmu zcela otočilo.
Začali jsme fungovat jako tým, podporovat se, stát za sebou venku i na hřišti
a věřit v to, že právě my můžeme porazit všemi favorizované USK. Výhra je to
opravdu cenná, cennější je ale to, co si
z turnaje odnášíme, ať už se jedná o kamarádství, zkušenosti nebo chuť se neustále zlepšovat a v budoucnu dosahovat
dalších a větších úspěchů,“ hodnotí turnaj hlavní trenér Marek Stuchlý ml.
Jen o týden později vybojovali titul
mistra republiky na národním finále
také o rok starší basketbalisté NH Ostrava v kategorii U12. Do All Star týmu
turnaje se dostali hned dva ostravští borci – Matyáš Pomezný a Kryštof
Kudělka. Nejlepším hráčem týmu byl
vyhlášen Jakub Mršťák.

VOLNÉ NEBYTOVÉ

VOLNÉ BYTY

Božkova 990/55
Fügnerova 784/4
Na Můstku 906/6
Nádražní 1265/24
Pobialova 1423/23
Poštovní 345/23
Spodní 2151/24
Spodní 2147/32
Úprkova 985/18
Varenská 2931/28
Vaškova 1449/19
Zákrejsova 972/9

do 12 let a osoby nad 64 let pak jen
10 korun za hodinu. V ceně je zahrnuto
i půjčovné za hůl a míček nebo ruské
kuželky. Pronajímatel plánuje v průběhu měsíce června přidat do nabídky
nově i pétanque. Přijďte se příjemně
odreagovat! K dispozici je zde rovněž
posezení a v těsné blízkosti je i možnost
zakoupit si občerstvení.

Už jste si půjčili růžová kola?

Basketbalisté BK NH Ostrava mistry republiky

Nejmenší naděje ostravského NH se
koncem dubna staly mistry republiky
v minižákovské kategorii U11. Na turnaji konaném v Hradci Králové nenašli
mladí basketbalisté žádného přemoži-

INFORMUJEME

i na dětskou rekreaci. Nabízí finanční
jistotu, stabilní a nevšední zaměstnání
a možnost využití zázemí Městské policie Ostrava – posilovny, sauny, tělocvičny. Více na www.mpostrava.cz.

Nový web OZO Ostrava jde vstříc lidem
Přehlednější a s ještě více informacemi zaměřenými přímo na občany.
Takové jsou nové webové stránky společnosti OZO Ostrava, k jejichž přednostem patří i to, že oproti předchozím
jsou dobře zobrazitelné také na mobilech a tabletech. Součástí titulní strany
jsou nyní informace, které bývají na

webu OZO Ostrava nejčastěji vyhledávány, například sběrné dvory, velká
pozornost je věnována i třídění odpadu
a dalším informacím. Rubrika Aktuality přichází s nejžhavějšími zprávami
týkajícími se například svozu odpadu
o svátcích a podobně, nejen zájemcům
o práci je určena rubrika Kariéra.

Žáci z Matiční se vzdělávali v Brightonu
Dlouholetou tradicí ZŠ Matiční jsou
studijní a vzdělávací zájezdy do Velké
Británie. Jeden z nich proběhl na přelomu měsíce dubna a května. Žáci převážně z osmých ročníků byli ubytováni
v britských hostitelských rodinách, což
jim nabídlo jedinečnou příležitost ověřit si své znalosti angličtiny v průběhu
komunikace s rodilými mluvčími. Také
výuka angličtiny, která byla vedena

vyučujícími s kvalifikací EFL, byla důležitým prvkem této vzdělávací akce
a pomohla žákům k praktickému využití jejich jazykových dovedností ze
základní školy. Odpolední program
byl vždy spojen nejen se zábavou, ale
i s poznáváním a seznamováním se
s památkami Velké Británie.
Jiřina Šputová
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