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O pašijovém týdnu rozzáři-
ly Masarykovo náměstí vese-
lé jarní barvičky! Lidé si zde 
v bohatě nazdobených stáncích 
mohli zakoupit spoustu dobrot 
i tradičních velikonočních po-
chutin, malovaná vajíčka, ba-
revné stuhy, nejrůznější ozdoby
a výrobky, podívat se na tra-
diční řemesla, poslechnout 
folklorní muziku a děti se 
mohly povozit na kolotoči 
nebo si pohladit živá zvířátka.
Více fotografi í na straně 2.

Chcete mít aktuální přehled o kul-

turním, sportovním a společenském 

dění v centru Ostravy? Navštivte 

nový webový portál s kalendářem 

akcí konaných v Moravské Ostravě 

a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

Kontaktní centrum: 844 121 314

Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Milé čtenářky a milí čtenáři,

bydlím v centru. Dlouho a ráda. Tato 
část Ostravy se v posledních letech pro-
brala k životu s  nebývalou intenzitou. 
Jsem přesvědčena, že se o to výrazně 
přičinil hlavně zájem lidí opět zde žít, 
vychovávat své děti, chodit za kulturou 
i zábavou. Střed třetího největšího měs-
ta České republiky se už každý večer po 
zavírací době nevylidňuje a neusíná.

Centrum prostě buduje a modernizu-
je. I proto je stále dost důvodů sledovat 
propojení starého a nového. Letos je na 
opravy a rekonstrukce bytů vyčleněno 
přes 22,5 milionu korun. Z toho na vel-
ké opravy volných bytů, plánujeme jich 
rekonstruovat asi 50, máme 8 milionů, 
stejnou částku pak na běžnou údržbu. 
Zbývající peníze posílí služby spojené 
s bydlením, jako jsou malování, derati-
zace, revize, ostraha, úklid apod.

Výrazně zainvestujeme v domech Na 
Náhonu 8, 10, 14 a Žofi e Podlipské 3 
a 3a, kde plánujeme výměnu oken, vy-
budování plynové kotelny a nové ka-
nalizační přípojky. Dokončena bude 
také výměna oken a vstupních dveří 
na ulici Vaškova 19, stavební úpravy 
domu Sládkova 4, plynová kotelna na 
Senovážné 1 a 3 a centrální plynová ko-
telna pro bytový dům Orebitská 14, 16 
a 18. Díky schválené dotaci jsme schop-
ni provést komplexní zateplení budovy 
a  výměnu oken v domě na ulici Úpr-
kova 11.

Kromě toho ve spolupráci se spo-
lečností OVAK startujeme  tzv. chytré 
měření. Jde o dálkové odečty hlavních 
vodoměrů s  průběžným zaznamená-
váním spotřeby vody do informačního 
systému. Odběratelé mohou prostřed-
nictvím internetu sledovat, kolik vody 
v  jednotlivých domech ve 24hodino-
vém období měření proteklo, zda ne-
dochází k nadměrné spotřebě z důvodu 
havárie, mohou kontrolovat spotřebu 
při vyúčtování apod.

Do konce června bude v našich obec-
ních bytech instalováno 300 požárních 
hlásičů a 500 detektorů oxidu uhelnaté-
ho. Chráníme nejen majetek, ale hlavně 
zdraví našich nájemníků.

Naše investice do bydlení vede jed-
na velká snaha – vrátit centru Ostravy 
šmrnc pulzující metropole Moravsko-
slezského kraje. Letošní nabídka i úplně 
všedních a běžných věcí pro větší kom-
fort bydlení je toho nejlepším dokla-
dem. A to je ono! I proto ráda bydlím 
v centru, podobně jako mnozí z vás.

Krásné jarní dny!  
Petra Bernfeldová,

starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Hlásit můžete 
nejen poškozené značky, zničený mobi-
liář, díry v silnicích a na chodnících, ale 
i stromy, které se po zimě nezazelenaly, 
a další.

Předškolní vzdělávání je povinné!
Zápisy do mateřských škol na území 

městského obvodu Moravská Ostra-
va 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 před-
školní vzdělávání povinné.

Zveme vás 
na zastupitelstvo 

Ve čtvrtek 19. dubna se od 9 hodin 
uskuteční zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat 
v zasedací místnosti č. 306 Nové rad-
nice (Prokešovo náměstí 8). Program
a materiály naleznete na www.moap.cz.

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v   uplynulých mě-
sících se koná vítání občánků v sobo-
tu 9. června 2018. Ti, kteří neobdrželi 
písemnou pozvánku, se mohou přihlá-
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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

Bližší informace na webových stránkách 

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

ZŠO, Zelená 42, PO
4. 4. 2018 13:00 – 18:00 hodin
5. 4. 2018 13:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Gajdošova 9, PO
9. 4. 2018 13:00 – 16:00 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, Gen. Píky 13A, PO
4. 4. 2018 12:00 – 17:00 hodin
5. 4. 2018 12:00 – 16:00 hodin

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. 4. 2018 13:00 – 17:00 hodin

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

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Vzhledem ke značnému ohlasu na 
loňské vánoční trhy pracujeme již 
nyní na přípravě trhů letošních a vy-
hlašujeme výběrové řízení na proná-
jem stánků. Vánoční trhy se uskuteční 
od 29. listopadu do 23. prosince 2018. 
K  dispozici bude celkem 39 prodej-
ních míst ve stáncích na Masarykově 
náměstí, 6 prodejních míst ve stáncích 
v ulici Solné a 5 prodejních míst ve 
stáncích na Jiráskově náměstí. Kromě 
požadavku na vysokou úroveň prodeje 
a kvalitu nabízeného zboží a zejména 
občerstvení  bude jedním z dalších po-
žadavků zajištění   minimální provoz-
ní doby   stánků, a to na Masarykově 
náměstí a v ulici Solné  od pondělí do 
pátku od 11 do 20 hodin a v  sobotu 
a neděli od 10 do 20 hodin, na Jirásko-
vě náměstí pak od pondělí do pátku od 

11 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 
19 hodin.

Případní zájemci o nájem stánku 
mohou podat žádost v příslušné kate-
gorii prodeje včetně prodeje občerst-
vení formou předepsané žádosti, která 
musí být doručena na úřad městského 
obvodu letos mnohem dříve, a to do 
pátku 11. května do 12 hodin.  

Formulář žádosti o nájem prodejních 
stánků s příslušnými informacemi, 
vzor   nájemní smlouvy na pronájem 
stánků,   situační plánky rozmístění 
stánků na letošních vánočních trzíh 
2018 včetně jejich technické specifi -
kace,   jsou   zveřejněny na webových 
stránkách městského obvodu:  https://
moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/od-
bor-investic-a-mistniho-hospodarstvi.

Jarní úklid ulic 
i travnatých ploch

Čisticí samosběrné vozy v  ulicích, 
kropicí vůz, zametače na cyklostez-
kách i chodnících a desítky pracovníků 
technických služeb při úklidu chodní-
ků i travnatých ploch. Tak vypadá jaro 
v  centrálním obvodu očima Technic-
kých služeb Moravská Ostrava a Přívoz. 
„Zima sice nebyla nikterak tuhá, ale sy-
pat se muselo a některé ulice dostaly za-
brat. Navíc se v tomto období cesty ani 
chodníky několik týdnů neuklízejí, tak-
že se to nasbírá. Psími exkrementy a od-
padky jsou jako každý rok zaneřáděny 
i zelené plochy. Čeká nás spousta práce,“ 
komentuje zahájení jarního úklidu mís-
tostarosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka a dodá-
vá, že podle počasí by se s pracemi mohlo 

začít na přelomu března a dubna. „Jako 
první vyjedou do ulic zametací vozy, 
aby odklidily největší nánosy posypu, 
a pak podle počasí i čisticí samosběrné 
i kropicí vozy a také sběrače psích ex-
krementů. Využijeme rovněž škapírku 
na čištění nečistot mezi komunikací 
a obrubníkem chodníku. Současně 
vyšleme do ulic zhruba padesát pra-
covníků, kteří zajistí ruční úklid v mís-
tech, kde se stroje nedostanou,“ po-
kračuje Dalibor Mouka. Jarní úklid se 
týká všech částí centrálního obvodu 
a potrvá zhruba čtyři týdny, občany ne-
čeká žádné omezení. A už v dubnu by 
mohlo začít i pravidelné zónové čištění 
jednotlivých ulic.

-hal-

sit do 25. května na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 
nebo 599 442 812. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven 
dárek a pamětní listina. 

JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled 
doporučených nabídek podniků. Stačí 
zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.
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. Nalezne-
te zde nabídku volných bytů i nebyto-
vých prostorů, pozvánky na nejrůznější 
akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve video-
zpravodajství se kromě aktualit může-
te 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. Naleznete ho 
i na www.youtube.cz a sledovat ho mů-
žete i na svých televizních přijímačích, 
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 ho-

din na 59. kanálu ve vysílání regionální 
TV stanice LTV plus. 
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KALEIDOSKOPDěti si užívaly lázeňský 
pobyt v Luhačovicích 

Předškoláci se ve škole nenudí!

Týden prvňáčků 

Projekt Edison

Celkem 257 dětí z mateřinek centrál-
ního obvodu vyjelo do lázní Luhačovice 
za čerstvým vzduchem a  ozdravnými 
procedurami v rámci projektu Ozdrav-
né pobyty předškolních dětí městského 
obvodu MOaP IV. Děti na celkem šesti 
čtrnáctidenních turnusech, konaných 
od konce listopadu do začátku března, 
doprovázelo 243 zákonných zástupců 
z  řad rodičů či prarodičů. Cílem pro-
jektu byla prevence respiračních one-
mocnění u dětí předškolního věku.

Kromě ozdravných procedur si malí 
i velcí účastníci lázeňského pobytu uži-
li bohatý animační program, ubytování 
ve dvou- a třílůžkových pokojích, celo-
denní stravování a pitný režim. Projekt 
zahrnoval také dopravu z  Ostravy do 
Luhačovic a zpět.

„Náš obvod na tuto akci v  hodnotě 
4,2 milionu korun získal dotaci z pro-
gramu Moravskoslezského kraje s ná-
zvem Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2016 ve výši 600 tisíc korun 
a na spolufi nancování projektu se rov-
něž podílelo prostřednictvím Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním ovzdu-
ší statutární město Ostrava částkou 
3,1 milionu korun,“ vysvětlila Petra 
Bernfeldová, starostka městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, s tím, 
že obvod projekt spolufi nancoval část-
kou 500 tisíc korun. „V současné době 
již připravujeme projekt ozdravných 
pobytů na další období, přičemž prav-
děpodobným termínem realizace je 
zima 2018/2019,“ dodala starostka.

KOUZLO OKAMŽIKU
 Velikonoční jarmark v době pašijového týdne doslova rozzářil Masarykovo ná-

městí. Podívejte se sami, jak příjemná jarní atmosféra zde vládla…

Základní škola Nádražní i v letošním 
školním roce pokračuje ve spolupráci 
s nejbližšími mateřskými školami Re-
pinova, Šafaříkova a Křižíkova. Děti 
z těchto mateřinek jsou zvány na různé 
aktivity a mohou navštěvovat i školní 
kroužky, jako například kroužek ang-
lického jazyka, pohybové hry, výtvar-
ný kroužek nebo hudebně-dramatický 
kroužek. Od ledna navíc předškoláci 
docházejí do tzv. Školy nanečisto, kde 
se pod vedením budoucí paní učitelky 
seznamují s fungováním školy. Při jed-
nom setkání navštívil budoucí školáky 
také místostarosta městského obvodu 

Estetizace 
chodeb 

Pro školní rok 2017/2018 získala ZŠ 
Gen. Píky účelovou dotaci městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na projekt Estetizace chodeb ZŠ Gen. 
Píky, díky němuž mohla škola zpříjem-
nit prostředí chodeb pavilonu B, kde se 
vzdělávají děti ve věku 6 až 8 let. Reali-
zaci projektu pojalo vedení školy velmi 
netradičně. Nově upravené chodby tvo-
ří hry – nástěnné panely, které umož-
ňují dětem rozvíjet pozornost, procvi-
čovat koordinaci pohybu očí, podpo-
rovat logické myšlení, slouží k nácviku 
psaní, k  upevnění pravolevé orientace 
a další. Hry využívají i děti s vývojový-
mi poruchami učení, s poruchami cho-
vání, děti s  autismem, se sluchovými, 
zrakovými vadami a také děti ze soci-
álně znevýhodněného prostředí. Děti si 
hry mohou vyzkoušet nejen o přestáv-
kách, ale i v rámci vyučování, v krou-
žcích nebo během pobytu ve školní 
družině. Hry využijeme letos poprvé 
i během zápisu do prvních tříd.  

Dny otevřených 
dveří

Mateřská škola Varenská zve všech-
ny zájemce na dny otevřených dveří, 
které se budou konat každý čtvrtek 
v dubnu vždy od 15 do 16.30 ho-
din v  prostorách mateřské školy. 
Děti budou mít možnost si pohrát 
a přirozenou formou se seznámit s pro-
středím školy a rodiče získají důležité 
informace o mateřské škole a k zápisu 
do předškolního vzdělávání.

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, 
nabízí pro školní rok 2018/2019 vzdělá-
vání v pěti různých třídách: v běžných 
třídách, ve třídě se zařazováním ang-
lického jazyka metodou CLIL (krátké 
vstupy cizího jazyka v průběhu celého 
dne), ve speciální třídě pro děti s  va-
dami řeči a ve třídě pro děti mladší tří 
let.  Vzdělávání je obohaceno a celo-
republikové i školní projekty. Nově se 
mateřská škola zaměřuje na podporu 
nadaných dětí a spolupracuje s odbor-
níky z různých oblastí. 

Stanislava Korcová, ředitelka školy

Děti navštívily Důl 
Michal a tvořily 

s rodiči 
V rámci projektu S Všeználkem za 

poznáváním přírodních a technických 
věd navštívily děti z  Mateřské školy 
Lechowiczova koncem února edukač-
ní program s  permoníkem Michalem 
v Dole Michal, kde mohly vidět ukázku 
technického provozu v prostředí dříve 
typickém pro náš kraj. Bylo milé sledo-
vat jejich nadšený zájem. Po příjezdu 
se neopomněly pochlubit, že už vědí, 
jak vypadá a k čemu slouží těžní věž 
a k tomu přidaly otázku: „Víte, jak se 
horníci zdraví?“ „No přece, Zdař Bůh!“

Začátkem března pak mateřská škola 
realizovala akci pro děti a rodiče zamě-
řenou na polytechnické tvoření   Vše-
ználek konstruktérem. Bylo nezvyklé 
slyšet, jak se chodbami ze všech tříd 
ozývá klepání kladívek. Děti a rodiče 
se pustili do výroby krmítek, koníků 
nebo robotků. Jsme rádi, že jsme dětem 
mohli přiblížit řemeslné dovednosti 
a rodiče se aktivně přidali. Na realizaci 
se také podílel pan učitel dílen ze Zá-
kladní školy Gen. Píky. Dali jsme pro-
stor přísloví v praxi, že řemeslo má zla-
té dno. Mateřská škola v roce 2017 
a v 1. čtvrtletí 2018 využívá dotační 
program statutárního města Ostravy 
na podporu vzdělávání a  talentmana-
gementu v oblasti technických a  pří-
rodních věd.

Za tým učitelů Šárka Králová, ředi-
telka MŠ

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Ek otým provádí zábavné pokusy 
s vodou… 

Velikonoční jarmark čtvrťáků

V týdnu od 5. do 10. března pořáda-
la Knihovna města Ostravy už tradič-
ní akci k  podpoře dětského čtenářství 
Týden prvňáčků. Prvňáčci byli v tomto 
týdnu pasováni na čtenáře knihovny 
a získali roční registraci v  knihovně 
zdarma. Pobočku Přívoz během týdne 
navštívily děti devíti prvních tříd z pěti 

základních škol v okolí. Slavnostní pa-
sování letos probíhalo v pirátském du-
chu. Akce se zúčastnilo přes 120 prv-
ňáčků. Z  toho 70 dětí se stalo čtenáři 
knihovny a domů odcházely s drobný-
mi dárečky, vlastní průkazkou a svou 
první vypůjčenou knihou.  

V  polovině února se v  ZŠ Matiční 
uskutečnil projektový týden Edison, 
a to pod záštitou dobrovolnické organi-
zace AISEC. Tento projekt spojuje mla-
dé lidi odlišných kultur a národností 
a seznamuje je se zvyky, tradicemi a si-
tuací v jiných zemích. 

Naši školu navštívilo šest stážistů 
z celého světa: Leonardo z Brazílie, Mo-
hammed z  Jordánu, Liaisan z  Ruska,  
Shuning z Číny, Malia z Indonésie a Te-
ona z  Gruzie. Studenti seznámili naše 
žáky se svými zeměmi, s  jejich zvyky, 
tradicemi, kulturou, slavnými osobnos-
ti, přírodními úkazy atd. V  hodinách 
hudební výchovy zněly rytmy brazil-
ské samby, v  ruštině žáci procvičovali 
azbuku a ruská slovíčka, ve výtvarné 
výchově psali své jméno v  čínštině. 

Ale hlavně v  hodinách anglického ja-
zyka, zeměpisu a biologie poslouchali 
celý výklad v angličtině. Kladli spoustu 
zvídavých otázek zaměřených na život 
studentů, jejich rodin i obyvatel země. 
Žáci od druhých ročníků až po deváté 
měli možnost seznámit se se stážisty
a osmělit se použít mluvené slovo v an-
gličtině. Dozvěděli se spoustu zajíma-
vých informací o všech zemích. Tančili, 
zpívali, hráli hry, soutěžili v  kvízech, 
učili se použít čínské hůlky k  jídlu, 
hrát na indonéský nástroj angklung, 
psát jméno v arabštině atd. Stážisté byli 
ubytováni v  hostitelských rodinách, 
které se o ně pečlivě staraly, a žáci záro-
veň měli velkou příležitost si procvičit 
angličtinu v běžném životě.

Lucie Svobodová

Víte, že voda má zajímavé vlastnosti? 
Položili jste si otázku, proč plave loď? 
Proč jste mokří? To vše zjišťovali žáci ze 
ZŠ Nádražní pomocí soupravy systémů 
měření (od fi rmy Vernier), která umož-
ňuje pomocí senzorů jednoduše měřit 

řadu fyzikálních veličin a výsledky de-
monstrovat na počítačích či pomocí 
dataprojektoru promítnout celé třídě. 
Vzhledem k tomu, že tato přenosná 
laboratoř může zaznamenávat údaje 
i v terénu a následně přenést data do 
PC, je cennou pomůckou nejen pro pe-
dagogy, ale zejména pro žáky. Ti pracu-
jí při měření jednotlivě či ve skupinách 
a starší vysvětlují vše mladším spolu-
žákům. Je potěšující, že si děti velice 
rychle osvojily práci s tímto zařízením 
a měření se pro ně stalo zajímavým 
a zábavným. Prostřednictvím badatel-
sky orientované výuky je učivo efek-
tivněji vstřebáno a navíc si žáci užijí 
spoustu zábavy. Moravská Ostrava a Přívoz Vít Ma-

cháček, který přinesl dětem i drobné 
dárky. „Škola nanečisto je velmi dobrý 
projekt, díky němuž se zmenšují oba-
vy dětí z příchodu do nového prostře-
dí. Děti zjistí, co se od nich bude chtít 
u zápisu do školy, mohou si pro-
hlédnout celou školu, svou budoucí 
třídu, tělocvičnu, knihovnu nebo si 
vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.
A vzhledem k  tomu, že ZŠ Nádražní 
zve předškoláky na spoustu společných 
akcí, od různých jarmarků až po společ-
ný školní výlet na konci školního roku, 
mají zdejší předškoláci možnost najít si 
už dopředu kamarády nejen mezi vrs-
tevníky, ale i ve vyšších třídách,“ říká 
místostarosta Vít Macháček.

ZŠ Nádražní nedávno otevřela bo-
xerskou akademii a nově rozjíždí také 
sportovní třídy. Jedná se o sportovní 
kluby Boxing Ostrava, Volejbal Ostra-
va, TABLE TENIS CLUB OSTRAVA 
a klub mažoretek ELITE.

Více na www.zsnadrazni.eu.

Žáci 4. A Základní školy Zelená 
uspořádali v  úterý 20. března v  rámci 
zvyšování fi nanční gramotnosti Veli-

konoční jarmark. Ten se konal v odpo-
ledních hodinách v obchodním centru 
Nová Karolina. 
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ZAOSTŘENO Flashback aneb Vracíme se v čase…

OZO Ostrava

Od dubna přecházejí sběrné dvory 
OZO Ostrava na prodloužený letní 
provoz, který potrvá až do 31. října. 
Provozní doba se v odpoledních hodi-
nách prodlouží o dvě hodiny. Sběrný 
dvůr v Přívoze tedy bude mít od pon-
dělí do neděle otevřeno od 8 do 20 ho-
din. 

A na letní provoz, který bude ukon-
čen až 30. listopadu, přechází také 
svoz zeleně. V uvedeném období bude 
bioodpad z hnědých popelnic opět svá-
žen co dva týdny, v zimním období to 
bylo jen jednou měsíčně. Informace 
o letních termínech svozu jsou uve-
řejněny na webových stránkách spo-
lečnosti OZO Ostrava. Kapacitu BIO 
popelnic o objemu 240 l i četnost jejich 
svozu stanovilo město. Pokud někomu 
z občanů kapacita nádoby na zeleň ne-
dostačuje, má možnost zbylý odpad 
ze zahrádky odevzdávat bezplatně ve 
sběrných dvorech, nebo si objednat 
placenou službu. A jen připomínáme, 
že sběrný dvůr v  Přívoze přijímá také 
větve do průměru 12 cm. Dobrou zprá-
vou také je, že v ostravských sběrných 
dvorech je od dubna opět k  dispozici 
kvalitní kompost a pytlovaný zeminový 
substrát z kompostárny OZO Ostrava. 
Obojí je baleno v pytlech o objemu 
18 litrů. Zájemci o větší množství kom-
postu nebo substrátu se mohou vypra-
vit přímo do kompostárny v Hrušově. 

www.ozoostrava.cz

Jaká je kvalita 
života v centru 
Ostravy?

K poznání přispějí obyvatelé Morav-
ské Ostravy a Přívozu... Dodnes se neví, 
co přesně obyvatele do centra přitahuje, 
nebo naopak proč se z něj lidé stěhují 
pryč. A to byl jeden z důvodů, proč Os-
travská univerzita nastartovala výzkum 
na toto téma. „Ptáme se na motivaci 
k přistěhování do centra, na nyněj-
ší spokojenost s  životem v  Moravské 
Ostravě a Přívoze, ale také na to, zda 
obyvatelé uvažují, že centrum opustí 
a proč,“ uvádí Ondřej Slach, vedou-
cí výzkumu za Ostravskou univerzitu 
(OU). Dotazník vznikl v  rámci spolu-
práce mezi Katedrou sociální geografi e 
a regionálního rozvoje na Přírodově-
decké fakultě OU a Magistrátem města 
Ostravy a obvodem Moravská Ostrava 
a Přívoz. 

Dotazník je k  dispozici k  vyplnění 
v Aktualitách na www.moap.cz.

Prázdninový 
provoz mateřinek

Termín konání zápisů do prázdnino-
vého 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. srpna budou všech-

ny školy uzavřeny z důvodu probíhají-
cích příprav k  zahájení školního roku 
2018/2019.

Bydlení je jedním ze základních fak-
torů existence a dalšího rozvoje města. 
Vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz se proto snaží svým 
občanům vytvářet příznivé podmín-
ky pro získání městských bytů. Dříve 
nesl odpovědnost za zajištění funkce 
bydlení stát, nyní je to na jednotlivých 
občanech, kteří si mohou zvolit formu 
bydlení podle vlastních možností. 

Na území městského obvodu je podle 
statistik přes 19 tisíc bytů, z  toho pou-
ze zhruba 1600 (v asi 230 domech) je 
svěřeno obvodu (zhruba 8 procent). 
Bytový fond prošel v  letech 1997–2010 
rozsáhlou privatizací, kdy z  celkového 
počtu 10 300 městských bytů byla velká 
část rozprodána. Obvod prodával samo-
statné bytové jednotky, nikoliv celé by-
tové domy. Tento druh spoluvlastnictví 
není pro městský obvod nijak zajímavý 
a výhodný, je s ním spojena administra-
tivní, evidenční, časová i fi nanční zátěž 
a v mnoha případech i špatná spoluprá-
ce s SVJ.

„V  minulých volebních obdobích 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz nevěnoval dostatečnou po-
zornost a základní péči pro zvelebová-
ní a zhodnocování bytového majetku 
a podcenil fi nancování této oblasti. 
Bytový fond jsme proto ´zdědili´ za-
staralý a nyní postupně zajišťujeme 
jeho opravu, což je fi nančně nároč-
né,“ vysvětluje starostka centrálního 

obvodu Petra Bernfeldová. „Prová-
díme výměny oken, zateplení domů, 
výměnu výtahů, rekonstrukce střech 
a způsobů vytápění, který je hoden 
21. století – v některých bytech v Pří-
voze se dosud topí gamaty. Po našem 
nástupu do vedení obvodu jsme na-
stavili nová pravidla pro pronajímání 
i prodej městských bytů. Od roku 2012 
nedochází k přidělení bytů na základě 
´přistoupení k  dluhu´. Byty je možné 
získat formou výběrového řízení  – 
soutěžením výše nájemného (Kč/m2/
měsíc). U nově pronajímaných volných 
bytů se nyní, podle lokality umístě-
ní bytu, pohybuje výchozí nabídková 
minimální sazba za m2/měsíc podla-
hové plochy bytu od 45 Kč/m2/ měsíc 
v oblasti Přívozu až po 70 až 90 Kč/
m2/měsíc v centru města. Kompletní 
nabídka bytů i nebytových prostor je 
na www.nemovitostimoap.cz. Prohlíd-
ky bytů jsou samozřejmě bezplatné. 
O přidělení bytu rozhoduje na základě 
doporučení komise rada obvodu, tím 
došlo ke zjednodušení a urychlení ce-
lého procesu pronájmů bytů. Při roz-
hodování o přidělení bytů se přihlíží na 
bytovou potřebnost daného žadatele, 
počet osob odpovídající výměře bytu 
a nabízená výše nájemného.

Veškeré příjmy z  nájemného, které 
činí měsíčně zhruba 4 miliony korun, 
jsou vráceny zpět do domovního fondu. 
Byty jsou opravovány zejména po jejich 

Rekonstrukcí procházejí i celé bytové domy, stejně jako dům v ulici Fügnerově 4.

Koupelna v bytu v ulici Macharova 7.

uvolnění, a to v takovém rozsahu, aby 
byly uvedeny do obyvatelného stavu 
a byly konkurenceschopné jiným vlast-
níkům bytového fondu v našem měst-
ském obvodu. Do budoucna si chceme 
ponechat byty především v  domech, 
kde jsme stoprocentním vlastníkem, 
a v domech, ve kterých vlastníme i ne-
bytové prostory.“ 

„Zatímco dříve byly prováděny pou-
ze nejnutnější opravy v  bytech, které 
jsme nabízeli do pronájmu, v roce 2017 
jsme přistoupili ke komplexním opra-
vám vybraných volných bytů. Jen loni 
jsme tak nechali kompletně opravit 
zhruba 60 bytů,“ pokračuje starost-
ka. „Byty, jejichž velikost je v rozsahu 
od útulné garsoniéry až po komfortní 
čtyřpokojové rezidence, zajišťují pří-
jemné bydlení. Opraveny byly dlou-
hodobě volné byty například v ulicích 
Šafaříkově, Gajdošově, Nádražní, Za-
krejsově, Orebitské, Maroldově, v  uli-
cích Macharova, Senovážná, Poděbra-
dova, 30. dubna, Sládkova, Na Můstku, 
Arbesova, Vaškova a jinde. Celkové 
náklady na tyto opravy činily za rok 

2017 bezmála 9 milionů korun. Cena 
oprav jednotlivých bytů se pohybova-
la v částkách od 50 do 270 tisíc korun 
včetně DPH. Nejčastěji procházely 
komplexní opravou elektroinstalace, 
omítky a podlahové krytiny, měnily 
se kuchyňské linky, spotřebiče, sanita 
a dveře. Nezbytná byla také násled-
ná výmalba a úklid bytů. Návratnost 
těchto investic je vzhledem k  vysou-
těžené výši nájemného průměrně 
3 roky. Mimo to bylo loni opraveno dal-
ších 100 bytů při výměně nájemníků, 
u nichž byly opravy nezbytné. Tyto in-
vestice se pohybovaly okolo 1 milionu 
korun. A aby toho nebylo málo, byly 
v  uplynulém roce komplexně zrekon-
struovány bytové domy se 33 byty za 
zhruba 18 milionů korun, a to domy 
v ulicích Zakrejsova 9, Sládkova 4 a 6, 
Fügnerova 4 a Newtonova 18. Všechny 
mají nyní nová okna, zateplené fasády 
a opravené střechy. V zavedeném tren-
du oprav uvolněných bytů a jejich pro-
najímání chceme pokračovat,“ dodává 
starostka centrálního obvodu Petra 
Bernfeldová. 

Také byt v ulici Sládkově 10 má novou kuchyni.

Kuchyně rekonstruovaného bytu v ulici Gen. Píky 7.
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Noční běh Ostravou

Závody kočárků 
v Komenského sadech 

Veslařský triatlon

Dostáváte zpravodaj 
Centrum pravidelně?

Senioři objevují taje počítačů

Péče o miminko

Bezplatný seminář 

Centrum plné kaváren, obchůdků 
a osobitých míst 

Kraj spustí druhou etapu opravy ostravské 
estakády Bazaly

Pojďte se s námi projít centrem Os-
travy a pátrat po místech, která stojí 
za to navštívit. Střed města se neustále 
mění a vyvíjí a ne každý se orientuje 
v tom, kde se co zbrusu nového urodi-
lo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové, 
zajímavé provozovny, o nichž by měli 
vědět i ostatní. Budeme jim dávat pro-
stor. Stejně tak budeme rádi, když naše 
povídání inspiruje další šikovné podni-
katele k tomu, aby svůj nápad zrealizo-
vali právě na území obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Pár nebytových pro-
stor je ještě k dispozici, stačí se jen in-
formovat…

Bar U Gustava je plný příběhů
Jako by tu někde v  přívětivém šeru 

seděl Dorian Gray a s  Oscarem Wil-
dem snil o zamlžených ulicích Londý-
na. A tamhle, v protějším rohu, není to 
snad Emil Holub ponořený společně 

s Davidem Livingstonem do vzpo-
mínek na Afriku? Těm všem by se 
U Gustava, v baru, který má nejen pří-
běh, ale spoustu příběhů, určitě líbilo. 
A nejen jim… „Gustav je cestovatel, 
který navštívil mnoho zemí. Necestuje 
jen reálnými krajinami, ale i krajinami 
snovými a ze svých cest vozí příběhy 
a suvenýry, které shromažďuje tady 
v  baru. Je to dobrodruh, jenž se z  ni-
čeho nic zjevil,“ vypráví o muži, jehož 
jméno toto místo nese, provozovatel 
baru Filip Košťálek. Nikdo prý neví, 
zda je Gustavovi padesát, sto nebo 
čtyři sta let, ale každý se může podí-
dat na jeho majestátný portrét částeč-

Rozsvítíme během celé město! Tak 
zní slogan již 5. ročníku závodů NN 
Night Run Ostrava, nad nímž převza-
la záštitu starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bern-
feldová. V sobotu 14. dubna se může do 
zážitkového běhu na 10 nebo 5 km za-
pojit kdokoli, kdo má chuť udělat něco 
pro své zdraví. Start je ve 20 a 21 hodin 
na Masarykově náměstí a trať pokraču-
je do Komenského sadů a zpět na ná-
městí podél řeky Ostravice. Nebudou 

chybět dětské závody Innogy Kids Cup 
a novinkou bude vložený závod Bosch 
Family Run. 

Druhou květnovou neděli (13. květ-
na), na Den matek, přesně v 15 hodin 
odstartují po celé České republice v po-
řadí již sedmé Strolleringové závody – 
závody ve sportovní chůzi s kočárkem. 
Nadcházející závody můžeme označit 
jako mezinárodní, neboť se k České 
republice přidají znovu i Polsko a Slo-
vensko! Je tedy jasné, že druhá květno-
vá neděle bude patřit všem aktivním 
rodičům, kteří mají chuť si změřit síly 
v této netradiční disciplíně. Záštitu nad 
ostravskými závody kočárků v Komen-
ského sadech již poněkolikáté převzala 
starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a přívoz Petra Bernfeldová.

 „Startovat se bude u Dětského ráje 
a podstatou závodů je chůze s ko-
čárkem na zhruba 100 metrů dlouhé 

trati v co nejkratším čase. Na každý 
„rozchod“ budou dohlížet rozhodčí, je-
jichž úkolem je kontrolovat především 
regulérnost stylu chůze, jelikož právě 
ta je předmětem závodů. Součástí akce 
bude také řada doprovodných aktivit 
pro děti i dospělé,“ hlásí organizátorka 
Doubravka Hank, která akci připravuje 
ve spolupráci s Dětským rájem Ostrava.

Ostravský veslařský klub Perun po-
řádá v  sobotu 28. dubna od 10 hodin 
Veslařský triatlon. Akce se uskuteční 
v  areálu loděnice tohoto klubu v  ulici 
Na Náhonu 30/82 v  Ostravě-Přívozu 
a je určena široké veřejnosti. Závodit 
v  triatlonu, který zahrnuje veslařský 
trenažér, kolo a běh, mohou už děti od 

desíti let, horní věková hranice není 
určena. Zájemci mohou využít mož-
nosti připravit se na závod a vyzkou-
šet si jízdu na veslařském trenažéru 
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v lo-
děnici VK Perun. Rezervace na tel. č.: 
777 589 470. Více na www.vkperun.cz

Úkolem zpravodaje Centrum je in-
formovat obyvatele městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz o tom, co 
se zde děje, jaké akce se chystají a co se 
v této části Ostravy povedlo a co méně. 
I proto je zpravodaj zdarma doručován 
do všech poštovních schránek v  cen-
trálním obvodu. Chodí i vám každý 

měsíc zpravodaj do schránky? Pokud 
ne, nahlaste svou adresu na odboru 
vnitřních věcí paní Petře Karlové, a to 
buď e-mailem: pkarlova@moap.ostra-
va.cz, nebo telefonicky 599 442 852.   

Roznos zajišťuje Česká pošta a je 
v našich silách jednotlivé problémy re-
klamovat a zajistit nápravu. 

Chcete se naučit pracovat s počíta-
čem, komunikovat s blízkými pomocí 
elektronické pošty, vyhledávat infor-
mace na internetu a nevíte jak na to? 
Vyzkoušejte kurz Senioři objevují taje 
počítačů, který je určen seniorům ve 
věku 60+. Tento kurz je věnován zá-

kladům obsluhy počítačů a pořádá ho 
Spolek Druhé Svítání s  fi nanční spo-
luúčastí statutárního města Ostravy.

Kurz se skládá z  8. lekcí, kdy každá 
trvá vždy 2x 45 minut. Více informa-
cí se dozvíte na www.druhesvitani.cz 
nebo na tel.: 608 680 276.

Zveme těhotné ženy a maminky 
s dětmi na bezplatný program, který se 
uskuteční ve středu 25. dubna od 9.15 
hodin v  poradně Cesta těhotenstvím 
(Českobratrská 13). Dula a laktační po-

radkyně bude hovořit o nošení, koupání 
i o spánku malých dětí. V případě zá-
jmu se přihlaste předem (e-mail: po-
radna@dlanzivotu.cz, mobil: 605 32 92 
32). Více na www.dlanzivotu.cz.

Charita Ostrava nabízí možnost bez-
platné účasti na seminář Jak pečovat
o nemocného člověka v  domácím pro-
středí. Kurz probíhá vždy jednou měsíč-
ně, nejbližší termín je 19. dubna 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.hospi-
cova.poradna@charita.cz.

Zároveň Charita Ostrava nabízí pra-
covní místa pro zdravotní sestry v lůžko-
vém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hos-
pici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín 
nástupu: ihned nebo dle dohody. Více na 
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

  

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Zákrejsova 972/9 
1+1 – 46,30 m2

28. října 285/13 
prodejna – 80,47 m2

28. října 285/13 prodejna 80,47 m²
Chelčického 691/8 prodejna 329,43 m²
Chelčického 693/7 kanceláře 113,04 m²
Na Jízdárně 2895/18 kanceláře 55,50 m²
Na Jízdárně 2895/18 kanceláře 58,90 m²
Nádražní 542/148 sklad. prostory 54,44 m²
Nádražní 633/91 prodejna 59,71 m²
Nádražní 615/30 prodejny 133,42 m²
Poštovní 1444/15 garáž 15,30 m²
Přívozská 1787/30 restaurace 156,72 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Sokolská tř. 356/9 prodejna 29,41 m²

Božkova 990/55 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Nádražní 544/168 3+1
Na Můstku 906/6 2+kk
Palackého 56/91 2+1
Spodní 2151/24 2+1
Úprkova 985/18 1+1
Vaškova 1449/19 1+1
Zákrejsova 972/9 1+1

Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

ně ukrytý mezi poodhrnutými závěsy. 
„Bar U Gustava je připomínkou toho, 
že i dospělí by měli objevovat a zkou-
šet, v našem případě nové chutě a nové 
zážitky. A zároveň by měli stále být tak 
trochu dětmi, nevzdávat se říše pohá-
dek a snových příběhů,“ nabádá hosti-
tel k  putování světem fantazie zhmot-
něným v patnácti originálních drincích 
inspirovaných nejrůznějšími kouty 
zeměkoule. „Každý koktejl má svůj je-
dinečný příběh a každý je namíchaný 
speciálně pro tento bar. Kromě zmí-
něných drinků tu hostům samozřejmě 
nabízíme také prémiový alkohol, víno, 
lahvové pivo a obsluha ráda namíchá 
i něco podle chuti návštěvníka, případ-
ně připraví některý z  tradičních kok-
tejlů,“ představuje Filip Košťálek bar-
vitou nabídku, k níž host dostane jako 
pozornost podniku misku popcornu, 

vodu na zneutralizování chuti a bater-
ku, aby si v menu mohl přečíst patnáct 
poutavých příběhů a rozhodnout se, do 
které části světa se prostřednictvím vy-
braného nápoje vypraví. Aby to všech-
no mohl prožít, stačí málo. Vypravit se 
po osmnácté hodině, kdy bar U Gusta-
va otevírá, do Tyršovy ulice č. 19, kde 
u drogerie Teta sejde po schodišti s čer-
ným zábradlím do suterénu a zazvoní. 
Dveře se po chvíli otevřou a nebude-li 
obsazeno, svět cestování a fantazie se 
mu otevře dokořán. „Rádi naše hosty 
vítáme,“ vysvětluje nutnost zazvonit 
provozovatel baru s  tím, že je v  dub-
nu rád přivítá během týdne whisky. Ve 
dnech od úterý 24. do soboty 28. dubna 
zde bude možné kromě běžné nabídky 
ochutnat také deset koktejlů namícha-
ných ze zmíněného destilátu.

-gul-

Od poloviny dubna musejí řidiči 
a cestující projíždějící centrem Ostra-
vy počítat s omezením dopravy. Začne 
příprava druhé etapy rekonstrukce pro-
jektu Estakáda Bazaly, která zahrnuje 
opravu šesti mostů, veřejného osvětle-
ní, trolejového vedení a přeložek sítí, 

a to v přilehlých úsecích frekventované 
Českobratrské ulice. 

Druhá etapa rekonstrukce estakády 
Bazaly navazuje na stavební práce rea-
lizované v  loňském roce. To se rekon-
struoval jeden směr mimoúrovňového 
křížení Českobratrské a Bohumínské 

ulice. Nyní se bude pracovat na ostat-
ních částech tohoto důležitého doprav-
ního uzlu, tak aby na konci rozsáhlé 
stavby byla zrekonstruována celá most-
ní estakáda a Českobratrská ulice od 
křižovatky s  ulicí Sokolskou pro kru-
hový objezd v Hladnově.

INFORMUJEME

Našli jste zatoulaného pejska, nebo 
chcete pomoci najít domov zatou-
lané fence nebo pejskovi? Požádejte 
o bližší informace třebovický útulek 
pro psy prostřednictvím telefonního 

čísla 602 768 795 nebo e-mailem: útu-
lek@ostrava.cz. Útulek je otevřen den-
ně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
www.utulekostrava.cz

Hledáme nové pány! 


