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Prvňáčci usedli do lavic

ÚVODNÍK

Milé čtenářky a milí čtenáři,

První školní den nastoupilo do prvních tříd v Moravské Ostravě a Přívozu 443 prvňáčků, které ve školních lavicích přivítali radní našeho obvodu. V ZŠ Zelená předala dárky
dětem v podobě kornoutu s bonbóny a trička starostka Petra Bernfeldová. Ta dětem také popřála hodně štěstí, krásných zážitků a aby se všem ve škole líbilo.

Dotace pro rok 2019

V pátek 21. září vyjelo 36 starostů a místostarostů, včetně starostky našeho obvodu
Petry Bernfeldové, na tradiční Cyklojízdu starostů. Peloton vyjel ze Staré Bělé, zamířili
přes další obvody k workoutovému hřišti v Komenského sadech a dále pak na Slezskou
Ostravu, kde byl cíl třicet jedna kilometrů dlouhé trasy.

Městský obvod Moravská Ostrava
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 práce a vytváření lepších podmínek pro zdravotně postižené.
O jejich získání se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, vyjma poskytovatelů registrovaných sociálních služeb,
které od 1. do 30. listopadu letošního

roku podají žádost na předepsaném formuláři. Ten bude 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.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
POZOR!
Volby
do zastupitelstva
V pátek 5. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin
proběhnou v České republice volby
do zastupitelstev obcí. V městském
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
budeme volit komunální zastupitele
ve 47 volebních okrscích nejen pro
městský obvod, ale i pro město Ostravu.
Veškeré podrobné informace
jsme vám přinesli už v zářijovém
čísle měsíčního zpravodaje Centrum, jako např. kdo může volit,
jak toto právo prokázat, o doručení hlasovacích lístků a o způsobu
hlasování, o stálém seznamu voličů
a jeho dodatku pro cizince s pobytem v městském obvodu, o vyřízení
„volebních“ občanských průkazů,
o možnosti volit do přenosné volební schránky v případě zdravotních potíží, o umístění volebních
místností a o volební místnosti pro
ty, kteří mají trvalý pobyt veden na
úřední adrese. Pokud jste tyto informace nezaznamenali nebo pokud
vás zajímají další informace k volbám, můžete si je najít na našich
webových stránkách www.moap.
cz pod Informačním rozcestníkem
v sekci Volby 2018.

Upozorňujeme na možnou
vadu (proděravělých) hlasovacích lístků pro volby do
Zastupitelstva města Ostravy. Hlasovací lístek si můžete
vyměnit na informacích v budově radnice (náměstí Dr. E.
Beneše 555/6, 729 29 Ostrava) nebo přímo ve volební
místnosti.

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 3. listopadu 2018. Ti, kteří neobdrželi písemnou
pozvánku, se mohou přihlásit 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.

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 informací bude na facebooku a webu.

MŠ Křižíkova slaví
50. výročí
Mateřská škola
Křižíkova slaví letos 50 let od svého založení. Tímto
zveme všechny bývalé paní ředitelky
této školy, bývalé i současné paní učitelky, kuchařky, uklízečky a jiné zaměstnance mateřinky.
Zveme také všechny děti, i ty dnes už
dospělé, jejich rodiče i prarodiče. Přijďte
všichni 11. října v 15.30 hodin na zahradu MŠ Křižíkova, kde toto významné výročí společně oslavíme! Program
a občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás

levizních 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 webového portálu 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 poškozené značky, zničený mobiliář, díry v silnicích a na chodnících, ale
i stromy, které se po zimě nezazelenaly
a další.

Aktuality z obvodu
Sledujte naše webové stránky včetně
videozpravodajství a facebooku. Na
všech těchto informačních kanálech
vás informujeme o aktuálním dění
v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete
zde nabídku volných bytů i nebytových
prostorů, pozvánky na nejrůznější akce
i oficiální tiskové zprávy.
Ve videozpravodajství se kromě aktualit můžete seznámit s činnostmi jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout
záběry z již proběhlých akcí.
Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
a videozpravodajství funguje na hlavní
straně webových stránek www.moap.
cz, a naleznete ho i na www.youtube.
cz a sledovat ho můžete i na svých te-

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

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

komunikace, chodníky, parkoviště,
domy, školy i celá sídliště centrálního
obvodu postupně procházejí rekonstrukcemi a opravami. Mění se celá náměstí, ale i parky v našem obvodu, přibývají dětská hřiště a není to tak dávno,
co i v okolí řeky Ostravice vzniklo hned
několik relaxačních zón, které jsou dnes
hojně využívány. Přibývá zeleně a barevná škála květin rozzářila mnoho ulic.
Takřka nepřetržitě se pořád někde něco
děje, jen to možná nestíháme sledovat…
Jsme rádi, že se nám v posledních
osmi letech podařilo investovat nemalé prostředky například do revitalizace
sídliště Fifejdy II i sídliště Šalamouna.
Každoročně krok za krokem jim v jednotlivých etapách dodáváme novou tvář.
A pořád pokračujeme. Stavíme tolik potřebná parkovací místa a bojujeme za to,
aby zde přednostně mohli parkovat naši
občané, kteří tu žijí. I proto jsme zavedli
parkovací zóny. Do nového kabátu jsme
oblékli také mnoho mateřských a základních škol v našem obvodu, opravili
zahrady i sportovní zázemí.
Je dobře, že dnes už tolik nemusíme
bojovat s otázkou hazardu jako v roce
2010, kdy jsme obvod začali řídit. V té
době bylo v provozovnách více než 1700
hracích přístrojů, z toho 375 výherních
hracích automatů a 1360 videoloterijních
terminálů, které povoluje Ministerstvo
financí ČR. Takřka okamžitě jsme v rámci svých možností zavedli v nájemních
smlouvách k našim nebytovým prostorům klauzuli o zákazu provozování hracích přístrojů. A na konci roku 2011 se
nám podařilo prosadit ve vyhlášce města celoplošnou regulaci hazardu pro celé
naše území. Dnes je v obvodu celkem 441
herních zařízení v devíti povolených kasinech. A zabýváme se intenzivně také
problematikou ubytoven a míst, kde se
zdržují nepřizpůsobiví lidé. Konkrétním
příkladem toho, že oprávněné stížnosti
občanů nenecháváme bez povšimnutí, je
loňské ukončení provozu Domu na půl
cesty v ulici Sokolské 62.
Klíčovou otázkou pro nás je také oživení centra. Když se před lety některé obchody a restaurace přemístily do
obchodní zóny v Nové Karolině, věřili
jsme, že se nám podaří dostat lidi zpět
na Masarykovo a Jiráskovo náměstí i do
okolních ulic. A podařilo se! Dnes centrum města žije od ledna do prosince
nejrůznějšími akcemi a lidé sem čím dál
častěji přicházejí i do příjemných kaváren
a restaurací, které přibývají. Střed města
se neustále mění a vyvíjí. A spoustu akcí,
které pořádáme prostřednictvím našeho
Centra kultury a vzdělávání, jsme dokonce oblékli do nového kabátu. Nově jsme
začali pořádat Rozmarné slavnosti řeky
Ostravice, oblíbenou akci Písek v centru,
Svatomartinské slavnosti, které se již blíží,
a spoustu dalších akcí, které lákají nejen
naše občany, ale i lidi z celého regionu
zavítat právě k nám do centra. Jak je vidět,
v centru se stále něco děje. Zatímco některé dobré skutky a projekty děláme v tichosti, u jiných si dáváme záležet na tom,
aby o nich bylo slyšet. A tak to má být!
Petra Bernfeldová, starostka
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ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK
ZŠ Nádražní je již potřetí
ekologickou školou
Moravskoslezský kraj již dvanáctým
rokem oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy
a osvěty a vzdělávání k udržitelnému
rozvoji. Porota této celokrajské soutěže
všech škol a školských zařízení ocenila
především aktivní zapojení ZŠ Nádražní
do mezinárodního projektu Tajný život
města – Questing a uspořádání semináře dobré praxe v oblasti EVVO pro
pedagogy a ekotýmy Moravskoslezského kraje.
„Věříme, že tento obrovský úspěch

bude ještě více motivovat žáky k ještě
většímu zapojení do akcí na ochranu
přírodu, a že se myšlenky šetrného
chování k přírodě podaří prosadit nejen
v naší škole,“ řekla Zuzana Holubová,
koordinátorka EVVU.
Soutěž vyhlašuje Moravskoslezský
kraj na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji.
Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity
škol a školských zařízení včetně práce
pedagogů.

Nové dětské hřiště
V loňském roce vedení městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
rozhodlo o realizaci první etapy výstavby dětského hřiště v sadu Dr. M.
Horákové s hracími prvky pro děti ve
věku do 5 let. V letošním roce akce
pokračovala 2. etapou, tak aby mohl
být areály využíván i staršími dětmi.
„Veřejnou zakázku na zhotovitele této
2. etapy jsme vyhlásili v květnu a samotná realizace začala v době prázdninových měsíců. Stavba je nyní těsně
před dokončením. Věřím, že nové hřiště zpříjemní život občanům v našem
obvodu, zvláště dětem. Právě jim jsou
totiž určena i nová houpadla na hřišti
pro nejmenší a především zcela nová
kombinovaná hrací sestava pro děti ve
věku od 5 do 12 let,“ komentuje inves-

tiční akci starostka Petra Bernfeldová.
Na ploše 450 metrů čtverečních tak
již nyní stojí několik věží propojených
síťovým závěsným systémem s nerezovými skluzavkami, provazovými žebříky a herními domky. Pro děti starší
12 let je určeno i posilovací stanoviště
s pěti posilovací prvky. Zhruba devítimilionová investice zahrnovala také
opravy veřejné komunikace, včetně
parkovací plochy pro návštěvníky areálu a manipulační plochy pro zásobování. Zrekonstruováno bylo i oplocení
a nechybí ani nový mobiliář.
Areál dětského hřiště se nachází
v bezprostřední blízkosti minigolfového
hřiště, které jsme před lety po delší době
chátrání zprovoznili. Přístup na hřiště je
i přes tento minigolf.

Badatelská výuka na ZŠ Matiční
Prostřednictvím programu Podpora
vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí se v Základní škole
Matiční realizuje projekt Bádání napříč
výukou. Žáci provádějí různé pěstitelské
činnosti, při kterých si ověřují teoretické
poznatky z předmětů pěstitelství a chovatelství, pracovní činnosti, výchova ke

zdraví, přírodopis a chemie. Badatelským místem jsou různé prostory školy, kde pro svou činnost žáci čtvrtých až
devátých ročníků využívají zakoupený
skleník, pařeniště a nádrže na dešťovou
vodu. Seznamují se tak nejen s reakcemi
rostlin na uměle vytvořené podmínky,
ale i s aktuálním ekologickým problémem nedostatku vody v krajině a potřebou jejího zadržování. Tento projekt
je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

KOUZLO OKAMŽIKU

Ve středu 19. září se uskutečnil zájezd
pro seniory Moravské Ostravy a Přívozu
do skanzenu ve Strážnici. Účastníci si
prohlédli lidové stavby vybavené soudobým nábytkem, předměty denní potřeby

i figuríny v krojích představující život
venkovského obyvatelstva.
Následovala hodinová vyhlídková
plavba po Baťově kanálu podél zámeckého parku, skanzenu a centra města do
přírodní části kanálu.
Akce jsou realizovány v rámci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP, který je podpořen dotací
z Moravskoslezského kraje.

KALEIDOSKOP
ČESKOvníčky
máme zpátky!

Prázdniny skončily, ale letní dny
v Mateřské škole Varenská pokračují
dál. Do školky se vrátily nejen děti, ale
i jejich cestovatelské deníčky ČESKOvníčky. Vyplněné stránky, obrázky a fotografie jsou krásným důkazem toho, že
je děti poctivě nosily po svých toulkách
naší českou zemí. ČESKOvníčky v mateřské škole zahájily projekt LÍPOhrátky
věnovaný 100. výročí založení republiky, financovaný statutárním městem
Ostravou.
V rámci tohoto projektu čeká na děti
k této příležitosti speciálně vytvořený
pracovní sešit, jenž je hravou formou
seznámí s kouskem české historie. Co
všechno ještě chystáme? Je toho mnoho. Ukázky tradičních řemesel, bádání
v knihách a encyklopediích, ochutnávky českého jídla… A hlavně – 24. října
uspořádáme velkou slavnost! Společně
vysadíme na zahradě školy památeční lípu a zapíšeme ji coby památeční
strom v rámci celorepublikové akce
Stromy svobody. Na vše a na všechny
se moc těšíme.
Jitka Severinová
a Stanislava Korcová

Čtení pomáhá

Výsledky ankety
Od března do konce června probíhala
na všech pracovištích Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
anketa Spokojenost občanů s úřadem.
Rádi bychom všem poděkovali za hojnou účast a nyní již přinášíme výsledky. Dotazované oblasti byly hodnoceny
známkami jako ve škole, jednička byla
to nejlepší a pětka to nejhorší možné
ohodnocení. Vstřícnost, ochotu, odbornost i celkové chování zaměstnanců

úřadu jste ohodnotili průměrnou známkou 1,11, a to považujeme za výborný
výsledek a velmi nás vaše spokojenost
těší. Oblast dostupnosti úřadu, pohodlí
při čekání, orientace v budově či čekací dobu jste ohodnotili průměrnou
známkou 1,37. I tato známka nás potěšila, což ovšem neznamená, že s vašimi
připomínkami a náměty nebudeme dále
pracovat ve snaze o další zlepšení v problematických oblastech.

Regenerace sídlišť
K výraznějším investičním akcím
v městském obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz v letošním roce patří i realizace XIII. etapy regenerace sídliště Fifejdy
II, které postupně obvod opravuje už od
roku 2010. Jen v letošním roce putovalo
do tohoto sídliště celkem 12,2 milionu
korun a na jaře rozhodlo vedení obvodu
o dokrytí investice zhruba 8 miliony korun z výsledku hospodaření roku 2017.
„Regenerace tohoto sídliště, v němž mají
domovy tisíce našich občanů, není vůbec snadná. Domy zde byly postaveny
před několika desítkami let a po celou dobu se zde takřka neopravovalo,
jen drobnosti. I proto jsme se zapojili
do státního projektu regenerace sídlišť
a stali se v čerpání těchto dotací jedním
z nejúspěšnějších obvodů v ČR. Získané
miliony korun šly ihned k našim občanům,“ vysvětluje starostka Petra Bernfeldová. A tak se v letošním roce dočkaly opravy prostory ohraničené ulicemi
Hornopolní, Lechowiczovou a Gen. Janouška. Etapa zahrnovala i navýšení

počtu parkovacích stání s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování
v této lokalitě. Dále optimalizaci pěších
tras, rekonstrukci vozovek, chodníků,
úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadbu zeleně, drobnou
architekturu, mobiliář a úpravu zeleně.
A pokračuje se i v regeneraci sídliště
Šalamouna, a to 7. etapou v hodnotě
16 milionů korun. Na jaře pak vedení
městského obvodu rozhodlo o dokrytí
investice 7 miliony z výsledku hospodaření roku 2017. Upraven bude vnitroblok tvořený ulicemi Na Jízdárně,
Zelenou, Na Široké a Dr. Malého. A regenerací prošla i část ulice Zelené, kde
budou opraveny chodníky a cesty, budou zde zredukovány nevyužívané trasy
a naopak doplněny takzvané šlapákové
cesty. Upraveno bude i veřejné osvětlení pro zvýšení bezpečnosti na sídlišti.
A samozřejmě na veškeré práce navazují i terénní a sadové úpravy, výsadba
stromů, doplnění drobné architektury
a doplnění míst pro kontejnerová stání.

Ve školním roce 2017/18 se ZŠ
Nádražní zapojila do projektu Čtení pomáhá. Cílem tohoto projektu
je pomoc těžce nemocným dětem,
nemocnicím, dětským domovům,
chráněným dílnám a dalším lidem či
organizacímv nouzi. Do projektu se zapojili žáci 5. až 9. ročníků, kteří měli
za úkol přečíst knihu z nabídky a poté
úspěšně vykonat test. Následně se
rozhodovali, kterému z projektů svou
četbou přispějí. Jako škola jsme takto
pomohli chlapci Vaškovi, který potřeboval nový elektrický vozík. Dále jsme
vybrali porodnici, které jsme přispívali
na vybavení přístroji pro nedonošené
děti. Žáci se také rozhodli svou četbou
přispívat na projekt Doprovázíme děti
s postižením do školy. Knihy k přečtení vybírá odborná porota v čele se
Zdeňkem Svěrákem a jejich počet se
neustále zvyšuje.
Také v letošním školním roce
2018/2019 se budeme aktivně podílet
na pomoci lidem v nouzi. Žáci si již
nyní vybírají knihy, které jsou jim svým
obsahem blízké, a těší se, že budou moci
poslat finanční podporu dětem, které ji
potřebují.
Gabriela Holaňová,
Ivana Šmídová

Významné akce
ZŠ Gen. Píky připravuje dvě velké
akce. Ta první se uskuteční v úterý
9. října a půjde o projektový den s názvem 100. výročí ČSR. Ve vestibulu
školy bude nainstalována výstava, která zdokumentuje významné mezníky
existence obnoveného samostatného
státu. Žáci vyrábějí figuríny, které budou představovat významné osobnosti,
jež se podílely na formování státnosti
v novodobých dějinách. Dobové zbraně
a uniformy pro nás zajišťuje klub vojenské historie a Československá obec
legionářská, kterým touto cestou moc
děkujeme.
Další významnou akcí je školní akademie, která se uskuteční ve středu
24. října v 16 hodin v Domě kultury
města Ostravy.
Marcela Popalová
a Pavla Nikolova
Tit. Jméno Příjmení
název odboru
funkce
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
E
T
M

dlouheprijmeni@ostrava.cz
+420 599 442 000
+420 000 000 000
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V CENTRU DĚNÍ

Flashback aneb Vracíme se v čase…
Když má dům novou fasádu, ulice
nový povrch nebo náměstí opravenou
kašnu, všimne si toho většinou každý.
Drobné úpravy v podobě nových květinových záhonů, sadových úprav, doplnění mobiliáře nebo úklidu ulic však
už lidé vnímají méně. Přesto městský

a chodníků i sběrače psích exkrementů.
Navíc v ulicích obvodu denně pracuje
okolo 50 zametačů a 30 pracovníků
údržby veřejné zeleně. Zhruba čtyři
týdny odklízejí největší nánosy posypu
i nepořádek nastřádaný v době zimních
měsíců. Na jarní úklid pak navazuje

obvod investuje každý rok nemalé prostředky i do těchto akcí. A jako jediný
v Ostravě z vlastních prostředků hradí
i pravidelné zónové čištění komunikací,
které probíhá každou středu od jara do
podzimu.

pravidelné zónové čištění jednotlivých
ulic, ke kterému se současné vedení
městského obvodu vrátilo v roce 2016
po dlouhé dvacetileté pauze. Úklid se
osvědčil, technické služby na tuto činnost vyčlenily dva samosběrné stroje,
tlakový čisticí vůz, plošinu na ořez větví
i kropicí vůz – prachostřik – a tlakový
čistič kanalizací. V průběhu roku jsou
kanálové vpusti v centru obvodu kvůli
parkování nepřístupné. V uplynulém
roce se jich však díky zónovému čištění
vyčistilo 677! Navíc od jara do podzimu
tyto úklidové stroje sesbírají až 4 tisíce
tun smetků! A protože je jasné, že co se

Opravujeme
i čistíme!
Každé jaro vysílají Technické služby
Moravská Ostrava a Přívoz do ulic čtyři
samosběrné vozy, dva nové čisticí a mycí
stroje, kropicí vůz, zametače cyklostezek

ZAOSTŘENO
Říjnové zónové
čištění
Každou středu provádějí Technické
služby Moravská Ostrava a Přívoz 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 3. října bude provedeno zónové
čištění v ulici Lechowiczově a na parkovišti Gama, 10. října pak v ulicích
Macharova, Na Můstku, Gebauerova
a Orebitská, 17. října v ulicích Sadová,
Budečská a Vítězná, 24. října v ulici Vítězné v oblasti křížení s ulicí Hrušovskou a dále v ulici Sadové v oblasti křížení s ulicí Sokolskou a poslední říjnovou
středu, 31. října , pak v ulicích Gorkého,
Dostojevského, Tolstého a Valchařské.
Toto bude poslední zónové čištění v letošním roce.

neuklidí, to lidé vydýchají, požadovalo
vedení centrálního obvodu, aby i město
Ostrava čistilo silnice I. až III. třídy na
území obvodu častěji než je zákonem
dáno. A povedlo se, radní města letos
v květnu rozhodli o nadlimitním čištění krajských a státních cest prostřednictvím Ostravských komunikací.
V horkých letních dnech pak centrem
Ostravy projíždějí prachostřiky, které kropí rozpálené chodníky, osvěžují
vzduch a snižují prašnost. A následuje
podzimní úklid. Své o tom vědí zaměstnanci Technických služeb MOaP,
kteří se každý rok v říjnu pouštějí do
boje s pestrobarevným přívalem listí.
Mimochodem, každoročně je do OZO
Ostrava odvezeno zhruba 200 tun listí
a 800 tun biologického odpadu! Na podzimním úklidu se podílí opět desítky zaměstnanců, kteří mají k dispozici osm
zádových a čtyři ruční fukary, a také
osoby vykonávající veřejně prospěšné
práce. Do ulic vysílají technické služby
obvykle čtyři samosběry, dvě kontejnerová vozidla, podle počasí i dva kropicí
a mycí vozy, sedm zahradních sekaček
se sběrem a traktorovou sekačku Peruzzo se sběrem.
A od roku 2015 probíhá na základě
rozhodnutí vedení městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz také generální listopadový úklid ulic, parkovišť
a kanálových výpustí, který se stal tradicí. A likvidují se rovněž černé skládky – především v oblasti Přívozu –, či
nepořádek u kontejnerů. A pak se již
chystají pracovníci technických služeb
na zimu. Jen pro loňskou sezonu měli
připraveno 800 tun soli…

O pořádek v centrálním obvodu se starají i dobrovolníci…
Úklid v našem obvodu zajišťují
především Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz a město Ostrava
vysílá také pracovníky Ostravských
komunikací. Čím dál častěji se však
připojují i školy a nejrůznější organizace a dobrovolníci. A právě k dobrovolnickému dni s názvem Dny,

kdy pomáháme, který již podvanácté
pořádal Pivovar Ostravar, se v pátek
14. září připojili i zaměstnanci Úřadu
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. Spolu s pracovníky ostravského pivovaru natírali lavičky v sadu
Dr. Milady Horákové a vysazovali
záhony v parku Železárenská. O čtyři

dny později, v úterý 18. září, se pracovníci úřadu přidali k zaměstnancům
Technických služeb MOaP a pomáhali
zvelebit park v ulici Slovenské. Od půl
deváté do dvou hodin odpoledne vysazovali uprostřed parku záhon, jehož
součástí jsou hortenzie, růže a trvalky.
A vysadili také deset okrasných stromů.

Dobrovolnický den byl realizován prostřednictvím projektu Estetizace parku
v ulici Slovenské, na který Technické
služby Moravská Ostrava a Přívoz,
příspěvková organizace centrálního
městského obvodu, získaly finanční
příspěvek 123 tisíc korun od OZO Ostrava z programu Zelená pro Ostravu.
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Handicapovaní stolní tenisté z 37 zemí bojovali o medaile
Ve čtvrtek 20. září zahájila starostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová ve sportovním
areálu v ulici Varenské v Ostravě již 13. ročník mezinárodního
turnaje handicapovaných stolních tenistů Czech Open 2018 –
Para Table Tennis.
Letošního turnaje se účastnilo 258 hráčů a hráček z 37
zemí světa, z toho 104 vozíčkářů, dále 77 členů realizačních
týmů a 70 rozhodčích. Turnaj tak společně s delegáty a klasifikátory hostil rekordních 420 účastníků! Péči o postižené zajišťoval 200členný organizační tým členů TJ Ostrava,
studentů Střední školy společného stravování z Ostravy-Hrabůvky v roli průvodců jednotlivých delegací, žáků ZŠ
Gen. Píky z Moravské Ostravy jako podavačů míčků a dalších dobrovolníků.

INFORMUJEME
Zrekonstruovaná piazzeta
V polovině září byly slavnostně odhaleny tři studentské sochy v prostoru
piazzety u Komerční banky. Na náměstíčku je po rekonstrukci nová žulová dlažba, speciální osvětlení a lavičky.

Součástí rekonstrukce byla i instalace
sloupů pro vystavování uměleckých
děl. Ta se budou postupně obměňovat
ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity.

Vše pro seniory

Basketbalový reprezentant navštívil náš obvod
Při cestě do Pardubic na sraz reprezentačního týmu, se krátce zastavil
v Ostravě český reprezentant v basketbale Jan Veselý. Při své návštěvě
zavítal na radnici městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, kde navštívil starostku Petru Bernfeldovou
a místostarostu Víta Macháčka. Ve
společnosti svého otce, ředitele ZŠ
Gen. Píky 13 A, předal Jan Veselý
oběma představitelům městského obvodu svůj dres Fenerbahce Istanbul,
kde momentálně působí.
V průběhu návštěvy společně diskutovali o našich šancích v basketbalové
kvalifikaci na mistrovství světa v Číně,
o jeho basketbalových začátcích či
o sportovním dění v našem regionu.
Jan Veselý podpořil rovněž připravovaný projekt a následnou realizaci výstavby sportovní haly při ZŠ Gen. Píky,
která by byla velkým přínosem pro náš
mládežnický basketbal v Ostravě. -jv-

Krásný Kuří rynek

VOLNÉ BYTY
NSURQiMPXIRUPRXYêEČURYpKRĜt]HQt

Dobrovského 994/33
1+1 byt
38,98 m2
VOLN² BYT:
Božkova 990/55
Dobrovského 994/33
Hornopolní 2851/49
Maroldova 2987/1
Maroldova 2992/3
Newtonova 1020/18
Palackého 56/91
Spodní 2147/32
Úprkova 985/18
Zákrejsova 972/9

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

1+1
1+1
1+0
1+0
3+1
3+1
2+1, 1+1
2+1
1+1
1+1

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

Oficiálně se druhé nejznámější ostravské náměstí jmenuje Jiráskovo, ale starší obyvatelé mu říkají odnepaměti Kuří rynek.
Název se traduje od doby, kdy se zde konaly trhy a prodávala se
nejen zelenina a ovoce, ale i slepice a kuřata – „po našemu“ kury.
Náměstíčko bylo v posledním desetiletí zkultivováno –
všechny domy, s výjimkou jednoho na rohu do Reální ulice,
jsou dnes opraveny, byly otevřeny nové obchůdky i restaurace.
Přes Kuří rynek chodím každý všední den, vnímám jeho
neopakovatelnost, a teď se doslova každé ráno těším na krásnou realistickou sochu Leoše Janáčka, která zde byla nedávno
péčí městského obvodu instalována. Byl to skvělý počin, socha
patří k městu, dodává místu atmosféru. K Malaze patří Picasso,
k Příboru S.Freud, k Ostravě patří Janáček.
Jsem ráda, že jsme Filozofickou fakultu Ostravské univerzity
vybudovali hned za rohem, v ulici Reální, že naši absolventi
budou mít krásné vzpomínky na studentská léta.
Eva Mrhačová, Filozofická fakulta OU

Charita informuje
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné
účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. října od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ulice
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
V rámci kurzu Jak pečovat o nemocného proběhnou také
praktické ukázky využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného
člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní
Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek.

V pátek 19. října se od 9 do 12 hodin
koná v Domě kultury města Ostravy tradiční akce pro seniory a jejich rodinné
příslušníky. Na jednom místě naleznou
návštěvníci akce prodejní výstavu, přednášky, besedy, internet, zdravotnická
měření i s konzultací a mnoho dalšího.
Vstup na všechny programy je zcela
zdarma.
Pro všechny je připraveno měření
tlaku, tuku, stanovení výškováhového
poměru, případně konzultace s výživovým odborníkem – nutričním terapeutem. Na výstavě bude k prodeji široká škála užitečných zdravotnických
pomůcek, nejrůznějších drobností, na-

bídky pobytů, včetně aktivních klubů
seniorů. Po celý den budou v provozu
poradenská centra, v nichž se budou
návštěvníkům věnovat odborníci, kteří
rádi poradí, například s tím, jak postupovat v obtížné sociální situaci, na
jaké dávky a služby sociální péče máte
nárok, podají podrobnosti o službách
osobní asistence pro seniory a další.
Prostřednictvím krátkých přednášek
se účastníci dozvědí o nebezpečí komunikačních prostředků v seniorském
věku či jak nenaletět „šmejdům“. Akci
ve spolupráci se Magistrátem města
Ostravy pořádá DTO CZ (dříve Dům
techniky Ostrava).

Ostrava bude zjišťovat, jak bezpečně
se ve městě cítíte
V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak
bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí. Stane
se tak v rámci projektu finančně podpořeného Technologickou agenturou ČR.
Výzkumu se může zúčastnit kdokoliv.
Tým složený z pracovníků VŠB – Technické univerzity Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, katedra geoinformatiky) ve spolupráci s Magistrátem
města Ostravy bude zkoumat to, jestli se
lidé cítí ve svém bydlišti bezpečně, a pokud ne, co město může udělat pro to, aby

se cítili bezpečněji. Zároveň bude možné
v rámci výzkumu zjistit, které lokality se
jeví jako problémové, a porovnat tyto
výsledky se záznamy policie.
Výsledky dotazníků budou sloužit
jako další zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii. Pro radnici
bude analýza sloužit jako podklad pro
plánování aktivit v oblasti prevence kriminality.
Dotazník bude otevřený během října
a můžete ho vyplnit online na adrese
www.mapybezpecnosti.cz.

Kalendář 2019
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz vydal v těchto dnech kalendář
na rok 2019 navazující na loňský úspěšný kalendář s historickými fotografiemi
našeho obvodu, jenž vzbudil u široké veřejnosti velký ohlas. Ten na rok 2019 se
zaměřil na srovnání nejrůznějších míst
v centru Ostravy prostřednictvím historických a současných fotografií. Na
vzniku kalendáře se podílelo mimo jiné
také Ostravské muzeum a Střední umělecká škola v ulici Poděbradové, jejíž

studenti zajistili focení míst a grafiku.
I proto první výtisky nového kalendáře
předala ve čtvrtek 20. září starostka Petra Bernfeldová právě studentům. Při té
příležitosti jim rovněž poděkovala za
spolupráci a kreativitu, kterou při tvorbě
kalendáře projevili. Lidé si budou moci
zakoupit kalendáře prostřednictvím Ostravského informačního servisu (OIS)
u Elektry. Zatím bude vyčleněno 100
kusů, v případě velkého zájmu uvolníme do prodeje další.
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