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Pozor změna! 
Úřední hodiny radnice obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz jsou v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek byl čas upra-
ven podle návštěvnosti od 8 do 14 hodin. 

Velikonoční jarmark 
Blíží se Velikonoce a s nimi jarmark, jímž 
v čase před tímto významným křesťan-
ským svátkem už pravidelně ožívá Jirás-
kovo náměstí. V letošním roce se mezi 
stánky plné rozmanitých výrobků budete 
moci vypravit ve dnech 1.  až  3.  dubna 
a nasát radostnou předvelikonoční atmo-
sféru, kterou dokreslí slovácký verbuňk, 
kapely z Moravy, Slovenska i Polska nebo 
také trombitáši, jejichž extrémně protáhlé 
hudební nástroje důvěrně znáte z jedné 
nejmenované reklamy. Diváky se do děje 
a odlehčené velikonoční nálady bude sna-
žit vtáhnout společnost herců a šermířů 
Keltík a náměstím se rozezní cinkání zvo-
ničky i zvuk flašinetu. A jaký by to byl Veli-
konoční jarmark bez zručných řemeslníků 
z nejrůznějších koutů Moravy a bez sym-
bolů jara? Ty budou na Kuřím rynku zastu-
povat nejen mláďata domácích zvířat, ale 
také zelenající se stromy, na jejichž zdobe-
ní se budou podílet děti z mateřských škol 
obvodu. Hlavní doprovodný program bude 
zahájen vždy v 15 hodin a potrvá do šesté 
hodiny večerní. Jarmark organizuje Kultur-
ní zařízení Gama, které je součástí Centra 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava.

Výzva 
Městský obvod bude realizovat, v případě 
získání dotace z Nadace Proměny v rám-
ci grantové výzvy Městské parky, úpravy 
parku v sadu Milady Horákové. Vyzýváme 
občany našeho obvodu nebo občanská 
sdružení apod., aby zasílali na adresu aska-
va@moap.ostrava.cz své podněty a návrhy 
pro nové funkční, kulturní a sportovní vyžití 
tohoto parku. Více na www.moap.cz

Videozpravodajství 
Víte, jaké kroky činí radní městského ob-
vodu v otázce zlepšení parkování? Sly-
šeli jste, že Mateřská škola Blahoslavova 
oslavila padesáté výročí? Má vaše dítě 
problémy s učením a nevíte si s ním rady? 
Podívejte se na lednové videozpravodaj-
ství městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz! Naleznete zde i samostatný roz-
hovor se starostkou Petrou Bernfeldovou 
o znovuoživení centra, o zajímavostech 
obvodu a o práci starostky. 

V následujícím díle videozpravodajství 
se pak můžete těšit nejen na reportáž 
z masopustního veselí, ale přineseme i ak-
tuální informace z únorového zasedání za-
stupitelstva a především oslovíme dalšího 
člena vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz a položíme mu tři otázky. 
Sledujte naše videozpravodajství, které už 
téměř rok funguje na hlavní straně webo-
vých stránek www.moap.cz a naleznete ho 
i www.youtube.cz. 

centrum
zPrAVODAJ

Vážení  
spoluobčané,

vedení našeho městského obvodu si 
plně uvědomuje, že uspokojováním 
potřeb svých občanů neplní pouze 
jednu z povinností uložených zákonem 
o obcích, ale především vytváří podmínky 
pro spokojený život v našem obvodu. 
Je zřejmé, že věkový průměr obyvatel 
v celé republice, a tedy i u nás, se stále 
zvyšuje a také přibývá těch, kteří např. 
v důsledku věku nejsou bez pomoci 
schopni zvládnout péči o vlastní osobu 
a domácnost. Právě jim jsou určeny 
sociální služby, které náš obvod poskytuje, 
a to pečovatelská a odlehčovací služba.
Jejich vysoká úroveň a kvalita 
poskytování jsou již dlouhodobým 
trendem. Svědčí o tom nejen rostoucí 
počet uživatelů, který u pečovatelské 
služby v loňském roce dosáhl téměř 200, 
ale především jejich spokojenost 
vyjádřená děkovnými dopisy či kladným 
vyjádřením v dotazníkovém šetření. 
Obdobná situace je u odlehčovací 
služby, kde se setkáváme s pochvalným 
hodnocením zejména ze strany 
rodinných příslušníků osob, o které 
pečujeme. Rostoucí zájem o naše sociální 
služby ze strany občanů se projevil také 
zvýšeným počtem úkonů prováděných 
pečovatelkami. Snažíme se poskytovat 
tyto služby prostřednictvím vzdělaných 
a odborně zdatných pečovatelek 
i sociálních pracovnic. Proto jsme se 
zapojili do projektu Další vzdělávání 
pracovníků v sociální práci, který je 
financován z evropských fondů. Podařilo 
se nám tak ušetřit kolem 100 tisíc korun 
z rozpočtu obvodu, a přitom realizovat 
vzdělávání v průběhu celého roku 
pro všechny pracovníky v sociálních 
službách. Zároveň se šest našich 
pečovatelek může pochlubit Evropským 
certifikátem v sociální péči – ECC.
Každoročně se může široká veřejnost 
s našimi službami blíže seznámit 
například na celoměstských akcích Lidé 
lidem či na Gerontologických dnech, 
kterých se jako jeden z mála městských 
obvodů pravidelně zúčastňujeme. Kvalita 
našich sociálních služeb byla oceněna 
také ze strany Moravskoslezského kraje, 
který nám původně přidělenou státní 
dotaci na sociální služby navýšil téměř 
o 1 milion korun. Vážení spoluobčané, 
věřím, že naše práce v oblasti sociálních 
služeb bude pro vás i nadále přínosem.

 Vít macháček, místostarosta (KSČm)

recyklace hrou 
žáky ZŠ nádražní 
inspirovala…  
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Děti z mateřinek 
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Janských Lázní 
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ÚVODnÍK ZPrÁVY

Již 7. ročník masopustu v úterý 
17. února doslova roztančil a rozve-
selil Masarykovo náměstí i přilehlé 
ulice. Podle tradice se masopust ko-
nal v úterý před Popeleční středou 
a maškarnímu průvodu předcházelo 
slavnostní udělení masopustního 
práva z rukou starostky městského 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz Petry Bernfeldové (na fotografii 

uprostřed). „Akce, kterou každoroč-
ně pořádá Ostravské muzeum a v le-
tošním roce ji podpořilo zajištěním 
jarmarku i naše Centrum kultury 
a vzdělávání, se opět velmi vydařila. 
Masopust probíhal v době ostrav-
ských jarních prázdnin, o to víc nás 
všechny potěšila velká účast lidí na 
náměstí, a to i těch, kteří se v mas-
kách zapojili do masopustního prů-

vodu. Ten vycházel z Masarykova 
náměstí a pokračoval přes Jiráskovo 
náměstí, Husův sad a po Nádražní 
kolem radnice na náměstí Dr. E. Be-
neše zpět na Masarykovo náměstí. 
Centrum tato vydařená akce doslova 
rozzářila,“ uvedla starostka. Letošní 
masopustní veselí mělo podtitul Pod 
antickou oblohou aneb Veselme se 
s Bakchem i Dionýsem.

Přípravy na rekonstrukci ulice Nádraž-
ní, která je v režii města v koordinaci 
s investorem RWE GasNet, s.r.o., jsou 
v plném proudu. V současné době pro-
bíhá výběrové řízení na zhotovitele této 
více než 300milionové investiční akce. 
Předpokládané zahájení je podle vy-
jádření zástupců magistrátu napláno-
váno na začátek dubna. Rekonstrukce 
hlavní tepny našeho městského ob-

vodu bude rozdělena do dvou etap 
a bude probíhat dva roky, v roce 2015 
a v roce 2016. V první etapě bude pro-
váděna rekonstrukce v úseku od kři-
žovatky s ulicí 30. dubna po Stodolní, 
včetně této zastávky, a v následujícím 
roce bude pokračovat v úseku od Sto-
dolní po křižovatku s ulicí 28. října. Na-
plánované jsou již objízdné trasy, které 
povedou postupně podle prováděných 

etap rekonstrukce Nádražní ulice, a to 
obousměrně po ulicích Valchařské, 
Poděbradově, Žerotínově a Porážkové. 
V opačném směru pak centrem města 
od náměstí Dr. E. Beneše přes Tyršovu, 
Čs. legií a Přívozskou ulici.

V rámci rekonstrukce budou prove-
deny opravy tramvajových tratí, kana-
lizace, vodovodu, plynovodu a chod- 
níků i komunikace. -red-

Narození dítěte bývá většinou jed-
ním z nejšťastnějších okamžiků v ži-
votě rodiny, všichni vítají děťátko na 
svět… K vítání se připojuje i městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
který pravidelně pořádá Vítání ob-
čánků. „Tyto akce jsou velmi emo-
cionální a jsme rádi, že rodiče naše 
pozvání přijímají a s dětmi přicháze-
jí. Každé vítání doprovází krátký kul-
turní program ve formě vystoupení 
žáků ze Základní umělecké školy 
v Ostravě a poté každého novoro-

zence zvlášť přivítáme a rodiče se 
následně podepíší do naší pamětní 
knihy. Děti od nás dostávají samo-
zřejmě na památku drobné dárky ve 
formě plyšových hraček, knížek a po-
dobně,“ říká starostka Petra Bernfel-
dová, která nové občánky Moravské 
Ostravy a Přívozu téměř pravidelně 
vítá osobně společně s matrikářkou 
obvodu. Akce je pořádána zhruba 
jednou měsíčně, a to obvykle v 9, 10 
a 11 hodin. Nejbližší termín příštího 
vítání je 14. března.  -red-

Vítáme noVé občánky našeho obVodu

maSOPuStnÍ PrůVOD 
ZaPLniL uLice centra

Maškarní průvod odstartovalo až předání masopustního práva z rukou starostky městského obvodu Petry Bernfeldové.

Starostka Petra Bernfeldová slavnostně 
vítá nové občánky obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

RekonstRukce nádRažní se blíží…



byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
 3+1, 2+1, 1+1
Arbesova 1062/15 3+1
Dostojevského 1765/5 3+1
Foerstrova 1879/17 2+1
Chelčického 691/8 3+1
Jungmannova 997/7 2+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Na Náhonu  3 × 2+1
Na Liškovci 1072/8 3+1
Nádražní 1265/24 3+1
Nádražní 544/168 3+1
Orebitská  1+1, 2+1
Palackého  2+1, 1+1
Pobialova 1432/23 1+1
Špálova 439/12 2+1
Trocnovská 998/25 3+1
Tolstého 1809/12 1+1

Předškoláci vyrazí do Přírody!

Kurzy pro děti umí zaplašit nudu

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz vyšle v rámci projektu 

Ozdravné pobyty předškolních dětí 
městského obvodu MOaP II celkem 

55 dětí a 49 osob doprovodu z řad ro-
dičů z Mateřské školy Poděbradova 
do přírody. „Na projekt, jehož nákla-
dy činí 821 tisíc korun, jsme získali 
dotaci z Moravskoslezského kraje, 
která nám umožní uhradit 50 pro-
cent nákladů, zbylou částku investu-
je městský obvod,“ vysvětluje Adam 
Škáva, projektový manažer MOaP, 
a dodává, že o dotaci obvod zažádal 
v rámci programu Moravskoslez-
ského kraje Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/05/2013. „To, že obvod 
dlouhodobě investuje do zdraví dětí, 
potažmo do realizování ozdravných 
pobytů, není žádná novinka,“ říká 
starostka Petra Bernfeldová. „Jde 
o smysluplné investice, v nichž chce-
me i nadále pokračovat,“ uzavírá. 
Ozdravné pobyty se uskuteční ve 
dvou termínech v dubnu, první ter-
mín bude od 1. do 14. dubna a druhý 
od 14. do 28. dubna. Děti i s doprovo-
dem vyrazí do krkonošského lázeň-
ského areálu Janských Lázní.

Volnočasových aktivit, které by děti 
odvedly od zírání na obrazovku po-
čítače nebo televize, a které by do-
kázaly zaplašit nudu a roupy, není 
nikdy dost. S tím počítá i Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ost-
rava a Přívoz, které v březnu rozjíž-
dí hned několik kurzů zaměřených 
na děti z mateřských škol a pře-
devším na děti ve věku 6 až 14 let. 
Kurzy s opravdu rozmanitou tema-
tikou se budou konat v prostorách 
Kulturního zařízení Gama v ulici 
Gen. Píky 13A/2975. „Například pro 
rodiče s dětmi je určen tříměsíční 
kurz Krok za krokem, který je zamě-
řen na tematické tvoření. V březnu 
budou dospělí ve spolupráci se svý-
mi potomky pracovat na výrobcích 
s velikonočními motivy, později 
se zaměří například na tvorbu ke 
Svátku matek a podobně,“ přibližu-
je část opravdu pestré nabídky Šár-
ka Dospivová z Kulturního zařízení 
Gama a obrací pozornost na kurzy, 

které dětem zprostředkují pohyb 
a aktivní zábavu. Do této kategorie 
patří zájmový kroužek Kids yoga 
nebo Klub malých cirkusáků, který 
se podařilo připravit ve spolupráci 
s Cirkusem trochu jinak. „Snaži-
li jsme se vybrat disciplíny, které 
by byly pro děti co nejpoutavější, 
a jimiž by se mohly pochlubit mezi 
kamarády nebo na táborových ak-
cích. Takže se díky artistce Leoně 
Macurové naučí základům žonglo-
vání a párové akrobacie, vyzkou-
šejí si hula hoop dance nebo práci 
s poi.“ Malí hudebníci se mohou 
zapsat do čtyřměsíčních kurzů za-
měřených na zpěv nebo na zvlád-
nutí hry na kytaru, flétnu, keyboard 
či klavír, ve spolupráci se Zoo Os-
trava vznikne Klub ochranářů pří-
rody. A pro ty, kteří se od počítačů 
přece jen nedokážou odpoutat, ale 
i tak by se chtěli zapojit do většího 
společenství, je tady Klub hráčů 
PC. „Kulturní zařízení Gama je svou 

podstatou zaměřeno na práci s dět-
mi,“ pokračuje Šárka Dospivová. 
„Ale v předchozích letech se naše 
činnost začala stále více rozšiřovat, 
takže programy, které připravuje-
me, se dotýkají nejen dětských, ale 
i dospělých diváků. Například loni 
jsme kromě komponovaných pro-
gramů, divadelních představení, 
přednášek, karnevalů a dětských 
dnů připravili i 17 velkých akcí, 
k nimž patřily například Velikonoč-
ní jarmark a Selské rynky na Jirás-
kově náměstí. Společně s ostatními 
zařízeními Centra kultury a vzdělá-
vání jsme se zapojili do realizace tří 
dílů Umění v centru na Masarykově 
náměstí i do dne otevřených dveří 
nového sídla radnice obvodu. K na-
šim stěžejním aktivitám každo-
ročně patří i organizačně náročný 
Svatováclavský jarmark na náměstí 
Svatopluka Čecha v Přívoze i ad-
ventní vánoční trhy na Masarykově 
náměstí.“

zaJímaVoSti zE šKolníCH tŘíd 

nejlepší chemik! 

Je radost vidět, že se plody práce vracejí. 
A pokud jde o Tonyho Trana z 9. C ZŠ a MŠ 
Ostrčilova 10 v Moravské Ostravě, tak to 
platí dvojnásob! Tomuto žákovi jde, na co 
sáhne, a v chemii to platí obzvlášť! Ze škol-
ního kola soutěže Nejlepší mladý chemik 
ČR pořádaného Fakultou chemicko-tech-
nologickou Univerzity Pardubice ve spolu-
práci se Střední průmyslovou školou che-
mickou akademika Heyrovského (SPŠCH) 
suverénně postoupil spolu se dvěma další-
mi spolužáky do krajského kola, ve kterém 
získal 1. místo. Nyní jej čeká finálový boj, 
který se uskuteční 11. června v Pardubicích 
v prostorách pořádající Fakulty chemic-
ko-technologické Univerzity Pardubice. 
Nejlepší finalisté získají příslib stipendia 
v případě pozdějšího studia na FChT Uni-
verzity Pardubice. Nutno říci, že soutěže 
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
se v loňském roce zúčastnilo více než 5 ti-
síc žáků základních škol. V letošním roce 
pořadatelé očekávají účast ještě vyšší. Jako 
ředitele školy mne tento úspěch velice těší 
a jsem rád, že i přesto, že jsme profilováni 
jako bilingvní jazyková škola s tradicí a vý-
sledky, dokazujeme, že důraz na vzdělání 
a vědění je kladen i v dalších předmětech. 
Každopádně budeme všichni Tonymu držet 
pěsti a věřit, že ukáže, co umí, i ve finálo-
vém kole.
  Michal Pernecký, ředitel školy

recyklace hrou 
Základní škola Nádražní 117 se připojila 
k mezinárodní kampani Litter Less, kte-
rá si klade za cíl snížit množství odpadů 
a ovlivnit dlouhodobou změnu v chování 
mládeže. Je provozována Nadací pro en-
vironmentální vzdělávání Eco-Schools 
s podporou Nadace společnosti Wrigley. 
Do kampaně je zapojeno 20 zemí a 557 
škol z celého světa. V rámci této kam-
paně se žáci školy zúčastnili výukového 
programu Recyklace hrou a byli hravou 
formou seznámeni s podstatou třídění 
a recyklace odpadu. První část programu 
byla věnována teorii třídění odpadu, pak 
následovalo praktické třídění do připra-
vených nádob. Všichni si mohli vyzkoušet 
rozmontovat maketu pračky, počítače 
i baterie. Byly to jen makety, ale i tak děti 
pochopily, které materiály se ze starých 
a nepotřebných věcí mohou ještě dál 
využít. Žáci druhého stupně pak ve vol-
nočasových aktivitách vytvářeli z papíru 
určeného pro sběr pozoruhodné věci, kte-
rými následně ozdobili stěny a prostory 
školy. Jen málokdo si dokáže představit, 
co vše lze vyrobit ze staré knihy, krabice 
či novinového papíru. Věřím, že společný-
mi silami se během roku posuneme zase 
o kousek dál v oblasti třídění odpadů a za-
cházení s nimi. zuzana Holubová,  
 koordinátorka projektu litter less

den otevřených 
dveří 
Mateřská škola Dvořákova v centru Os-
travy otevírá své prostory všem dětem 
a rodičům, kteří se chtějí přijít podívat, 
jak to zde vypadá. dveře budou ote-
vřené 31. března dopoledne od 8 do 
11.30 hodin a odpoledne od 14.30 
do 16 hodin. A na co se můžete těšit? 
Všechny malé i velké návštěvníky čeká 
prohlídka prostor mateřinky, mohou 
se zapojit do zdobení velikonočního 
vajíčka (9–10 hod.), hledání vajíčka 
na zahradě (10.30–11 hod.), zpívání 
v dětském sboru (15–15.45 hod.) a do 
dalších akcí, kterých bude v průběhu 
dne otevřených dveří opravdu hodně. 
Na všechny se těší děti a zaměstnanci 
mateřské školy.

zajímá vás 
waldorfská 
pedagogika?
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava srdečně 
zve na velikonoční dílny a den ote-
vřených dveří, které se uskuteční 
v úterý 31. března v budově školy Na 
Mlýnici 36 v Ostravě-Přívoze. Všichni 
návštěvníci budou moci od 8 do 12 ho-
din nahlédnout přímo do výuky nebo se 
od 10.30 do 12 hodin zúčastnit besedy 
o waldorfské pedagogice, případně od 
15 do 18 hodin tvůrčí dílny. Zde si děti 
i rodiče budou moci uplést pomlázku, 
nazdobit kraslici či vyrobit jiné veliko-
noční dekorace. Přijďte se s námi nala-
dit na jaro!

Karneval 
Koncem ledna se uskutečnil v Radniční 
restauraci tradiční Karneval MŠ Ostrči-
lova. Zhruba stovka dětí se svými rodiči 
tancovala, zpívala a soutěžila s Hopsa-
línem. Nově byl karneval zahájen před-
tančením dětí tanečního klubu Pierot.

zoom – zachyceno objektivem
Masopustní veselí ovládlo Masarykovo 
náměstí den před Popeleční středou 
a program byl opravdu bohatý. Kromě 
tradičních masek, folklorních souborů 
a dechové kapely se zde objevili i an-
tičtí bohové s družinou a nechyběl 
ani tradiční masopustní jarmark, kde 
si přítomní mohli pochutnat na zabi-
jačce, slaných i sladkých pochutinách 
a lahodném pití. Závěr akce patřil lou-
čení s masopustem, tradičnímu zabí-
jení kozla a pochovávání basy.

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

2	 Život	v	centru	 Březen	2015

Trocnovská 647/38, jen čtyři byty  
v domě, všechny po rekonstrukci, velikost 1+1 a 2+1 
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Kulturní zařízení Gama pravidelně spolupracuje se školní družinou ZŠ Gen. Píky, pro jejíž svěřence připravuje nejrůznější programy. 
A tak v pondělí 23. února mezi děti zavítal klaun Hopsalín.
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orientač-
ní. Z důvodu momentálního stavu v daný 
den (parkující vozidla, stavební práce aj.) 
mohou být přistaveny v nejbližším mož-
ném okolí uvedené adresy. Kontejnery 
jsou rozváženy v době od 7 do 14 ho-
din a odváženy následující den rovněž 
v těchto hodinách. 
23. 3. 
Nádražní 137–139, Mánesova 9, Máneso-
va 10, Mánesova 18, Mánesova 21, Ma-
roldova 4, Jirská 11, Mariánskohorská 2, 
Mariánskohorská 3, Mariánskohorská 17, 
Engemüllerova 4, Engemüllerova 14 
24. 3. 
Křižíkova 13–17, Křižíkova 8, Křižíkova 16, 
Živičná 12, Jindřichova 14–16, Bachmač-
ská 15, Bachmačská 30–32, Verdunská 
5–7, Verdunská 17–19, Zborovská 14–18, 
Zborovská 8–10, Josefa Lady 10. 
25. 3. 
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Na Desá-
tém 25, Gregorova 4, Gregorova 16, Že-
níškova 6, Gorkého 9–11, Gorkého 19–21, 
Tolstého, Slavíčkova 5–7, Sokolská třída 
69–71, Bieblova 20. 
26. 3. 
Nádražní 109, Na Spojce, Dostojevského, 
Bieblova 3, Bieblova 10, Poděbradova 60, 
Poděbradova 63, Nádražní 73, U Tiskárny 
6–8, Jílova 10, Jílova 17, Jílova 25. 
30. 3. 
Výstavní 45, Gajdošova 47, Gajdošova 48, 
Gajdošova 39, Gajdošova 34B, Sportovní 
16, Sportovní 26, Dr. Malého 45, Dr. Malého 
59, Výstavní 23, Hornická 65, Havířská 6.  
31. 3.
Havířská 16, Zelená 61, Zelená 55, Ne-
dbalova 28, Nedbalova 38, Zelená 47, 
Hornických učňů 11, Šalamounská 4, 
Hornická 47, Zelená 39, Hornická 52, Na 
Jízdárně 19.
Další  rozmísťování  bude  pokračovat 
v dubnu 2015.

Letní tábor 

Tábornický oddíl TOM BVÚ – Centrum 
pro volný čas a pomoc mládeži pořádá 
v termínu od 3. 7. do 1. 8. letní chlapec-
ký stanový tábor v krásné přírodě pod 
Vildštejnem, poblíž Dvorců u Bruntálu, 
Budišova nad Budišovkou a vodní nádr-
že Kružberk. A letos poprvé také tábor 
pro děvčata, a to od 3. do 18. 7.

Oddíl nabízí volná místa všem, kte-
ří chtějí, aby jejich dítě prožilo letní 
prázdniny aktivně na čerstvém vzdu-
chu, namísto ztraceného času upro-
střed velkoměsta. Děti čekají celotábo-
rové hry, hry na louce, v lese, ve vodě, 
ale také turnaje v kopané, softbalu, 
indiánské házené a další. Také se naučí 
poznávat rostliny, vázat uzly, lasovat, 
ale hlavně se postarat samy o sebe. 
Poblíž tábora také máme postavenou 
vlastní hráz, takže jsme připraveni i na 
horké dny. Cena tábora 4 500 korun 
zahrnuje třítýdenní tábor a týden pu-
ťáku v okolí Chrudimska. Informační 
schůzka pro rodiče proběhne 8. červ-
na od 16.30 hodin. Více informací  
e-mailem: bvu@bvu.cz nebo na tel. č.: 
603 899 040, 596 134 723. 

Devítiletá Míša na snímku hraje na klavír již pátým rokem a dokonce má i stříbrnou medaili z okresního kola klavírní soutěže. Její 
umění potěšilo leckterého kolemjdoucího…

Ocenění 
pedagogové 
V únoru rozhodla Rada města Ostravy 
o cenění pedagogů u příležitosti Dne 
učitelů 2015. Mezi oceněnými samozřej-
mě nechybí ani pedagogové škol z Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. V kategorii 
Výrazná pedagogická osobnost získá 
ocenění Olga Maturová ze ZŠ Matiční 5  
a v kategorii Ocenění za dlouholetou 
tvůrčí pedagogiku bude oceněno hned 
několik učitelů našich škol, a to Marie 
Mecová  ze  ZŠ  Matiční,  Alena  Ber-
glowcová ze ZŠ Gen. Píky 13A a Lenka 
Mikundová  ze  ZŠ  Matiční. Slavnostní 
ceremoniál k ocenění pedagogů se bude 
konat 24. března v 17 hodin v Divadle 
loutek Ostrava a stejně jako loni nebu-
de chybět doprovodný program. Oce-
nění pedagogové obdrží zvací dopis se 
vstupenkami na tuto akci. „Jsme rádi, 
že v našem obvodě působí hned ně-
kolik velmi kvalitních základních škol, 
které se mohou pochlubit erudovanými 
zaměstnanci. A fakt, že z celkem desíti 
oceněných pedagogů základních škol 
jsou čtyři pedagogové z Moravské Os-
travy a Přívozu, to jen potvrzuje. Rád 
bych všem oceněným poděkoval za je-
jich práci a popřál jim hodně úspěchů 
i v následujících letech. Jde o ocenění, 
které vyzvedává práci celého týmu pra-
covníků těchto základních škol,“ připo-
juje se ke gratulacím místostarosta Vít 
Macháček (KSČM).

Prázdninový 
provoz mateřinek
Zápisy na prázdninový provoz proběh-
nou 12. května od 8 do 16 hodin v místě 
provozu jednotlivých mateřských škol. 
Provoz v červenci 2015
• 1.–17. 7. MŠO, Poděbradova 19, PO
• 1.–17. 7. MŠO, Varenská 2a, PO
• 1.–17. 7. WZŠaMŠO, PO
• 20.–31. 7. MŠO, Dvořákova 4, PO
• 20.–31. 7. MŠO, Špálova 32, PO
• 20.–31. 7. MŠO, Šafaříkova 9, PO, PO 
Provoz v srpnu 2015
• 3.–21. 8. MŠO, Repinova 19, PO
• 3.–14. 8. MŠO, Hornická 43A, PO
• 3.–14. 8. MŠO, Blahoslavova 6, PO
• 17.–21. 8. MŠO, Lechowiczova 8, PO 
Ve  dnech  24.–31.  8.  budou  všechny 
mateřské  školy  uzavřeny z důvodu 
probíhajících příprav k zahájení školního 
roku. V mateřských školách Křižíkova 18, 
Ostrčilova 10 (Josefa Lady 6) a Na Jízdár-
ně 19a budou probíhat v prázdninových 
měsících opravy a rekonstrukce budov.

Získali jsme dotaci
Již pátým rokem se odboru sociálních 
věcí daří získávat pro obvod dotaci na 
činnost terénního pracovníka pro vylou-
čené lokality. V letošním roce hodnoti-
telská komise Úřadu vlády ČR posuzo-
vala celkem 60 žádostí z celé republiky, 
z nichž pouze 13 včetně té naší podpořila 
v plné výši. Dalších 27 bylo podpořeno 
částečně, 14 nebylo podpořeno vůbec 
a 6 bylo vyřazeno pro formální nedostat-
ky. Městský obvod tak do svého rozpočtu 
získá 205 675 korun.

Trénování paměti
Od roku 2005 pořádá Česká společnost 
pro trénování paměti a mozkový jogging 
bezplatné přednášky s informacemi, 
jak je možné paměť trénovat. Je tomu 
tak i letos a v rámci Národního týdne 
trénování paměti se k této akci připojí 
i občanské sdružení Senior servis, kte-
ré uskuteční přednášku dne 16. března 
v 10 hod. v sále Biskupství ostravsko-
-opavského na Kostelním náměstí č. 1 
v Moravské Ostravě. Nový kurz Trénování 
paměti bude zahájen 31. března. Zájemci 
se mohou hlásit na tel. č.: 776 763 519.

INFORMUJEME Z RADNICE

www.bvu.cz

Máte doma staré fotografie zachy-
cující průběh osvobozovacích bojů 
na dnešním území 0stravy přibližně 
v době od 25. dubna do 2. května 
1945 – fotky dokumentující válečné 
události, ústup německých vojsk, 
postup Rudé armády, vítání osvo-
boditelů a podobně? Pokud ano, 

pomozte Archivu města Ostravy 
a přineste fotografie nejpozději do 
konce března do badatelny archivu 
ve Špálově ulici 19 v Ostravě-Pří-
voze. Otevřeno je v pondělí a středu 
od 8 do 17.30 hodin, v úterý od 8 do 
16 hodin a čtvrtek od 8 do 15 hodin. 
Kontaktní osobou je Jana Prchalová. 
V badatelně snímky oskenují a ihned 
vrátí. Cenné jsou samozřejmě také 

jakékoliv bližší informace o zachyce-
ných událostech. Fotografie, pokud 
možno s alespoň stručným popisem, 
lze také zaslat v elektronické po-
době na adresu archiv@ostrava.cz. 
Zapůjčené materiály budou použi-
ty při přípravě webové prezentace 
k 70. výročí osvobození a pro potřeby 
prezentace a propagace města a jeho 
historie.

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz finančně podpořil Sdru-
žení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s., které sídlí v centru 
města. Tato nezisková organizace 
už dlouhodobě poskytuje občanům 
základní informace o reklamačním 
řízení, o délce záruční doby, lhůtě 
k vyřízení reklamace nebo o pod-
mínkách odstoupení od smlouvy, 
pomáhá spotřebitelům získávat 
znalosti o spotřebitelských právech 
a umožňuje jim konzultovat spotře-
bitelské problémy. „Ochrana obča-
nů patří k našim prioritám, takže 
podpora Sdružení obrany spotřebi-
telů je jen logickým vyústěním naší 
snahy o to, aby lidé žijící na území 
obvodu měli co nejlepší podmínky 
k bydlení a životu,“ konstatuje mís-
tostarosta Dalibor Mouka. „Jedním 

z kroků úzce souvisejících s ochra-
nou spotřebitelů byl například zá-
kaz podomního prodeje, jenž v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu platí už od 
roku 2013.“ 

V poslední době spolek například 
varoval před nepoctivými finanční-
mi poradci a ukvapeným rušením 
stávajících životních pojistek nebo 
upozornil na falešné kominíky. „Od 
roku 2011, kdy se každoroční kontro-
la spalinové cesty stala povinnou pro 
všechny majitele komína připoje-
ného na funkční kotel nebo kamna, 
se v poradnách setkáváme s dotazy 
ohledně výběru kominíka. Spotře-
bitelé se na nás obracejí zejména ve 
chvíli, kdy je navštíví neznámý komi-
ník bez objednávky, případně tehdy, 
kdy ve schránce naleznou letáček 
s nabídkou těchto služeb,“ hovoří 

o poměrně častém problému před-
sedkyně spolku Marcela Reichelová 
a dodává, že lidé se často oprávněně 
obávají, aby nenarazili na falešného 
kominíka. „Doporučujeme kominíka 
vždy zkontrolovat, tedy minimálně si 
ověřit jeho totožnost a živnostenské 
oprávnění. Pokud si totiž spotřebi-
tel objedná službu u někoho, kdo 
k tomu nemá patřičné oprávnění, 
mohlo by to pro něj mít dalekosáh-
lé důsledky, například ve zvýšeném 
riziku požáru a následných pro-
blémech při jednání s pojišťovnou, 
která doklad o provedené kontrole 
neuzná.“

Radu mohou zájemci získat nejen 
v poradně ve Střelniční ulici, ale také 
na e-mailu poradna@sos-msk.cz 
a na telefonické lince 608 722 582 ve 
všední dny v době od 9 do 17 hodin. 

VEsMíRNé PIANO ZPříJEMňUJE 
ATMOsFéRU V PAsážI
Zaslechli jste v blízkosti pasáže 
Vesmír tóny klavíru a netušili jste, 
odkud přicházejí? Linou se přímo 
z pasáže… A to již od prosince loň-
ského roku, kdy zde staronový klavír 
umístilo kulturní centrum Cooltour 
v rámci akce Piana v Ostravě. Kolem-
jdoucí tak mohou nejen poslouchat 
hru na klavír, ale i sami zasednout za 
tento nástroj a potěšit klavírní sklad-
bou ostatní přítomné.

„V České republice s nápadem 
umístit piana do veřejného prosto-
ru města poprvé přišel pražský ka-
várník Ondřej Kobza, který projekt, 
jenž se postupně rozšířil i do ostat-
ních měst, pojmenoval Piana na 
ulici,“ popisuje vznik projektu Lucie 
Sembolová z Cooltouru a pokračuje: 

„My jsme se k jeho myšlence přidali 
v prosinci roku 2012, kdy jsme za-
ložili projekt Piana v Ostravě. Prv-
ní piano jsme umístili do vestibulu 
ostravského Hlavního nádraží a ve-
řejnosti jsme ho představili v rám-
ci komorního vánočního koncertu 
a jednoho z tanečních představení 
během Mezinárodního dne tance 
2014. V současné době na Hlavním 
nádraží bohužel žádné piano ne-
máme, jelikož poslední se rozpadlo 
během manipulace při úklidu ploch 
vestibulu. V únoru loňského roku 
jsme však pořídili Ostravě druhé pi-
ano – bílé křídlo, které jsme umístili 
do haly Nádraží Svinov. Při jeho křtu 
proběhl komorní Valentýnský kon-
cert. A loni v prosinci jsme umísti-

li klavír i do pasáže Vesmír. Ten je 
zvláštní svou tematickou vesmírnou 
malbou, kterou pro nás a Ostravany 
na něj vytvořil streetartový umělec 
Nikola Vavrous. Toto piano se na roz-
díl od klavírů na nádražích v nočních 
hodinách zamyká z důvodu možné-
ho rušení nočního klidu v okolní 
obydlené zástavbě. Vesmírné piano 
je zatím oficiálně nepokřtěno, jeho 
křest bychom rádi spolu s neobvyk-
lým koncertem uspořádali letos na 
jaře,“ uzavírá Lucie Sembolová a do-
dává, že Cooltour průběžně hledá 
další dostatečně funkční piana, lev-
né služby ladičů i dobrovolníky pro 
péči o tento projekt, včetně vhod-
ných prostorů, které by přivítaly oži-
vení formou piana.

HLeDáMe fOtOGrAfie Z PrůBěHu 
OsVOBOZOVAcícH BOjů

PODPOrujeMe OcHrAnu sPOtřeBiteLů
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Lyžníci z OstrčiLky

Ptačí budky vyrobili žáci ZŠ Gebaerova nejen pro svou školní zahradu, ale i pro zahrady mateřských škol v obvodu…

Obědy pro seniory
Bydlíte blízko Základní školy Gen. Píky 
v Ostravě-Fifejdách? A víte, že zde mohou 
senioři pravidelně obědvat? „Školní jídelna 
Sodexo nabízí seniorům výběr ze tří druhů 
jídel, v menu je zahrnuta polévka, hlavní 
jídlo a nápoj. To vše za 65 korun. V nabídce 
jídelny je klasická česká kuchyně i odlehče-
ná strava. Obědové menu je určeno nejen 
seniorům z blízkého okolí, ale samozřejmě 
z celého obvodu. A pokud bude o službu zá-
jem, budeme se snažit pro seniory podobné 
služby rozšiřovat,“ komentuje tuto službu 
místostarosta Vít Macháček. 

Oběd mohou senioři konzumovat přímo 
v klidnější části jídelny ZŠ Gen. Píky vyhra-
zené právě jim, nebo si mohou zájemci 
jídlo odnést domů v jídlonosiči. Kuchyně 
je schopna přizpůsobit se i individuálním 
dietním požadavkům. Máte-li zájem zde 
poobědvat, přijďte do jídelny kterýkoli vše-
dní den mezi 11.30 a 12. hodinou. 

Studujte už  
od března!
Hornoslezská vysoká škola obchodní v Ost-
ravě zahajuje již v březnu nový akademický 
rok. Svým novým studentům HVŠO nabízí 
možnost bakalářského a magisterského 
studia oboru Mezinárodní vztahy již v tom-
to nezvyklém termínu. Zájemci se mohou 
přijít informovat osobně přímo na studijní 
oddělení školy v Palackého ulici 918/70 
v Ostravě-Přívoze nebo se mohou bližší po-
drobnosti dozvědět na www.hvso.cz. Škola 
nabízí studium v českém a polském jazyce. 

Příměstské tábory 
Příměstské tábory znamenají pro mnoho 
rodičů spásnou možnost, jak zajistit zají-
mavý program a zábavu dětem, které z nej-
různějších důvodů nemohou odjet z města. 
Kulturní zařízení Gama má už teď připra-
ven Prázdninový kolotoč s podtitulem Chtěl 
bych být, který opět nabízí proniknutí do 
tajů nejrůznějších profesí. A tak se vaše 
děti budou moci v létě alespoň na chvíli stát 
ošetřovatelem koní, kuchařem, zoologem, 
loutkařem nebo výtvarníkem, dostanou 
šanci vyzkoušet si tenis i jiné sporty nebo 
se budou moci vypravit na třídenní relaxač-
ní pobyt na horské chatě Švarná Hanka ve 
Starých Hamrech, kde si užijí táborových 
her a seznámí se i se základy jógy. V ceně 
příměstských táborů jsou i obědy, při nichž 
se nezapomíná ani na děti s bezlepkovou 
dietou.  Více na www.ckv-ostrava.cz 

Talent Ostrava! 
Pop Academy a Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava vyhlašují první 
ročník pěvecké soutěže talent Ostrava 
2015. Soutěž se bude konat pod záštitou 
starostky obvodu Petry Bernfeldové.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni, 
bez ohledu na bydliště, kteří splňují věko-
vou podmínku 6 až 30 let. Soutěží se v pěti 
kategoriích podle věku. Pro přihlášení stačí 
zaslat přihlášku (tu naleznete na webových 
stránkách www.popacademy.cz a www.ckv-
-ostrava.cz) do 31. března 2015 na e-mailo-
vou adresu talentostrava@seznam.cz. Po-
rota vybere v předkole ty nejlepší zpěváky 
a zpěvačky, kteří se utkají o vítězství v jed-
notlivých kategoriích a také o titul absolut-
ního vítěze soutěže. Veřejné finále se usku-
teční 15. května 2015 v Cooltouru. Finalisté 
zde zazpívají libovolnou píseň s hudebním 
doprovodem.

„Ostrava má obrovský pěvecký potenci-
ál. Řada slavných a hlavně kvalitních uměl-
ců pochází z našeho města. Ovšem každý 
nemá odvahu či potřebu se veřejně vysta-
vovat v pěveckých soutěžích typu Super-
Star a Hlas. Proto chceme talentovaným 
dětem a mladým lidem nabídnout možnost 
prezentovat se před širokým publikem 
a současně si poměřit síly se svými vrstev-
níky. Věřím, že soutěž přinese více kultury 
do centra města nejen pro samotné sou-
těžící, ale pro všechny, kteří se zajímají 
o populární hudbu. Zpěváci se mohou těšit 
nejen na spoustu zábavy a zážitků, ale také 
na hezké věcné ceny. Cenu pro absolutního 
vítěze například věnoval mladý ostravský 
sochař Jan Schneberger. Absolutního ví-
těze čeká také rozhovor na vlnách rádia 
Helax, které se stalo mediálním partnerem 
soutěže,“ prozradila umělecké ředitelka 
Pop Academy a předsedkyně poroty Táňa 
Wajs. Více informaci, pravidla a přihláška 
na www.popacademy.cz, www.ckv-ostra-
va.cz, www.facebook.com/talentostrava.

Jak pečovat 
o nemocného? 
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost zdarma účasti na 
semináři Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí. Na společném setká-
ní 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, nejbliž-
ší termín je 19. března od 14 hodin v bu-
dově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, 
Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, 
přihlaste u Markéty Štěpánové, tel. č.: 
599 508 533, 731 534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

InfOrmuJeme nePřehlédněTe

BlAhOPřeJeme JuBIlAnTŮm nAŠehO OBVOdu

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Jurečkova 1165/6, jednotka č. 1165/901  
– prodejna 75,83 m2

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Především velká města, ale už i někte-
ré vesnice se potýkají s nedostatkem 
vzrostlých  stromů,  zvlášť  těch,  které 
jsou  vykotlané  či  doupné  a  moh-
ly  by  sloužit  k  uhnízdění  drobných 
hmyzožravých ptáků. A pokud těmto 
drobným  opeřencům  nevytvoříme 
podmínky k uhnízdění třeba formou 
instalace ptačích budek, nezbývá jim 
nic jiného než letět tam, kde je zele-

něji. Což je škoda, protože tito drobní, 
převážně dutinově hnízdící pěvci jsou 
velmi užiteční – živí se různými larva-
mi,  housenkami,  muškami,  broučky 
a dokonce i stromovými škůdci nebo 
slimáky,  komáry,  mšicemi  a  dalším 
hmyzem. Díky tomu jsou pak okolní 
stromy  zdravé.  A  právě  to  si  uvědo-
mují i žáci Základní školy Gebauerova 
8, kteří se rozhodli tyto budky vyrobit 

nejen  pro  svou  školní  zahradu,  ale 
i pro mateřské školy v obvodu. Větši-
nou  dvě  ptačí  budky  tak  byly  v  prů-
běhu  února  instalovány  pracovníky 
Technických  služeb  MOaP  v  zahra-
dách MŠ Dvořákova, MŠ Na Jízdárně, 
MŠ  Šafaříkova,  MŠ  Repinova  a  MŠ 
Poděbradova. Po rekonstrukci zahra-
dy se svých tří ptačích budek dočkají 
také v MŠ Špálova.

PTáčcI Se mOhOu uhnízdIT 
V zAhrAdách ŠkOl

V městském obvodu moravská Ostrava a Přívoz 
se v březnu dožívá 90 a více let:
Marie Bartusková, Olga Benetková, Josef Brandejský, Františka Čiháková, 
Eliška Fialová, Miroslava Górková, Josefa Herzlíková, Drahomíra Janíčková, 
Jiřina Jelínková, Josef Jermář, Alexandrie Kajpušová, Erika Kubková,  
Antonie Lapešová, Jarmila Lukšíková, Jiřina Nencková, Růžena Nohavicová, 
Rudolf Pondo, Irina Przebindová, Bohunka Přibylová, Anna Staňková, 
Jarmila Střílková, Ludmila Surmová, Bohumil Wasík, Vlasta Zimuláková

Již  třetím  rokem  se  žáci  1.  stupně 
ZŠ  Ostrčilova  zúčastnili  lyžařského 

výcviku. Během 5 týdnů se na kopci 
Skalka u Ostravy vystřídalo 176 dětí 

ze  13  tříd  1.  stupně.  Ráno  místo 
do  školních  lavic  nasedly  děti  do 
autobusu,  který  je  přivezl  na  Skal-
ku.  Tam  je  již  očekával  tým  lyžař-
ských instruktorů, maskot Skaláček 
a  hlavně  spousta  zábavy. Tato  pra-
videlná akce školy je ve velké oblibě 
u  dětí,  rodičů  i  učitelů,  kteří  tímto 
mají  možnost  poznat  malé  žáčky 
i mimo běžnou výuku. 

Letos se poprvé této akce zúčast-
nily  i  děti  z  MŠ  Ostrčilova.  V  týd-
nu  od  26.  do  30.  ledna  vyrazilo  na 
Vaňkův  kopec  zhruba  50  dětí  této 
mateřinky. Mrňousci byli rozděleni 
podle svých schopností do družstev 
a  celý  týden  se  svými  instruktory 
pilovali  jízdu  na  vleku,  zastavení 
a obloučky. Poslední den děti absol-
vovaly závěrečné závody, kde každý 
získal odměnu a diplom. Už teď se 
všichni těší na lyžování v roce 2016.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106  267,69 m2

Arbesova 1059/9  garáž
Ahepjukova 2795/6  61,82 m2

bistro před hl. nádr. Ostrava  16,49 m2

Dobrovského 490/6  69,55 m² 
Chelčického 649/10  112,12 m²
Jurečkova 1935/12  159,95 m²
Jílová 1912/16  pronájem domu
Na Jízdárně 2895/18  14,84 m²
Nádražní 612/36  51,12 m²
Nádražní 542/148  54,44 m²
Nádražní 996/195  83,9 m²
Puchmajerova 489/7  43,51 m²
Senovážná 2109/1  86,25 m² 
Sládkova 374/4  27 m²
Sládkova 373/6  26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4  228,84 m²
Sokolská 2443/42  garáž
Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²
Tyršova 1795/25  50 m²
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