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Do centra přijede svatý Martin na bílém koni 

V Husově sadu stojí socha Věry Špinarové 
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily 
mimo jiné volby do zastupitelstva na-
šeho městského obvodu. Zvoleno bylo 
35 zastupitelů. Účast ve volbách v na-
šem obvodu byla 30,55 %.

V Moravské Ostravě a Přívozu v  le-
tošních komunálních volbách získalo 
nejvíce hlasů hnutí občanů Ostravak 
–  23,98 %, 10 mandátů. Druhé místo 
obsadila ANO 2011 s 21,36 % a 9 man-
dáty. Třetí je Česká pirátská strana, kte-
rá získala 14,51 % a 6 mandátů, 4. místo 
má ODS s 10,08 % a 4 mandáty. Rovněž 
4 mandáty má KSČM, kterou volilo 9 % 
voličů, a 2 mandáty má za 6,63 % hnutí 
SPD - Svoboda a přímá demokracie. 

V době tzv. volebního mezidobí, tedy 
v období mezi konáním komunálních 
voleb a ustavujícím zasedáním nového 
zastupitelstva městského obvodu, je 
městský obvod spravován dosavadní 
starostkou a dosavadní radou, která 
plní zákonem uložené povinnosti. Sta-
novení počtu uvolněných členů zastu-
pitelstva, volba starosty, místostarostů 
a radních městského obvodu se usku-
teční na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva. Jeho termín bude stanoven po 
uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, jeli-
kož do 19. října je zákonem stanovena 
lhůta pro případné podání návrhu na 
neplatnost hlasování, neplatnost voleb 
nebo na neplatnost volby kandidáta. 
Pokud by byl tento návrh podán, mu-
selo by se vyčkat na rozhodnutí soudu, 
přičemž soud musí rozhodnout do 
20 dnů ode dne doručení návrhu. 

Jestliže nebude návrh na neplatnost 
podán, uskuteční se ustavující zasedání 
zastupitelstva nejpozději do 5. listopa-
du. O termínu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva budeme informovat na 
úřední desce a na webových stránkách 
obvodu. Na programu ustavujícího 
zasedání bude zejména volba starosty, 
místostarostů, ostatních členů rady, 
dále zřízení fi nančního a kontrolního 
výboru.

Leona Večeřová, 
tajemnice úřadu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz

Senioři, přihlaste 
se na zájezdy!

Městský úřad Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá zájezd do návštěv-
nického centra Marlenka ve středu 
28. listopadu a druhý předvánoční do 
Opavy ve středu 12. prosince.

V rámci prvního zájezdu ve středu 
28. listopadu nahlédneme do „kuchy-
ně“ společnosti Marlenka a podíváme 
se, jak se vyrábí na unikátní výrobní 
lince medové dorty a také na to, jak 
vznikají kuličky Marlenka a další pro-
dukty. Během prohlídky se seznámí-
me s historií a vývojem společnosti 
a  ochutnáme všechny výrobky, včet-
ně originální kávy Marlenka Café. 
Výrobní proces je vázán aktuálním 
plánem a je nezávislý na čase prohlíd-
ky. Proto nemůžeme předem zaručit, 
kterou část produkce během ní uvi-

díme. Kapacita tohoto zájezdu je  31 
osob, avšak pojede se tentýž den ve 
dvou časech. První turnus bude vyjíž-
dět v 7.55 hodin od budovy radnice, 
předpokládaný návrat v  10.45 hodin 
Druhý turnus bude vyjíždět v 14.25 
hodin od budovy radnice, předpoklá-
daný návrat v  17.15 hodin. Na tento 
zájezd se  zájemci mohou hlásit pou-
ze osobně (s  výjimkou manželských 
párů, stačí, aby účast za oba nahlásil 
pouze jeden) od středy 7. listopadu 
na  informacích Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a  Přívoz 
ve vestibulu radnice, a  to v úředních 
hodinách.

Na druhém zájezdu, ve středu 
12. prosince, nás čeká exkurze do Slez-
ské tvorby v Opavě, kde uvidíme výro-
bu tradičních skleněných, ručně fouka-
ných a malovaných vánočních ozdob. 
Navštívíme i kreativní dílnu, v  níž si 
zájemci mohou sami zkusit namalovat 
vánoční ozdobu podle své vlastní fan-
tazie. Před a po exkurzi si budeme moci 
projít vánoční trhy na Dolním a Hor-

ním náměstí v Opavě. Kapacita tohoto 
zájezdu je 45 osob. Sraz bude v 8.50 ho-
din u budovy radnice, předpokládaný 
návrat v  17.30 hodin. Na tento zájezd 
se zájemci mohou hlásit pouze osobně 
(s  výjimkou manželských párů, kdy 
stačí, aby účast za oba nahlásil pouze 
jeden)  od pondělí 12. listopadu na in-
formacích Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ve vestibu-
lu radnice, a to v úředních hodin ách 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Akce jsou realizovány v rámci pro-
jektu Podpora volnočasových aktivit 
seniorů v MOaP, který je podpořen 
dotací z Moravskoslezského kraje.

V úterý 16. října byla v Husově sadu 
slavnostně odhalena socha Věry Špina-
rové, kterou pro městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz vytvořil sochař 
David Moješčík, mimo jiné také autor 
sochy Leoše Janáčka, která zdobí Jirás-
kovo náměstí. Bohužel při instalaci so-
chy do Husova sadu média před samot-
ným slavnostním odhalením zveřejnila 
nelichotivé fotografi e, čímž už dopředu 
ovlivnila veřejné mínění a zvedla se 

vlna nevole a kritiky. Široká veřejnost, 
ale i média se živě zajímaly o tuto si-
tuaci. Ne všechny názory však byly jen 
kritické, na radnici přišlo také několik 
naopak lichotivých e-mailů a dopisů. 
Mezi nimi například od paní Tatiany 
Sotornik: „Byla jsem se osobně podívat 
na tolik diskutovanou sochu paní Věry 
Špinarové.  A mi se líbí. Moc. Jsem laik, 
ale vidím před sebou oduševnělou tvář 
s jejími vzestupy i pády. Tak mám v pa-

měti i styl jejího oblékání, úpravy vlasů, 
vynikajícím způsobem je zachycena 
její typická gestikulace a tím dokonce 
i její pohyb. Každé oči vidí jinak, říka-
la moje máma. Ne všichni mají stejný 
vkus.“ A podobný názor sdílí i vedení 
radnice. „Dílo jsme měli možnost vidět 
společně s panem Pavlíkem až v době, 
kdy už socha byla zadána do vý-
roby bronzového odlitku. Pan sochař 
nám oběma vysvětlil motiv svého 
uměleckého ztvárnění zpěvačky. Oba 
jsme se shodli, že dílo mohlo vy-
padat realističtěji, ale zásadní pro-
blém pro její neumístění vysloven ne-
byl,“ vysvětlila starostka Petra Bernfel-
dová. 

Veškeré schvalování v  průběhu re-
alizace díla měl na starost příslušný 
místostarosta (nyní zastupitel za Lečo). 
V  jeho kompetenci byl i výběr autora 
a zadáním bez výběrového řízení nebyl 
porušen zákon, radní obvodu na pří-
mý výběr uchazeče mají právo. Jedná 
se o umělecké dílo, které nelze v rámci 
soutěže hodnotit nejnižší nabídkovou 
cenou. V případě otevřené veřejné sou-
těže by se prodloužil termín realizace 
minimálně o rok a prodražily by se ná-
klady o více než milion korun (odměna 
poroty, odměna pro vítěze, „pastelkov-
né“ pro zúčastněné umělce). Proto byl 
vybrán uznávaný sochař, s  jehož dří-

vější prací bylo vedení obvodu nadmí-
ru spokojeno. Pan Moješčík je známý 
svými hyperrealistickými plastikami, 
ať již Levitace na svinovském nádraží, 
nebo Památníku Operace Anthropoid 
v Praze, v místě atentátu na Heydricha. 
„Pan Pavlík byl osloven ještě před zadá-
ním realizace díla. Máme jeho písemný 
souhlas, ústně jsme si stanovili místo 
pro umístění sochy – návrh Husova 
sadu vzešel od pana Pavlíka –, dohodli 
jsme se na ztvárnění její podoby v poz-
dějším věku a panu sochaři byl předán 
kontakt na pana Pavlíka, aby se již dále 
spolu domluvili. Pan Pavlík měl rovněž 
panu sochaři dodat vybrané fotografi e. 
Již při zadání zpracování uměleckého 
díla jsme nepožadovali zcela racionální 
podobiznu, která by patřila například 
do muzea voskových fi gurín, kde je 
podmínkou realistické zachycení osoby 
v určité její podobě. Autorovi sochy 
panu Moješčíkovi jsme dali uměleckou 
volnost pro jeho ztvárnění. Zachytil ji 
podle jeho vlastních slov v několika 
různých jejích etapách života,“ dodala 
starostka. 

Vedení centrálního obvodu počítalo 
s tím, že jako většina uměleckých děl, 
tak i toto nebude mít pouze kladné ohla-
sy. Samozřejmě vnímá i ty negativní, 
ale věří, že si socha své příznivce našla 
a ještě i najde. 

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 měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
4. ledna 2019. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlá-
sit do 19. října 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. 

Na neděli 11. listopadu ohlásil svůj 
příjezd svatý Martin na bílém koni, 
který za zvuku bubeníků dojede 
v 17 hodin se svou družinou až k pódiu 

na Masarykově náměstí. Vínu, jež ode-
vzdá do rukou faráře, bude požehnáno 
a následným hromadným přípitkem se 
zpečetí úspěšný vinařský rok. 

Více podrobností nejen o Svatomar-
tinských hodech, ale i tradičních vá-
nočních trzích, jimiž ožije centrum již 
od čtvrtka 29. prosince, a rozsvícení 

vánočního stromu, které je naplánová-
no na první adventní neděli 2. prosin-
ce, přinášíme na první straně kulturní 
přílohy.

Svatováclavský 

jarmark se povedl  
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Parkovací karty
V průběhu října začne městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
vydávat parkovací karty typu R 
a A pro centrum i Fifejdy II. Více in-
formací bude na facebooku a webu.

Výdej parkovacích karet pro stávající 
parkovací zóny typu R a A pro centrum 
i Fifejdy II byl zahájen 15.  října. Od 
dubna 2019 vzniknou další dvě parko-
vací zóny – Šalamouna, Fifejdy III. Více 
informací přinášíme na straně 3.

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. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé 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 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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KALEIDOSKOPVelká oslava 
v Mateřské škole Křižíkova

Podpora technického nadání 

Vysadili jsme extenzivní trvalkové záhony

Je to neuvěřitelné, ale 11. října 
oslavila Mateřská škola Křižíkova 
50. výročí svého založení. Přípravy na 
oslavu probíhaly od počátku školního 
roku. Sbíraly se fotografi e a informa-
ce z  průběhu uplynulých 50 let škol-
ky, děti výtvarně tvořily na toto téma, 
a tak mohla vzniknout ve veřejných 
prostorách školky emotivní výstava. 
Další část výstavy byla v říjnu ke zhléd-
nutí v prostorách Úřadu městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. Když 
se nám podařilo školku vyzdobit, uspo-
řádali jsme 26. září slavnostní průvod 
s  mávátky od školky do Komenského 
sadů, kam všichni došli v  radostném 
rozpoložení, a děti cestou zpívaly písně, 
které se ve školce naučily. Průvod byl 
ukončen u místního památníku, kde 
již byla pro děti i rodiče vytyčena trasa 
Běhu pro školku. Stateční dětští běžci 
byli v cíli odměněni. Všechny přípravy 
vyvrcholily 11. října slavností na zahra-
dě mateřské školy. Na úvod vystoupily 
s  programem děti z  jednotlivých tříd. 
Své poutavé taneční vystoupení při-
pojil rovněž Matyáš Navrátil, nyní žák 

3. třídy ZŠ, který naši školku navštěvoval 
od 2,5 let a nyní si přišel s námi zavzpo-
mínat. Následovalo vystoupení klaunů 
z Balonkova a po celou dobu bylo zajiš-
těno občerstvení pro hosty a děti měly 
k  dispozici skákací hrad. Dárkem pro 
školku k  výročí bylo vytvoření loga 
a nová kronika.

Děkujeme za podporu Úřadu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz za neinvestiční příspěvek, ze 
kterého byly hrazeny aktivity spojené 
s výročím.

Vedení MŠ Křižíkova

KOUZLO OKAMŽIKU
V pátek 28. září se na náměstí Svatopluka Čecha v Přívozu konal Svatováclavský 

jarmark, který tradičně nabídl spoustu novinek, od pranýře, u kterého bývali 

ve středověku trestáni nepoctiví občané, přes alchymistickou dílnu až po šar-

latána. A nechyběla ani spousta tradičních řemesel, stánků s  dobovými specia-

litami a ani zábava pro děti. A dokonce přijel i samotný kníže Václav se svou 

družinou! Ohlédněte se společně s námi prostřednictvím fotografi í za touto po-

vedenou akcí…

Od nového školního roku 2018/2019 
bylo v Základní škole Matiční 5 zříze-
no centrum technického nadání pod 
názvem Technomat, jehož cílem je 
rozvíjet schopnosti a dovednosti zdej-
ších žáků v  oblasti technického nadá-
ní. Centrum navštěvují žáci prvního 
a druhého stupně. V odpoledních ho-
dinách se jim tu věnují proškolení vyu-
čující zdejší školy. Tyto aktivity se usku-
tečńují díky poskytnutí peněžních pro-
středků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v  oblasti vzdělávání a talent-
managementu. Vybraní žáci se zamě-
řují zejména na práci s  3D technikou 
a programovatelnými roboty. V  rámci 
této podpory se tak již někteří z nich 
mohou mnohem dříve rozhodnout 
o směřování své profesní kariéry do 
dnes velmi atraktivní oblasti vyspělých 
technických oborů.

Rok vědy 
v Ostrčilce

Je už milým zvykem, že školní rok žá-
kům naší školy zpestřuje celoroční pro-
jekt. Ten letošní má dětem, především 
na prvním stupni, přiblížit jednotlivé 
vědní obory a ukázat, že věda může být 
zábavná.

Máme za sebou první projektový 
den věnovaný fyzice a chemii. V pátek 
12. října se žáci naší školy proměnili 
v  malé vědce v  bílých pláštích a třídy 
v  laboratoře, ve kterých si děti navzá-
jem prezentovaly své připravené po-
kusy. Ač jsme viděli několik vybuchu-
jících sopek, lávových lamp a výrobu 
oxidu uhličitého z  octu a jedlé sody, 
škola zůstala celá. Naši žáčci se tak 
mohou těšit na druhý stupeň do sku-
tečných učeben fyziky a chemie, kte-
ré v  rámci projektového dne poprvé 
navštívili, aby se přesvědčili, že fyzika 
a chemie nejsou kouzla, i když to tak 
může někdy vypadat.

Táňa Bahnerová

Tady se čte! 
Ocenění ve formě nálepky s  touto 

informací jsme v  Mateřské škole Va-
renská získali v  loňském školním roce 
od Knihovny Jiřího Trnky v  Ostravě, 
kterou s  dětmi pravidelně navštěvuje-
me. Jednou z  aktivit, jak ukázat cestu 
ke knihám, byla v rámci projektu Lípo-
hrátky 2018! společná akce knihovny 
a mateřské školy konaná 9. října v čte-
ní podněcujících prostorách knihov-
ny. Paní knihovnice připravily dětem 
a rodičům několik strategicky rozmís-
těných stanovišť, díky nimž měli mož-
nost seznámit se s celým prostorem. Za 
splnění kvízů, úkolů a nasbírání razítek 
čekala na všechny zasloužená odměna. 

Důkazem toho, že se věnujeme čte-
ní nejen ve školce a v knihovně, ale 
chceme ho prohlubovat i v  rodinném 
prostředí, je zapojení mateřské ško-
ly do aktivity v  rámci kampaně Celé 
Česko čte dětem s názvem Babičky 
a dědečci do školek. Jejím cílem je nejen 
předčítání seniorů dětem ve školce, ale 
i vedení deníčků s příběhy, které dětem 
předčítají rodiče doma. A tak čteme 
a čteme a čteme… A už teď se těšíme na 
další projekt naší mateřské školy, který 
nás čeká od ledna 2019 a bude věnován 
speciálně knihám.

Jitka Severinová,
Stanislava Korcová

Pohádková 
bylinková zahrádka

V  MŠ Blahoslavova nám v  pondělí 
8. října vyrostla nová bylinková za-
hrádka. Vypadá opravdu krásně, lemují 
ji kamínky a z dálky vypadá jako ulita 
šnečka. Kromě obvyklých bylinek, jako 
jsou libeček, levandule, rozmarýn, pa-
žitka a další, nám tady roste i nějaká 
jistě velmi zdravá, krásná bylinka. Ne-
známe však její jméno. Proto prosíme 
rodiče i prarodiče, pomozte nám tuto 
bylinku poznat. Pokud víte, jak se jme-
nuje, řekněte její jméno paní učitelce, 
nebo nám ho napište. Budeme velmi 
rádi, když se na naši zahrádku přijde-
te podívat. Pohádkovou bylinkovou 
zahrádku jsme si mohli pořídit díky 
pomoci fi rmy OZO Ostrava a projektu 
Ekohrátky 2, kterého se naše MŠ účast-
nila. Moc děkujeme.

Děti a kolektiv MŠ

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Vítězný kurz pro tým ZŠ Nádražní

Skrytá tajemství Beskyd 

V Komenského sadech za Novou rad-
nicí, na místo po každoročně vysazo-
vaných letničkových záhonech – v pro-
storu sedmi betonových záhonů –, byly 
pracovníky našich technických služeb 
osazeny extenzivní trvalkové záhony. 
Druhová skladba  záhonů je tvořena 
solitérními, pokryvnými a skupinový-
mi trvalkami – s efektem květů od jara 
do podzimu. Záhony jsou doplněny ci-

bulovinami, které budou kvést na jaře 
– narcisy, tulipány, krokusy a okrasné 
česneky.  Celkově je zde vysázeno nece-
lých 5000 kusů trvalek a zhruba 10 000 
kusů cibulovin. Náklady na výsadbu 
činí zhruba 700 tisíc korun, z toho  80 
procent získal městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz  z fondu životního pro-
středí města Ostravy.

Ekotým naší školy se zapojil do pro-
jektu Tajný život města a obsadil krásné 
třetí místo v celostátním klání. Odmě-
nou pro tři nejlepší české školní týmy 
byl vítězný kurz, který se konal v Zaje-
žové u Zvolena a zúčastnilo se ho osm 
českých a dvanáct slovenských dětí se 
svými pedagogy. Na kurzu měli všichni 
bohatý program a své vítězství si roz-
hodně užili! Projekt Tajný život města 
realizuje organizace Tereza a Živica 
díky fi nanční podpoře společnosti Ve-
olia.

Zuzana Holubová, 
koordinátor EVVO

Začátkem října žáci 1. stupně ZŠ Ná-
dražní společně se svými vyučujícími 
odjeli na týdenní ozdravný pobyt na 
Horní Bečvu, kde se všichni aktivně 
zapojili do ekologického programu 
a seznámili se s vybraným okolním 
ekosystémem a kvalitou ovzduší v dané 
oblasti. Cílem všech aktivit bylo pozná-
vání přírody v  dané lokalitě. Harmo-
nogramy dnů byl rozděleny do dvou 
bloků. Dopolední bloky byly zaměře-

ny především na získávání vědomostí 
a dovedností z  environmentální ob-
lasti, získané informace byly pak apli-
kovány v  odpoledních hodinách při 
praktických činnostech. Žáci získali 
přehled o tradičním a současném stylu 
života a jeho dopadech na životní pro-
středí. Použité  aktivity programu vedly 
k naplňování dlouhodobých cílů školy 
v oblasti EVVO. Tato akce je fi nančně 
podporována ze strany SFŽP ČR a MŽ.

Vizualizace záhonů
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ZPRAVODAJSTVÍ
Zeleň na Sokolské třídě čekají změny

ZAOSTŘENO Nové hřiště pro malé i velké děti

Parkovací zóny 
V pondělí 15. října byl zahájen výdej 

parkovacích karet pro oblast centra 
a pro sídliště Fifejdy II. Nařízením 
města bylo schváleno zřízení nových 
parkovacích zón s platností od 1. dub-
na příštího roku, a to sídliště Šalamou-
na a Fifejdy III. Karty pro tyto zóny se 
začnou vydávat v průběhu ledna 2019. 
Přesný termín zahájení výdeje karet 
bude upřesněn ve zpravodaji Centrum, 
na webu a facebookových stránkách. 

Cena parkovací karty R v  přípa-
dě prvého vozidla pro oblast centra 
činí 840 korun za rok, kartu A pořídí 
podnikatelé za 12 tisíc korun za rok a 
vlastníci nemovité věci v oblasti i za 
1680 korun. Cena parkovací karty R 
pro oblast Fifejdy II byla podle nového 
nařízení navýšena pro prvé vozidlo ze 
180 korun na 240 korun za rok a cena 
parkovací karty A činí 480 korun za 
rok pro vlastníky nemovité věci v oblast 
a 6 tisíc korun na rok pro podnikatele. 
Základními podmínkami pro vyřízení 
parkovací karty je v případě rezidentní 
karty R trvalý pobyt ve vymezené oblas-
ti a příslušný stanovený vztah k vozidlu.

Parkovací karty typu R (pro fyzické 
osoby s  trvalým pobytem ve vymeze-

né oblasti) a  typu A (pro fyzické oso-
by podnikající nebo právnické osoby 
se sídlem nebo provozovnou a fyzické 
osoby vlastnící nemovitou věc ve  vy-
mezené oblasti) pro rok 2019 se vyřizu-
jí v přízemí budovy radnice (nám. Dr. 
E. Beneše 555/6), a to vždy v  pondělí 
a ve středu od 8 do 11.30 hod. a od 
12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 
11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod.   Ve 
vyvolávacím systému je nutné za-
dat oddělení místního hospodářství 
a zvolit parkovací karty. Doporučujeme 
přijít vyřídit si kartu co nejdříve, aby se 
předešlo čekání ve frontách, které bý-
vají na přelomu roku.

V nových zónách Fifejdy III a Šala-
mouna budou ceny stejné jako u par-
kovací zóny Fifejdy II.

Dotace pro rok 2019 
Městský obvod Moravská Ostra-

va a  Přívoz vyhlásil 1. kolo programu 
pro poskytování dotací pro rok 2019 
v  oblasti kultury, sportu (ekologické 
výchovy, volnočasových a  zájmově 
vzdělávacích aktivit) a  sociální prá-
ce a  vytváření lepších podmínek pro 
zdravotně postižené. O  jejich získání 
se mohou ucházet fyzické i  právnic-
ké osoby, vyjma poskytovatelů regis-
trovaných sociálních služeb, které od 
1. do 30. listopadu letošního roku po-
dají žádost na předepsaném formuláři. 
Ten je umístěn na webových stránkách 
městského obvodu. Bližší informace 
a  formuláře mohou zájemci získat na 
webových stránkách www. moap.cz 
nebo na odboru strategického rozvoje, 
školství a volnočasových aktivit Úřadu 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
729 29 Ostrava, tel. č.: 599 442 948, 
e-mail: jjankova@moap.ostrava.cz.

Rozmístění 
kontejnerů 

Seznam míst, kde budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od 
7–14 hodin a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 

26. 11. 
Bieblova 3, Bieblova 20, Gorkého 

9-11, Hrušovská 9, Na Bělidle 1, Ná-
dražní 73, Pelclova 4, Poděbradova 60, 
Poděbradova 63, Sokolská třída 87, So-
kolská třída 88, Vítězná 6–8. 

27. 11. 
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32, 

Gebauerova 11, Gregorova 16, Josefa 
Lady 10–12, Křižíkova 16, Nádražní 60, 
Nádražní 109, Ostrčilova 17, Verdun-
ská 5–7, Zborovská 8–10, Živičná 12. 

28. 11. 
Arbesova 3, Engelmüllerova 4, En-

gelmüllerova 14, Jirská 11, Mánesova 
2, Mariánskohorská 17, Maroldova 4, 
Na Liškovci 2, Spodní 24, Zákrejsova 8, 
Božkova 70, Rovná 22. 

29. 11. 
Gajdošova 6, Gajdošova 29–31, Na 

Jízdárně 24, Na Široké 25–27, P. Křičky 
1, P. Křičky 11, P. Křičky 12, P. Křičky 
19–21, P. Křičky 23, Vaškova 19, Vítko-
vická 14–16, Zelená 32. 

Další rozmísťování bude pokračo-
vat v prosinci 2018.

Svoz odpadu v zimě
Od 1. listopadu bude jako každoroč-

ně ve všech sběrných dvorech OZO 
Ostrava platit zkrácená zimní provozní 
doba. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, 
Kunčicích a Zábřehu budou od pondělí 
do neděle zavírat už v 18 hodin, ostat-
ní ostravské sběrné dvory budou mít 
ve všední dny otevřeno do 18 hodin 
a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená zim-
ní provozní doba v ostravských sběr-
ných dvorech potrvá do konce března 
příštího roku.

Více informací o tom, jaký odpad, 
v  jakém množství a kdy mohou Ost-
ravané ve sběrných dvorech bezplatně 
odevzdat, lze nalézt na www.ozoost-
rava.cz. „Všem Ostravanům dopo-
ručujeme před návštěvou některého 
z našich sběrných dvorů sledovat náš 
web,“ upozorňuje mluvčí OZO Ostrava 
Vladimíra Karasová a dodává: „Pokud 
se blíží například státní svátek, vždy 
v  Aktualitách upozorňujeme na úpra-
vu provozní doby, naleznou tam i další 
užitečné informace.“ 

Už za měsíc určitě budou mnohé 
občany zajímat termíny zimního svozu 
zeleně, který tradičně začíná 1. pro-
since. Do konce listopadu tedy bude 
bioodpad z hnědých nádob svážen ještě 
každé dva týdny, od prosince do konce 
března jednou měsíčně. „Termíny zim-
ních svozů bude OZO Ostrava kromě 
uvedení na webových stránkách do-
ručovat všem uživatelům BIO popelnic 
koncem listopadu také do schránek,“ 
dodává na závěr Vladimíra Karasová.

„Po provedeném dendrologickém 
průzkumu je jisté, že Sokolská třída 
v centru Ostravy bude ozeleněna jiným 
způsobem než dosud,“ vysvětluje An-
drea Vojkovská, tisková mluvčí města 
Ostravy, a pokračuje: „Důvodem je 
především fakt, že v  podzemí je velké 
množství sítí a kromě toho je celou 
ulicí vedeno nad zemí trolejové vedení 
dopravního podniku. A přestože lípy, 
které ulici krášlí již mnoho let, mají 
velké množství kříženců a na výběr je 
z mnoha variant, velikostně neodpoví-
dá žádná z nich možnostem této ulice. 
Proto lípy nahradí sakury.“ 

Z  harmonogramu města Ostravy 
vyplývá, že první práce v  této lokalitě 
budou zahájeny na konci října (po uzá-
věrce zpravodaje) a půjde o výsadbu ci-
bulovin. Další úpravy jsou naplánovány 
na listopad, kdy dojde ze zdravotních 
a bezpečnostních důvodů ke kácení 

44 stromů. Nově zde však bude vysaze-
no 44 listnatých stromů, 27 keřů a na 
ploše 548 m2 budou nové extenzivní 
záhony, do nichž bude vysázeno 6 576 
trvalek a travin a 12  056 cibulovin. 
K nim přibude 12 660 nově vysazených 
cibulovin do trávníků v aleji o rozloze 
422 m2 a další plochu 166 m2 pokryjí 
strojově vysázené cibuloviny do trávní-
ku – směs Colorosa v hustotě 200 kusů 
na metr čtvereční.

„Přestože se současné stromy na-
cházejí na rovné ploše, bude se jednat 
o kácení ve ztížených podmínkách, 
a to mezi budovami a v  blízkosti vel-
mi rušné komunikace. Lokalita bude 
samozřejmě vhodně zabezpečena, tak 
aby nedošlo ke kolizi ani s  automobi-
ly, ani s  chodci,“ dodává Andrea Voj-
kovská. Další zásahy vedoucí k celkové 
rekultivaci zeleně v této lokalitě budou 
provedeny na jaře příštího roku.

Sociální pracovníci odboru sociál-
ních věcí se při své práci často setká-
vají s  požadavkem občanů o zajištění 
pomoci nepřizpůsobivým osobám bez 
domova žijícím na ulici. V  některých 
případech se jedná o osoby, které často 
požívají alkohol, jsou špinavé, mnohdy 
nevábné vůně a obtěžující svým chová-
ním okolí, některé jsou agresivní. 

Sociální pracovnice oddělení sociální 
péče odboru sociálních věcí tyto osoby 
pravidelně navštěvují v  místech, kde 
se nejčastěji zdržují, aby jim nabídly 
radu či pomoc. Poskytují jim komplex-
ní sociální poradenství, například při 
zajištění noclehu v  azylových zaříze-
ních, při hledání bydlení, při zajištění 
sociálních dávek, vyřízení osobních 
dokladů, asistenci při jednání s různý-
mi institucemi, při zajištění zdravot-
nické pomoci, při zajištění ošacení či 

pomoc při řešení dalších obtížných si-
tuací.

V mnoha případech tyto osoby nabí-
zenou pomoc odmítají, neboť současná 
situace jim vyhovuje a nechtějí na ní nic 
měnit. Sociální práce s těmito klienty je 
založena na dobrovolnosti, nikoho ne-
lze nutit, aby naši pomoc přijal a sociál-
ní pracovníci musejí za všech okolností 
respektovat vůli klienta. Výjimkou jsou 
situace, kdy takovýto člověk závažným 
způsobem ohrožuje sebe nebo okolí, 
nicméně tehdy ovšem nastupuje práce 
policie. 

I přes veškeré tyto obtíže bu-
dou sociální pracovníci i nadá-
le osoby bez přístřeší vyhledávat
a nabízet jim pomoc při řešení jejich 
nepříznivé životní situace.

Alena Antoszyková

Bezdomovci – klienti 
sociálních pracovníků

Několik věží propojených síťovým 
závěsným systémem s nerezovými 
skluzavkami, provazovými žebříky 
a herními domky v parku Milady Horá-
kové již slouží dětem! Tyto nové oblíbe-
né hrací prvky na ploše 450 metrů čtve-

rečních jsou určeny dětem od 5 do 12 let 
a doplnily hrací sestavy pro nejmenší, 
které zde slouží dětem do pěti let už od 
loňského roku. Zábavu zde najdou děti 
od 12 let, mládež a dospělí, kteří mohou 
využít nové posilovací prvky v areálu.

„Věřím, že nové hřiště zpříjemní ži-
vot občanům v  našem obvodu, zvláště 
dětem,“ komentuje zhruba devítimi-
lionovou investiční akci starostka Pe-
tra Bernfeldová. Investice, zahrnova-
la také opravy veřejné komunikace, 

včetně parkovací plochy pro návštěv-
níky areálu, která se nyní dokončuje. 
Rekonstruováno bylo i oplocení a ne-
chybí ani nový mobiliář.

Vizualizace upravené Sokolské třídy. Zdroj: město Ostrava
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Technické vzdělávání v mateřinkách

Kalendář 2019

Rodičovské skupiny

Oslavili jsme Den seniorů

Senioři zavítali na jih Moravy

Sbírka proti chudobě

Jak předejít nemocem 
dětí?

Ve dnech 6. a 7. října se uskutečni-
la aktivita s  názvem Zručný pedagog 
v  rámci projektu Technické vzdělávání 
v  MŠ (CZ/FMP/11b/01/023), který je 
spolufi nancován z programu INTE-
RREG V-A Slovenská republika – Čes-
ká republika 2014–2020, Fondu malých 
projektů Euroregionu Bílé Karpaty. Do 
projektu jsou zapojeny statutární měs-
to Ostrava, městský obvod Moravská 
Ostrava a  Přívoz, MŠ Blahoslavova 6, 
MŠ Na Jízdárně 19a, MŠ Hornická 43A, 
a ZŠ s MŠ Kornela Mahra z Trnavy (SK).

První část se uskutečnila v MŠ Hor-
nická, kde proběhlo setkání partnerů 
a  pedagogických pracovníků s cílem 
upřesnit harmonogram a aktivity pro-
jektu. Druhá část již byla praktická 

v  podobě dvoudenního kurzu mode-
lování Axmanovou metodou (ATM) 
vhodnou pro rozvoj jemné motori-
ky dětí, kterou absolvovali pedago-
gové v Davidově mlýně. Ti tak získali 
poznatky, které budou následně vyu-
žívat ve výuce či školních kroužcích 
v MŠ.

Kalendář městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz na rok 2019, 
který navazuje na kalendář roku 2018 
s  historickými fotografi emi různých 
míst v  centru, je poprvé možno i za-

koupit.  Kalendáře na rok 2019, které 
tentokráte poukazují na srovnání míst 
z pohledu historického a soudobého, 
jsou k dostání v Ostravském informač-
ním servisu (OIS) za 110 korun. Další zájezd pro dříve narozené po-

řádaný městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz se velmi vydařil, po-

časí všem přálo a program byl více než 
bohatý. Senioři zavítali na jih Moravy, 
kde navštívili bylinkový ráj Sonnen-
tor a Templářské sklepy v Čejkovicích 
u Hodonína. Zájezd byl podpořen do-
tací z Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje. 

INFORMUJEME

Charita Ostrava v rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny a Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost bezplatné účasti na seminá-
ři Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí. Na setkání s pro-
fesionálními zdravotními sestrami se 
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka 
se sníženou pohyblivostí, a získáte sou-
visející informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 15. listopadu od 
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
ulice Charvátská 785/8, Ostrava-Výš-
kovice. Na školení se přihlaste předem 
u Anny Štefk ové, tel. 599 508 533, 
mobil: 731 534 002 nebo e-mai-

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

V rámci kurzu Jak pečovat o nemoc-
ného proběhnou také praktické ukázky 
využívání kompenzačních pomůcek, 
které mohou být nápomocné při na-
plňování potřeb nemocného člověka. 
Kompenzační pomůcky je možné za-
půjčit v charitní půjčovně kompenzač-
ních pomůcek, katalog pomůcek.

Charita Ostrava nabízí pracovní místa 
na plné i zkrácené úvazky pro zdravot-
ní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpo-
kládaný termín nástupu: ihned nebo dle 
dohody. Podrobnější informace na webu: 
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Charita informuje

I letošní velmi oblíbená tradiční osla-
va Dne seniorů, kterou vedení měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz uspořádalo v pondělí 1. října, byla 
velmi pohodová, plná úsměvů, radosti 
a spokojených výrazů. Pro dříve naro-
zené z centrálního obvodu byly připra-
veny hned tři dvouhodinové oslavy, na 
níž nechybělo občerstvení ani bohatý 

kulturní program. Oslav se tak zúčast-
nilo přes 900 seniorů, jimž popřála 

a s mnohými z nich si i popovídala sta-
rostka Petra Bernfeldová. 

U  příležitosti Mezinárodního dne za  vymýcení chudoby, 
který letos připadl na 17. října se zaměstnanci městského úřa-
du Moravská Ostrava a Přívoz připojili ke sbírce potravinové 
pomoci. Přinesli například luštěniny, rýži, cukr, konzervy, 
dětskou výživu i čaje. Výtěžek sbírky byl předán Potravinové 
bance v Ostravě, která následně zajistí přerozdělování potra-
vin neziskovým organizacím, jejichž posláním je doprovázet 
osoby v těžkých životních situacích.

Zveme těhotné a maminky s  dětmi do 4 let na bez-
platný program, který se uskuteční ve středu 14. lis-
topadu od 15.45 hodin v  poradně Cesta těhotenstvím 
(Českobratrská 13). Dětská sestra vysvětlí, jak před-
cházet onemocněním v  podzimním a zimním období 
a jak postupovat, když nemoc propukne. V  případě zájmu 
se přihlaste předem (e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605  329 232). Více na www.dlanzivotu.cz.

VOLNÉ BYTY 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Macharova 945/9 
byt o velikosti 2+1, 63,54 m2

Božkova 990/55 1+1
Macharova 945/9 2+1
Newtonova 1020/18 3+1
Palackého 56/91 2+1, 1+1
Úprkova 985/18 1+1

T 599 442 980
E makler@moap.ostrava.cz

Centrum pomoci
Začátkem listopadu se v  srdci Os-

travy otevře nové Centrum pomoci 
onkologickým pacientům s  názvem 
OVAHELP. V ulici Kostelní 22, kde je 
sídlo tohoto centra, budou pravidelně 
probíhat tematické přednášky, speci-
ální cvičení, zájmové činnosti a lidé 
zde najdou i spoustu informací a pře-

devším podporu, aby na nemoc neby-
li sami. Centrum je členem Ligy proti 
rakovině. Více informací na www.ova-
help.cz

Nezisková organizace Spolu pro 
rodinu nabízí rodičům (párům i jed-
notlivcům) bezplatnou účast na rodi-
čovských skupinách určených pro ro-
diče v partnerském konfl iktu. Jedná se 
o cyklus pěti tříhodinových seminářů 
v  odpoledních hodinách s  tématikou 
rodičovské odpovědnosti, rodičovství, 
partnerských vztahů, emocí, výchov-
ných přístupů k dětem.  Semináře vede 
zkušený lektor – psycholog. Součástí je 
nabídka hlídání dětí v  průběhu semi-

náře i úhrada MHD v  rámci Ostravy. 
Semináře se konají v pronajatých pro-
storách v  centru města. Více infor-
mací získáte u paní Novákové na tel. 
737 208 548.

Projekt „Podpora a rozvoj náhradní 
rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/00
00799, je spolufi nancován z prostředků 
ESF v rámci Operačního programu Za-
městnanost a státního rozpočtu.


