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Poplatky  
za odpady
Do 30. června je nutné zaplatit popla-
tek za svoz komunálního odpadu, kte-
rý činí 498 Kč na osobu. Učiňte tak co 
nejrychleji. Na Magistrátu města Ostra-
vy bylo už v loňském roce rozhodnuto, 
že občanům města nebudou zasílány 
složenky k zaplacení tohoto poplat-
ku. Více informací lze získat na lince 
844 121 314. 

Videozpravodajství 
Víte, o čem jednali radní na minulém 
zastupitelstvu? Viděli jste velikonoční 
jarmark v centru Ostravy? Účastnili jste 
se debaty klubu Fiducia na téma co dál 
s centrem? Slyšeli jste, že Tábornický 
oddíl BVÚ slaví sedmdesátiny? 

Pokud vás tyto informace zajímají, 
podívejte se na březnové videozpra-
vodajství městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz! Naleznete zde i sa-
mostatné rozhovory nejen se starost-
kou Petrou Bernfeldovou o znovuoži-
vení centra, o zajímavostech obvodu 
a o práci starostky, ale i s místostaros-
tou Daliborem Moukou o investičních 
akcích letošního roku. Místostarostka 
Lucie Feiková zde hovoří o rozpočtu 
a financích městského obvodu a mís-
tostarosta Vít Macháček o kultuře, 
sportu a školství v obvodu. Sledujte 
naše videozpravodajství na hlavní stra-
ně www.moap.cz a naleznete ho i na 
www.youtube.cz.

Jsme na facebooku!
Upřednostňujete internet, případně 
facebook před tištěnými médii? V tom 
případě máme pro vás skvělou zprá-
vu. 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 face-
booku! Název naší stránky je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

centrum
zPraVODaj

Vážení  
spoluobčané,

z vašich ohlasů vím, že oceňujete 
otevřené jednání vedení obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a fakt, že se 
vás o všem zásadním a pro chod obvodu 
podstatném snažíme vždy informovat 
otevřeně a včas. V transparentním 
přístupu ke zveřejňování údajů 
souvisejících s chodem obvodu chceme 
pokračovat i nadále. Proto jsme společně 
s vedením obvodů Poruba a Jih iniciovali 
přípravu takzvaného klikacího rozpočtu, 
který občanům umožní lépe se orientovat 
v hospodaření obvodu. Magistrát města 
Ostravy už na základě našeho podnětu 
učinil první kroky k realizaci, takže 
celá věc je na dobré cestě. Myslím, že 
klikací rozpočet ocení každý, kdo se 
zajímá o chod obvodu a kdo chce do 
detailů vědět, jak je to s příjmy a výdaji, 
kam plynou peníze obvodu. Na webu 
tak občané naleznou všechny aktuální 
informace, které lze ze zákona zveřejnit. 
V praxi to bude znamenat, že lidé budou 
přesně informováni o tom, jak která 
investiční akce pokračuje, zda probíhají 
platby a budou se moci „proklikat“ až 
k jednotlivým fakturám uhrazeným 
v souvislosti s realizací zakázek. A ke 
všem podkladům se dostanou bez 
prodlení, nikoliv až po několika týdnech 
nebo měsících. 
Ostatně náš obvod byl v tomto směru 
průkopníkem už v minulém volebním 
období, kdy jako první městský obvod 
začal na svých webových stránkách 
zveřejňovat smlouvy. Teprve na základě 
příkladu Moravské Ostravy a Přívozu se 
stejnou cestou vydalo i město, které ke 
zveřejňování smluv následně pobídlo 
i další obvody. 
Abychom občanům mohli poskytovat 
co nejčerstvější informace a abychom 
s nimi co nejlépe komunikovali, otevřeli 
jsme i nový informační kanál v podobě 
oficiální facebookové stránky. Ta je 
na adrese www.facebook.com/pages/
Městský-obvod-Moravská-Ostrava-
a-Přívoz/632715980192350. Zde 
zveřejňujeme aktuální zprávy o dění 
v obvodu, informace o kulturním dění, 
o probíhajících investičních akcích 
a všem, co s obvodem souvisí a je pro 
občany zajímavé. Věřím, že online 
komunikaci ocení všichni, které dění 
v obvodu, v němž žijí, zajímá a chtějí se 
do něj zapojit. 

 Lucie Feiková, místostarostka (ČSSD)
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ÚVODnÍK ZPrÁVY

V  pátek  17.  dubna  byla  zahájena  re-
konstrukce  ulice  Nádražní.  Po  celou 
dobu první etapy rekonstrukce, která 
bude probíhat v letošním roce, bude 
zrušena  zastávka  Stodolní.  Tramvaje 
jezdí  po  jednokolejce  a  pro  silniční 
provoz  je  uzavřena  ulice  Nádražní 
ve  směru  z  Přívozu  do  centra,  a  to 
od  ulice  30.  dubna  pod  ulici  Holla-
rovu.  O  dalším  vývoji  rekonstrukce, 
objízdných trasách, odstávkách vody 
apod.  budeme  postupně  informo-
vat  na  webových  stránkách  obvodu 
www.moap.cz,  ve  zpravodaji  Cen-
trum a na našem facebooku.

„Celá rekonstrukce ulice Nádražní 
je  investiční  akcí  statutárního  města 
Ostravy. Vedení obvodu bylo až po ně-
kolika apelech na investora přizýváno 
k  účasti  na  pracovních  jednáních, 
a  tak  se  dostáváme  konečně  blíže 
k informacím,“ uvedla starostka Petra 
Bernfeldová.  Rekonstrukce  Nádražní 
proběhne  ve  dvou  etapách.  Budou 
provedeny  opravy  tramvajových  tra-
tí,  kanalizace,  vodovodu,  plynovodu 
a chodníků i komunikace. První eta-
pa se bude týkat úseku od křižovatky 
s ulicí 30. dubna po zastávku Stodol-
ní a potrvá do listopadu 2015. Druhá 

etapa pak bude pokračovat po křižo-
vatku s ulicí 28. října, zahájena bude 
na jaře příštího roku. Předpokládané 
ukončení stavebních prací  je v polo-
vině  roku  2016. „Ráda  bych  všechny 
obyvatele  a  návštěvníky  našeho  ob-
vodu touto cestou požádala o shoví-
vavost  a  trpělivost.  Jsem  si  vědoma, 
že situace nebude nikterak jednodu-
chá, ale musíme si všichni uvědomit, 
že  stav  kanalizace  je  v  dané  lokalitě 
havarijní  a  komplexní  rekonstrukcí 
ulice Nádražní dojde ke zvýšení kva-
lity  života  a  uživatelnosti,“  doplnila 
starostka. 

Den dětí se blíží a s ním se blíží i akce, 
které pro děti a jejich rodiče už tradič-
ně  pořádá  obvod  Moravská  Ostrava 
a Přívoz.

V neděli 30. května ve 14 hodin za-
čne  oslava  Mezinárodního  dne  dětí 
v Dětském ráji v Sadové ulici, kde děti 
prožijí  odpoledne  plné  zážitků.  Mo-
hou se těšit na skákací hrad, výtvarný 
workshop, malování na obličej i balon-
kovou show.

V pondělí 1. června v čase od 12 do 
19  hodin  ožije  Masarykovo  náměstí 
Kouzelnickým  dětským  dnem,  který 
organizuje  Centrum  kultury  a  vzdě-
lávání  Moravská  Ostrava.  „Do  centra 
Ostravy  dorazí  Čaroděj  ze  země  OZ  – 
diváci  se  mohou  těšit  na  představení 

tohoto  slavného  muzikálu  v  podání 
Pop Academy,“ upozorňuje Šárka Do-
spivová  z  Kulturního  zařízení  Gama. 
„Návštěvníky  pobaví  různé  kousky 
mikromagie  se  žetony  nebo  kartami, 
děti  se  budou  moci  vyřádit  na  nafu-
kovacích atrakcích a ve tvůrčí dílně si 
vyzkoušet  tvorbu  zvířátek  z  modelo-
vacích  balonků  nebo  vytváření  me-
gabublin,  čeká  je  také  čarodějnické 
malování  na  obličej.“  Chybět  nebude 
ani občerstvení v podobě cukrovinek, 
párků v rohlíku, hamburgerů a dokon-
ce i dětského baru s míchanými neal-
koholickými nápoji.

„Doufáme,  že  se  akce  zúčastní  co 
nejvíce dětí z našeho obvodu  i  jiných 
částí Ostravy a že se budou skvěle ba-

vit,“  zve  na  zábavné  odpoledne  sta-
rostka Petra Bernfeldová a zdůrazňuje, 
že tento červnový svátek je především 
připomínkou práv a potřeb dětí.

ZaČaLa reKOnStruKce 
nÁDražnÍ uLice

Uzavřená tepna Ostravy, ulice Nádražní, a mapa uzavírky a objízdných tras ve dnech 21. dubna až 12. června. 

Letošní oslavy Dne dětí budou v duchu 
kouzel. Malí i velcí návštěvníci se mohou 
těšit na různé kousky mikromagie, ale 
i na spoustu atrakcí.

Dětské Dny v ráji i na náměstí

uzavřený úsek
objízdná trasa

Popis objízdných tras od 21. dubna až 12. června 
•    Ve směru od Přívozu a Nové rad-

nice jeďte vpravo (rovně) na ulici 
30.  dubna,  vlevo  na  ulici  Podě-
bradovu, vlevo na ulici Hollarovu, 
vpravo na ulici Nádražní.

•    Ve  směru  od  Elektry,  ulice  Chel-
čického  a  ulice  Mlýnské  jeďte 

rovně  (vpravo)  na  ulici  Nádražní, 
vlevo na ulici 30. dubna, vlevo na 
ulici  Poděbradovu,  vlevo  na  ulici 
Hollarovu,  vpravo  na  ulici  Ná-
dražní. 

•    Ve  směru  od  ulice  Janáčkovy 
a  ulice  Žerotínovy  jeďte  vpravo 

na  ulici  Poděbradovu,  vpravo  na 
ulici 30. dubna, vlevo na ulici Ná-
dražní.

•    Ve směru od ulice Janáčkovy a uli-
ce Žerotínovy jeďte vlevo na ulici 
Poděbradovu, vlevo na ulici Holla-
rovu, vpravo na ulici Nádražní.



Volná místa 
Ve školkách 

Čas v nových zahradách budou 
měřit sluneČní hodiny 

V úterý 14. dubna proběhly v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz zápisy do 
mateřských škol. Přijato bylo 302 dětí, 
které  do  školek  nastoupí  v  novém 
školním roce. „V mateřských školách 
Repinova, Šafaříkova, Špálova, Varen-
ská  a  Waldorfská  zůstalo  po  zápisu 
několik  volných  míst.  Předpokládá-
me, že se rychle zaplní, přednost při 
přijetí  budou  mít  samozřejmě  děti 
z našeho obvodu,“ říká Vít Macháček, 
místostarosta městského obvodu.

Hned  ve  dvou  mateřských  školách 
v Moravské Ostravě a Přívozu se bu-
dou  děti  radovat  z  nových  hracích 
a  vzdělávacích  prvků  vybudovaných 
v přírodním stylu, které budou slou-
žit  k  environmentálnímu  vzdělávání 
a  podpoře  pravidelného  kontaktu 
dětí  s  přírodním  prostředím.  Vše 
vznikne  v  rámci  projektu  Ekoškolky 
– MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova, 
který je financován z prostředků Ope-
račního  programu  Životní  prostředí 
a Státního fondu životního prostředí 
ČR. Na úpravy zahrad Mateřské školy 
Špálovy  a  Mateřské  školy  Poděbra-
dovy,  které  byly  zahájeny  počátkem 
března  a  pomalu  se  blíží  do  finále, 
půjde téměř 3,6 milionu korun.

„Jsme  rádi,  že  se  nám  podařilo 
získat  tuto dotaci, která zcela změní 
vzhled zahrad obou mateřských škol. 
Nové prvky budou sloužit k celkové-
mu  rozvoji  osobností  dětí,  což  po-
važuji  za  velmi  přínosné,“  dodal Vít 
Macháček, místostarosta MOaP.

„Na  školních  zahradách  budou 
vybudovány  záhony  a  bylinková 
pyramida,  kde  si  budou  děti  moci 
pěstovat bylinky a koření a vyzkou-
šet  si  pěstování  ze  semínka.  Uvidí 
změny na rostlinách v průběhu ce-
lého  roku,“  popisuje  hlavní  prvky, 
které zde v rámci projektu vyrostou, 
Vít  Macháček.  Kompostéry  budou 
sloužit  k  pochopení  procesu  recy-
klace.  V  broučkovišti,  ježkovnících 
a  domečcích  pro  hmyz  budou  děti 
pozorovat a zkoumat život brouků, 
hmyzu  a  dalších  obyvatel  zahrady. 
Prostřednictvím  krmítek  pro  ptá-
ky  se  naučí  správně  krmit  drobné 
ptactvo,  budou  pozorovat  změny 
ptáků  podle  měnících  se  ročních 
období.  Na  zahradách  přibudou 
i  vrbové  prvky,  smyslový  chodník 
s  nerosty,  infotabule  se  stříškou 

z akátového dřeva, schodiště z klád, 
skluzavka,  lezecká  stěna  do  svahu 
a šikmá kláda na val pro každoden-
ní pohybové aktivity dětí, i klasické 
kulaté  ohniště  z  přírodních  kame-
nů,  které  bude  sloužit  společným 
aktivitám s rodiči.

Radost  dětem  bude  dělat  i  nová 
opičí dráha se šplhacím totemem na 
lezení,  trojitou  kladinou,  lanovým 
mostem,  pružinovou  lavicí  a  pře-
skakovací  tyčí. A  jaké by to bylo en-
vironmentální prostředí bez lesního 
koutku! V něm budou vhodně umís-
těny  naloupané  špalky  pro  sezení 
a hru pod korunami stromů. V nově 
vybudovaném svahu budou umístě-
ny valouny, na které děti mohou lézt, 
schovávat se za ně apod. A čas, který 
zde dětem uteče neskutečně rychle, 
budou měřit sluneční hodiny.

zaJímavosti ze ŠKolních tříd 

rolnička 2015
Koncem března se žáci Základní školy 
Ostrčilovy zúčastnili 24. ročníku celo-
městské recitační soutěže Rolnička 2015, 
která je určena žákům 1. i 2. stupně. V ka-
tegorii mladších žáků přísnou porotu nej-
více zaujaly recitační dovednosti „zlaté“ 
Elišky Kudrnové z 3E 1 a „stříbrné“ Emy 
Chramostové, žákyně 3. B. Velkého úspě-
chu rovněž dosáhl Patrik Kříž ze 6. A, kte-
rý v náročné konkurenci 65 soutěžících 
obsadil 1. místo. Vítězové postoupili do 
krajského kola. Všem blahopřejeme.

eKoŠKola
Jdeme na to! Na co? Na 
druhý ročník úklidové 
akce Ukliďme Česko. Ta 
vychází z mezinárodně osvědčeného mo-
delu Let‘s Do It!. Tento typ úklidových 
akcí již proběhl úspěšně ve více než 100 
zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. 

Naše Základní škola Nádražní 117 se do 
kampaně zapojila v pátek 17. dubna, kdy 
jsme uklidili přilehlé okolí školy a školního 
hřiště. K dalším novinkám patří chov zví-
řat ve škole. Snad každý z nás si z dětství 
pamatuje období, kdy toužil po nějakém 
zvířátku. Ne každému ale rodiče vyhoví, 
ať již z důvodů zdravotních (třeba u aler-
giků), prostorových nebo prostě proto, že 
zvíře nechtějí z obavy, že by se o ně museli 
starat sami. V naší škole mají žáci mož-
nost vyzkoušet si, jaké to je, mít zvířátko 
a starat se o něj. Děti se seznamují s tím, 
jak přistupovat k živému tvorovi. Učí se 
chápat, že zvíře není v žádném případě 
hračka a že při správném zacházení je to 
prima kamarád.
 Zuzana holubová, 
 Zš nádražní 117

Žáci adoptivními 
rodiči
Stalo se pěknou tradicí, že žáci Základní 
školy Ostrčilovy podporují již několik let 
různé humanitární projekty. Jedním z nich 
je projekt Adopce na dálku, který orga-
nizuje Arcidiecézní charita Praha, a díky 
němuž již jedenáctým rokem podporují 
adoptivní rodiče – žáci naší školy – vzdě-
lávání dvou indických dětí. Jelikož ně-
které z dříve adoptovaných dětí, ať už ze 
známých nebo neznámých příčin, adopci 
v průběhu let ukončily, druhým rokem tak 
přispívají žáci školy na vzdělání dvanácti-
letého chlapce Ashrufa a pátým rokem na 
studium třináctileté dívky Pavithry Mary.

Děti si vzájemně vyměňují několik do-
pisů, přáníček, fotek a obrázků ročně. Žáci 
naší školy mají skvělou příležitost procvi-
čit si angličtinu, porovnat úroveň znalostí, 
a ještě udělat někomu druhému radost. 
Adoptované děti angličtinu také studují 
a je vidět nebývalý pokrok, který za ta léta 
ve škole udělaly.

V březnu adopce oficiálně skončila, 
a tak žáci neváhali a opět podpořili sbírku 
na další studium, které činí 4 900 korun 
na jedno dítě. Bylo vybráno 14 691 korun. 
Část výtěžku tak poputuje i na podporu 
české nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugan-
dě, která byla vybudována Arcidiecézní 
charitou Praha v roce 2007 v kraji Buikwe 
s cílem zpřístupnit zdravotní péči přede-
vším pro chudé. Všem žákům patří podě-
kování za to, že nejsou lhostejní k okolní-
mu světu a dovedou pomoci těm, kteří to 
potřebují. 
 hana kimerová, zástupkyně ředitele

zoom – zachyceno objektivem
Velikonočním veselím ožilo nejen cen-
trum města, kde se od 6. do 8. dubna 
konal na Jiráskově náměstí velikonoční 
jarmak, ale i mateřské a základní školy. 
Některé pořádaly i vlastní velikonoční 
jarmarky, jako například ZŠ Ostrčilova 
(foto vlevo). Na všech jarmarcích se to 
hemžilo  vajíčky,  zajíčky,  pomlázkami 
a zápichy do květináčů. Návštěvníci se 
mohli pokochat pohledem na výrobky 
s velikonočními a jarními motivy, pří-
padně ochutnat velikonoční speciality.

2	 Život	v	centru	 Květen	2015

Vrbové prvky slouží dětem nejen ke vzdělávání, ale i k pohybovým aktivitám…

Statutární město Ostrava, 
městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz,
vyhlašuje  

konkurzní řízení 

na Vedoucí  
pracoVní místo

ředitele/ky
Waldorfské základní školy 
a mateřské školy ostrava, 

příspěvkové organizace

Předpokládaný  
termín nástupu:

31. července 2015

Termín pro odevzdání 
přihlášek: 

20. května 2015

Bližší informace naleznete 
na webových stránkách 

městského obvodu 
www.moap.cz

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
Foerstrova 1879/17 2+1
Havířská 2037/12 1+1
Jungmannova 997/7 2+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 0+1, 3+1
Na Náhonu  3 × 2+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 0+1, 1+1, 3+1
Vaškova 2627/23 3+1

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

Špálova 439/12, 
2+1 – 68,97 m2  
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz
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Příměstské tábory 

Léto se kvapem blíží, máte už program 
na prázdniny pro své ratolesti? Pokud 
ne, zvažte nabídku příměstských táborů 
Dětského ráje Ostrava. „Letos pořádáme 
hned dva příměstské tábory. První se 
bude konat od 13. do 17. července a téma 
táboru bude Jsem všehoumělec. Děti se 
v průběhu týdne seznámí s různými vý-
tvarnými technikami, budou tvořit velko-
formátová díla, která vyzdobí Dětský ráj. 
Chybět nebudou hry, výlety ani potřebný 
odpočinek,“ popisuje táborové aktivity 
Petra Kunešová z Dětského ráje a pokra-
čuje: „Druhý tábor bude na téma Jsem 
sportovec a tenista a proběhne od 3. do 
7. srpna. Účastníky bude každé ráno če-
kat jedenapůlhodinový tenisový trénink 
s trenéry TJ Baník Ostrava OKD a sporto-
vat se bude i odpoledne. Chybět nebude 
samozřejmě ani jiná zábava, výlety a hry. 
Oba tábory jsou určeny pro děti od pěti do 
desíti let.“ 

Adoptujte 
Truhlíka! 

Kulturní centrum Cooltour rozjíždí druhý 
ročník projektu Ostravští Truhlíci, který 
inspiruje obyvatele centra k tomu, aby 
přispěli ke zkrášlení místa, v němž žijí. 
Tento projekt, který vznikl za podpory 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a Technických služeb MOaP, nabí-
zí občanům a institucím možnost „adop-
tovat“ žardiniéry rozmístěné v centru 
Ostravy a po celou sezonu – od 18. května 
do 30. října – o ně pečovat a také podle 
vlastního uvážení zkrášlovat. Pronájem 
truhlíků je bez poplatku. V průběhu pro-
jektu bude uspořádána soutěž o nejkrás-
nější truhlík a jiné akce. 

Pomoc v rodinách 
Ve středu 13. května se od 9.30 do 11 ho-
din v poradně Cesta těhotenstvím (Česko-
bratrská 13, u Husova sadu) bude konat 
bezplatný program pro rodiče s názvem 
Základy první pomoci v rodinách s dětmi. 
Zdravotnický záchranář Radim Kozelský 
seznámí přítomné se základy první po-
moci dětem od narození do předškolního 
věku. Prostor bude také na dotazy. V pří-
padě zájmu se, prosím, přihlaste předem 
(e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605 329 232). 
 Více na www.dlanzivotu.cz

Ředitele mateřských a základních škol v našem obvodu osobně odměnili za jejich práci starostka Petra Bernfeldová (v pravé části 
levé fotografie), místostarostka Lucie Feiková a místostarosta Vít Macháček (na pravém snímku).

Ostrava plná 
hokejových 
fanoušků 
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, 
které se v roce 2004 konalo také v Praze 
a Ostravě, se stalo historicky nejnavštěvo-
vanějším šampionátem. Rekord v návštěv-
nosti byl překonán až roce 2014 v Minsku. 
I proto organizátoři letošního světového 
šampionátu, který byl zahájen 1. května 
a potrvá do 17. května, očekávají neméně 
silný nápor hokejových fanoušků! Posílena 
proto byla i kapacita městské hromadné 
dopravy a takřka zátěžovým testem pro-
chází také nová železniční trať vedoucí na 
ostravské letiště v Mošnově. Na zvýšenou 
intenzitu dopravy se připravovala už před 
šampionátem také Policie ČR i Městská po-
licie Ostrava. Připravte se na Ostravu plnou 
hokejových fanoušků!

 www.iihfworlds2015.com/cz/

Parkování 
v Žofínské ulici
Na základě rozhodnutí Rady městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bude 
s platností od 4. května letošního roku 
na parkovišti v Žofínské ulici umožněno 
celodenní parkování. „K tomuto rozhod-
nutí nás přivedl intenzivní zájem ze strany 
občanů,“ konstatuje Dalibor Mouka, mís-
tostarosta městského obvodu. 

Parkoviště v ulici Žofínské doposud 
sloužilo potřebám zaměstnanců úřadu, 
kteří tu mají k dispozici zhruba 45 parkova-
cích míst, i veřejnosti, jež může počítat při-
bližně se 40 místy. Parkoviště, které je pro-
vozováno Technickými službami Moravská 
Ostrava a Přívoz, je otevřeno od pondělí do 
čtvrtka od 6.30 do 19 hodin a v pátek od 
6.30 do 16 hodin, dvakrát měsíčně pak od 
6.30 do 19 hodin s tím, že hodina parková-
ní stojí 10 korun. „Nově tedy občané budou 
mít možnost zajistit si zde také celodenní 
parkování, a to za poplatek 50 korun. Za 
parkování po celý měsíc bude platba před-
stavovat 800 korun,“ upřesňuje Dalibor 
Mouka a dodává, že zmíněným krokem se 
vedení obvodu snaží přispět ke zlepšení si-
tuace v oblasti parkování, která je v centru 
města dlouhodobě velmi špatná.

Čipování psů
Podle obecně závazné vyhlášky statutár-
ního města Ostravy č. 9/2012, platné od 
1. ledna 2013, je chovatel psa chovaného na 
území statutárního města Ostravy povinen 
nechat psa trvale označit elektronickým 
čipem a přihlásit do evidence. Upozorňuje-
me na tuto povinnost, jejíž nesplnění může 
městský obvod postihnout podle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání jako přestu-
pek nebo správní delikt a uložit pokutu až 
do výše 50 tisíc Kč. Do evidence chovatelů 
psů je možno přihlásit psa chovaného na 
území městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz v sídle Úřadu městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská 
Ostrava. 

Veteráni v Ostravě
V sobotu 30. května se již v 7.30 hodin 
zaplní Masarykovo náměstí v Ostravě his-
torickými vozidly, která se zúčastní násle-
dujícího závodu Veteran Rallye Ostrava 
2015, jehož start je naplánován na desátou 
hodinu.

Veteran Rallye Ostrava pořádá Tatra Ve-
teran Sport Club Ostrava v AČR každoroč-
ně jako Memoriál Ing. Františka Procház-
ky a svaz Italských automobilů Ostrava. 
A i letos čeká na závodníky opět zajímavá 
pětasedmdesátikilometrová trasa. Ta his-
torická vozidla zavede nejprve na zámeček 
do Studénky, následovat bude oběd v Pus-
tějově s procházkou po skvostném barok-
ním chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku 
a návštěva HEIParku v Tošovicích. 

INFORMUJEME Z RADNICE

Chaloupka oslavila v pátek 10. dub-
na své 10. narozeniny. Poblahopřát 
jí do areálu MŠ Repinova 19 v Mo-
ravské Ostravě, kde centrum sídlí již 
mnoho let, přišla také Petra Bern-
feldová, starostka městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz. „Pro 
rodiče malých dětí je důležité, aby 
se měli kde scházet a vyměňovat 
si zkušenosti, a děti zase potřebují 
kolem sebe vrstevníky a bezpeč-
ný prostor na hraní. A to vše RKC 
Chaloupka již deset let nabízí. Jsme 
moc rádi, že toto zařízení pro rodiny 
s dětmi v našem obvodu tak úspěš-
ně funguje a přejeme mu do dalších 
let mnoho spokojených návštěvní-
ků,“ uvedla starostka. Chaloupka 
byla po celý den otevřena dokořán 
všem příchozím a nechyběl ani bo-

hatý doprovodný program. Zavzpo-
mínat na hezké chvíle přišli i ti, kteří 

Chaloupku navštěvovali krátce po 
jejím vzniku. 

Ve čtvrtek 30. dubna zažila Ostrava 
slavnostní defilé vojenské techni-
ky, ulicemi Ostravy projížděly tan-
ky, bojová vozidla a další technika. 
Průjezd historické bojové techniky 
Sokolskou třídou až k Havlíčkovu 
nábřeží byl vyvrcholením velkole-
pých čtrnáctidenních oslav 70 let 
od osvobození severomoravské me-

tropole. Asi nejvíce zaujala přítom-
né následná rekonstrukce vojenské 
operace na březích řeky Ostravice, 
která lidem připomněla, jak osvobo-
zovací boje za druhé světové války 
probíhaly. Aby vše dopadlo na vý-
bornou, předcházela této vojenské 
akci zkouška nosnosti terénu. Ha-
vlíčkovým nábřežím tak v polovině 

dubna projel poprvé po sedmdesáti 
letech slavný sovětský tank T34/85. 
Byl vyroben v roce 1953, ale byl na-
vlas stejný jako bojové stroje, s ni-
miž příslušníci 1. československé 
tankové brigády osvobozovali město 
v roce 1945. Vážil 28 tun a přijel z vo-
jenského muzea Lešany. 
� www.osvobozeni.ostrava.cz�

OCENěNí OsObNOsTí NAšICh škOl
Začátkem dubna se jako každý rok 
u příležitosti Dne učitelů setkalo ve-
dení obvodu s řediteli mateřských 
a základních škol městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Starostka 
Petra Bernfeldová společně s mís-
tostarostkou Lucii Feikovou a mís-
tostarostou Vítem Macháčkem po-
děkovali všem přítomným za jejich 
celoroční přínosnou práci a odměnili 
je drobnými dárky. O doprovodný 
program se v klubu Parník, kde se 
tradiční setkání konalo, postarali stu-
denti Pop Akademy. Učitelé našeho 
obvodu však byli oceněni také měs-
tem, a to 24. března v Divadle lou-
tek. V kategorii výrazná pedagogická 

osobnost uspěla Olga Maturová ze Zá-
kladní školy Matiční a za dlouholetou 
tvůrčí pedagogickou činnost bylo oce-
nění uděleno Miluši Mecové a Lence 
Mikundové ze Základní školy Matiční 
a Aleně Berglowcové ze Základní ško-
ly Gen. Píky. „Všem oceněným srdeč-
ně blahopřejeme a děkujeme jim jak 
za jejich pedagogickou práci, tak za 
důstojné reprezentování vysoké kva-
lity školství v Moravské Ostravě a Pří-
vozu,“ vrací se ke slavnostním oka-
mžikům místostarosta Vít Macháček 
a dodává, že akci, která se soustřeďuje 
nejen na učitele, ale také na žáky ma-
teřských a základních škol, připravuje 
i vedení obvodu. „Už tradičně věnu-

jeme pozornost jak výrazným osob-
nostem pedagogických sborů našich 
škol, tak osobnostem, které se profilu-
jí mezi žáky mateřských a základních 
škol. Jde nám nejen o ocenění vyni-
kající práce nominovaných učitelů 
a žáků, ale také o motivování jejich 
kolegů a spolužáků k podobnému 
zaujetí pro to, co dělají,“ pokračuje 
místostarosta. Pět osobností z každé 
kategorie – dítě z mateřské školy, žák 
základní školy a pedagogický pracov-
ník mateřské a základní školy – bude 
oceněno na slavnostním setkání za-
čátkem června. Nyní školy, jejichž 
zřizovatelem je obvod, připravují své 
nominace. 

OslaVili jsme desáté 
narOzeniny ChalOupky

pO 70 leteCh OstraVOu prOjížděly tanky

www.detskyrajostrava.cz

Starostka Petra Bernfeldová přinesla RKC Chaloupka k 10. výročí narozeninový dort…
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RestauRace 'sI' v pasážI vesmíR

Místostarosta Vít Macháček (vlevo na pravé fotografii) zahájil mistrovství České republiky ve stolním tenisu, jehož vítězem se v kategorii 
starších žáků stalo domácí družstvo TJ Ostrava (fotografie vlevo).  Foto: archiv tJ Ostrava

Policejní pohádky 

Úderem desáté hodiny se ve čtvrtek 
26. března rozezněly zemí Policejní 
pohádky. Akci Policisté čtou Policejní 
pohádky, kterou zorganizovali policis-
té v Moravskoslezském kraji, podpořila 
i ostatní krajská ředitelství, a tak se po-
hádky četly dětem ve školách, školkách 
i nemocnicích téměř po celé zemi. 

Knížka Policejních pohádek obsahu-
je celkem 16 pohádek a příběhů. Dějem 
děti provádí policista Honzík. V závě-
ru pohádky zopakuje správné pravidlo 
soudce, spravedlivý Přemysl. „Příběhy 
zahrnují časté protiprávní situace a dě-
tem vhodnou formou přibližují zásady 
bezpečného chování, či naopak upozor-
ňují, jakého jednání se vyvarovat. Mezi 
příběhy tak lze nalézt téma sprejerství, 
pohřešování dítěte, násilné, majetkové 
i mravnostní trestné činnosti a další. 
Nezapomněli jsme ani na problematiku 
bezpečného pohybu na komunikacích 
či nebezpečí drog. Namátkou lze uvést 
i názvy některých příběhů: Jak droga za-
temnila Petříkovi mysl, Jak Frantík a Te-
rezka zkoušeli tatínkovo víno, Jak Jaro-
mírovi ubližovali špatní kamarádi a jak 
ho Oldřich zachránil, Jak si Bohumil 
půjčoval, až se dostal do vězení a dal-
ší,“ popsala obsah nové knihy pohádek 
Gabriela Holčáková, vrchní komisařka 
Krajského ředitelství Policie Moravsko-
slezského kraje. 

Autorem knihy je ostravský soudce 
Roman Pokorný. Knihu ilustrovala Šár-
ka Nogová. Uvnitř publikace děti nalez-
nout také CD, obsahující všechny po-
hádky. Posluchačům je načetli policisté 
i soudce. Knížku bylo možno vydat díky 
podpoře Moravskoslezského kraje. Na 
sklonku roku 2014 bylo vydáno víc než 
6 tisíc kusů. Knihu zatím nelze koupit, 
pro veřejnost je dostupná v krajských 
vědeckých knihovnách a knihovnách, 
jež o ni požádaly. Zájemci však budou 
mít možnost knihu získat v rámci sou-
těží na Dni policie, který se uskuteční 
20. června v prostorách Slezskoostrav-
ského hradu.

Tenisová škola 
Na tenisových dvorcích TJ Baník Ostrava 
OKD (hned vedle Dětského ráje Ostrava) 
se bude konat Jarní tenisova školička pro 
děti od 5 let, která bude probíhat od května 
do června, vždy ve středu od 17 hodin, a to 
pod vedením trenérů 1. třídy. Zájemci nás 
můžou kontaktovat na tel. č.: 731 122 581. 
 www.kurtybanik.cz

Chce vaše dítě 
sportovat? 
V pátek 22. května uspořádá fotbalový od-
díl TJ Unie Hlubina sportovní odpoledne pro 
všechny děti ve věku od pěti do patnácti let. 
Tato akce bude spojena s náborem malých 
chlapců a dívek do místního fotbalového 
klubu pod záštitou Fotbalové asociace Čes-
ké republiky a městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Akce začne v 16 hodin 
v areálu TJ Unie Hlubina v ulici Gajdošově 
2287/31, Moravská Ostrava (kousek od 
ÚAN). Všechny přítomné čeká nabitý pro-
gram plný soutěží, zábavy a odměn, který 
bude uvádět zkušený moderátor. Pojďme 
se bavit a sportovat v duchu našeho motta: 
Hlavně, ať jsou děti spokojené! Za kolektiv 
organizátorů a trenérů se na hojnou účast 
těší šéftrenér mládeže TJ Unie Hlubina Ivo 
Mušec a Jan Nevola. 
 více na www.hlubinaunie.estranky.cz

Úspěšní judisté 

Zatímco v minulých ročnících pravidelně 
startovalo na Velké ceně Ostravy Bail Judo 
Tour mládeže od sedmi do patnácti let 
zhruba 150 judistů, na letošním 15. ročníku 
se utkalo rekordních 215 závodníků. Kromě 
judistů z klubů z celé České republiky do-
razili do ostravské haly TJ Ostrava také zá-
vodníci ze Slovenska a Polska, čímž si Velká 
cena udržela punc mezinárodního závodu. 
„Počet závodníků nás překvapil, ale všech-
no jsme časově zvládli. Je to nový rekord,“ 
konstatoval Petr Sumara, předseda pořá-
dajícího oddílu juda TJ Ostrava. Na čtyřech 
tatami se v 52 váhových kategoriích utkali 
minibenjamínci, benjamínci, mladší a starší 
žactvo. Domácí družstvo získalo 20 medai-
lí (7 zlatých, 8 stříbrných, 5 bronzových) 
a v celkovém hodnocení obsadilo 2. místo. 

Šachisté postupují 
do 1. ligy!
Družstvo šachistů TJ Ostrava A má již zaru-
čen postup do 1. ligy! O první místo v 2. lize 
se největším počtem bodů zasloužili Oto Hla-
dík, Jan Didi a kapitán družstva Marek Mrva. 
Dalším úspěšným závodem byl i velikonoční 
mezinárodní Turnaj šachových nadějí, který 
organizovala Beskydská šachová škola ve 
Frýdku-Místku. Šachistka TJ Ostrava Ludmi-
la Kopcová přidala do své sbírky další zlatou 
medaili, tentokrát v kategorii dívek do 15 let.

PoliCejní disPečink nePřehlédněTe

BlAhoPřejeMe jUBilAnTŮM nAŠeho oBVodU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Jurečkova 1165/6  
– 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

Ve  Sportovní  hale  Tělovýchovné 
jednoty  Ostrava  se  koncem  března 
již  pošesté  uskutečnilo  mistrovství 
České  republiky  družstev  mládeže 
ve  stolním  tenisu.  A  domácím  se 
opravdu dařilo! Starší žáci TJ Ostra-
va  KST  pod  vedením  trenéra  Jiřího 
Bajgera  obhájili  svůj  loňský  titul 
a stali  se opět mistry České repub-
liky,  získali  tak  v  pořadí  již  čtvrtý 
mistrovský  titul  v  této  kategorii. 
Družstvo  dorostenců  vybojovalo 
bronz.  „Jsem  rád,  že  se  náš  obvod 
může  pochlubit  mnoha  úspěšný-
mi sportovci, kteří bojují o medaile 
a tituly pod křídly TJ Ostrava, ať už 

jde  o  stolní  tenisty,  volejbalistky, 
judisty, šachisty a další,“ uvedl mís-
tostarosta Vít Macháček, který šam-
pionát  osobně  zahájil.  „Příslibem 
do dalších sezon je i to, že dva hráči 
základu družstva – Tomáš Martinko 
a  Šimon  Bělík  –  budou  moci  hrát 
v  kategorii  starších  žáků  ještě  dva, 
respektive dokonce čtyři roky,“ do-
dal  trenér  Jiří  Bajger.  Manažer  os-
travských  stolních  tenistů  Zbyněk 
Bajger  doplnil,  že  za  posledních 
sedm  sezon  mladí  stolní  tenisté TJ 
Ostrava  získali  celkem  sedmkrát 
titul  mistra  ČR,  dvakrát  titul  vice-
mistra  a  jednu  bronzovou  medaili. 

„Jsme  tak  nejúspěšnějším  oddílem 
v republice,“ dodal.

Klub  stolního  tenisu  TJ  Ostra-
va  KST  je  nástupcem  tradičního 
a úspěšného klubu TJ NH Ostrava za-
loženého v roce 1952, který patří mezi 
nejstarší a nejúspěšnější kluby v Čes-
ké republice. V současnosti zůstala TJ 
Ostrava  KST  jediným  profesionálně 
vedeným  klubem  na  území  Ostravy. 
Klub má kompletní strukturu soutěží, 
od  vrcholového  sportu  až  po  rekre-
ační.  Tréninky  jsou  vedeny  po  sku-
pinách  ve  vyhrazených  časech  pod 
vedením kvalitních trenérů.
� www.tjostrava.cz

sTolní TenisTé Tj osTrAVA 
sklízejí ÚsPěCh zA ÚsPěCheM

V městském obvodu Moravská ostrava a Přívoz 
se v květnu dožívá 90 a více let:
Pavel Alakša, Zdenka Albrechtová, Frýda Beranová, Ludmila Bukovcová, 
Jiřina Dohnalová, Anna Duničková, Hildegarda Gelová, Karel Herzlík, 
Markéta Hoferová, Svatava Jonková, Františka Kaspříková, Ludmila 
Kurečková, Anna Madusioková, Helena Medulová, Emilie Morská, Václav 
Papuga, Anna Plutová, Marie Přecechtělová, Anna Salfická, Růžena 
Sládková, Bedřiška Šrámková, Vlasta Tylšová, Žofie Vávrová, Irena Volfová

Chcete se naučit vařit něco cizokraj-
ného, a přitom se dobře bavit? V tom 
případě  si  to  nasměrujte  do  pasáže 
Vesmír,  kde  se  v  dubnu  zrodila  me-
zinárodní  restaurace  'Si'.  Objednat 
si  tu  můžete  například  degustační 
menu, které opravdu stojí za ochut-
nání.  Co  takhle  v  pátek  8.  května 
vyzkoušet  chřest? V  květnu  (a  nejen 
v  květnu)  zde  na  vás  čeká  i  několik 
zajímavých  kurzů  vaření. Třeba  pří-
pravu  pravého  španělského  tapas 

tady můžete s přispěním odborníků 
zvládnout v sobotu 16. května. 

Restaurace  'Si',  jejímž  nájemcem 
je  Miguel  Angel  Moraga  Delgado, 
vznikla v prostřední části pasáže bě-
hem  dvou  měsíců  rekonstrukcí  ne-
bytových  prostor,  kterou  zrealizoval 
provozovatel bistra. 

Pronajaté  nebytové  prostory  jsou 
majetkem  městského  obvodu,  jenž 
zde v letech 2013 a 2014 provedl ně-
kolik  rekonstrukčních  zásahů.  Tím 

posledním bylo napojení na dálkové 
vytápění, které bylo dokončeno v říj-
nu  loňského  roku. Teď  už  se  ovšem 
může  jít  přesvědčit  o  pravdivosti 
motta  mezinárodního  kulinářského 
zázraku  s  názvem  'Si':  Restaurace, 
bistro, či kavárna? 'Si' je hlavně mís-
to, kde se budete cítit jako doma.

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

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

Chelčického 649/10  112,12 m²
Jurečkova 490/3  53,87 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
Přívozská 899/22  111,41 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
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