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V Komenského sadech
nainstalujeme workoutové hřiště

Den dětí

Milovníci workoutového cvičení budou moci od léta v Komenského sadech
využít hřiště určené pro tento druh
posilování. Instalováno bude kousek
od hlavní brány do těchto sadů, poblíž
tenisových kurtů.
Hřiště bude obsahovat posilovací prvky určené pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, protahování, formování postavy

a zvyšování fyzické kondice. Na ploše
80 m2 budou pro zájemce o cvičení na
čerstvém vzduchu k dispozici cvičební
prvky, jako jsou různé hrazdy, žebříky,
bradla nebo žebřiny.
Další workoutové hřiště je v současné
době instalováno v nově zrekonstruovaném sportovním areálu u ZŠ Nádražní. To bude sloužit hlavně žákům
a sportovcům této školy.

Kolejový absorbér snížil hluk v centru
Na Masarykově náměstí to v pátek
1. června bude o adrenalinu, napětí, řádění, vyvádění a překonávání vlastních
možností! V čase od 10 do 18 hodin si
budou děti moci vyzkoušet nejrůznější atrakce, mezi nimiž nebudou chybět ani největší aktivní centra v České
republice! Vedení městského obvo-

du Moravská Ostrava a Přívoz zve
nejen rodiny s dětmi, ale také školky,
školy i školní družiny. Už název Maximální limit napovídá, že je na co se
těšit!
Více na plakátech, facebooku a na
titulní straně kulturní přílohy zpravodaje Centrum.

Oprava náměstíčka
V polovině dubna byla zahájena
oprava veřejného prostoru u Komerční banky, který navazuje na Nádražní
ulici a je jedním z významných vstupů
do centra města. Průchod z ulice Tyršovy na Nádražní bude po celou dobu
přes určitá omezení zachován. Rekonstrukce podle projektu architektonické
kanceláře Vysloužil Architekti bude
hotova do konce července. Opravu náměstíčka, které zajistí město, iniciovalo

vedení městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz.

Pilotní projekt moderní, zelené a tišší tramvajové tratě na Frýdlantských
mostech směrem k zastávce Karolina
sklízí kladné ohlasy. Na povrchu absorbéru je umístěna velmi odolná rostlina
rozchodník, která umožňuje odpařování vody a snižuje prašnost. Z provedených zimních kontrol je zřejmé, že
rozchodník přečkal letošní rozkolísanou zimu v dobré kondici. Současné

hnědo-fialové zabarvení se bude postupně měnit přes světle zelené, zeleno-žluté a zeleno-růžové odstíny po syté
jarní zabarvení. „Z měření, které jsme
nechali provést před realizací díla a při
jeho předání, vyplývá, že položením
kolejového absorbéru bylo dosaženo snížení hluku v rozmezí od 3,5 do
9 decibelů,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Senioři, přihlaste
se na zájezd!

Městský úřad Moravská Ostrava
a Přívoz pořádá ve středu 30. května zájezd pro seniory na Hostýnské
vrchy s návštěvou baziliky Nanebevzetí Panny Marie, procházkou po
křížové cestě a návštěvou městského
muzea v Bystřici pod Hostýnem na
místním zámku, kde účastníci uvidí dvě ze tří stálých expozic – Bystřickou a rajnochovickou keramiku
a kameninu (z 18. a 19. století), Historický ohýbaný nábytek nebo Expozice napoleonských vojáků.
Dopravu autobusem a vstupy do navštívených objektů mají všichni účastníci zájezdu zdarma. Stravu během
zájezdu si zajišťuje každý samostatně.

Předpokládaný odjezd je v 8 hodin
od budovy úřadu a návrat zhruba do
18 hodin. Bližší informace k zájezdu
získají zájemci při své registraci.
Kapacita zájezdu je 45 osob. Přihlásit se je možné pouze osobně od
středy 9. května 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.

Akce je realizována v rámci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP, který je podpořen dotací z Moravskoslezského
kraje.

Změna otevírací doby
České pošty
V současné době
probíhá rekonstrukce pošty Ostrava
2 v ulici Wattové
19 u hlavního nádraží. Pošta bude otevřena 1. července
Ostrava 2
Změna k 1. 7. 2018

2018. Od tohoto data zároveň dojde ke
změně hodin pro veřejnost. Důvodem
je skutečnost, že po 19. hodině je již
poptávka po službách v této pobočce
téměř nulová. Úprava hodin pro veřejnost bude následující:

Pondělí - pátek

sobota

neděle

8–19

8–12

zavřeno

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 9. června 2018. Ti, kteří neobdrželi
písemnou pozvánku, se mohou přihlásit 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 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.

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 neby-

tových 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. 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

ÚVODNÍK

Milé čtenářky a milí čtenáři,
příroda se probudila po zimním spánku a jaro udeřilo v plné síle. Kvetou
stromy, keře i spousta nádherných voňavých květin. A i při procházce naším
obvodem můžete takřka na každém
kroku spatřit kvetoucí tulipány, krokusy, narcisy a další rostliny. Přitom to
není tak dávno, kdy náš obvod byl spíše
šedivý než barevný. V roce 2014 dalo
vedení radnice pokyn k vybudování
prvních takzvaných extenzivních záhonů, a to i v místech, kde by je nikdo
možná ani nečekal. Záhony s extenzivní zelení byly osazeny u rušné komunikace na Sokolské třídě u křižovatky
s ulicí Českobratrskou, kde na sebe vážou nemalé množství prachu. Následně
byly vysazeny i v ulici Umělecké, na náměstí Dr. E. Beneše, na Smetanově náměstí, v ulici Tyršově, na ulici Mlýnské
a doplnily hluchá místa u přechodů pro
chodce před Novou radnicí. K zazelenění několika ploch v chodnících došlo
i při rekonstrukci ulice Nádražní a Českobratrské. A v tomto trendu chceme
pokračovat.
V minulém roce jsme mimo jiné
realizovali pilotní projekt výsadby
holandských záhonů v Komenského
sadech a v parku v ulici Železárenské.
Letos bude provedena výsadba těchto
letničkových směsí i ve Špálově ulici
v blízkosti Archivu města Ostravy. Tato
směs je bezúdržbová a potlačí plevel.
Ve směsi je až 40 druhů květin, například slunečnice, kopretiny, len, měsíček
lékařský atd.
Letos, stejně jako v uplynulých letech, se obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu už několik týdnů těší
z krásně rozkvetlých barevných cibulovin – krokusů, narcisů a rostliny
camassia neboli ladoníku. K vidění
jsou například v Komenského sadech, v ulicích Varenská, 28. října
a Železárenská a před ZŠ Zelená.
V polovině května bude zahájena
i výsadba letniček. Ty budou vysazeny například v Bezručově sadu, v Komenského sadech, v sadech Milady
Horákové nebo v Umělecké ulici. Na
ostatních místech, jako např. v ulici Zámecké, Puchmajerově, Poštovní
a 28. října, bude do závěsných nádob
dosázeno dohromady 1830 muškátů.
V mobilních nádobách budou vysázeny surfinie. Obvod ozdobí ale například i salvie, tagetesy, chlorophytum
s ozdobným listem, cinerárie, pelargonie, coleus, jiřinky a další rozmanité
rostliny. Celkem náš obvod zkrášlí 20
200 letniček a 1500 růží i stromů a trvalek. Zvolili jsme tyto sezonní rostliny,
jelikož se sadí už ve chvíli, kdy kvetou,
takže hned je vidět jejich přínos pro
vzhled okolí. Samozřejmě budeme provádět údržbu těchto rostlin. To znamená zálivku, pletí, zastřižení po odkvětu
a podobně.
Věřím, že barevné a krásně voňavé
rostliny, stromy i keře přispějí nejen ke
zlepšení prostředí, v němž žijeme, ale
i k pozitivní náladě nás všech.
Petra Bernfeldová,
starostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

2

PERSPEKTIVNÍ OBVOD

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK
Pozvánka na festival
Ostrčilka má ráda Česko!
Základní škola Ostrčilova žije letošní
školní rok projektem Ostrčilka má ráda
Česko. Poznáváme Českou republiku,
naše svátky a tradice. Za odměnu pro
žáky a jejich rodiny opět chystáme festival, který se bude konat v areálu školy
24. května od 14.30 do 17.30 hodin.
Přijďte si spolu s námi užít příjemné
odpoledne plné her, soutěží, poznávacích kvízů, vystoupení dětí, workshopů

Budoucí školáci přišli
k zápisu

a samozřejmě s ochutnávkou tradičních českých jídel. V letošním roce
bude festival obohacen o galerii, ve které budou vystavovat svá umělecká díla
a nejen pedagogové naší školy, ale také
talentovaní rodinní příslušníci našich
žáků. Chceme všem ukázat, že učení
opravdu nemusí být mučení, ale také
velká zábava!
Zuzana Pekárková

ZŠ Gajdošova slaví 145 let
Přesně 4. května 1873 založil horní ředitel Vilém Jičínský školu barona
Rothschilda pro děti horníků dolu Hlubina. Dnes se škola jmenuje ZŠ Gajdošova a slaví neuvěřitelných 145 let od
svého otevření!
Přijďte spolu s námi 7. června oslavit
toto významné jubileum. V dopoledních hodinách čeká naše žáky projektová výuka zaměřená na historii školy.

Odpoledne bude škola otevřena široké
veřejnosti.
V 16 hodin slavnostní atmosféru
umocní akademie žáků. Podrobný
program bude zveřejněn na webových
stránkách školy www.zsg.cz. Srdečně
zveme širokou veřejnost a škole přejeme, aby se z ní alespoň dalších 145 let
ozývaly spokojené dětské hlasy.
Anna Krasulová, ředitelka

KOUZLO OKAMŽIKU
První extenzivní záhony s květinami, které doslova rozzářily centrální městský
obvod, nechalo vedení radnice vybudovat již v roce 2014. Od té doby přibylo
mnoho míst zdobených záhony, jejichž skladba rostlin je koncipována tak, že
barevné květy je možné obdivovat po celé vegetační období. A vedení Moravské
Ostravy a Přívozu chce v tomto trendu pokračovat i v následujících letech. Podívejte se sami, jak krásně náš obvod rozkvetl.

KALEIDOSKOP
Ukliďme Česko

Začátkem dubna probíhala po celé
České republice již tradiční dobrovolnická akce Ukliďme Česko. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Žáci VIII.
ročníku ZŠ Gajdošova se k této výzvě
přidali 5. dubna a pod vedením Petra
Kohúta provedli úklid v přilehlém parku Hlubina. Jsme Ekoškola a k našim
prioritám tedy patří environmentální
výchova dětí. Proto se do akce Ukliďme
Česko zapojujeme pravidelně už několik let.
Jana Dvořáková

Hurá, hej
s angličtinou si
hrej!
V dubnu se ve všech školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
konaly zápisy do základních škol. Zápis
je velkou událostí nejen pro děti, ale
i pro jejich rodiče a prarodiče. Proto
se školy snažily je budoucím prvňáčkům co nejvíce zpříjemnit. V Základní
škole Gen. Píky probíhal zápis 4. a 5.
dubna, předškoláci zde předvedli, co
všechno už umí. Někteří přišli k zápisu
s mírnými obavami, ale během plnění
zábavných úkolů strach opadl. Čekání
na paní učitelku, která vše zapíše, zkon-

troluje a vyplní Zápisový list, všem
zpříjemnila nejrůznější zvířátka. Žáci
9. ročníku jako pohádkové postavy
nebo loutkoherci, kteří pro děti připravili představení, ti všichni se postarali, aby čekání na zápis nebylo dlouhé.
Poznat geometrické tvary, vyjmenovat
ovoce a zeleninu, barvy, zazpívat písničku nebo počítat byly pro předškoláky úkoly snadné. Všichni prokázali,
že jsou v září připraveni zasednout do
lavic.

Soutěž v interpretaci
frankofonní písně

Hello, everyone! Těmito slovy zdraví děti v MŠ Lechowiczova Sharlene
Edwards, která jako rodilá mluvčí seznamuje děti s anglickým jazykem.
Prostředky na zajištění anglické výuky a nákup didaktických pomůcek
jsme získali z dotačního programu na
podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách, které poskytlo Statutární město Ostrava. Každodenní
seznamování s anglickým jazykem
metodou CLIL, ve spolupráci s rodilou
mluvčí, započalo v září 2017 ve dvou
třídách převážně předškolních dětí,
od měsíce dubna jsme výuku rozšířili do třetí třídy. Sharlene Edwards má
pedagogické vlohy, umí děti zaujmout
a přimět ke komunikaci. Přizpůsobuje
jazykovou výuku aktuálním znalostem
i věku dětí. Pomáhá dětem objevovat,
že cizího jazyka se není třeba bát.

Matiční plná
spisovatelů

Klasické francouzské šansony
Charlese Aznavoura
nebo
Édith Piaf, ale
i novinky francouzské populární hudby se
ozývaly v hudebním klubu
Parník v pátek
6. dubna. Interprety nebyli profesionální zpěváci a hudebníci, nýbrž
nadšení francouzštináři základních
a středních škol a v kategorii dospělých
hudebně nadaní frankofilové. Alliance
Française Ostrava založila toto soutěžní klání před devatenácti lety pro
zájemce z Ostravy a okolí, dnes se sem
sjíždějí zpěváci z celé republiky. Vítěz
kategorie do 15 let David Jandl si cenu
odvezl do Hradce Králové, o něco starší

gymnazistka Julie Heiníková do Bílovce, vítězka kategorie dospělých Kristína Štelbaská je sice z Ostravy, ale už
třetí rok studuje na Karlově univerzitě
v Praze. Pouze v kategorii skupin zvítězili praví Ostraváci, skvělí studenti
Matičního gymnázia.
Stalo se tradicí, že odborné porotě
složené z profesionálních hudebníků
a rodilých Francouzů předsedá zástupce
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, v loňském roce i letos to byla
starostka Petra Bernfeldová (na fotografii vlevo). Vítězové jednotlivých kategorií postupují do mezinárodního finále,
které se letos koná na Slovensku. Našim
zpěvákům popřejeme hodně štěstí a budeme se těšit na jubilejní dvacátý ročník
Concours de la chanson francophone.
Projekt Alliance Francaise v Ostravě
„Dny Frankofonie 2018“ obdržel od
obvodu dotaci 15 tisíc korun.

Nový česko-polský projekt
Aktuální problém mladé generace
(především žáci 7. a 8. tříd ZŠ), která
je ve většině aspektů života závislá na
moderních technologiích a přístup
k internetu, řeší nový česko-polský
projekt Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu. Současná mládež si téměř nedokáže představit život
mimo virtuální realitu, což je, vzhledem k vysoké návykovosti a množícím
se zdravotním komplikacím, problém.
Cílem nového projektu je proto sníže-

ní závislosti žáků na moderních technologiích a také rozvoj a prohloubení
spolupráce mezi zúčastněnými školami
jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni
žáků. Ti prostřednictvím projektu poznají život a zvyklosti svých protějšků
z druhé strany hranice. Žáci naváží na
nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů Přes hranice za sportem, Po
stopách historie česko-polského pohraničí a Tanec bez hranic.

Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ (reg. č. CZ.11.4.120
/0.0/0.0/16_013/0001358) je financován z prostředků Fondu mikroprojektů 20142020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika
- Polsko.

Celkem 24 příspěvků žáků ZŠ Matiční, kteří navštěvují pátý až devátý
ročník, bylo otištěno v publikaci Příběhy stromů z pera nejmladších autorů vydané Moravskoslezským krajem.
Slavnostní ocenění dětských autorů
příběhů o stromech proběhlo v březnu a knihu společně s dětmi pokřtila náměstkyně hejtmana pro životní
prostředí paní Jarmila Uvírová, která
při této příležitosti uvedla: „Příběhy
o stromech, které děti napsaly, jsou
velmi zdařilé a plné dětské fantazie,
nepochybně zaujmou široké spektrum
čtenářů. Je to velmi dobrý příklad toho,
jak děti citlivě vnímají své okolí a mají
pěkný vztah ke stromům.“ Žáci ze ZŠ
Matiční se tak významně podíleli na
vzniku publikace, která bude sloužit
hlavně jako prezentační předmět Moravskoslezského kraje.

Setkání ekotýmáků
Jsou kreativní, dění kolem jim není
lhostejné, chtějí svou školu změnit
k lepšímu. To všechno platí o žácích ze
sedmi škol Moravskoslezského kraje,
kteří se setkali v ZŠ Nádražní, aby si vyměnili zkušenosti a vzájemně se inspirovali v rámci mezinárodního programu Ekoškola. Všichni ekotýmáci kromě prohlídky školy připravili pro své
kolegy prezentaci projektu Tajný život
města a seznámili je s akcemi, které pořádají. Dále si všichni v praxi vyzkoušeli návrh a tvorbu plánu ekoškoly. Celý
seminář se nesl v pohodové atmosféře
a již se těšíme na další setkání.

Tradice (ne)tradičně

Letitou tradici oslavy Velikonoc letos v MŠ Varenská propojili s novou
tradicí, kterou se stalo společné čtení
v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Po dlouhé a netypické zimě jsme
s radostí a nadšením vítali jaro. Užili
jsme si čtení, zábavu i tvoření! Jedním
z úkolů bylo i zdobení perníkového
vajíčka, které si děti předem samy
upekly. Odpoledne plné tradičních
i netradičních aktivit se vydařilo. Perníková vajíčka byla snědena mnohdy
rychleji, než na nich stihla zaschnout
poleva, a stejně tak jako radost z jarního sluníčka v nás zůstala také radost
z hezky prožitého společného času.
Stanislava Korcová, ředitelka
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ZAOSTŘENO
Terénní práce 2018
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz získal neinvestiční dotaci
z programu Podpora terénní práce pro
rok 2018 Úřadu vlády České republiky na realizaci projektu Terénní práce
2018. Do tohoto programu je centrální
ostravský obvod zapojen již od roku
2011. Právě zkušenosti z minulých let
ukázaly, že práce terénního pracovníka
je pro obvod důležitá. Jeho hlavní náplní je práce v terénu s lidmi a rodinami
ze sociálně vyloučených skupin obyvatel, kterým pomáhá v oblastech bydlení, zprostředkování práce, vzdělání,
zdraví, prevence kriminality. Terénní
pracovník mimo jiné pomáhá klientům odboru sociálních věcí s hledáním
vhodného bydlení, spolupracuje s výchovnými poradci, řediteli škol a rodiči
a dbá na řádnou osvětu vzdělání dětí
ze sociálně vyloučených skupin, spolupracuje s úřadem práce a agenturami
zprostředkujícími práci, pomáhá rodičům hledat vhodné lékaře pro nezletilé
děti atd.
Celkové náklady projektu činí 376 tisíc korun. Neinvestiční dotace z Úřadu
vlády je 300 tisíc korun a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz projekt
spolufinancuje částkou 76 tisíc korun.
Projekt je realizován za finanční
podpory Úřadu vlády České republiky
a Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny.

Podpora seniorů

Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz získal účelovou dotaci 100 tisíc
korun z Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP. Hlavním
cílem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro osoby ve věku
60 a více let žijící v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a tím
přispět ke zdravému procesu stárnutí
zdejších obyvatel a ke zvýšení jejich
možností využití volného času. Městský obvod dlouhodobě realizuje velké
množství akcí pro tuto cílovou skupinu a realizaci tohoto projektu považuje
za jednu z dalších cest, jak zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 let a více.
V rámci projektu budou realizovány
následující aktivity:
• Divadelní a hudební představení
• Kino blíže seniorům
• Přednášky a semináře na téma
Bezpečnost na internetu a Lékaři nápomocni seniorům
• Akce Hodinový vnuk
• Zájezdy pro seniory (Praha, Hostýn, Strážnice atd.)
Projekt Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP je podpořen dotací
z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok
2018. Městský obvod na realizaci projektu přispívá částkou 110 tisíc korun.

Park Čs. letců
se mění...

Jednou z investičních akcí, kterou
městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz zahájil již v dubnu, je rekonstrukce parku Čs. letců. Stavba by
měla být dokončena v průběhu června. V parku budou opraveny stávající
chodníky, parkovací místa podél okrajů parku a dojde i k sadovým úpravám.
Náklady na rekonstrukci budou činit
zhruba 5,9 milionu korun, z toho polovina bude finančně kryta z rozpočtu
města.
„V loňském roce jsme hledali vhodné letadlo spojené s druhou světovou
válkou. Jelikož se ho nepodařilo najít,
chceme místo něj umístit do parku
Československých letců památník, který by měl být spojením motivu letectví
a zároveň by měl být poctou českým
legionářům. Shodli jsme se na tom se
zástupci města, kraje i plukovníkem
Jaroslavem Hrabcem z krajského vojenského ředitelství Ostrava,“ uvedl
místostarosta Dalibor Mouka.

V CENTRU DĚNÍ

Flashback aneb Vracíme se v čase…
Náš obvod není jenom historické centrum, které úspěšně
oživujeme, tvoří jej také sídlištní
celky, kde mají své domovy tisíce obyvatel. Sídliště, vybudovaná
před desítkami let a vylepšovaná
za ta léta maximálně občasnou
akcí zet, mají samozřejmě svou

životnost. Například takové sídliště Fifejdy II, tak jak nám ho zanechali naši předchůdci, bylo za
touto životností již hodně daleko.
Místo, aby tehdejší radnice investovala prostředky získané z prodejů majetku do oprav chodníků,
cest a zeleně v sídlištích, investo-

Sídliště Fifejdy II
V roce 2010, hned po našem nástupu
na radnici, jsme se dali do práce. Nebylo to jednoduché, protože straničtí
kolegové námi vyměněných obvodních
politiků stále řídili město. A tak i přes
naši snahu o maximální smysluplnou
korekci nám město v sídlišti Fifejdy II,
a nejenom tam, kácelo stromy a vysazovalo „proutky“ pod honosným názvem
„Izolační zeleň“. A také zúžení ulice
Hornopolní a vybudování 130 parkovacích míst se kompletně podařilo zrealizovat až po nástupu Lukáše Semeráka
na pozici radního pro dopravu města.
Vytvořila se tak vhodná volná parkovací
místa a my mohli v sídlišti iniciovat pro
naše občany vytvoření rezidenční par-

kovací zóny. Budování nových parkovacích míst, dětských hřišť, rekonstrukce
chodníků, komunikací a zeleně, budování podzemních kontejnerů a zástěn je
pak úkol, který jsme si dali v rámci s občany projednané studie, a úkol, který
každoročně realizací jednotlivých etap
plníme. Zapojili jsme se do státního
projektu regenerace sídlišť, který minulé vedení zcela nepochopitelně přehlíželo, a stali jsme se v čerpání těchto dotací
jedním z nejúspěšnějších obvodů v České republice. A do obvodní kasy získali
desítky miliony korun, které jsou smysluplně využívány a jdou ihned k našim
občanům. Finanční zdroje jsou v poměru s potřebami celého obvodu i přesto

vala je do předražených projektů.
A sídlištím připravila i další ránu.
Bez přemýšlení nad zájmy a spokojeností svých občanů a bez sebemenšího tlaku na investory ve
věci zajištění parkování pro jejich
zaměstnance, přiklepla souhlasy
s výstavbou velkých administra-

tivních center v bezprostřední
blízkosti sídlišť. Investoři ušetřili,
ale občanovi zde bydlícímu zůstaly oči pro pláč a nechuť a apatie vůči komunálním politikům.
Politikům, kteří by měli pro každodenní život svých občanů dělat
nejvíc.

omezené, a proto bohužel nelze realizovat všechno hned. Již nyní pracujeme
na projekční přípravě regenerace další
části sídliště. A hodláme v tom i nadále
pokračovat, naší prioritou je udělat zde,
a nejenom zde, ale v celém našem obvodu atraktivní místo pro život.
Sídliště Fifejdy II se může pyšnit
i jedním světovým unikátem známým
a publikovaným ve světové literatuře

o architektuře a umění. Je jím Krajina, více se uchytil název „Indiánské
městečko“ od Kurta Gebauera. S profesorem Gebauerem jsme se dohodli
a nechali zpracovat projekt na kompletní rekonstrukci Krajiny do stavu, jak jí
původně vybudoval právě tento světový sochař. Projekt i rekonstrukce bude
realizována samotným umělcem ještě
v letošním roce.

Sídliště Šalamouna
Stejně jako sídlišti Fifejdy II i sídlišti
Šalamouna dáváme každoročně v etapách novou tvář. V letošním roce pak
připravujeme studii a projednání s občany o zbývajících částech sídliště tak,
aby stejně jako Fifejdy II byla tato lokalita realizována jako celek.
A stejně jako na sídlišti Fifejdy II, je
i zde obrovský problém se statickou dopravou. V letošním roce a opět poté, co
bude vytvořena zaměstnancům kancelářského komplexu alternativa, tentokrát by to mělo být vybudování záchytného parkoviště u dolu Hlubina, hodláme iniciovat i zde rezidenční parkovací
zónu. Se vším respektem k investorům,
naši občané a jejich komfort, v tomto
případě zachování životních standardů, ke kterým zaparkování auta u svého
bydliště patří, jsou pro nás prioritou.
Rezidenční parkovací zónu projektuje-

me a v letošním roce hodláme iniciovat
i v lokalitě sídliště Fifejdy III.
Již rok máme zpracován projekt na
realizaci ulice Mánesovy, tepny dalšího
sídliště. Brzdou realizace byla žádost
města podaná na ministerstvo financí
na uplatnění důlních škod ve věci opravy
kanalizace. I tady je co dávat do pořádku. Díky dnešní spolupráci s městem se
i tady brzy začnou měnit věci k lepšímu.
Vytvoření parkovacích zón i samotné
realizace jednotlivých etap přinášejí občanům dočasné problémy a přechodné
zhoršení podmínek. Za to se občanům
omlouváme. Odměnou za trpělivost
budou zvelebená prostranství v okolí
jejich bydliště a lepší prostředí pro život.
Dalibor Mouka,
místostarosta městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Centrum plné kaváren, obchůdků
a osobitých míst

Pojďte se s námi projít centrem Ostravy 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 urodilo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové,
zajímavé provozovny, o nichž by měli
vědět i ostatní. Budeme jim dávat prostor. 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…

CrossCafe – přesný tah na branku
Góóól! Tenhle výkřik slyšel Daniel
Seman, odchovanec HC Havířov a hráč
hokejových týmů Vítkovic, Třince, Plzně, Slovanu Bratislava i Nemanu Grodno nesčetněkrát. Tehdy jistě netušil,
že jeho dalším životním gólem bude
spojení s franšízovou sítí CrossCafe. Tu

INFORMUJEME
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
2. května bude provedeno zónové
čištění v ulicích Tyršova a Zahradní,
9. května pak v ulicích Přívozská a Matiční a na rozhraní ulice Českobratrské
a Jiráskova náměstí a dále Husova sadu
a Sokolské třídy, 16. května v ulicích
Mánesova, zaslepena Mariánskohorská a Repinova, 23. května v ulicích
Engelmullerova, Maroldova a Jirská
a 30. května v ulicích Dr. Šmerala
a Dvořákova.

Rodina v centru Ostravy!!!
ostatně přivedl nejen do domovského
Havířova, ale také do centra Ostravy.
„V Zámecké ulici číslo 15 jsme našli to,
co jsme hledali: dostatečně velký prostor na atraktivním místě a ve frekventované ulici na pěší zóně, navíc s dostatečným zázemím pro přípravu. Veškeré
produkty, které jsou bez konzervantů
a stabilizátorů, jsou totiž zhotovovány
v naší kuchyni z poctivých a čerstvých
surovin vysoké kvality,“ představuje
nabídku kavárny, z níž se během chvilky stalo oblíbené místo odpočinku
i pracovních schůzek. „Koncept, kdy
zákazník přichází k baru, kde probíhá
prodejní rozhovor, a po zaplacení odchází s táckem do kavárny, si evidentně
oblíbili i Ostravané napříč generacemi
a společenskými vrstvami. Kromě jiného oceňují, že u nás mohou svobodně trávit čas, aniž by měli pocit, že už
dlouho sedí na místě bez objednávky,
nebo aniž by jejich pozornost od zábavy či práce na notebooku odpoutávaly

dotazy obsluhy,“ pokračuje Daniel Seman s tím, že samozřejmostí je tu wi-fi
zdarma. A pro větší jednání je k dispozici i zasedací místnost. „Do budoucna
navíc počítáme i s využitím otevřeného
patra, plánujeme tu třeba koncerty,“
nastiňuje další možnosti CrossCafe,
jehož středobodem je, jak už z názvu
vyplývá, kvalitní a dobře servírovaná
káva. A pochutnáte si tu nejen na ni…
„Nabízíme snídaňová i obědová menu
a také celodenní menu. Host si může
sám podle chuti zkombinovat studený nebo horký nápoj s polévkou či se
sendvičem, nebo se rozhodnout pro
jiný z našich produktů a dát si malou
svačinku, lehký oběd nebo dortík či koláč. Vše jsme připraveni mu případně
zabalit a dát s sebou,“ dodává Daniel
Seman a doporučuje například sendvič
s pomazánkou s pažitkou a pečenými rajčaty. „To je náš dlouhodobý hit,
recept, na který jsme opravdu pyšní,“
usmívá se. A má pravdu. Ochutnejte!

V pátek 18. května se poprvé uskuteční celodenní akce Rodina v centru
Ostravy!!! na netradičním místě v Komenského sadech u památníku Hrdinů.
Oslavíme takto společně Mezinárodní
den rodiny. Akce je určena pro všechny
rodiny z Ostravy, které si mohou přijít vyzkoušet různé sporty, zasoutěžit
si, zkrátka strávit den se svou rodinou
aktivně. Dopolední zábavný program
proběhne od 10 do 14 hodin, odpole-

dní zábavný program od 15 do 18 hodin. Doprovodný program vyvrcholí
koncerty Bandy del Caffe v 16 hodin
a vítěze ceny ANDĚL 2017 v kategorii sólový interpret Davida Stypky &
Bandjeez v 18 hodin. Připraveny jsou
sportovní disciplíny, atrakce pro děti,
zajímavá vystoupení i občerstvení. Na
akci spolupracují sportovní kluby z celé
Ostravy. Vstup zdarma. Bližší informace na www.rcchaloupka.cz.

Osvěžení před radnicí i v parcích

Ukliďme Česko!
Místostarosta centrálního ostravského obvodu Dalibor Mouka (vlevo)
první dubnovou sobotu v 5.50 hodin
ráno nastoupil na směnu úklidové čety
Technických služeb Moravské Ostravy
a Přívozu, které má osmým rokem ve
své dikci. Přidal se tak společně s dalšími členy vedení i zaměstnanci centrálního obvodu a také zaměstnanci
magistrátu do akce Ukliďme Česko!
Během jednoho dne uklidili dobrovolníci stovky kilogramů odpadu – televizí, berlí, hromady oblečení, lahví, hraček i kosmetiky.

Čisté tramvaje, trolejbusy i zastávky

VOLNÉ BYTY
NSURQiMPXIRUPRXYêEČURYpKRĜt]HQt

Na Můstku
906/6
VOLN² BYT:
Božkova 990/55
Hornopolní 2851/49
K. Světlé 210/13
Na Můstku 906/6
Palackého 56/91
Pobialova 1432/23
Poštovní 345/23
Spodní 2151/24
Spodní 2147/32
Úprkova 985/18
Vaškova 1449/19
Zákrejsova 972/9

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

1+1
3+1
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1+1
2+1
2+1
2+1
2+1
1+1
1+1
1+1

Dopravní podnik Ostrava pokračuje ve svém úsilí zajistit svým cestujícím co nejčistší interiéry a exteriéry vozidel
a prostory zastávek. Kromě navýšení rozpočtu na stávající
systém úklidu ze 4,4 na 8,8 milionu korun, začne jako první v České republice používat speciální technologii na odstraňování žvýkaček. DPO navíc zmodernizuje tři ze svých
pěti mycích portálů. Testovat se chystá i speciální vůně
do vozidel. „Naší vizí je být nejmodernějším dopravním
podnikem v zemi. Pod tím si spousta cestujících představí
například nová vozidla nebo zapojení chytrých technologií.
Pro mě ale moderní znamená zároveň čistý. Teprve v čisté tramvaji si cestující uvědomí, jak pohodlná jsou třeba
sedadla, že funguje wi-fi nebo klimatizace,“ vysvětluje důraz na úklid a čistotu radní pro dopravu Lukáš Semerák.
V roce 2018 vymění DPO mycí portály na autobusovém
středisku Hranečník, Tramvaje Moravská Ostrava a na trolejbusech. S teplejším jarním počasím proběhne také jarní
úklid na zastávkách.

S letním počasím, které v těchto dnes
přichází, zahajují svůj provoz veřejná pítka a kašny rozmístěné v našem
obvodu. Zcela nově je možné osvěžit
se přímo před radnicí na náměstí
Dr. E. Beneše. Další pítka jsou umístěna na Masarykově náměstí (u KFC
a v protilehlém rohu náměstí), v ulici
28. října vedle Imperiálu, v Husově
sadu, před hlavním nádražím a u Nové
Karoliny. Z dalších dvou pítek se už

koncem května budou moci osvěžit
i návštěvníci Komenského sadů. Jedno bude u hlavní brány (vstup z ulice
Vítězné) a druhé u vstupu do parku za
Novou radnicí.
Svůj provoz zahájily v dubnu i kašny na Masarykově náměstí, v Husově
sadu, v ulici Zborovské, na Smetanově
náměstí, před budovou hlavního nádraží a na náměstí Dr. E. Beneše.

Do práce pěšky nebo na kole!
Zaměstnanci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se
i v letošním roce zapojí do akce Do
práce bez auta vyhlášené starostkou
Petrou Bernfeldovou. Soutěže, která
se uskuteční od 2. do 14. června, se
mohou zúčastnit všichni zaměstnanci,
kteří se v tomto období cestou do práce

a z práce budou snažit co nejčastěji
využívat kolo, koloběžku, chůzi, běh
apod. Soutěží se ve dvou kategoriích,
jimiž jsou pravidelnost a nejvyšší počet kilometrů, které soutěžící uskuteční
svépomocí. Vítězové budou oceněni na
slavnostním zahájení akce Písek v centru.

Veteran Rallye Ostrava
Tatra Veteran Sport Club Ostrava
pořádá už od roku 1994 Veteran Rallye
Ostrava&Memoriál Ing. Františka Procházky, letošní již 20. ročník se uskuteční v sobotu 26. května. Jubilejní jízdu
pojali pořadatelé velkolepě a účastníci
z Masarykova náměstí dojedou na náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu.
Už od 8.30 hodin se na náměstí sjedou historická vozidla, aby si je zájemci
mohli v klidu prohlédnout. Start z Masarykova náměstí bude v 10 hodin,

vozidla budou odjíždět na trasu rallye
postupně. Na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze si zájemci o prohlídku
vozů přijdou na své v čase mezi 10.15
až 12.15 hodin. Přijďte svými úsměvy,
obdivnými pohledy a máváním podél
celé trasy rallye podpořit řidiče, klidně i
v dobovém oblečení. A kdo máte zájem,
můžete se zapojit i do fotosoutěže na
téma Pohodová atmosféra a veteránská
nálada během Veteran Rallye Ostrava
2018. Více informací na www.tvsco.cz.

Bezplatný seminář

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

Do ostravských ulic vyjede již brzy na zkušební jízdu prototyp nejmodernější tramvaje v Česku Tango NF2 od švýcarské
společnosti Stadler.

Charita Ostrava nabízí možnost
bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí. Kurz probíhá vždy jednou
měsíčně, nejbližší termín je 17. května
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-mai-

lem: cho.hospicova.poradna@charita.
cz.
Zároveň 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/.
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