
Zveme vás  
na zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 22. října se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze se bude konat v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (Proke-
šovo ná- městí 8). Program a materiály 
naleznete na www.moap.cz.

Návštěva starostů 

Starostka Petra Bernfeldová osobně 
přivítala ve středu 16. září 23 starostů 
z Jihomoravského kraje, kteří navštívili 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz. Hlavním tématem společné 
diskuse byla problematika Přednádraží, 
starostové se zajímali především o to, 
jak vedení obvodu situaci řešilo, zhlédli 
prezentaci na toto téma a společně se 
starostkou Petrou Bernfeldovou lokalitu 
navštívili.

Volná místa 
v mateřinkách 
Do mateřských škol našeho obvodu na-
stoupilo 1. září zhruba 1100 dětí. V ma-
teřských školách Blahoslavova, Křiží-
kova, Ostrčilova, Repinova, Šafaříkova, 
Waldorfská a Varenská jsou stále volná 
místa. Bližší informace získají rodiče 
u ředitelů jednotlivých MŠ. 

Aktuality z obvodu 

Sledujte naše webové stránky www.
moap.cz, včetně videozpravodajství 
a facebooku Městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz! Na všech těchto 
informačních kanálech vás informujeme 
o aktuálním dění v našem obvodu, ale 
nejen to. Naleznete zde nabídku volných 
bytů i nebytových prostorů, pozvánky 
na nejrůznější akce i oficiální tiskové 
zprávy. Ve videozpravodajství se kromě 
aktualit můžete seznámit s činnostmi 
jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout 
záběry z již proběhlých akcí. 

Název facebookové stránky je Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
a videozpravodajství funguje na hlavní 
straně webových strá nek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz.

pokud vás zajímá, jak obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz hospodaří, kam plynou 
jeho finanční prostředky i jak probíhají 
platby související s jednotlivými 
investičními akcemi, máme pro vás 
dobrou zprávu. Na webových stránkách 
obvodu (https://moap.ostrava.cz/cs/
radnice/rozpocet) je zveřejněn klikací 
rozpočet, jehož zpracování jsme před 
časem iniciovali společně s vedením 
obvodů Poruba a Jih, a o jehož přípravě 
jsme vás už ve zpravodaji Centrum 
informovali. V rámci klikacího rozpočtu 
naleznete na webu obvodu všechny 
aktuální informace, které lze ze zákona 
zveřejnit, od podepsaných smluv až po 
jednotlivé faktury i platby. Domnívám 
se, že vše je velice přehledné, v podstatě 
stačí rozkliknout kolonku investiční 
akce a vyhledat detail, po jehož 
aktivaci už nic nebrání seznámení se 
s jednotlivými fázemi zakázky. 
K tomuto kroku, který dokonale 
zprůhlednil pohyb veškerých financí, 
přispěl k maximální transparentnosti 
práce Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a je také 
prevencí před jakýmikoliv snahami 
o korupci, jsme přistoupili ve snaze 
o co největší otevřenost vůči občanům. 
V tomto směru nejde o náš první počin. 
Status průkopníka, jenž nemá potřebu 
cokoliv občanům zamlčovat, jsme 
získali už v minulém volebním období, 
kdy jsme jako první městský obvod 
začali na svých webových stránkách 
zveřejňovat podepsané smlouvy. 
Otevřené jednání, které je pro současné 
vedení radnice charakteristické, a které 
se nám osvědčilo v mnoha situacích, 
nám získalo důvěru občanů,  
jíž si velice ceníme.
Ale zpět ke klikacímu rozpočtu. 
Vzhledem k tomu, že technické 
zpracování jednotlivých faktur a plateb 
má své náležitosti, bude tato část webu 
aktualizována každé dva měsíce. 
Zájemci si zde mohou rozkliknout 
jakoukoliv investiční akci a se všemi 
jejími detaily se seznámit. Mohou tak 
sledovat doslova každou investovanou 
korunu a udělat si jasnou představu 
o tom, za co a kam směřovala. Věříme, 
že náš přístup ocení jak občané, tak 
subjekty, s nimiž spolupracujeme.

 Lucie Feiková
 místostarostka (ČSSD)

ÚVODNÍK ZPRÁVY

K nejsledovanějším  rekon-
strukcím komunikací v Os-
travě  patří  opravy  dvou 

ulic přímo v centru města, Nádražní 
a 28. října. 

První etapa rekonstrukce ulice Ná-
dražní vstoupila 31. srpna do své čtvr-
té fáze, která potrvá do 30. října. Ulice 
je  v  úseku  od  ulice  Stodolní  po  ulici 
30. dubna uzavřena, obnoven je pou-
ze  obousměrný  provoz  tramvají  a  ve 
směru z Přívozu do centra je umožněn 
vjezd  dopravní  obsluze.  Křižovatky 
ulice  Nádražní  s  ulicemi  30.  dubna 
a Českobratrskou jsou průjezdné. Ob-
jízdné trasy vedou ve směru od Přívo-
zu po ulicích 30. dubna, Poděbradova 
a Hollarova a ve směru od Elektry uli-
cemi Čs. legií, Přivozskou a 30. dubna. 

Pokračuje  také  rekonstrukce  ulice 
28.  října  od  Masarykova  náměstí  po 
Smetanovo  náměstí.  „Nepředvída-
telné  změny  rozsahu  zemních  prací 

a  také  třítýdenní  archeologický  prů-
zkum  si  vynutily  prodloužení  reali-
zace  o  29  kalendářních  dnů,  tedy  do 
31.  října  letošního  roku.  Za  způsobe-
né potíže se omlouváme a věříme, že 
odměnou  za  trpělivost  bude  kvalitně 
provedená  oprava,“  říká  Jiří  Vozňák, 
vedoucí  odboru  investic  a  místního 

hospodářství,  a  upřesňuje,  že  i  přes 
vzniklé  potíže  je  hotova  většina  pra-
cí. „V první polovině září byla zhruba 
z 90 procent provedena oprava kana-
lizace v úseku od Smetanova náměstí 
po ulici Vojanovu a osazeny a napoje-
ny uliční vpusti na stávající kanalizač-
ní řád. Hotovo bylo také přeložení části 
vodovodního řádu od místa napojení 
u Masarykova náměstí po ulici Puch-

majerovu  a  rovněž  nové  vodovodní 
přípojky  k  objektům  v  tomto  úseku. 
V  části  od  Masarykova  náměstí  po 
ulici Dlouhou byly osazeny kamenné 
obruby,  provedena  montáž  žulových 
kostek  a  zahájena  pokládka  žulové 
dlažby  od  Masarykova  náměstí  smě-
rem ke Smetanovu náměstí a dokon-
čeny i další práce.“ Ve druhé polovině 
září se stavbaři zaměřili na dokončení 
opravy  kanalizace  a  na  realizaci  pře-
ložky  vodovodu  po  místo  napojení 
na stávající řád u Smetanova náměstí, 
připraveny byly podkladní vrstvy atd. 
V říjnu budou uloženy žulové obrub-
níky, dlažba a kostky, provedena mon-
táž  městského  mobiliáře  a  laviček, 
zkompletovány přeložky a instalovány 
sloupy  veřejného  osvětlení,  umístěny 
regulační  sloupky  a  reklamní  panely, 
vysazeny  stromy  a  zhotoven  kolejový 
památník,  včetně  osazení  historické 
zastávkové tabule. 

ReKONStRuKce uLic 
V ceNtRu měStA 

Rekonstrukce ulice 28. října se blíží do finále.

4. etapa rekonstrukce 
ulice Nádražní je 
v plném proudu
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Oslavili jsme 
Den seniorů…  
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Otevřeli jsme 
specializovanou 
třídu pro 
autistické děti
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Běžecká trasa 
FreeRun 
v Komenského 
sadech 
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Vážení  
spoluobčané,

bez parkovacích karet se neobejdete!
Na  sídlišti  Fifejdy  II 
funguje  od  1.  října 
placená  parkovací 
zóna, kde je na větši-
ně  parkovacích  míst 
možné  parkovat  jen 
s  parkovací  kartou. 
Ta  je  vydávána  už 
od  počátku  září,  ale 
zdaleka  ne  všichni  si 
ji vyřídili. V oblasti  je 
celkem 1313 parkovacích míst, z toho 
1095  parkovacích  míst  je  vymezeno 
pro držitele parkovacích karet. 

„Parkovací  zónu  jsme  zřídili  na 
základě  stížností  obyvatel  sídliště 
na  to,  že  vzhledem  k  nárůstu  počtu 
zaměstnanců  v  přilehlých  kancelář-
ských objektech nemají kde parkovat. 
Nepomohlo  ani  navýšení  počtu  par-
kovacích míst,“ uvedla starostka Pet-
ra Bernfeldová s  tím, že karta R stojí 

180 korun ročně,  tedy 15 korun mě-
síčně pro jedno (první) vozidlo. Pokud 
rodina vlastní dva automobily a každý 
z partnerů má své vozidlo přihlášené 
na vlastní jméno, hradí každý 180 ko-
run ročně. Pokud žadatel stojí o kartu 
ke svému druhému vozidlu (zapsané-
mu na jeho jméno), zaplatí 6 tisíc za 
rok a za každé další vozidlo 12 tisíc ko-
run. Provozovatel služebního vozidla, 
který bydlí na sídlišti a při vyřizování 

karty  předloží  potvrzení  zaměstna-
vatele  o  poskytnutí  služebního  vo-
zidla  k  soukromým  účelům,  zaplatí 
za kartu 180 korun ročně. Karty  jsou 
vydávány  v  přízemí  radnice  (nám. 
E. Beneše 555/6) v pondělí a ve stře-
du od 8 do 17 hodin a v úterý a čtvrtek 
od 8 do 14 hodin. Zájemci si mohou 
zároveň  vyřídit  i  kartu  na  příští  rok, 
aby na úřad nemuseli znovu na konci 
roku. Na sídlišti bude k dispozici také 
více než sto parkovacích stání, na kte-
rých  nebude  nutné  používat  parko-
vací  kartu.  Budou  však  omezena  na 
dvě  hodiny  stání.  Právě  tady  budou 
moci  parkovat  například  lidé,  kteří 
přijedou  na  návštěvu.  Držitelé  karty 
ZTP parkovací kartu nepotřebují, pro 
ně je vyhrazeno 86 parkovacích stání. 
„Chci zdůraznit, že placená parkovací 
zóna platí pouze v pracovní dny od 7 
do 20 hodin,“ dodala starostka.



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015
Foerstrova 1879/17 2+1
Hornopolní 2851/49 0+1
Palackého 91 – byty pro studenty
cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova  0+1, 3+1
Na Náhonu  2+1
Na Liškovci 1072/8 3+1, 1+1
Nádražní 996/195 2+1
Nádražní 544/168 3+1
Nádražní 2965/73b 3+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Palackého  2+1, 1+1
Šafaříkova 288/14 4+1
Tolstého 1809/12 0+1, 1+1, 3+1

Evropské dny handicapu 2015

SKupINOVá INTEgrACE

Ostrava už třiadvacet let hostí Ev-
ropské dny handicapu. Lékaři, pe-
dagogové, sociální pracovníci a další 
specialisté do moravskoslezské met-

ropole letos přicestují v týdnu od 5. do 
8. října. Největší pozornost odborné 
veřejnosti se jako každý rok upíná 
ke konferenci, která se bude konat 

5. října v hotelu Imperial a přednášet 
zde budou experti z Francie, Itálie, 
Lotyšska i domácích organizací a za-
řízení. Tentýž den se na Masarykově 

náměstí vůbec poprvé uskuteční 
velký jarmark, nad nímž převzala 
záštitu starostka Petra Bernfeldová. 
„Jsem ráda, že tato zajímavá akce, 
která snad přiláká hodně lidí, oživí 
centrum města,“ uvedla starostka. 
Prodejní výstava českých nevládních 
organizací tak zahájí program určený 
nejširšímu publiku. Kromě jarmarku 

bude pro zájemce připravena výsta-
va výtvarných prací dětí a mládeže 
s psychickým onemocněním a be-
seda se zástupci kyjevské nevládní 
organizace a dokumentaristou Luď-
kem Ondruškou (5. a 6. října, Mléčný 
bar Naproti). Mimořádné aktivity lidí 
s handicapem a těch, kteří se jim vě-
nují, budou oceněny na slavnostním 
večeru Křišťálový kamínek 7. října ve-
čer v divadelním sále Domu kultury 
města Ostravy. Zapomenout nesmí-
me ani na populární Evropský pohár 
pro fotbalisty s handicapem (6. října, 
Sportovní areál Varenská) a vědo-
mostní soutěž Co víš o EU (8. října, 
ZŠ, ul. Kpt. Vajdy).
 www.asociacetrigon.eu 

D okonalé zázemí v podobě 
stavebně upravené třídy 
vybavené vším potřebným 

i podporu, motivaci a pomoc ze stra-
ny dvou učitelek a asistentky si od 
1. září užívá šest dětí, které v rámci 
skupinové integrace začaly navště-
vovat Mateřskou školu Špálova. Tady 
totiž byla nově zřízena specializo-
vaná třída pro autistické děti. „Vyšli 
jsme tak vstříc požadavkům rodičů 
a připravili podmínky k tomu, aby se 
děti mohly začlenit do širšího kolek-
tivu, a zároveň aby měly k dispozici 
vše potřebné, co souvisí s jejich dia-
gnózou, oddělenou klidovou zónou 
počínaje a speciálním vybavením 
konče. Ještě zbývá na zahradě, která 

byla zrekonstruována v rámci projek-
tu Eko zahrady, vybudovat domek, 
jenž by autistickým dětem poskyto-
val v rušném venkovním prostředí 

pocit soukromí a bezpečí,“ upřes-
ňuje místostarosta Vít Macháček 
a dodává, že realizace byla možná 
i díky podpoře ze strany města, kte-
ré přispělo částkou 320 tisíc korun. 
„Děti z nově otevřené třídy se s ostat-
ními potkávají při různých aktivi-
tách, na zahradě nebo na výletech, 

proto jsme ještě před zahájením to-
hoto projektu informovali o našem 
záměru rodiče dětí, které už školku 
navštěvují,“ pokračuje Vít Macháček 
s tím, že obvod oslovil také vedení 
Moravskoslezského kraje se žádostí 
o pomoc při nákupu didaktických 
pomůcek. „Velmi nás těší pozitivní 
reakce rodičů, jejichž dětí se speciali-
zovaný program týká. Už nyní se nám 
hlásí další zájemci, takže zvažujeme 
otevření další specializované třídy 
v příštím školním roce. O tom, kde 
bude taková třída zprovozněna, roz-
hodneme podle okolností. Jednou 
z nich je i maximální využití kapaci-
ty školek v našem obvodu,“ uzavírá 
místostarosta. (gl)

Nezapomenutelný 
týden v Anglii 

První zářijový týden strávilo padesát 
žáků Základní školy Nádražní 117 v An-
glii. Díky grantu z EU se mohli vybraní 
žáci zdarma zúčastnit jazykově vzdělá-
vacího pobytu v Londýně a prožít neza-
pomenutelný týden plný nových zážitků 
a zkušeností. Žáci po tři dny navštěvovali 
intenzivní jazykovou výuku pod vedením 
zkušených anglických lektorů, a také 
poznali mnohé z památek, atrakcí a zají-
mavostí, které Londýn nabízí. Prohlédli si 
Greenwich Park, kde viděli nultý poled-
ník, strávili několik hodin v Toweru. Ve 
čtvrti Westminster viděli vše, co k Londý-
nu neodmyslitelně patří – budovy parla-
mentu, Whitehall, Downing Street 10, Big 
Ben, Buckinghamský palác, Trafalgarské 
náměstí a Piccadilly Circus. Zájezd si 
zpestřili výletem do přímořského města 
Brighton, s prohlídkou krásného centra 
podmořského života, a do univerzitního 
města Oxford, kde měli možnost vidět 
slavnou jídelnu z filmu Harry Potter.

Ovšem nejzábavnější zážitky žákům 
přinesla návštěva muzea voskových figu-
rín Madame Tussaud a procházka straši-
delným London Dungeon. I díky překrás-
nému, pro Anglii netypickému letnímu 
počasí prožili žáci v Anglii nezapomenu-
telný týden. 
  radmila Jeřábková, ZŠ nádražní

Den otevřených 
dveří v domech 
zvláštního určení

Městský obvod zve všechny zájemce – 
současné i potenciální uživatele sociál-
ních služeb – na den otevřených dveří 
do domů zvláštního určení v ulicích Dob-
rovského 53 a Gajdošova 39, který jako 
každoročně organizuje v rámci Týdne 
sociálních služeb. 

Ve středu 7. října od 9 do 16 hodin bu-
dou na těchto adresách sociální pracov-
nice připraveny poskytnout zájemcům 
informace o pečovatelské i odlehčova-
cí službě, umožní nahlédnout do bytů 
v obou domech a zodpoví případné do-
tazy. 

Vladislav Bláha 
v Ostravě 
Ostravská Lidová konzervatoř zve v říj-
nu milovníky klasické kytary na zcela 
mimořádnou událost: do Ostravy za-
vítá 22. října světoznámý kytarista 
a hudební pedagog Vladislav Bláha. 
Nejprve nabídne svůj zhruba hodinový 
workshop a poté vystoupí na samostat-
ném koncertě. „Fakt, že docent Bláha 
přijal naši nabídku, je pro nás nesmír-
nou ctí,“ říká Miloslava Soukupová, ře-
ditelka Lidové konzervatoře. „Myslím, 
že studenti i pedagogové, kteří se zabý-
vají klasickou kytarou, mají obrovskou 
příležitost setkat se s tímto světově 
uznávaným mistrem, zeptat se ho na 
jeho zkušenosti a názory na zcela kon-
krétní aspekty hry na kytaru.“ Setká-
ní s Vladislavem Bláhou se uskuteční 
v koncertním sále Lidové konzervatoře. 
Workshop začne v 16 hodin a koncert 
v 18 hodin. Tématem workshopu bude 
tvorba tónu v souvislosti s technikou 
hry pravé a levé ruky.

Vladislav Bláha patří k samé podsta-
tě tuzemské hry na kytaru, v současné 
době vyučuje na JAMU v Brně, brněn-
ské konzervatoři a je rovněž externím 
profesorem na Univerzitě Guanajuato 
v Mexiku. Vede mistrovské kurzy na 
univerzitách a hudebních školách ne-
jen v Evropě, ale také v USA či v Mexiku 
a vystupuje na řadě festivalů. Je ředi-
telem Mezinárodního kytarového fes-
tivalu BRNO a rovněž předsedou České 
kytarové společnosti. Působí v meziná-
rodních porotách prestižních soutěží.

 dana havlenová

V pondělí 28. září odpoledne vjel 
svatý Václav se svou družinou na 
náměstí Svatopluka Čecha v Ost-
ravě-Přívozu a oficiálně zde zahájil 
Svatováclavský jarmark. Klasická 
středověká veselice nabízela nejen 
zábavu, ale i možnost utratit pár gro-
šů a krejcárků za drobné dárky, víno, 
pivo nebo pečené dobroty.

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	 Říjen	2015

Chelčického 691/8, 3+1 – 119,5 m2

udržovaný byt v centru s balkonem do dvora

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Místostarosta Vít Macháček při prohlídce nově otevřené specializované třídy pro autistické děti.

Šest dětí navštěvuje 
speciální autistickou třídu 

23.   ročník Evropských 
dnů handicapu oživí 
poprvé velký jarmark 

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Čipování psů 
Každý pes žijící na území města Ostravy 
musí mít elektronický čip nebo tetování. 
Chovatel psa je povinen přihlásit psa po 
načipování do evidence chovatelů psů 
označených čipem Úřadu MOaP, kterou 
vede odbor financí a rozpočtu (kancelář č. 
213). V současné době je v Moravské Ost-
ravě a Přívoze evidováno celkem 2098 psů, 
z toho 330 psů nepřihlásili jejich chovatelé 
do evidence chovatelů psů označených či-
pem. Hlásit se mohou lidé v době úředních 
hodin v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. 
V případě, že pes je nemocný nebo velmi 
starý, stačí doložit lékařský doklad o tom, 
že pes nemůže být čipován. Upozorňuje-
me na tuto povinnost, jejíž nesplnění může 
městský obvod postihnout podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání jako přestupek 
nebo správní delikt a uložit pokutu až do 
výše 50 tisíc korun. 

Hledáme 
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak chcete pomoci zatou-
lané fence nebo pejskovi? Požádejte o bližší 
informace třebovický útulek pro psy pro-
střednictvím telefonního čísla 602 768 795 
nebo e-mailem: útulek@ostrava.cz. V pří-
padě nalezení toulavého psa totiž podle 
zákona o veterinární péči může odchyt 
provádět pouze odborně způsobilá osoba. 
Přijďte se na psí sirotky podívat a informuj-
te se o možnosti osvojení. Útulek je otevřen 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
www.utulekostrava.cz a na facebooku na 
https://www.facebook.com/utulekostrava.

Chraňme naši zeleň 

Jako každý rok, tak i letos jsme na území 
obvodu zajistili výsadbu nové zeleně. Dů-
vodem není jen zkrášlení vzhledu obvodu, 
ale i zlepšení celkového životního prostře-
dí na území města. Bohužel se setkává-
me s tím, že se najdou jedinci, kteří nově 
zasazené dřeviny ničí, např. vyléváním 
saponátů do kořenových systémů dřevin, 
které bylo zjištěno našimi technickými 
službami u nových výsadeb dřevin v ulici 
28. října u mostu Miloše Sýkory, neod-
borným upravováním korun stromů, po-
škozováním kmenů apod. Hmotné škody, 
které svým jednáním tito lidé způsobí, 
jsou nemalé. Na druhou stranu chválíme 
ty, kteří v horkých letních dnech z vlastní 
vůle zalévali stromy. (red)

V pondělí 7. září oslavila krásných 100 let paní Božena Gojová. K životnímu jubileu jí přišla pogratulovat také starostka obvodu 
Petra Bernfeldová. „Byla jsem nesmírně překvapena její vitalitou a energií. Těší mě, že jsem paní Gojové mohla osobně popřát k tak 
úctyhodnému jubileu a věřím, že tuto milou paní čeká ještě spousta příjemných chvil a zážitků v kruhu svých přátel a blízkých.“ 

Starostka Petra Bernfeldová (na levé fotografii vpravo) s místostarostkou Lucií Feikovou se osobně zúčastnily oslav seniorů v domě 
kultury. Senioři si zde nejen příjemně poseděli, ale i zatančili (pravá fotografie).  Foto vpravo: Jiří Vaněk

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní vítání občánků. Akce se mohou 
zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trvalý 
pobyt na území našeho obvodu. Pro děti 
narozené v uplynulých měsících se koná 
vítání občánků v sobotu 21. listopadu. 
Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, 
se mohou přihlásit do 31. října na oddě-
lení matriky a ohlašovny, osobně v kan-
celáři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. Pro děti, které se zúčastní 
vítání občánků, je připraven dárek a pa-
mětní listina.

Před radnicí  
to pokvete
Počátek října přinese příjemnou změ-
nu v podobě extenzivního záhonu před 
radnicí městského obvodu. Záhon ve 
tvaru písmene U, který bude osázen 
fialovo-stříbřitou kombinací trvalek, 
bylin a cibulovin, bude umístěn v par-
terové části u kašny. Údržbu tohoto 
prostoru o celkové rozloze 76 m² bu-
dou mít na starost Technické služby 
Moravské Ostravy a Přívozu, které 
budou třikrát ročně zajišťovat odple-
velení, jarní opravný řez, odstranění 
suchých částí, přihnojení, doplnění 
mulčovací kůry a zálivku. „Květinový 
záhon, jehož zřízení bylo konzultováno 
s autorizovaným krajinářským archi-
tektem, je jedním z kroků, jak zpříjem-
nit prostředí před budovou radnice,“ 
vysvětluje ředitel Technických služeb 
Moravská Ostrava a Přívoz Petr Smoleň 
a upřesňuje, že jde o investici v rozsa-
hu zhruba 90 tisíc korun.

Žádejte o dotace 
městského obvodu
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz vyhlašuje program pro poskytování 
úče lových dotací pro rok 2016 v oblasti 
kul tury, sportu (ekologické výchovy, 
volno časových a zájmově vzdělávacích 
aktivit) a sociální práce a vytváření 
lepších pod mínek pro zdravotně posti-
žené. „Celková částka pro poskytnutí 
účelových dotací pro všechny tři ob-
lasti na rok 2016 bude zhruba 2,1 mili-
onu korun a program pro poskytování 
těchto účelových dotací byl vyhlášen 
1. října 2015,“ vysvětluje Vít Machá-
ček, místostarosta obvodu, a pokraču-
je: „O jejich získání se mohou ucházet 
fyzické i právnické osoby, které do 
30. listopadu letošního roku podají žá-
dost na předepsaném for muláři. Ten je 
umístěn na webových stránkách měst-
ského obvodu.“ 

Pro první kolo programu byla z cel-
kových 2,1 milionu korun vyčleněna 
částka 1,5 milionu korun (600 tisíc ko-
run pro sport, 600 tisíc korun pro kul-
turu a 300 tisíc korun pro sociální ob-
last, přičemž oprávnění žadatelé jsou 
definováni v zásadách a upřesněni ve 
vyhlášeném programu). Zbylá částka 
bude rozdělena ve druhém kole pro-
gramu na nově vzniklé projekty, které 
nemohly být z časových důvodů před-
loženy zastupitelstvu obvodu v 1. kole, 
nicméně se budou realizovat v roce 
2016. Uzávěrka druhého kola progra-
mu, v rámci něhož nebudou moci být 
přihlášeny stejné projekty, které byly 
projednávány v kole prvním, bude 
31. května 2016. 

Bližší informace a formuláře mohou 
zájemci získat na webových stránkách 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz www.moap.cz nebo na odboru 
strategického rozvoje, školství a vol-
nočasových aktivit Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 
Ostrava, tel. č.: 599 442 948, e-mail: 
jjankova@moap.ostrava.cz.

Okrsek je ohraničen ulicemi Přívoz-
skou, Českobratrskou, Sokolskou tří-
dou, 28. října a Solnou. Jde o okrsek 
umístěný v centru Ostravy, který tvoří 
bytová zástavba s nebytovými prosto-
ry, kde je umístěno množství obcho-
dů, kanceláří, sídel společností a škol. 
V okolí restaurací dochází k narušová-
ní veřejného pořádku, zejména rušení 
nočního klidu a znečišťování veřejné-
ho prostranství. Problémem v této lo-
kalitě je nedostatek parkovacích míst 

a s tím související časté nedodržová-
ní BESIP. Na školním hřišti se schází 
mladí lidé, kteří zde konzumují alko-
hol a znečišťují veřejné prostranství. 
Ulice v okrsku
28. října – od Sokolské třídy po ulici 
Solnou; Antonína Macka – od ulice Na 
hradbách po ulici Solnou; Českobra-
trská – od ulice Přívozské po Sokol-
skou třídu; Dr. Šmerala; Dvořákova – 
od Sokolské třídy po ulici Přívozskou; 
Jiráskovo náměstí; Masarykovo ná-
městí; Matiční – od Sokolské třídy po 
ulici Přívozskou; Na Hradbách – od 
Sokolské třídy po Jiráskovo náměstí;  
Přívozská – od ulice Českobratrské 
po Jiráskovo náměstí; Sokolská tří-
da – od ulice Českobratrské po ulici 
28. října; Solná – od ulice 28. října 

po Jiráskovo náměstí; Zeyerova – od 
ulice 28. října. 

Hranice okrsku je tvořena ulicemi 
Matiční, Sokolskou třídou, 28. října 
a řekou Ostravicí. Okrsek u řeky tvoří 
zástavba převážně s nebytovými pro-
story, kde se nachází Krajský soud, 
vazební věznice, budovy Policie ČR, 
knihovna, střední škola a sídla dalších 
společností. Problémem je nedosta-

tek parkovacích míst i to, že na Havlíč-
kově nábřeží bývá znečišťováno veřej-
né prostranství. Rušení nočního klidu 
se týká ulice 28. října, kde je více míst 
umožňujících konzumaci alkoholic-
kých nápojů, problémem je i poulič-
ní prodej kávy a nápojů v téže ulici. 
Dochází i k neoprávněným záborům 
veřejného prostranství reklamními 
poutači a zahrádkami. 
Ulice v okrsku
28. října – od Sokolské třídy po Havlíč-
kovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží – od 
ul. 28. října po ulici Kratochvílovu; 
Hrabákova, Kratochvílova, Matiční – 
od Sokolské třídy; Na Hradbách – od 
Havlíčkova nábřeží po Sokolskou tří-
du; Sokolská třída – od ul. Matiční po 
ul. 28. října.

Tradiční Den seniorů, který se usku-
tečnil ve středu 23. září v Domě kul-
tury města Ostravy, přilákal opět 
stovky zájemců z našeho obvodu. 
Velký sál domu kultury doslova pras-
kal ve švech. „V předchozích letech 

jsme slavili Den seniorů tradičně 
v klubu Parník, vzhledem k obrov-
skému zájmu jsme však už v loň-
ském roce uspořádali oslavy v těchto 
větších prostorech. Díky této změně 
jsme mohli v rámci dvou akcí, prv-

ní začínala ve 12.30 hodin a druhá 
v 16 hodin, přivítat přes 700 senio-
rů,“ popisuje pozitivní změny sta-
rostka Petra Bernfeldová, která se 
společně s místostarostkou Lucií Fe-
ikovou oslav účastnila. 

Ti, kteří rádi běhají, už vědí, o čem je 
řeč. Ostatně, o nové pětikilometrové 
běžecké trase FreeRun v Komenské-
ho sadech jsme už ve zpravodaji in-
formovali. 

Ve čtvrtek 8. října se od 17 hod. 
bude konat Mattoni FreeRun Road-
show. Slavnostního křtu pětikilomet-
rové trasy se zúčastní starostka Petra 
Bernfeldová, primátor města Tomáš 
Macura a další hosté. Připraven bude 
běžecký trénink vedený trenéry i pit-
ný režim. 

Aplikaci RunCzech a více infor-
mací naleznete na www.freeruns.cz 
a www.runczech.com.

PředstaVuJeme okrskáře

oslaVy seniorů se Vydařily

Freerun

Bezpečnost

Hana Vitásková
okrsek A 01 

Michaela Michnová
okrsek A 02
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BVÚ slaVí sedmdesátiny!

Pracovníci Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu zahájí v říjnu úklid listí. Ilustrační foto: shutterstock

počet dětí 
se speciálními 
dietami roste
Klub celiakie pro Ostravu a Moravsko-
slezský kraj pořádá 3. října v době od 9 
do 13 hodin v budově Střední školy prof. 
Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě první 
celostátní setkání celiaků. Na děti trpící 
celiakií, chronickým onemocněním způ-
sobeným nesnášenlivostí lepku, myslí 
i ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ostrčilova, kde 
jim už pět let vaří speciální dietní pokr-
my. „Denně vaříme přibližně 800 obědů, 
strávníci mají možnost volby ze dvou dru-
hů jídel, připravujeme i moučníky, ranní 
a odpolední svačinu pro děti z mateřské 
i základní školy. Pro celiaky chystáme pět 
obědů, včetně moučníků a svačin. Při-
pravujeme pro ně například moravského 
vrabce se špenátem a bezlepkovým kned-
líkem, srbské rizoto se sýrem a zelenino-
vým salátem, krůtí guláš s bezlepkovými 
těstovinami a krupicovou kaši pro celiaky 
s kakaem a ovocnou miskou. Dvě posled-
ně jmenovaná jídla, guláš a krupicovou 
kaši, mají děti nejraději,“ prozrazuje 
chutě malých strávníků s přísnou die-
tou hlavní kuchařka Soňa Loučná, která 
při přípravě pokrmů pro celiaky používá 
zvláštní suroviny, například cizrnovou 
nebo hráškovou mouku a bezlepkové těs-
toviny. „Výběr surovin konzultujeme s ro-
diči, s dodavateli, kteří dodávají suroviny 
pro bezlepkovou dietu, a spolupracujeme 
i nutričním terapeutem,“ říká vedoucí 
školní jídelny Šárka Kaločová a dodává, že 
inspiraci a poučení chtějí hledat i na celo-
státním setkání 3. října. 

„Uvědomujeme si, že počet dětí, které 
musí dodržovat speciální dietu, roste. Ne-
jde jen o celiaky, ale například také o děti 
trpící cukrovkou, alergické na laktózu a tak 
dále. Chceme rodičům, dětem i vedení škol 
vyjít vstříc a při zajišťování stravování pro 
nemocné děti nabídnout pomoc a pod-
poru, případně vše řešit centrálně. Proto 
připravujeme průzkum, jehož prostřed-
nictvím bychom celou situaci zmapovali,“ 
konstatuje místostarosta Vít Macháček.
Program akce 3. října
9–12.30 hod. registrace účastníků, pre-
zentace odborné knihovny, katalogy Celia-
tika, prezentace firem
9–10.30 hod. možnost individuálního po-
radenství 
10.30–12.30 hod. přednáškový blok: KCO-
-MSK se představuje (Ing. Robert Vaněk, 
KCO-MSK), Kazuistika jedné rodiny (MUDr. 
Kundrátová, odborný gastroenterolog), Ce-
liakie – příčiny, diagnostika, léčba (MUDr. 
Šmajstrla, odborný gastroenterolog), Ce-
liakie z pohledu genetiky (MUDr. Velička, 
odborný gastroenterolog), Kdy se laxnost 
nevyplácí aneb jídlo jako jed (Hana Svatuš-
ková, zdravotní sestra), diskuse
12.45 hod. tombola

pestré hraní 
Ve středu 7. října od 9.30 do 11 hod. se v po-
radně Cesta těhotenstvím (Českobratrská 
13, Ostrava) uskuteční bezplatný program 
pro rodiče s dětmi Pestré hraní – hry 
rozvíjející psychomotoriku dětí od 2 let. 
E-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605 329 232).  www.dlanzivotu.cz

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Čs. legií 1222/22 – prodejna, 314,11 m2

1. NP, 3 samostatné vchody, 3 prodejní místnosti
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

K onstatování o podzimu a pa-
dajícím  listí  sice  patří  k  pra-
videlně  opakovaným  klišé, 

nicméně  jde  o  otřelý  slovní  obrat 
založený  na  pravdě.  Své  o  tom  vědí 
zaměstnanci  Technických  služeb 
Moravské  Ostravy  a  Přívozu,  kteří  se 
v  říjnu  opět  pustí  do  boje  s  pestro-
barevným  přívalem.  Mimochodem, 
loni  bylo  do  OZO  Ostrava  odvezeno 
216,2  tuny  listí,  které  však  není  jako 
biologicky  rozložitelný  odpad  účto-
váno…

„Na  úklidu  listí  se  bude  podílet 
58  zaměstnanců  z  provozovny  ruč-

ního  čištění  a  veřejně  prospěšných 
prací, 29 pracovníků z provozovny ve-
řejné zeleně a 7 z dopravy,“ upřesňuje 
ředitel Technických  služeb  Moravské 
Ostravy a Přívozu Petr Smoleň a dopl-

ňuje, že společně s lidmi vybavenými 
osmi zádovými a čtyřmi ručními fuka-
ry  vyrazí  do  ulic  také  tři  samosběry, 
dvě kontejnerová vozidla, šest zahrad-

ních  sekaček  se  sběrem  a  traktorová 
sekačka  Peruzzo  se  sběrem. „Věříme, 
že s podobným nasazením se do úkli-
du  pustí  také  majitelé  soukromých 
pozemků, a že tím přispějí k příjemné 
podzimní  atmosféře  nejen  v  centru 
města,“  dodává  ředitel  Technických 
služeb Moravská Ostrava a Přívoz. 

Technické služby rozhodně neztrá-
cely  čas  a  rovnou  se  připravily  i  na 
zimu. Až ta se zeptá, co v  létě dělaly, 
odpoví,  že  se  v  září  zapojily  do  elek-
tronické  aukce  zajišťované  E–centre, 
elektronickým  nákupním  portálem 
města, a pořídily 700 tun soli.

Je tAdy pOdZIM. A S nÍM 
úklId lIStÍ…

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v říjnu dožívá 90 a více let:
Bohumil Deneš, Libuše Havlová, Alžběta Chromková, Bohumila Jaskulová, 
Herta Jedličková, Irma-Irina Jiráková, Oldřich Kaminský, Nina Nováková, 
František Novotný, Emil Plaskura, Otakar Sítek, Svatava Šlauerová, Marie 
Tománková, Věra Tramerová, Zdeňka Trčálková, Miroslava Urbánková

BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc 
mládeži,  které  působí  po  celou  dobu 
své existence na území města Ostravy 
v  části  Přívoz,  dnes  konkrétně  v  ob-
jektu  bývalé  mateřské  školy  v  Křišťa-
nově ulici, slaví v letošním roce 70 let 

své nepřetržité činnosti. Do dnešního 
dne  prošlo  touto  organizací  několik 
tisíc  mladých  lidí  z  Ostravy.  BVÚ  pro 
připomínku  tohoto  výročí  pořádá 

v  sobotu  21.  listopadu  vzpomínkový 
galavečer  v  prostorách  Hornického 
muzea  v  Ostravě-Petřkovicích.  Pro-
střednictvím  multimediální  prezen-
tace se návštěvníci seznámí s činností 
oddílu od jeho vzniku po současnost. 
Jako  host  vystoupí  skupina  Hop Trop 
a po společenském programu se usku-
teční  setkání  bývalých  i  současných 
členů všech generací, které oddíl svou 
činností  přilákal.  Klubovna  bude  při-
pravena uvítat hosty a bývalé členy již 
od 16. hodiny, a to zejména v pamětní 
místnosti  Karla  Líby,  otevřené  v  loň-
ském roce při výročí 90 let od jeho na-

rození, spolu se slavnostně odhalenou 
ulicí Karla Líby. Zde si můžete prohléd-
nout  a  připomenout  vše,  co  za  dobu 
svého  života  tento  muž,  přezdívaný 
též ostravský Foglar, který BVÚ vedl po 
mnoho let, vytvořil, a co je v tradicích 
stále živou součástí oddílu.

V den Karlových nedožitých 91. na-
rozenin,  v  úterý  17.  listopadu  2015, 
se  pak  uskuteční  lampionový  průvod 
z ulice Karla Líby ke klubovně BVÚ, kde 
bude zakončen pietním aktem u Kar-
lovy  pamětní  desky  na  zdi  klubovny 
BVÚ. Vzplanou pochodně – fakule a po 
několika slovech připomínajících Kar-
lův odkaz zazpíváme oddílovou píseň 
a položíme kytice. I při této akci bude 
otevřena  klubovna  BVÚ  a  účastníci 
budou mít čas si prohlédnout nejen ji, 
ale i Karlovu pamětní místnost,  jakési 
muzeum historie BVÚ.  www.bvu.cz 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106 267,69 m²
Arbesova 1059/9 garáž 17 m²
Českobratrská 1888/14  280,9 m²
Českobratrská 611/17 62,35 a 41,86 m²
Čs. legií 1222/22 314,11 m²
Jurečkova 490/3 53,87 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Na Jízdárně 2895/18 14,84; 33 a 60,9 m²
Na Hradbách 695/10  41,5 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 111,41 m²
Sládkova 373/6 26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²

21.  listopadu pořádá 
BVÚ vzpomínkový 
galavečer

loni bylo odvezeno 
216,2 tuny listí… 

Karel Líba, přezdívaný též ostravský Foglar.

JSMe OStRAVSkÁ!!!
Fyzikální a chemická kouzla Michaela 
Londesborougha, autorské čtení Michala 
Viewegha, křest studentského piva IQač 
a kapela Marow jsou jen některými z láka-
del akce JSME OSTRAVSKÁ!!!, kterou pořá-
dá Ostravská univerzita 7. října na Masary-
kově náměstí.

Dopolední program je určen zejména 
středoškolákům, kteří se mohou seznámit 
se studijními obory a popřemýšlet, kte-
ré ze široké škály nabízených oborů by je 
bavily studovat. Odpolední program, jímž 
budou provázet herci z ostravského diva-
dla KS Aréna, bude zajímavý pro nejširší 
veřejnost. Původem britský vědec Michael 
Londesborough na hlavním pódiu předve-
de svá fyzikální a chemická kouzla, kterými 
na televizních obrazovkách baví celé Čes-
ko. Proběhne také křest oficiálního piva 
studentů Ostravské univerzity, jež uvařil 
ostravský Pivovarský dům. Obsahuje znač-
nou dávku ginkgo biloby, která má velmi 
dobrý vliv na mozek, i proto pivo dostalo 
jméno IQač. Den na Masarykově náměstí 
uzavře známá ostravská kapela Marow, 
objev Colours of Ostrava 2012. Na tento 
den naváže literární večer s názvem ČUM 
aneb Čtení pro univerzitu a město. Ten 
zahájí Michal Viewegh autorským čtením 
a následně se návštěvníci mohou rozejít 
do čtyř míst v centru města, na nichž bude 
probíhat další program, a to nejen čistě 
literární, ale částečně i divadelní nebo hu-
dební.
 www.jsmeostravska.cz 

Senioři, nebojte se 
počítačů 
Nebojte se počítačů a přihlaste se do 
počítačových kurzů pro seniory spolku 
Druhé Svítání. Pro úplné začátečníky je 
určen kurz Senioři objevují taje počíta-
čů. Zájemci, kteří mají alespoň základní 
znalosti práce na PC, umí vytvářet složky 
a nové dokumenty, pracovat s textem, po-
užívat klávesové zkratky, stahovat obrázky 
z internetu a mají vlastní e-mailový účet, 
mohou absolvovat navazující projekt s ná-
zvem Senioři, nebojte se počítačů. Zájemce 
o kurz čeká osm lekcí po dvou vyučovacích 
hodinách, v rámci nichž se mohou sezná-
mit s funkcemi Wordu, Excelu, PowerPo-
intu a Outlooku. Součástí každé lekce jsou 
průběžná opakování, praktická cvičení, 
samostatná práce, otázky a odpovědi. Více 
informací na www.druhesvitani.cz nebo na 
tel. č.: 608 680 276. 
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