
Pietní akt, slavnostní defilé a prezen-
tace historické i současné vojenské 
techniky, kulturní program i sou-
těž pro školáky. Takový je program 
oslav 70. výročí osvobození Ostravy 
a konce druhé světové války, který 
připravuje město Ostrava ve spolu-
práci s krajem, krajským vojenským 
velitelstvím a kluby vojenské historie. 
Program, který vyvrcholí 30. dubna, 
bude pestrý a atraktivní pro pamět-
níky i mladší generace.

Historie na webu
Už v těchto dnech si lze průběh ná-
ročné ostravsko-opavské operace 
den po dni, hodinu po hodině připo-
menout na speciálním webu města 
www.ostravanezapomina.cz.

Na přelomu března a dubna se na 
základních školách rozeběhly k výro-
čí osvobození projektové dny, během 
nichž žáci soutěží o ceny. Vítěznou 
třídu čeká nevšední zážitek – jízda 
v historickém vojenském vozidle.

Výstavy a přednášky 
Od 15. do 31. května budou ve foyer 
Nové radnice a v Ostravském muzeu 
probíhat tematické výstavy, při je-
jichž společné vernisáži se uskuteční 
křest vzpomínkové knihy Bez náro-
ku na slávu. Kniha přibližuje životní 
příběhy a zkušenosti dvou váleč-
ných veteránů, letce Pavla Vranského 
a čestného občana Ostravy, tankisty 
Mikuláše Končického.

Dvě dubnové přednášky pro veřej-
nost se budou věnovat vzpomínkám 
pamětníků a historii ostravsko-opav-
ské operace.

Výsadba stromu
Symbolickým aktem se stane výsadba 
Stromu svobody. Kořeny v Komenské-
ho sadech zapustí jinan dvoulaločný 
známý také jako ginko biloba, strom 
tradičně spojovaný s pamětí. 

Pietní akt a defilé
Vyvrcholení celoměstských oslav při-
nese čtvrtek 30. dubna. Dopoledne od 
10 hodin se u Památníku Rudé armá-
dy v Komenského sadech pokloní pa-
mátce hrdinů ústavní činitelé, vedení 
města, kraje, městských obvodů, vete-
ráni, představitelé ostravských part-
nerských měst a další hosté. 

Na pietní akt naváže v pravé po- 
ledne slavnostní defilé vojenské 
techniky, kterého se zúčastní něko-
lik desítek vojenských vozidel a dvě 
stovky vojáků. Kolona projede uli-
cemi města od Vozovny trolejbusů 
k Havlíčkovu nábřeží.

Zábava na Masarykově 
náměstí
Kulturní program a prezentace mo-
derní vojenské techniky jsou naplá-

novány na 30. dubna v době od 13 
do 16 hodin. Ke slavnostním bodům 
bude patřit příjezd veteránů, předání 
cen vítězům soutěže škol nebo start 
maratonského běhu Ostrava–Dukla. 
Očekávanou atrakcí je odpolední re-
konstrukce bojů o Ostravu v bermě 
řeky Ostravice na úseku od Sýkorova 
mostu k hradní lávce. 

Program u hradu
Pozdně odpolední program se pře-
sune do okolí Slezskoostravského 
hradu. V leženích wehrmachtu, Rudé 
armády a 1. československého armád-
ního sboru generála Ludvíka Svobody 
si návštěvníci budou moci prohléd-
nout historickou bojovou techniku.

Úderem jednadvacáté hodiny roz-
září nebe nad hradem závěrečný oh-
ňostroj.

Dubnové akce  
k oslavám
V průběhu dubna se ve městě usku-
teční desítky akcí, které pořádají měs-
to Ostrava, městské obvody anebo 
městské organizace a společnosti.
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uběHlo 70 let oD osVoboZení ostraVy a konce 
2. sVětoVé Války. oslaVte to s náMI!

obyvatelé Michálkovic u zničené německé techniky. Foto: Dagmar Šimková

rudoarmějci v ulicích Moravské ostravy.

osádka čs. tanku rotmistra josefa Gregora (opírající se o kanón), 
který jako první přijel k Nové radnici a jehož velitel zde padl.

Československý tank s doprovodem sovětské pěchoty na 
Nádražní ulici v Moravské ostravě.

zbytky německých pozic po bojích 
v zábřehu.  Foto: AMO (4×)



DROBNÉ OPRAVY SI PROVÁDÍ I PLATÍ NÁJEMNÍK

Prvňáčci vyhnali draka z knihovny!

Rada městského obvodu na svém po-
sledním březnovém zasedání schválila 
změnu pravidel pro provádění oprav, 
údržby, stavebních úprav a výměn za-
řizovacích předmětů a pro rozúčtování 
služeb v obecních bytech a nebytových 
prostorách.

„Dříve našli lidé všechny náležitosti, 
týkající se možností oprav a rekonstruk-
cí bytů, v nařízení vlády č. 258/1995. 
Jenže to bylo přijetím nového občan-
ského zákoníku zrušeno. Proto jsme 
v roce 2014 vytvořili pravidla, která jas-
ně vymezují postavení pronajímatele 
a nájemníka. Na základě každodenní 
praxe jsme dospěli k závěru, že je po-
třebné tato pravidla upravit. Nedošlo 
k žádným radikálním změnám – upra-

vili jsme lhůty životnosti takzvaných 
zařizovacích předmětů, jakými jsou na-
příklad kuchyňské linky, sporáky, umy-
vadla a další. Také jsme upřesnili postu-
py při rozúčtování jednotlivých služeb 
v bytech a nebytových prostorách,“ 
uvádí starostka Petra Bernfeldová.

Nájemníky určitě bude zajímat, jak 
se budou podílet na drobných opra-
vách v bytech a na nákladech spoje-
ných s jejich běžnou údržbou. Vedoucí 
odboru majetkového Jindřich Kotas 
k tomu říká: „Drobné opravy si provádí 
a hradí sám nájemce. Za drobné opravy 
se považují opravy bytu a nebytového 
prostoru a jeho vnitřního vybavení, po-
kud je toto vybavení jeho součástí a zá-
roveň je ve vlastnictví pronajímatele. 

Patří mezi ně například opravy podla-
hových krytin a výměny prahů, opravy 
kování dveří a oken, opravy a výměny 
zámků, zasklívání oken, opravy rolet 
a žaluzií, výměny vypínačů, zásuvek, 
zvonků a domácích telefonů a podob-
ně.“ Do této kategorie patří také opravy 
vodovodních baterií, dřezů, kuchyň-
ských sporáků, infrazářičů, kotlů a ka-
men, vestavěných skříní, zařízení toalet 
a dalších.

Ve změněných pravidlech je rovněž 
přesně stanoveno, které opravy a výmě-
ny hradí pronajímatel. Jedná se o ostat-
ní opravy a také například o výměny 
pečicích trub, kamen a sporáků, plotý-
nek vařičů, tlakových nádob a topných 
těles elektrických průtokových ohříva-
čů, ventilů a hořáků plynových topidel 
a jiné. Pronajímatel na sebe převzal 
povinnost zajistit pravidelné a povinné 
kontroly, revize a čištění všech plyno-
vých spotřebičů. Náklady na tyto čin-
nosti však budou zahrnuty do ročního 
vyúčtování služeb. 

„K tomuto kroku nás přiměly velmi 
špatné zkušenosti. V minulosti si totiž 
kontroly i revize zabezpečovali a finan-
covali nájemníci sami. Jenže se často 
stávalo, že neodbornou manipulací 
nebo nevhodným zacházením s majet-
kem docházelo k jeho poškození, a tím 
i zkrácení jeho životnosti. Proto jsme 
tuto povinnost přenesli na obvod,“ do-
dává starostka Petra Bernfeldová.

Nové znění pravidel najdete na 
webových stránkách Úřadu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v sekci Nemovitosti k prodeji a k pro-
nájmu/Zásady a Pravidla, v tištěné 
podobě u svého domovníka nebo na 
sekretariátu majetkového odboru.

Když se knihovnice přívozské knihov-
ny chystaly na přivítání letošních prv-
ňáčků, čekalo je obrovské překvapení. 
V knihovně se přes noc usídlil drak 
a zanechal tam svá dračí vejce!

Nezbývalo jim tak nic jiného, než 
draka i vejce pomocí básniček a úko-
lů společně s dětmi najít a vyhnat ven 
z knihovny. Malí čtenáři se úkolu zhos-
tili na výbornou, našli všechna vejce 
a nakonec vypudili ven i draka. Král 
pak za odměnu slavnostně pasoval 
šikovné prvňáčky na čtenáře knížek. 
„Děti je nutné vést ke čtení knížek 
opravdu odmalička, měly by si čtení 

zamilovat a mít ho rády. Prostřednic-
tvím knih mohou nejen nalézt spoustu 
informací a zlepšit si slovní zásobu, ale 
díky knihám prožijí neskutečné pří-
běhy, ať již pohádkové, sci-fi, dobro-
družné, či jiné. Potěšilo mě, když jsem 
viděl, s jakou vervou a chutí se prvňáč-
ci pustili do řešení úkolů a čtení. Bylo 
vidět, že si čas v knihovně užívali, a tak 
by to mělo být,“ komentuje celou akci 
Vít Macháček, místostarosta městské-
ho obvodu, který v roli krále prvňáčky 
osobně pasoval na čtenáře knih. „Letos 
k nám zavítalo celkem devět tříd ze ZŠ 
Nádražní, CZŠ Přemysla Pittra, ZŠ Ge-

bauerova, ZŠ Ibsenova a ZŠ Waldorf-
ská. Oproti loňskému roku, kdy jsme 
pasovali 72 prvňáčků, se počet nových 
čtenářů knížek zvýšil téměř o polovinu 
na 112, což nás nesmírně těší. Věří-
me, že se k nám tyto děti budou rády 
vracet,“ doplňuje Lenka Hulenová 
z Knihovny města Ostravy, pobočky 
Přívoz. 

Týden prvňáčků, který probíhal 
v Knihovně města Ostravy od 2. do 
6. března, byl oproti loňským ročníkům 
velmi výjimečný. V letošním roce se to-
tiž do knihoven přihlásil rekordní počet 
prvňáčků, a to celkem 1416! -hal-

zE ŠkolnÍch TŘÍd zaJÍMavoSTi 

co učitel,  
to preventista 
Učitelé ze ZŠ Gajdošova se zúčastnili 
dvoudenního školení na téma Zavádění 
prevence do školního prostředí a Speci-
fika vzdělávání romských dětí. Školení 
po oba dva dny vedla Michaela Veselá ze 
společnosti Společně k bezpečí. Učitelé 
se seznámili především s tím, jak pra-
covat s problematickými dětmi, dětmi 
trpícími nepozorností, hyperaktivitou 
a jak pracovat s jejich motivací. Dalšími 
cíli školení bylo řešení absencí ve škole 
a efektivní komunikace mezi učitelem 
a rodiči a učiteli navzájem. Druhý den 
se učitelé seznámili především s pro-
blematikou romských skupin a úskalími 
provázejícími jejich vzdělávání. Finanční 
prostředky na školení získala naše škola 
z rozpočtu MSK v rámci dotačního pro-
gramu Podpora aktivit v oblasti preven-
ce rizikových projevů chování pro školní 
rok 2014/2015.
  Anna Krasulová,  
 ředitelka ZŠ Gajdošova

Trocha poezie 

Jako oáza estetické poetiky plné klad-
ných emocí v dnešní uspěchané době 
působilo představení Prévert v Divadle 
loutek, které se uskutečnilo předpo-
slední únorový den. Studenti Matičního 
gymnázia pod režijním vedením členů 
francouzské herecké společnosti Cage de 
scène zdramatizovali verše nejznáměj-
šího francouzského básníka J. Préverta. 
Odměnou pětatřiceti mladým hercům 
byla nejen symbolická Studentská pečeť, 
ale i slova uznání a slzy v očích nejedno-
ho z diváků.

anketa zastupitelů
Jak hodnotíte jarní úklid  
v městském obvodu?
Josef Blahuta, KSČM: Určitě se v obvodu 
uklízí. Avšak nevím, zda je to spojeno s pří-
chodem jara. Uklizen se mi zdál například 
sad Milady Horákové. Bylo by dobré, kdyby 
tak vypadal celý náš obvod. Avšak v našem 
okolí je to jiné. Tisíce nedopalků, plastové 
obaly, mikrotenové sáčky, plechovky, psí 
exkrementy, výduchy teplovodního vedení 
přizdobené brlohy pro přespávání, cesty 
nezameteny. Technické služby to asi ne-
zvládnou a původci nepořádku se k úklidu 
nepřipojí. Nezbývá než čekat, až vše umyje 
déšť a vzrostlá tráva ukryje zbytek. 
Jana Vajdíková, ČSSD: Jarní úklid probíhá 
tak, jak je již několik let zaběhnuto. V sou-
časnosti by ve městě s vysokou nezaměst-
naností již měl být standardem trvale ukli-
zený obvod. Velké rezervy vidím v jednání 
obvodu s majiteli neuklizených pozemků 
a chátrajících budov. Například přímo 
v blízkosti technických služeb je v podstatě 
smetiště a obvod zatím toto nevyřešil.
Zuzana Ožanová, ANO 2011: Otázka mi 
byla položena v polovině března a v době, 
kdy na ni odpovídám, ji považuji za před-
časnou. Astronomické ani skutečné jaro 
dosud nezačalo. V této chvíli jsem žádný 
jarní úklid nezaznamenala, tak ho nemo-
hu hodnotit. V každém městě a zvláště 
ve smogem často postihované Ostravě 
je nutností pravidelný úklid, a nejen ten 
jarní. 
Radim Žebrák, Ostravak: Líbí se mi, že 
náš městský obvod, vzhledem k tomu, že 
provádí jarní úklid vlastními silami – tech-
nickými službami, využívá nejen jejich 
kmenové pracovníky, ale i klienty úřadu 
práce v rámci programu veřejně prospěš-
ných prací. Velmi pozitivně také hodnotím, 
že je u nás jako v jediném z ostravských 
obvodů prováděn intenzivní mechanický 
sběr prachu vlastními samosběrnými stro-
ji – prachožrouty. Zejména v tomto ročním 
období, kdy se vegetace teprve probouzí 
k životu a polétavý prach ještě není schop-
na dostatečně pohltit, je jejich pomoc ne-
ocenitelná.
Eva Pašková, ČSSD: Každý rok nám přiná-
ší výzvu vypořádat se s opakujícím se ne-
pořádkem. Bez pomoci našich občanů by 
to nebylo možné. Děkuji všem, kteří nám 
pomáhají v našem úsilí (uklidí po svém 
mazlíčkovi, řidiči, kteří respektují dopravní 
značení a umožní tak bezproblémový úklid 
komunikací, či se podílí jiným způsobem na 
jarním úklidu). Jelikož je stále co zlepšovat, 
připomínky a výtky našich občanů nám 
umožňují udržovat pěkný vzhled našeho 
domova. 

vybíráme botičky 
Ve středu 15. dubna od 15.30 do 17 hodin se 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13, u Husova sadu) uskuteční bezplat-
ný program pro rodiče Vybíráme botičky 
pro naše dětičky. Od fyzioterapeutky Olgy 
Večeřové se můžete dozvědět, kdy dát dě-
tem první boty, jak by měla správná bota 
vypadat a jak boty vybírat. V případě zájmu 
se prosím přihlaste předem (e-mail: porad-
na@dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232). 
 www.dlanzivotu.cz

zooM – zachyceno objektivem
V uplynulém roce městský obvod 
investoval do mnoha rekonstrukcí 
domů, silnic, parkovišť i chodníků, 
opravovaly se budovy i zahrady ma-
teřských a základních škol a další. 
Velkou regenerací prošlo sídliště Fi-
fejdy II (foto vpravo), mateřské školy 
v obvodu byly vybaveny novými in-
frasaunami a inhalátory (foto upro-
střed), a zcela novými hracími prvky 
byl vybaven i Dětský ráj v Komenské-
ho sadech. 

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	 Duben	2015

Trocnovská 647/38,  
byty velikosti 1+1 a 2+1 po rekonstrukci 
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Místostarosta Vít Macháček při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře knih.

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
 3+1, 2+1, 1+1
Arbesova  1+1, 2+1, 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
Na Můstku 1068/2 1+1
Nádražní 544/168 3+1
Orebitská  1+1, 2+1
Palackého  2+1, 1+1
Špálova 439/12 2+1
Tolstého 1809/12 1+1, 0+1
Vaškova 2627/23 3+1
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, sta-
vební práce aj.) mohou být kontejnery 
přistaveny v nejbližším možném okolí 
uvedené adresy. Velkoobjemové kon-
tejnery jsou rozváženy v době od 7 do 
14 hod. a odváženy následující den rov-
něž v těchto hodinách. 
1. 4. | 28. října 153, Foerstrova 20, Foer-
strova 27–29, Nedbalova 10, Nedbalova 
20, Dr. Malého 25, Gajdošova 29–31, 
Gajdošova 8, Gajdošova 11, Gajdošova 6, 
Uhelná 22, Na Široké 25–27. 
2. 4. | Zelená 31, Na Široké 8, Na Široké 
16, Petra Křičky 1, Petra Křičky 15, Petra 
Křičky 19–21, Petra Křičky 23, Hornická 
78, Chocholouškova 14–15, Na Jízdárně 
24, Válcovní 30, Válcovní 44.   
7. 4. | Arbesova 3, Arbesova 13, Zákrej-
sova 8, Muglinovská 1, Na Liškovci 2, 
nám. Sv. Čecha 4, Libušina 5, Na Náho-
nu 14, Špálova 20, Špálova 31, Hlučínská 
64–66, Jungmannova 6–8.  
8.  4.  |  Muglinovská 33, Gebauerova 11, 
Newtonova 14, Kosmova 18–20, Orebit-
ská 16, Gebauerova 12, Fügnerova 20, 
Korejská 22, Hájkova 8–10, Orebitská 
27–29, Úprkova 26, Rovná 22.  
9.  4.  |  Dobrovského 8–10, Božkova 70, 
Božkova 83, Hálkova 12, Palackého 36, 
Palackého 50, E. F. Buriana, Hrušovská 
14, U Parku 8–10, Pelclova 4, Sokolská 
třída 76, Sokolská třída 88.  
13.  4.  |  Vítězná 2, Vítězná 8, Vítězná  
17–19, Preslova 5–7, Na Bělidle 1, Na Bě-
lidle 8, Sokolská tř. 42, Husova 9, Proke-
šovo nám. 2, Mlýnská 7–9, Českobratr-
ská 12–14, Milíčova 16. 
14. 4. | Sládkova 4–6, Sládkova 16, Slád-
kova 26, Varenská 32–34, Garážní 18, 
Hornopolní 35, Hornopolní 43, Varenská 
6, Varenská 16, Varenská 26–28, Horno-
polní 51, Hornopolní 53.  
15.  4.  |  Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, 
Ahepjukova 4, Ahepjukova 6, Ahepju-
kova 19, Ahepjukova 29, Gen. Janouš-
ka 1, Gen. Janouška 3, Gen. Janouška 
10, Lechowiczova 2, Gen. Píky 1A, Gen. 
Píky 1B.
16. 4. | Lechowiczova 13, Lechowiczova 
19, Gen. Píky 3, Gen. Píky 16, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 26, Oskara Motyky 2–4, 
Josefa Brabce 15, Josefa Brabce 25–27, 
Josefa Brabce 43–45, Josefa Brabce 1, 
Josefa Brabce 11.
Další velkoobjemové kontejnery budou 
rozmístěny v červnu.

O třetinu méně 
kontejnerů? 
Náš obvod je díky svým vlastním tech-
nickým službám a využívání služeb 
klientů úřadu práce v rámci veřejně 
prospěšných prací největším obvod-
ním dodavatelem odpadu do městské 
společnosti OZO. To je spojeno se znač-
nou finanční zátěží. Ale jsme nejčistším 
velkým obvodem, což občané, věříme, 
oceňují. Jako jediný obvod provádíme 
sběr prachu v ulicích nejenom ručně, 
ale každodenně i mechanickými Pra-
chožrouty. I v otázce ukládky odpadu 
jsme o krok napřed, kdy v rámci dota-
cí pořizujeme a instalujeme podzemní 
kontejnery na separovaný odpad. Roz-
hodnutí nového vedení města Ostravy 
snížit počet velkoobjemových kontejne-
rů v našem obvodu o třetinu se bohužel 
dotkne občanů. Odpadová politika by 
i díky společnosti OZO měla být v dikci 
města a měla by jím být preferována. 
Úspory na tomto poli a touto formou 
jsou přinejmenším nekoncepční. Bude-
me určitě iniciovat jednání a požadovat 
revokaci usnesení. 
  Dalibor Mouka
  místostarosta MOaP

Provoz na frekventované ulici Nádražní bude několik měsíců omezen.

Zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 23. dubna se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze proběhne v zasedací míst-
nosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo ná-
městí 8). Program a materiály naleznete 
na www.moap.cz.

Zápisy do 
mateřinek
Zápisy do mateřských škol zřízených sta-
tutárním městem Ostravou, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, bu-
dou probíhat 14. dubna od 8 do 16 ho-
din v místě jednotlivých mateřských škol.

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 
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.  srpna  budou  všech-
ny 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.

PÍT, ČI NEPÍT? 
A kterou? To byly hlavní z mnoha dotazů, 
které si kladli žáci Základní školy Gen. 
Píky 13A v rámci projektového dne ko-
naného 19. března v souvislosti se Svě-
tovým dnem vody a mezinárodní ekolo-
gickou kampaní Litter Less (Když méně 
znamená více… aneb Snižme množství 
odpadu), do níž je naše škola zapojena. 
O přestávkách měl každý možnost ve vo-
dobaru odhadnout na základě senzoric-
kého testu, zda se pod anonymním vzor-
kem skrývá voda balená či kohoutková. 
Většina z nás se shodla, že pro tu lepší 
do obchodu chodit nemusí. Jaké další 
výhody vyplývají z pití vody z vodovodu, 
v čem tkví důležitost této tekutiny, proč 
je potřeba s ní šetřit a na spoustu dalších 
otázek děti hledaly odpovědi v průběhu 
vyučovacích hodin. Na základě zábav-
ného kvízu si otestovaly své znalosti, 
zhlédly krátká videa s danou tematikou 
a v závěru vytvářely letáky a vymýšlely 
hesla propagující pití kohoutkové vody. 
  Iveta Novotná, koordinátorka EVVO

Vítězství v Sapere 
Žáci Základní školy Matiční 5 zvítězili 
v okresním kole soutěže Sapere – Vě-
dět, jak žít. Její pátý ročník ve školním 
roce 2014/2015 vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci 
zvítězili v obou kategoriích, v nichž byli 
přihlášeni, což znamená, že v krajském 
kole budou Ostravu reprezentovat hned 
dvě tříčlenná družstva z jedné základní 
školy. Cílem soutěže, do které je každo-
ročně přihlášeno několik desítek tisíc 
žáků a studentů z celé České republi-
ky, je rozvoj teoretických a praktických 
znalostí z oblasti zdravého životního 
stylu. Úspěšní žáci se nyní se svými uči-
teli pečlivě připravují na další, tentokrát 
krajské kolo soutěže, prostřednictvím 
něhož se mohou probojovat do celo-
státního finále, které každoročně pro-
bíhá v jednacím sále budovy Magistrátu 
hlavního města Prahy. Navíc starší žáci 
letos obhajují finální stříbrné místo, 
které v loňském roce vybojovali jejich 
bývalí spolužáci.

INFORMUJEME Z RADNICE

V uplynulém roce bylo v rámci měst-
ského  obvodu  zrealizováno  47  in-
vestičních  akcí  v  celkové  hodnotě 
111  795  245  korun.  Jednoznačně  fi-
nančně  nejnáročnější  akcí  byla  rege-
nerace sídliště Fifejdy II, a to  její dru-
há  etapa,  která  stála  13,2  mil.  korun. 
V jejím rámci byly opraveny havarijní 
stavy  chodníků,  rozšířena  parkoviště, 
upraveno okolí ulice Gen. Píky a azy-
lového domu a další. Obvod investoval 
10,4  mil.  korun  také  do  zateplení  ZŠ 
Kounicova  a  6,9  mil.  korun  do  zatep-
lení ZŠ Gajdošova. Nemalé prostředky 
stála  i  regenerace  sídliště  Šalamouna 
– 4B etapy (5,8 mil. korun) a vybudo-
vání parkoviště Lechowiczova (5,6 mil. 
korun). K dalším akcím patřila rekon-
strukce  vnitrobloku  v  ulici  Křižíkově 
(4,8 mil. korun), zateplení MŠ Šafaříko-
va 9 (4 mil. korun), rozšíření parkoviště 

v ulici Sládkově (3,5 mil korun), rekon-
strukce vnitrobloku Hrušovská – Sado-
vá  (3,1  mil.  korun),  rekonstrukce  by-
tového  domu Trocnovská  38  (3,3  mil. 
korun) nebo výměna oken mimo pater 
domu v ulici Chelčického 8.

„V polovině června bylo dokončeno 
předláždění  pojezdové  plochy  v  ulici 
28. října v úseku od Sokolské třídy po 
Masarykovo  náměstí. V  minulosti  ne-
vhodně vybrané žulové desky, o jejichž 
kvalitě bylo již řečeno dost, byly nahra-
zeny žulovými kostkami,“ popisuje ně-
které z akcí Dalibor Mouka, místosta-
rosta městského obvodu, a pokračuje: 
„Dokončeno bylo  i  rozšíření parkova-
cích míst v ulici Maroldově, stejně jako 
oprava  chodníků  na  Desátém,  v  ulici 
Josefa  Brabce  nebo  S.  K.  Neumana. 
Na začátku prázdnin jsme také znovu 
zprovoznili  minigolf  v  parku  Milady 

Horákové  a  Dětský  ráj  v  ulici  Sadové, 
který  patří  k  nejoblíbenějším  rodin-
ným  atrakcím  ve  městě,  získal  zcela 
nové hrací prvky. Mateřské školy v cen-
trálním  obvodu  byly  vybaveny  infra-
saunami  a  inhalátory  v  hodnotě  více 
než milionu korun a finance putovaly 
i do rekonstrukce budovy Na Mlýnici, 
kam  se  přestěhovala  na  jaře  ZŠ  Wal-
dorfská  a  v  září  pak  i  její  mateřská 
škola. Akcí, které jsme realizovali, bylo 
opravdu hodně a jsem rád, že se nám 
v  mnoha  případech  podařilo  snížit 
původně  plánovanou  cenu  projektu. 
V případě druhé etapy regenerace síd-
liště Fifejdy II jsme ušetřili 502 791 ko-
run, v rámci vybudování výdejny jídel 
v ZŠ Waldorfské pak 274 791 korun, při 
stavbě  a  opravě  parkoviště  Lechowi- 
czova 163 193 korun a tak bych mohl 
pokračovat.“

Místostarosta Dalibor Mouka (druhý 
zprava)  při  prezentaci  nádoby  pro 
sběr komunálního odpadu – BigBelly, 
která  by  radnicím  měla  snížit  nákla-
dy  na  svoz  komunálního  odpadu. 
Nádobu  představil  počátkem  března 
zástupce firmy VERB GROUP na ná-
dvoří  Technických  služeb  Moravská 
Ostrava  a  Přívoz.  Předností  odpado-
vé nádoby je zabudovaná kompresní 
jednotku,  díky  níž  nádoba  dokáže 
snížit  objem  vyprodukovaného  ko-
munálního odpadu. 

REkONSTRUkCE UlICE NáDRAžNÍ 
SI VyžáDá DOPRAVNÍ OMEZENÍ
„Pravděpodobně  už  v  dubnu  bude 
kvůli  rekonstrukci  zásadním  způso-
bem na dlouhé týdny omezen provoz 
na  nejfrekventovanější  ulici  v  centru 
Ostravy.  Kanalizace  na  Nádražní  uli-
ci  dosloužila  a  město  proto  připravilo 
rozsáhlou  opravu,  která  potrvá  téměř 
dva roky. Jde o úsek dlouhý asi 800 me-
trů od Elektry k ulici 30. dubna se dvě-
ma tramvajovými zastávkami – Elektra 
a Stodolní. Rada města podle informa-
cí tiskové mluvčí Andreji Vojkovské už 
rozhodla o vítězi veřejné zakázky. Jedná 
se o společnost Nádražní, kterou tvoří 
Strabag, a. s., a Staspo, spol. s r.o. Pokud 
se  žádný  z  uchazečů  neodvolá,  ještě 
v březnu může být podepsána smlouva 
a  následně  zahájeny  přípravné  práce. 
„K této investiční akci neznáme dosud 
žádné  bližší  podrobnosti,  přestože  se 
chystané  stavební  činnosti  a  uzavírky 
budou odehrávat právě na území naše-

ho obvodu a významným způsobem se 
dotknou nejen občanů, kteří v této čás-
ti města žijí nebo podnikají,“ posteskla 
si starostka Petra Bernfeldová s tím, že 
vedení obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz  udělá  vše  pro  minimalizaci  nega-
tivních dopadů na občany. 

„Chceme  pravidelně  informovat 
o konkrétních stavebních krocích. Jde 
výhradně o městskou akci, ale vedení 
obvodu  nezůstane  stranou.  Aktuální 
zprávy o průběhu této investiční akce, 
upozornění i další údaje budeme zve-
řejňovat na webových stránkách obvo-
du, facebooku, ve zpravodaji Centrum 
i v TV Centrum,“ říká starostka. 

Počítá se s tím, že první etapa oprav 
Nádražní ulice začne v dubnu a skon-
čit by měla letos v prosinci. Druhá eta-
pa je naplánována na příští rok a před-
pokládané  ukončení  stavebních  prací 
na polovinu roku 2016. 

„Rekonstrukce  se  pochopitelně 
dotkne  také  tramvajové  dopravy.  Vy-
užíván  bude  takzvaně  jednokolejný 
provoz. V  rámci  I.  etapy  bude  dočas-
ně zrušena zastávka Stodolní, ve dru-
hé  etapě  pak  zastávka  Elektra.  Chtěla 
bych  požádat  cestující  o  trpělivost 
a  vstřícnost  zejména  v  letních  prázd-
ninových měsících. Podle dostupných 
informací  má  být  na  zhruba  30  dnů 
přerušen  tramvajový  provoz  zcela. 
Přeložky kanalizace, kompletní oprava 
trati,  včetně  výstavby  nového  moder-
ního  odhlučněného  a  bezpečnějšího 
kolejiště, budou skutečně velmi nároč-
né. Pro nás všechny! Ale chci věřit, že 
stavební  práce  budou  probíhat  podle 
harmonogramu a v požadované kvali-
tě a že se poté centrum Ostravy stane 
zase o něco krásnějším a příjemnějším 
místem k bydlení i podnikání,“ dodává 
Petra Bernfeldová.

OPraVy a rEkONstrukcE  
za 111 MIlIONů kOruN 

chytré 
kONtEjNEry
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Chaloupka slaví desáté narozeniny

V rámci jarního úklidu probíhá strojní zametání komunikací, tlakové mytí chodníků i vozovek, ruční dometání a škarpírka. Tak se říká 
odstranění nánosu mezi komunikací a obrubníkem chodníku. Čistí se i dešťové vpustě a veškerý odpad je pak uložen na skládce.

Dětské dopravní 
hřiště 

Hned první dubnový den, v čase od 13 do 
16.30 hodin, bude opět zahájen provoz na 
dětském dopravním hřišti v ulici Orebitské 
v  Ostravě-Přívoze,  jehož  provozovatelem 
je Městská policie Ostrava. Strážníci u této 
příležitosti  připravili  zábavný  program 
sestávající  z  nejrůznějších  kvízů  a  testů 
s dopravní tematikou, připravena je jízda 
zručnosti, dopravní slalom ve speciálních 
plastových  vozítkách  a  nebude  chybět 
ani  tvůrčí  dílna.  Hřiště  pak  bude  otevře-
no denně od pondělí do neděle. Ve všed-
ní dny vždy v odpoledních hodinách mezi 
13. a 17. hodinou, o víkendech a ve svátcích 
vždy od 10 do 17 hodin. 

Přijímáme 
strážníky
Městská  policie  Ostrava  otevírá  své  řady 
novým  zájemcům  o  povolání  strážníka. 
Toto povolání je určeno všem, kteří splňují 
zákonem  stanovené  podmínky:  bezúhon-
nost,  spolehlivost,  české  občanství,  mi-
nimální  věk  21  let,  zdravotní  způsobilost 
a  střední  vzdělání  ukončené  maturitní 
zkouškou. Rozsah výcviku a všechna krité-
ria pro přijetí uchazeče o povolání  stráž-
níka jsou uvedena na stránkách ostravské 
městské  policie  www.mpostrava.cz.  Více 
informací také na tel. č. 599 414 426.

Jsme na 
facebooku!
Upřednostňujete  internet,  případně 
facebook  před  tištěnými  médii?  V  tom 
případě  máme  pro  vás  skvělou  zprávu. 
Náš obvod má své  facebookové stránky. 
Naleznete  zde  nejaktuálnější  informace 
o dění v centrálním obvodu, pozvánky na 
nejrůznější akce i oficiální tiskové zprávy. 
Sledujte  nás  na  facebooku!  Název  naší 
stránky  je  městský  obvod  Moravská  Os-
trava a Přívoz.

Videozpravodajství
Víte,  o  čem  jednali  radní  na  únorovém 
zastupitelstvu?  Viděli  jste  letošní  ma-
sopustní  průvod?  Slyšeli  jste,  že  pora-
denské  a  vzdělávací  středisko  Karifa 
pomáhá slabozrakým? Pokud vás tyto in-
formace zajímají, podívejte se na únorové  
a březnové videozpravodajství městské-
ho  obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz! 
Naleznete  zde  i  samostatné  rozhovory 
nejen  se  starostkou  Petrou  Bernfeldo-
vou  o  znovuoživení  centra,  o  zajíma-
vostech obvodu a o práci starostky, ale 
i  s  místostarostou  Daliborem  Moukou 
o  investičních  akcích  letošního  roku 
nebo  místostarostkou  Lucií  Feikovou 
o  rozpočtu  a  financích  městského  ob-
vodu. Sledujte naše videozpravodajství, 
které  už  téměř  rok  funguje  na  hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz.

Ocenění sportovci
V  aule  Gong  v  Dolních  Vítkovicích  byli 
ve středu 25. února vyhlášeni v několika 
kategoriích  sportovci  roku  2014  Morav-
skoslezského kraje. Mezi oceněnými byly 
i dvě zástupkyně TJ Ostrava – členka vo-
lejbalového klubu Kateřina Valková, kte-
rá se kromě klasického volejbalu věnuje 
i  beach  volejbalu,  a  golfistka  Park  Golf 
Clubu Ostrava Hana Ryšková.

Čas člověka,  
čas kosmu
Jakým způsobem dokázali v raném stře-
dověku  určovat  čas?  Jaké  představy 
o  uspořádání  kosmu,  o  Zemi  a  o  jejím 
členění  stojí  za  jejich  způsoby  určování 
času? Na tyto a další podobné otázky se 
pokusí odpovědět dubnové Science Café 
Ostravské  univerzity.  Pokud  vás  toto 
téma  zajímá,  zveme  vás  dne  29.  dubna 
v 18 hodin do ostravského klubu Atlantik 
na  přednášku  Čas  člověka  –  čas  kosmu, 
kterou v rámci Science Café pořádá Ost-
ravská univerzita. Vstup je zdarma. 
  více na www.klubatlantik.cz 

Setkání fotografů
Již 53. ročník tradičního Setkání fotografů 
se bude konat 11. dubna od 8 do 13 hodin 
v klubu Ámos pavilonu C na výstavišti Čer-
ná louka. Setkání, u jehož zrodu stál zná-
mý ostravský fotograf František Řezníček, 
se  pravidelně  účastní  nejen  fotografové 
z celé České republiky, ale i ze Slovenska 
a Polska. 

POliceJní DiSPeČink
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BlahOPřeJeme JUBilantŮm naŠehO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Ahepjukova 2795/6  
– prodejna 61,82 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

Jaro je tu a s ním ruku v ruce i každo-
roční jarní úklid městského obvodu. 
S tím pracovníci Technických služeb 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz  začínají 
jako  jedni  z  prvních  ve  městě. „Ofi-
ciální  začátek  jarního  úklidu  je  po-
dle  zákona  1.  dubna  daného  roku 
a  ukončení  do  31.  května.  Naše  dva 
chodníkové samosběrné a mycí stro-
je, jeden silniční samosběrný a mycí 
stroj  a  jeden  kropicí  vůz  vyjely  do 
ulic  už  10.  března.  Kromě  toho  od 
počátku  března  denně,  od  pondělí 
do pátku, ulice ručně čistí třicet pět 
až  čtyřicet  pracovníků  –  zametačů,“ 

popisuje jarní úklid v městském ob-
vodu  Dalibor  Mouka,  místostaros-
ta  MOaP.  „Vzhledem  k  tomu,  že  na 
území našeho obvodu nepoužíváme 
v rámci zimní údržby klasický inert-
ní  posypový  materiál  (vysokopecní 
strusku),  ale  chemický  posyp  (sůl), 
nejsou naše komunikace a chodníky 
tolik zaprášené a jejich úklid je tedy 
snadnější,“ pokračuje Dalibor Mou-
ka.  Pracovníci  technických  služeb 
v průběhu letošní zimy spotřebovali 
626  tun  soli  a  do  ulic  vyjeli  celkem 
93krát. „I když zima byla spíše mírná, 
výjezdů  jsme  absolvovali  relativně 

dost. Nemuseli jsme však řešit žádné 
vážnější zimní kalamity. Mimořádné 
bylo jen dvoudenní náledí začátkem 
prosince  loňského  roku,  které  mělo 
dost  dramatický  celorepublikový 
průběh,“  hodnotní  právě  končící 
zimní  sezonu  ředitel  Technických 
služeb  MOaP  Petr  Smoleň.  Celko-
vé  náklady  na  zimní  údržbu  budou 
známy  až  počátkem  dubna,  podle 
zákona  končí  zimní  údržba  totiž  až 
31.  března. Vedení  technických  slu-
žeb však již nyní plánuje, že případ-
né  ušetřené  peníze  budou  vloženy 
do oprav komunikací.

kOmUnikace měStSkéhO 
OBVODU ČiStí PrachOžrOUti 

V městském obvodu moravská Ostrava a Přívoz 
se v dubnu dožívá 90 a více let:
Jenovefa Canalová, Markéta Čupová, Anna Gunčagová, Jiřina Hajdučková, 
Gejza Hronec, Hilda Chrastinská, Jindřiška Janoušková, Emilie Kramolišová, 
Hilda Lubovská, Antonia Němčeková, Vilma Nováčková, Marie Poledníková, 
Anežka Rigelová, Milena Sedlářová, Věra Schenková, Jarmila Šnajberková, 
Štěpánka Šrubařová, Libuše Valíčková

Voláme  všechny  návštěvníky  RKC 
Chaloupka  z  let  2004–2015! V  pátek 
10. dubna od 8 do 19 hodin bude pro 
všechny  hosty  otevřena  Chaloup-
ka  dokořán.  Přijďte  s  námi  oslavit 
10.  narozeniny  do  areálu  MŠ  Repi-
nova  19  v  Moravské  Ostravě,  kde 
naše  centrum  sídlí  již  mnoho  let. 
Vstupenku  nepotřebujete,  vezmě-
te  s  sebou  fotografie  a  videa  svých 
rostoucích  dětí.  Dopoledne  bude 

připraven zábavný program pro děti 
a  rodiče  z  jednotlivých  klubů,  kte-
ré  v  současné  době  u  nás  probíhají 
(9–11 hod.). Slavnostně si připijeme 
na  zdraví  Chaloupky  v  9.30  hodin, 
včetně  pozvaných  hostů,  partnerů 
a zástupců radnice a obvodu MOaP, 
zejména pak starostky Petry Bernfel-
dové a ředitelky RKC Chaloupka Edi-
ty Kozinové. Odpoledne (16–19 hod.) 
se  moc  těšíme  na  ty  z  vás,  kteří  si 

přijdou zavzpomínat na hezké chví-
le,  jež  se  svými  dnes  již  odrostlými 
dětmi v Chaloupce prožili v uplynu-
lých deseti letech. Budeme rádi, když 
přinesete  alespoň  jednu  současnou 
fotografii  svých  dětí.  Narozeninový 
dort rozkrojíme v 16.30 hod. a pak již 
bude Chaloupka patřit zábavě, o kte-
rou  se  budou  starat  ostravští  muzi-
kanti  a  herci  spolu  s  našimi  sou-
časnými  lektory.  Po  celý  den  bude 
samozřejmě  Chaloupka  otevřená 
i  všem  novým  návštěvníkům,  kteří 
budou mít možnost seznámit se jak 
s prostředím, tak s nabídkou našich 
současných aktivit.

� vedení�RKC�Chaloupka

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 1165/6  75,83 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 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

Již 5. ročník Tour de Kids, do něhož je zapo-
jeno deset měst v rámci celé České repub-
liky, bude v Ostravě odstartován na Masa-
rykově náměstí, a to v sobotu 25. dubna ve 
13 hodin. Jde o cyklistický závod dětí naro-
zených v roce 2004 a mladších. Mladší děti 
mohou použít i odrážedla. 
  více informací o akci naleznete  
 na www.tourdekids.cz
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