
Zastupitelstvo
V úterý 8. září  se od 9 hodin koná zase-
dání městského obvodu. Schůze proběhne 
v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice 
(Prokešovo náměstí 8). Program a mate-
riály naleznete na www.moap.cz. 

Vítání občánků 
V sobotu 19. září budou v městském ob-
vodu přivítáni noví občánci a už se chystá 
vítání  dalších!  Slavnostní  okamžik,  který 
provází  předání  dárku  a  pamětní  listiny 
rodičům,  jejichž  novorozené  dítě  má  tr-
valý  pobyt  na  území  obvodu  Moravská 
Ostrava  a  Přívoz,  se  uskuteční  21.  listo-
padu.  Ti,  kteří  neobdrželi  písemnou  po-
zvánku,  se  mohou  přihlásit  do  31.  října 
na oddělení matriky a ohlašovny, osobně 
v kanceláři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. 

Den seniorů 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
pořádá  u  příležitosti  Mezinárodního 
dne  seniorů  tradiční  Den  seniorů,  který 
se  uskuteční  ve  středu  23.  září  v  Domě 
kultury  města  Ostravy.  Akce  se  koná  ve 
dvou časech, a to od 12.30 do 14.30 hodin 
a  od  16  do  18  hodin.  Senioři  se  mohou 
těšit  na  pestrý  kulturní  program,  včetně 
pohoštění,  a  na  dárek.  Vstupenky  na 
akci  jsou zdarma a  lze  je vyzvednout od 
9.  září  na  odboru  sociálních  věcí  Úřadu 
městského  obvodu  Moravská  Ostrava 
a Přívoz, Nádražní 110.

Změny na hlavní 
poště!
Od  1.  října  dochází  ke  změně  otevíra-
cích  hodin  České  pošty  v  ulici  Watto-
vě  1046/19  (pošta  u  hlavního  nádraží 
v  Ostravě-Přívoze).  Z  důvodu  snížené 
poptávky  po  poštovních  službách  u  této 
provozovny bude od začátku října otevře-
no v pondělí až pátek od 8 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Klienti, kteří 
potřebují prodloužené víkendové hodiny, 
mají možnost využít služeb pošty Ostrava 
36 (Sjízdná 5554/2, Třebovice) v pondělí 
až neděli od 10 do 20 hodin nebo pošty 
Ostrava  48  (Rudná  3114/114,  Zábřeh) 
s otevírací dobou pondělí až neděle od 10 
do 21 hodin.

úžasné prázdniny plné slunečných 
a teplých dnů skončily a děti i jejich 
rodiče se již připravují na další školní 
rok. V našem obvodu letos přivítáme 
534 prvňáčků, což je o 53 více než 
v loňském roce. A já jim všem ze srdce 
přeji, ať je nejen ten první den pro ně 
šťastný a krásný, ale ať se jim ve škole 
líbí i v následujících letech. 
Zároveň chci požádat rodiče dětí 
z mateřských a základních škol, 
v nichž se ještě v tuto dobu intenzivně 
pracuje a modernizuje, o shovívavost 
a trpělivost. Letošní prázdniny jsme 
více než jindy využili ke zlepšení 
podmínek ke vzdělávání dětí a žáků. 
Rozsah prací byl opravdu velký, proto 
některé investiční akce budou končit 
až v průběhu září. Rekonstruovali 
jsme hned několik budov mateřských 
i základních škol, které byly zatepleny, 
získaly nová okna a fasády, rekonstrukcí 
prošly i některé střechy, vnitřní 
i venkovní zázemí a další. Jedná se 
o mateřské školy Na Jízdárně, kde byl 
už v červnu zahájen projekt zateplení 
budovy, jehož součástí je i vybavení 
kuchyně vzduchotechnikou a rozšíření 
vytápěcího systému ústředního topení, 
zatepleny byly i budovy mateřských škol 
Křižíkova a Ostrčilova a také základních 
škol Nádražní (nová budova) a Gen. 
Píky (pavilon D). Venkovní hřiště 
Mateřské školy Repinova má tři 
nová zastřešená pískoviště, nové 
hrací prvky a zrekonstruované hrací 
plochy. Zrealizována byla i další 
etapa modernizace hřiště Waldorfské 
základní školy a mateřské školy. Akce se 
nám podařilo realizovat díky dotacím 
z Operačního programu životní 
prostředí, města Ostravy a spoluúčasti 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.
A protože do školy v úterý 1. září 
nastoupí nejen prvňáčci, ale i dalších 
více než 3 600 žáků osmi základních 
škol našeho obvodu a přes 1 100 dětí 
mateřinek, rád bych popřál i jim, ať 
vykročí tou správnou nohou, ať mají 
kolem sebe spoustu kamarádů, skvělé 
učitele a hlavně, ať se jim v nově 
upravených školách a školkách líbí. 

 Vít Macháček
 místostarosta (KSČM)

ÚVODNÍK ZPRÁVY

N ástup do první třídy základ-
ní školy je zásadním přelo-
movým okamžikem v živo-

tě každého člověka. Prvňáčkům, kteří 

na území obvodu poprvé usednou do 
školních lavic, budou tuto chvíli ještě 
dlouho připomínat dárky, jež obdrží 
z rukou zástupců vedení městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Ti, stejně jako každý rok, osobně při-
vítají prvňáčky ve všech osmi školách 
obvodu.

Vedení MOaP nadále nedává souhlas 
k vyplácení doplatků na bydlení v uby-
tovnách. „Asi třetina z nich má trvalý 
pobyt v našem obvodě. Těmto lidem 
jsme nabídli bydlení v našich měst-
ských bytech. Většina nabídku odmítla 
při prvním jednání, jiní nereagovali na 
možnost navštívit sociální pracovnici 
na úřadu a vyskytly se i případy, kdy 
provozovatelé ubytoven sociální pra-
covnice do svých objektů vůbec ne-
vpustili. Na srpnové radě jsme rozhod-
li o pronájmu 4 bytů lidem z ubytoven. 

Podmínkou je sociální práce s nájem-
níky. Zda sociální odbor doporučí dal-
ší, to je otázkou času,“ říká starostka 
Petra Bernfeldová a upřesňuje, že ně-
kteří majitelé ubytoven upozorňují na 
nevýhody nájemních bytů, například 
na to, že si v nich lidé budou muset 
sami uklízet a prát. „Situace je smutná 
v tom, že obyvatelé ubytoven vnímají 
bydlení v těchto objektech jako kom-
fort, který mají v podstatě zadarmo. 
Provozovatelé ubytoven jim nabízejí 
bydlení ve vybavených bytech, kde jim 

zajišťují úklid, bezpečnost i praní lož-
ního prádla. Všechny tyto služby totiž 
majitel ubytovny zahrne do poplatku 
za ubytovnu a stát to vše zaplatí for-

mou dávek hmotné nouze. V obecním 
bytě musejí lidé vzít svůj život a zodpo-
vědnost za něj do svých rukou a zvlád-
nout vše vlastními silami a ze svých pe-

něz. To se většině z nich nechce. A stát 
jim platí dál,“ pokračuje Petra Bernfel-
dová s tím, že dokonce existuje i leták, 
který obyvatele ubytoven odrazuje od 
stěhování do městských bytů. „Právě 
tento leták mě motivoval k zaslání do-
pisu předsedovi Svazu měst a obcí ČR, 
v němž jej na problémy spojené s uby-
tovnami upozorňuji. Chci, aby svaz, 
který společně s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR připravuje změnu 
novely zákona, byl seznámen s reali-
tou.“  (gl)

Nezájem lidí z ubytoveN o městské byty 

PRVňÁČci, VÍtejte!

Šestiletá Anička letos nastoupí do ZŠ Ostrčilova. I její první školní den jí zpestří nejrůznější drobné dárky… 

600 lidí na území 
obvodu žije 
v ubytovnách

Září 2015 www.moap.cz
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Nová parkovací zóNa s placeNým stáNím
Na základě opakujících se stížností 
obyvatel sídliště Fifejdy II se vedení 
městského obvodu s podporou od-
boru dopravy magistrátu města Os-
travy rozhodlo od 1. října nově zřídit 
placenou parkovací zónu v této ob-
lasti. Situace, která je již několik let 
neúnosná a neustále se s přírůstkem 
zaměstnanců přilehlých firem zhor-
šuje, má pouze jedno řešení. Bohužel, 
minulými vedeními nebylo požado-
váno, aby investor budující kancelář-
ské prostory zajistil pro své nájemníky 
a zaměstnance dostatečné množství 
parkovacích míst. Parkovací místa 
u budov jsou. Ale jsou placená, a tím 
pádem prázdná. Zaměstnanci firem 
proto raději živelně parkují v lokalitě 
sídliště, čímž vytvářejí pro místní oby-
vatele neúnosné a hlavně nebezpeč-
né podmínky. Zřízení parkovací zóny 
je krajním a posledním řešením, které 
vyplynulo z neochoty najít kompro-
misní řešení ze strany firem. Je nám 
jasné, že hlavně zpočátku nebude toto 

rozhodnutí ze strany obyvatel hodno-
ceno vždy kladně. Vycházíme však ze 
zkušeností a snažíme se minimalizo-
vat dopad na ně samotné. Cena karty 
pro obyvatele je stanovena na režijní 
hranici a také úřad se připravuje na co 
možná nejméně zatěžující adminis-
traci výdeje karet. Jsme přesvědčeni, 
že tímto opatřením a díky úzké spo-
lupráci s městskou policií se situace, 
která je nyní neúnosná, brzy výrazně 
zlepší. Nová oblast s označením 4 má 
omezení stání v pracovních dnech od 
7 do 20 hodin. Cena stání:
karta R – rezidentní
�  180 Kč/rok (15 Kč/měsíc)  

pro 1. vozidlo

�  6 000 Kč/rok (500 Kč/měsíc)  
pro 2. vozidlo

�  12 000 Kč/rok pro další vozidlo 
stejného žadatele 

karta A – abonentní
�  6 000 Kč/rok (500 Kč/měsíc)  

pro 1. vozidlo
�  12 000 Kč/rok (1 000 Kč/měsíc)  

pro každé další vozidlo
Oblast číslo 4 je novým nařízením 
města vymezena v městském obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz místními 
komunikacemi, a to ulicemi Horno-
polní, Novinářskou, smyčkou ulice 
Ahepjukovy 3 napojenou na ulici 
Novinářskou, chodníkem s cyklostez-
kou F, severní hranicí pozemků za are-
álem Pivovaru Ostrava, ul. Gen. Píky, 
s návaznosti na ul. Hornopolní. K té-
matu se budeme v našich novinách 
ještě vracet. Informace budou zveřej-
něny i na našem webu a facebooku. 

V současné chvíli je dopracováván 
projekt na realizaci stejného řešení na 
sídlišti Šalamouna.



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  0+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  2+1
Na Liškovci 1072/8 3+1
Nádražní 996/195 2+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

Na ozdravNé pobyty vyšle městský 
obvod 1110 dětí!

PŘIJďTE SI VyPůJčIT KNIHu 
DO SOuSEDSKé KNIHOVNy 

V zimním období, kdy Ostravu nejví-
ce trápí smog, vyrazí celkem 1110 dětí 
z osmi základních a osmi mateřských 

škol  městského  obvodu  Moravská 
Ostrava a Přívoz na pěti- a desetiden-
ní  ozdravné  pobyty  do  hor.  Akce  se 

uskuteční díky třem projektům s ná-
zvem  Do  přírody  za  zdravím  I  –  III, 
které  v  polovině  června  schválil  mi-
nistr  životního  prostředí. „Podstatou 
těchto  projektů  je  podpořit  zdraví 
dětí žijících v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší pobytem v horských 
oblastech  s  příznivějším  ovzduším, 
který  bude  doplněn  zábavným  en-
vironmentálním  programem,“  vy-
světluje  Petra  Bernfeldová,  starostka 
obvodu MOaP. Dotaci získal městský 

obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz 
prostřednictvím  Programu  podpo-
ry  ozdravných  pobytů  administro-
vaného  Státním  fondem  životního 
prostředí  České  republiky.  Celkové 
náklady  všech  tří  projektů  dosahují 
výše  3,839  mil.  korun,  z  toho  dotace 
ze Státního  fondu životního prostře-
dí  ČR  činí  3,020  mil.  korun,  centrál-
ní  městský  obvod  přispěje  částkou 
820  tisíc  korun.  První  děti  by  mohly 
odjet  na  ozdravný  pobyt,  který  mají 
samozřejmě  zdarma,  již  v  listopadu 
letošního  roku  a  poslední  v  dubnu 
2016, o přesných termínech však roz-
hodne výsledek výběrového řízení. 
Projekt je realizován za finanční 
podpory SFŽP ČR a MŽP.

W aldorfská  základní  škola 
a  mateřská  škola  zpro-
voznila  o  prázdninách 

první  sousedskou  knihovnu,  kterou 
naleznete  přímo  před  školou  v  Os-
travě-Přívoze.  S  nápadem  realizo-
vat  takzvané  sdílené  čtení  a  vytvo-
řit  několik  veřejných  sousedských 
knihoven  přišli  rodiče  z  rodičovské-
ho sdružení W-spolek a vedení Wal-
dorfské  základní  školy  a  mateřské 
školy ho přivítalo. Netušili však, kolik 
práce  a  vyřizování  je  bude  stát  za-

jištění  výroby  malých  budek,  jejich 
vyzdobení a pak také vybrání vhod-
ných míst pro umístění knihovniček. 

Od původní myšlenky až po realizaci 
uběhlo deset měsíců. Jako škola pod-
porující  čtení  se  však  chtěla  i  tímto 

způsobem zasadit o  to, aby se čtení 
nedostalo na okraj zájmu mladé ge-
nerace.  První  sousedská  knihovna 
byla zprovozněna před školou v po-
lovině července a další budou násle-
dovat. „Těšíme se na všechny čtená-
ře,  kteří  mají  zájem  o  knihy  a  chuť 
číst.  Knihy  si  mohou  libovolně  půj-
čovat, vracet, nechat si  je anebo vy-
měnit  jednu  knihu  za  jinou.  Kromě 
toho zde mohou lidé nechávat vzka-
zy ostatním čtenářům,“ dodává paní 
Babiuchová z W-spolku. 

Jazykové vzdělání 

V  dubnu  letošního  roku  podala  Základní 
škola  Gen.  Píky  13A  v  rámci  Operačního 
programu  Vzdělávání  pro  konkurence-
schopnost  žádost,  která  byla  v  červnu 
schválena. A tak na podzim letošního roku 
odjede v rámci projektu Chci poznávat  ja-
zyky 40 našich žáků a 5 pedagogů do Lon-
dýna a jeho okolí, aby se nejen vzdělávali, 
ale také navštívili zajímavá místa. Projekt je 
dále zaměřen na jazykové vzdělávání učite-
lů, kteří vyučují cizí jazyk. Ti pojedou také 
do Velké Británie na 14 dní a absolvují zde 
intenzivní  jazykové  vzdělávání.  Poslední 
skupinou pedagogů, která do Velké Britá-
nie vyrazí, budou vyučující přírodovědných 
předmětů a  ICT. Ti  se v průběhu pěti dnů 
seznámí s metodami a postupy, kterými se 
učí na školách ve Velké Británii. Zajímat je 
bude také využití informačních technologií 
ve výuce. Výjezdy žáků a pedagogů do za-
hraničí nám umožnil Evropský sociální fond 
a  Ministerstvo  školství  mládeže  a  tělový-
chovy ČR.   Jan veselý, ředitel školy

Nás počasí 
nezaskočí 
Základní  škola  Gajdošova  9  získala  účelo-
vou dotaci Moravskoslezského kraje v ob-
lasti  podpory  environmentálního  vzdě-
lávání,  výchovy  a  osvěty  pro  školní  rok 
2015/2016  –  podpory  badatelsky  oriento-
vaného vyučování. Z dotačních prostředků 
bude v září zakoupena a na pozemku školy 
sestavena profesionální meteostanice. Žáci 
naší  školy se v  rámci projektu Nás počasí 
nezaskočí  postupně  seznámí  se  základy 
meteorologie,  naučí  se  měřit  a  vyhodno-
covat  meteorologická  data.  Ve  vyšších 
ročnících budou žáci na základě získaných 
meteorologických  hodnot  zkoumat  otáz-
ky spojené se změnou klimatu, globálním 
oteplováním  Země  a  vlivem  znečišťování 
ovzduší  na  změny  počasí.  K  meteostanici 
bude pořízen i software, který umožní pře-
nos všech získaných dat na školní webové 
stránky.  Jednotlivé  údaje,  včetně  předpo-
vědi počasí pro Moravskou Ostravu, budou 
v nejbližší době zpřístupněny i široké veřej-
nosti na adrese www.zsg.cz.
 anna krasulová, ředitelka školy

Noc vědců 
Vyfoťte  se  termokamerou,  prohlédněte  si 
výstavu zoufalých studentských kreseb ze 
zápočtových testů nebo si vyzkoušejte tře-
ba „slepeckou dráhu“. Noc vědců v podání 
Ostravské  univerzity  je  vědecko-populari-
zační  akce,  na  které  veřejnost  může  zažít 
dotek vědy na vlastní kůži. Tématem letoš-
ního ročníku je „světlo“ a každá z fakult se 
jej ujala podle svého: Proč při volání zhasí-
ná displej na chytrých telefonech, jak je to 
s  „osvíceným  nakupováním“  –  fair  trade 
a jak funguje oční stopař schopný mapovat, 
kam se díváte? Odpovědi na tyto a mnoho 
dalších otázek nejen z vědy se můžete do-
zvědět 25. září od 18 do 22 hodin na všech 
fakultách  Ostravské  univerzity.  Ta  se  do 
této celosvětové akce zapojí již potřetí. 
  více na www.alive.osu.cz 

univerzita 3. věku 
na FBI
Na  Fakultě  bezpečnostního  inženýrství 
VŠB-TU Ostrava bude koncem září zahá-
jen nový ročník studia Univerzity 3. věku 
formou čtyřsemestrového kurzu Požáry, 
havárie,  mimořádné  události  –  zajištění 
bezpečnosti  a  ochrany  obyvatel.  Pod-
mínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání 
je ukončené středoškolské vzdělání a věk 
nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakul-
ty v Ostravě-Výškovicích v Lumírově ulici. 
Zájemci  se  mohou  hlásit  až  do  15.  září. 
Více informací na http://www.fbi.vsb.cz/
U3V/cs/ nebo tel. č.: 597 322 824.

Senioři, nebojte se 
počítačů 
Spolek  Druhé  Svítání,  zabývající  se  po-
čítačovou  gramotností  seniorů,  získal 
z  rozpočtu  MoaP  účelovou  dotaci  na 
projekt  s  názvem  Senioři,  nebojte  se 
počítačů.  Zájemci,  kteří  mají  alespoň 
základní  znalosti  práce  na  PC,  se  tak 
v  rámci  těchto  kurzů  mohou  seznámit 
s kancelářským balíkem MS Office. „Kurz 
volně  navazuje  na  projekt  Senioři  obje-
vují  taje  počítačů,  v  němž  se  účastníci 
mohou  obeznámit  s  počítačem  a  naučit 
se základní práce na PC. V rámci nového 
kurzu mohou senioři absolvovat osm lek-
cí po dvou vyučovacích hodinách. Výuka 
by měla probíhat dvakrát týdně, ale ob-
vykle se přizpůsobíme časovým možnos-
tem seniorů,“ vysvětluje Miroslav Piętok 
ze spolku Druhé Svítání. Zájemce o kurz 
čeká  seznámení  s  funkcemi  Wordu,  Ex-
celu, PowerPointu a Outlooku. „Součás-
tí  každé  lekce  je  průběžné  opakování, 
praktická  cvičení,  samostatná  práce, 
otázky a odpovědi. Většinou se vždy sna-
žíme  přizpůsobit  hodiny  schopnostem, 
přáním  a  potřebám  skupiny.  Důležitým 
měřítkem je pro nás praktické zvládnutí 
dovedností a jejich využití pro samostat-
nou práci.“ Více  informací na www.dru-
hesvitani.cz nebo na tel. č.: 608 680 276. 

Horké  letní dny  i podvečery si  lidé 
v Ostravě mohli zpestřit návštěvou 
různých festivalů a  jiných akcí. My 
vám přinášíme fotky alespoň ze tří 
z nich – z červnových Rozmarných 
slavností Ostravice (vlevo), červen-
cového  Festivalu  v  ulicích  (upro-
střed)  a  srpnového  festivalu  Folkor 
bez hranic (vpravo).

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	 Září	2015

Maroldova 2992/3, 3+1, 68 m2  
udržovaný byt s balkonem a množstvím úprav

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Sousedská knihovna, která stojí před školou, je volně přístupná všem čtenářům.

knihy si mohou libovolně 
půjčovat, vracet, nechat si 
je anebo vyměnit. 

1110  dětí z centrálního 
obvodu pojede  
na hory 

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Zachránili jsme 
40 stromů 
V loňském roce probíhalo v tomto období 
na sídlišti Fifejdy překotné kácení a ná-
sledná výsadba, bohužel mnohdy zjevně 
bezúčelná. V akci organizované magist-
rátem a financované z evropských peněz 
jsme zachránili našimi aktivními vstupy 
spoustu vzrostlých stromů. Bohužel, ne 
všechny. Například na pokácení nejvyš-
šího  topolu,  který  byl  zlikvidován  přes 
náš nesouhlas, jsme podali trestní ozná-
mení. Souběžně, kvůli opravě plynovodu 
společnosti  RWE  v  ulicích  Novinářské 
a Hornopolní, mělo být na  jaře vykáce-
no dalších zhruba 40 stromů, které byly 
v  minulosti  neorganizovaně  vysázeny 
v  ochranném  pásu  plynovodu.  Tato  ně-
kolik desítek let rostoucí zelená bariéra 
chrání  bytové  domy  od  prachu  a  hluku 
z  těchto  komunikací.  Proto  jsme  RWE 
požádali o přemístění plynovodu do pro-
storu přilehlého parkoviště, aby stromy, 
které zde zlepšují životní prostředí, byly 
zachovány.  Společnost  RWE  přistoupila 
k  našemu  návrhu,  přestože  pro  ni  zna-
menal komplikace a vícenáklady, vstříc-
ně. V rámci dohod se městský obvod za-
vázal, že po přesunu plynovodu provede 
rekonstrukci parkoviště, což také učinil. 
Následná rekonstrukce parkoviště v uli-
ci Ahejpjukově, která probíhala od konce 
května do konce července, řešila opravu 
stávajících  parkovacích  ploch  a  úpravu 
těchto ploch  tak, aby vyhovovaly dneš-
nímu standardu a technickým normám. 
Tato  investiční  akce  byla  zrealizována 
společně  s  další,  již  3.  etapou  regene-
race sídliště Fifejdy II. v lokalitě ulic Le-
chowiczova a Gen. Píky a první etapou, 
která  řeší  opravu  chodníků,  zastávek 
a budování středových pásů v ulici Hor-
nopolní, příspěvkem městského obvodu 
ke  zlepšení  životních  podmínek  lidí  ži-
jících na  sídlišti,  které bylo dlouhá  léta 
minulými vedeními zcela ignorováno. 
� Dalibor�Mouka,�místostarosta�

Žijeme v zóně 
havarijního 
plánování 
Území městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz se nachází v zóně havarij-
ního plánování společnosti BorsodChem 
MCHZ.  Pro  zvýšení  bezpečí  vybudoval 
Moravskoslezský  kraj  ve  spolupráci 
s  Hasičským  záchranným  sborem  MS 
kraje  a  společností  BorsodChem  MCHZ 
systém  chemického  monitoringu,  varo-
vání  a  vyrozumění.  Okolí  chemičky  je 
trvale monitorováno sérií čidel. Případ-
ný únik  je přenášen přímo na dispečer-
ské  pracoviště  krajského  operačního 
a  informačního  střediska  Hasičského 
záchranného  sboru  Moravskoslezského 
kraje  v  budově  integrovaného  bezpeč-
nostního centra, kde se po vyhodnocení 
situace rozhoduje o případném zásahu. 
V blízkosti skladu amoniaku (čpavku) je 
instalováno nové skrápěcí zařízení, kte-
ré  je  schopno  vytvářet  vodní  mlhu,  jež 
by zachytila unikající amoniak a omezila 
jeho šíření do okolí. 

O  případném  úniku  amoniaku  se 
občané  dozvědí  ze  sirén,  které  se  roz-
houkají kolísavým tónem (tj. všeobecná 
výstraha) a reprodukují informaci o úni-
ku nebezpečné látky. Po tomto varování 
je  nezbytné  se  neprodleně  schovat  do 
nejbližší  budovy,  protože  ochrání,  za-
vřít okna a dveře a vypnout klimatizaci. 
Dále  poslouchat  další  informace,  které 
by  byly  sdělovány  nejen  prostřednic-
tvím sirén, ale  také zasahujícími hasiči 
a  strážníky,  místním  rozhlasem  nebo 
vysíláním  rozhlasu  a  televize.  Další  in-
formace  o  zásadách  chování  při  úniku 
nebezpečné  látky  jsou  k  dispozici  na 
internetovém  portále  http://chemon.
hzsmsk.cz. 

Na fotografii místostarosta Dalibor Mouka (vlevo) při kontrole stavu rekonstrukce Základní školy Nádražní společně s ředitelem školy 
Liborem Novotným. 

Edukace 
neslyšících 
Pobočný spolek Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v Ostravě díky finančním 
dotacím města a obvodů, včetně obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz, zorgani-
zoval ve druhé polovině června na Horní 
Bečvě  sedmidenní  edukační  pobyt  slu-
chově postižených, kterého se zúčastni-
lo 21 členů. Ti měli možnost účastnit se 
přednášek,  procvičovat  tělový  aparát, 
odezírání,  gymnastiku  mluvidel  a  také 
relaxovat.  „Zdravá  beskydská  příroda 
a  kolektiv  přátel  podobně  postižených 
vede k psychické pohodě a následně ke 
zvýšení  kvality  života.  Bez  odborného 
vedení lektorky Vlasty Krpcové, společ-
ného  nacvičování  a  trpělivého  vysvět-
lování  problematiky  nedoslýchavých, 
praktických ukázek naslouchadel, které 
usnadňují  slyšení,  a  dalších  informací, 
bychom  to  však  nezvládli.  Za  všechny 
účastníky  děkujeme  všem,  kteří  náš 
pobyt  podpořili,“  napsala  v  děkovném 
dopise  Květoslava  Foldýnová  společ-
ně  s  dalšími  účastníky.  Příští  schůzka 
spojená s poradenstvím a informacemi 
o  nových  kompenzačních  pomůckách 
se bude konat 14. října v 15 hodin v do-
mově  s  pečovatelskou  službou  v  ulici 
Gajdošově 39.

Chcete prodávat  
na vánočních trzích?
Vánoční trhy, které připravuje městský 
obvod, se budou konat od 27. listopadu 
do 23. prosince. Kromě programu, kte-
rý připravujeme, budou na Masarykově 
náměstí  stánky  se  zejména  vánočním 
zbožím.  Případní  zájemci  o  pronájem 
stánků se mohou informovat na webo-
vých  stránkách  obvodu  www.moap.
cz  v  sekci  Radnice-Úřad-Odbor  inves-
tic  a  místního  hospodářství-Formu-
láře.  Informace  získají  také  na  tel.  č. 
599 442 964.

Bezplatné kurzy 
pro veřejnost
Městská  policie  Ostrava  zve  na  další 
z  řady  bezplatných  kurzů  pro  veřej-
nost,  které  pořádá  v  rámci  projektu 
Bezpečnější  Ostrava.  Konat  se  bude 
v  prostorách  budovy  městské  policie 
v  ulici  Hlubinské  6  v  Moravské  Ost-
ravě  ve  středu  30.� září� od� 16� hodin. 
Zářijové  setkání  s  občany  nese  název 
Obranné� prvky� v� praktickém� životě. 
Připomínáme,  že  je  vhodné  si  s  sebou 
přinést  sportovní  oblečení  (pro  výuku 
sebeobrany). Bližší informace na tel. č.: 
599 414 151, 599 414 408 nebo e-mailu: 
info@mpostrava.cz.

Seznamte se se svými okrskáři, i tak 
by mohl znít název rubriky, v níž vám 
budeme postupně přestavovat okrs-
káře Městské policie Ostrava, kteří 
se starají o klid a pořádek v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. „Velmi 
stojíme o to, aby obyvatelé Morav-
ské Ostravy a Přívozu považovali náš 
obvod za svůj domov. A domov, to je 
především klid a bezpečí,“ konstatuje 
starostka Petra Bernfeldová a dodává: 
„K pocitu bezpečí přispívá i to, že lidé 
znají tváře lidí, kteří se o jejich bezpe-
čí starají. Náš obvod je rozdělen na 
šestnáct okrsků a my ve zpravodaji 
postupně představíme, jak jsem slí-
bila v úvodníku červnového vydání, 
všechny okrskáře, kteří zde pracují. 
Chceme tak napomoci tomu, aby 
občané věděli, který strážník má na 
starosti danou část obvodu.“ 

Institut strážníka-okrskáře, místně 

odpovědného strážníka dohlížejícího 
na veřejný pořádek ve svěřené loka-
litě, byl v Ostravě zřízen v roce 2006. 
„Výkon služby prostřednictvím okrs-
kářů má řadu nesporných výhod, a to 
zejména pro samotné občany,“ zdů-
razňuje Vladimíra Zychová z Měst-
ské policie Ostrava. „Ti mohou být 
v mnohem užším kontaktu se „svý-
mi“ okrskáři, ví, na koho se mohou 
v případě potřeby obrátit, a také mají 
možnost si ověřit, jak byla konkrétní 
věc řešena. Okrskáři si maximálně 
prohlubují místní znalost ve vztahu 
k občanům, poměrům, které v da-
ném okrsku panují, a stavu veřejného 
pořádku. Jsou rovněž v kontaktu s ve-
dením jednotlivých městských obvo-
dů, místně příslušnými odděleními 
Policie ČR, zástupci podniků, firem 
a společností ve svých okrscích.“ 

Rozdělení na okrsky určuje napří-

klad vzdálenost, kterou musí kon-
krétní strážník ve vymezeném čase 
obejít, ale i další specifika. „Každý 
okrskář pak spravuje svou lokalitu, 
tedy okrsek. Během výkonu služby 
okrskáři zejména dohlížejí na dodr-
žování veřejného pořádku, chrání 
majetek a zdraví občanů a předchá-
zejí páchání trestné činnosti. Také 
odhalují a dokumentují přestupky 
a provádějí preventivní opatření. 
Soustřeďují poznatky o bezpečnostní 
situaci v okrsku, vyhodnocují je a vy-
užívají je k plnění vlastních úkolů, 
případně je předávají nadřízenému 
k přijetí potřebných opatření,“ po-
kračuje Vladimíra Zychová.

Občané si mají možnost na strán-
kách Městské policie Ostrava www.
mpostrava.cz vyhledat každého 
z okrskářů. K dispozici je i fotogra-
fie konkrétního strážníka, kontaktní 

místo a tel. kontakt. Je rovněž mož-
nost přímo na stránkách napsat okrs-
káři vzkaz, který si vyzvedne a reaguje 
na něj. Ke zkontaktování strážníka je 
občanům k dispozici také bezplatná 
telefonní linka 800 199 922, adresa 
elektronické pošty info@mpostra-
va.cz nebo adresa pro písemný styk 
Městská policie Ostrava, Nemocniční 
11/3328, Ostrava, PSČ 702 00.

Kontaktní místa v Moravské Ostra-
vě a Přívoze občané naleznou na slu-
žebně Městské policie Ostrava v ulici 
Zámecké 10 (tel. kontakt 596 121 400), 
dále na pracovišti v ulici Nádražní 168 
(tel. kontakt 599 414 222) a rovněž 
v budově integrovaného bezpečnost-
ního centra Moravskoslezského kraje 
v Nemocniční ulici 11 (tel. kontakt 
950 739 450). Navštívit je můžete kaž-
dý den, jelikož se jedná o pracoviště 
s nepřetržitým provozem. 

V letních měsících se průjezd Ostra-
vou stal pro řidiče doslova oříškem. 
Probíhaly zde totiž souběžně opravy 
komunikací, mostů, tramvajového 

svršku, zastávek MHD a chodníků, 
které jsou realizovány hned několika 
investory: Ředitelstvím silnic a dálnic, 
Správou silnic Moravskoslezského 
kraje a Moravskoslezským krajem, 
Dopravním podnikem Ostrava i měs-
tem Ostravou. A ani v září ještě nebude 
Ostrava zdaleka tak průjezdná, jak by 

si řidiči přáli. Rekonstrukce Nádražní 
ulice pokračuje čtvrtou fází první eta-
py, která zahrnuje opravy komunikace 
a chodníků v úseku mezi ulicí Stodolní 
po ulici 30. dubna. V této části bude 
ulice Nádražní uzavřena pro veškerou 
dopravu. Křižovatky ulice Nádraž-
ní s ulicí 30. dubna a Nádražní s ulicí 
Českobratrskou budou průjezdné. 
Pokračovat bude rekonstrukce ulice 
Mariánskohorské, zavedení kanaliza-
ce v ulici 28. října a také opravy ulice 
Plzeňské. S omezením musejí řidiči 
počítat také v ulici Místecké, kde je 
ve směru od ulice Moravské směrem 
na centrum opravován most. Úplná 
uzavírka pokračuje také v ulici Hlad-
novské. A až do konce října nebudou 
průjezdné ani mosty v ulici Místecké 

spojující dálnici D1 s ulicí Mariánsko-
horskou. Krátkodobě ovlivní dopravu 
také Ostravský maraton, který ulicemi 
města poběží 6. září. Kompletní se-
znam všech letních uzavírek na celém 
území města Ostravy naleznete na 
www.ostrava.cz v sekci Letní uzavírky.

INvEstICE DO škOlskýCh ZAŽíZENí 
Na opravy mateřských a základních 
škol v našem obvodu bylo vynaloženo 
zhruba 35 milionů korun. „Na většinu 
těchto investičních akcí se nám poda-

řilo zajistit dotace z vnějších zdrojů, 
ať již z Operačního programu Život-
ní prostředí, nebo z města,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka, který 

především v době prázdnin, kdy byla 
většina oprav realizována, průběžně 
kontroloval stavební práce prováděné 
na budovách školských zařízení. 

PřeDstavujeMe�Okrskáře

uzavírky�kOMunikací�POkračují

ani�v�září�nebude�Ostrava�
zdaleka�tak�průjezdná,�jak�
by�si�řidiči�přáli.�

Bezpečnost

Rada městského obvodu na svém 
jednání 9. července rozhodla o po-
skytnutí slevy z nájemného nebyto-
vých prostor podnikatelským subjek-
tům, které sídlí v právě opravované 
části ulice Nádražní. „Po zahájení 
první etapy oprav mezi křižovatka-
mi ulice Nádražní s ulicemi Stodolní 
a 30. dubna se na úřad obrátila celá 
řada podnikatelů se žádostí o sní-

žení nebo prominutí předepsaného 
nájemného. Tyto žádosti dokládali 
nižšími tržbami, dokumentací pro-
kazující ztížený přístup do prode-
jen a úřadoven a také zhoršenou 
dostupností vyplývající z omezení 
dopravy,“ říká Petra Bernfeldová, sta-
rostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Rozhodli jsme se 17 
podnikatelům, kteří splňují stanove-

ná kritéria, poskytnou roční slevu ve 
výši 25 %, a to formou zápočtu ob-
vodu do třech měsíčních nájmů. Pro 
obvod to bude znamenat roční ztrátu 
v příjmové části rozpočtu ve výši té-
měř 1 mil. korun. V současné době 
jednáme s městem o další možnosti 
navýšení této slevy, kterou by nám 
město, jako investor investiční akce, 
kompenzovalo.

kOMPenzace�POtíží�v�ulici�náDražní
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Na SlezSkooStravSkém hradě 
budou dávat prvNí pomoc

Novou trasou v Komenského sadech vás provede aplikace RunCzech. Foto: Archiv RunCzech

pomáháme
BlueEffect, Karel Dohnal & Smyčcové trio 
Janáčkovy filharmonie Ostrava a Pavel 
Helan zahrají 17. září v 19 hodin v trénin-
kových prostorách a startovacích bytech 
Charity Ostrava na podporu lidí ohrože-
ných sociálním vyloučením.

Kurzy Charity
Bezplatný kurz vedený zdravotními sestra-
mi mobilního hospice se uskuteční 21. září 
ve 14 hodin. Přihlášení: Charita Ostrava 
– Charitní hospicová poradna, Markéta 
Štěpánová, Charvátská 8, Ostrava-Výš-
kovice, 599 508 533, 731 534 002, cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Přípravný 
kurz Charity Ostrava pro dobrovolníky, 
kteří chtějí věnovat svůj čas lidem v zá-
věru života v Hospici sv. Lukáše, Fakultní 
nemocnici Ostrava a dalších místech, se 
bude konat 25. září od 16 hodin. Přihlá-
šení: Jana Camfrlová, tel. č.: 599 508 505, 
731 625 768, e-mail: cho.hospicove.cen-
trum@charita.cz. 
 více na www.ostrava.charita.cz

Sbírka pro lékaře 
bez hranic
Filozofická fakulta Ostravské univerzity vy-
hlásila v květnu finanční sbírku na podporu 
činnosti humanitární neziskové organizace 
Lékaři bez hranic, která je financována vý-
lučně z příspěvků soukromých dárců – lidí, 
jimž není lhostejné lidské utrpení v nejrůz-
nějších částech naší planety. Pracovníci 
filozofické fakulty vybrali v krátkém čase 
částku 5 200 korun, která bude po dohodě 
s vedením této humanitární organizace vě-
nována na vybavení mobilního porodního 
sálu.  eva mrhačová

dopravní hřiště
Ostravští strážníci zvou v sobotu 5. září 
děti i rodiče na zábavný den. Od 10 do 
16.30 hod. (mezi 13. a 14. hodinou je pře-
stávka) bude na dopravním hřišti městské 
policie v Ostravě-Přívoze v ulici Orebit-
ské připraven pro všechny děti bohatý 
program sestávající z nejrůznějších kvízů 
a testů s dopravní tematikou, připravena 
je také jízda zručnosti, dopravní slalom, 
a nebude chybět ani tvůrčí dílnička. Dě-
tem, které nemají kolo ani koloběžku, 
jízdní prostředek včetně nezbytné bezpeč-
nostní přilby zdarma zapůjčíme. V případě 
nepříznivého počasí se akce nekoná. 

Velká cena ostravy
Městský svaz stolního tenisu Ostrava za 
finanční podpory Magistrátu města Os-
travy pořádá v sobotu 19. září v areálu 
TJ Ostrava turnaj ve stolním tenise pro 
amatéry a neregistrované. Prezentace 
účastníků je do 8.30 hodin. Startovné 
zdarma, občerstvení zajištěno a na vítě-
ze čekají věcné ceny. 
 více na www.ostravskypinec.cz

Chaloupka zve 
Rodinné a komunitní centrum Chaloup-
ka, které naleznete v areálu MŠ Repino-
va v Moravské Ostravě, pořádá od 7. do 
11. září týden otevřených dveří. V rámci 
této akce si návštěvníci mohou vyzkou-
šet veškeré aktivity zdarma. 
 více na www.rcchaloupka.cz

Avon pochod 

První sobota v září bude v Ostravě patřit 
boji proti zákeřné rakovině. Koná se zde 
totiž druhý ročník Avon pochodu proti ra-
kovině prsu. Start pochodu je ve 12 hodin 
v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě u kru-
hového objezdu. Vstupenkou na Avon po-
chod je tričko proti rakovině prsu (dám-
ská i pánská varianta), které si můžete 
objednat na www.zdravaprsa.cz. 

masáže dětí 
Ve středu 16. září od 9.30 do 11 hod. se 
v poradně Cesta těhotenstvím (Česko-
bratrská 13, Ostrava) uskuteční bez-
platný program Masáže dětí a kojenců. 
Program je přednostně určen rodičům 
s dětmi do 6 měsíců. Děti jsou vítány. Re-
zervace e-mailem: poradna@dlanzivotu.
cz nebo na tel. č.: 605 32 92 32. 
 více na www.dlanzivotu.cz 

ostravský 
maraton 
O víkendu 5. a 6. září přivítá Ostrava 
běžce z celé ČR i zahraničí. Ti se budou 
prezentovat a vyzvedávat si startovní 
balíčky již v sobotu od 12 do 21 hodin 
v Trojhalí Karolina. Neděle pak bude 
ve znamení běhu a koloběhu. Program 
otvírají v 9.30 hod. koloběžkáři na půl-
maratonské trati. V 10 hod. na svou trať 
vyrazí maratonci a půlmaratonci, kte-
rých bude letos na startu více než tisíc. 
Jako poslední vyběhnou běžci na kratší 
tratě a velmi atraktivní závod štafet na 
8× 5 km. 
 www.ostravskymaraton.cz

Setkání celiaků 
Klub celiakie pro Ostravu a Moravsko-
slezský kraj pořádá pro veřejnost 3. října 
od 9 do 13 hodin v budově Střední školy 
prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě 
1. celostátní setkání celiaků v Ostravě. 
 více na: http://celiatik.webnode.cz

BlAhopřeJeme JUBIlAntŮm nAŠeho oBVodU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Českobratrská 1888/14 – prodejna 
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

V Komenského sadech vznik-
la  nová  běžecká  pětikilo-
metrová trasa FreeRun, jed-

na  z  dvaadvaceti,  kterou  RunCzech 
otevírá ve spolupráci s Mattoni ve 22 
městech  republiky.  Trasa  je  přesně 
vyměřená  a  provede  vás  po  ní  apli-
kace  RunCzech,  jež  umí  mnohem 
víc, než jen pouhé měření trasy. Díky 
ní se dozvíte všechny informace i no-
vinky  z  běžeckého  světa  RunCzech, 

budete  mít  přehled  o  svých  výsled-
cích, akcích, které se chystají, může-

te  vytvářet  vlastní  běžecké  skupiny 
nebo  se  připojit  k  některé  stávající. 

Aplikace  je  zdarma,  časem  přibude 
i  značení  a  u  vstupu  do  Komenské-
ho  sadů  bude  umístěna  informační 
cedule.  Abyste  byli  co  nejrychlejší, 
k tomu vám mohou dopomoci i dva 
kouči,  kteří  s  vámi  budou  každý  tý-
den  běhat.  Začátečníkům  poradí, 
jak  na  to,  a  zkušenějším  pomohou 
k ještě rychlejším časům. Více o am-
basadorech  a  Mattoni  FreeRunu  se 
dozvíte na www.runczech.com. 

BěžCI, nA StARt!

V městském obvodu moravská ostrava a přívoz 
se v září dožívá 90 a více let:
Jaromír Adler, Drahomír Bauer, Božena Gojová, Ludmila Kolková, Vlastimil 
Kubíček, Ludmila Kvietkovská, Zdenka Laryšová, Ladislav Malý, Oldřich 
Oprich, Zdeněk Pařízek, Marta Paskerová, Evžen Pavelek, Ludmila Radová, 
Marie Strmísková, Jaromír Šugárek, Jarmila Urbánková, Hildegarda Uvirová, 
Miloš Velecký, Jaroslava Vilscherová

V neděli 13. září se na Slezskoostrav-
ském hradě bude konat  již 8.  ročník 
akce  Hrad  žije  první  pomocí.  Hlav-
ním  bodem  programu  bude  jako 

vždy soutěž nezdravotnických složek 
Integrovaného  záchranného  systé-
mu  MSK.  Během  soutěže  se  dospělí 
i  nejmenší  návštěvníci  mohou  těšit 

na  bohatý  doprovodný  program. 
Pro  děti  organizace  IFMSA  připraví 
tradiční  Nemocnici  pro  medvídky, 
v  rámci  níž  se  děti  seznámí  formou 
hry s první pomocí, dále je čeká ma-
lování  na  obličej,  maskování  zraně-
ní,  zábavná  trasa  plná  překvapení, 
aktivity  připravené  Městskou  policií 
Ostrava,  Hasičským  záchranným 
sborem  MSK,  společností  TINT, 
skautským střediskem Strážci Ostra-
va nebo Hit rádiem Orion. Pro dospě-
lé jsou připraveny preventivní stánky, 

kde si budou moci změřit krevní tlak, 
hladinu  cukru  v  krvi,  vyzkoušet  si 
první pomoc na figurínách a mnoho 
dalších.  Svou  techniku  a  dynamické 
ukázky představí např. Speciální po-
řádková  jednotka  Policie  ČR,  Vodní 
záchranná služba, Celní úřad, Hlavní 
báňská  záchranná  stanice  nebo  Ha-
sičský záchranný sbor MSK. Na pódiu 
bude připraveno několik workshopů 
moderních  a  latinskoamerických 
tanců  pod  vedením  profesionálních 
tanečníků.  Návštěvníci  se  mohou 
těšit  také na zásah složek Integrova-
ného záchranného systému MSK při 
simulaci dopravní nehody.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
Jurečkova 1935/12  159,95 m²
Jílová 1912/16  pronájem domu
Masarykovo náměstí 2572/7,8  895,83 m² 
Na Jízdárně 2895/18  14,84, 33 m²
Na Hradbách 695/10  41,5 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²
Přívozská 899/22  111,41 m²
Senovážná 2109/1  86,25 m² 
Sládkova 373/6  26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4  225,84 m²

8.  ročník akce Hrad žije první 
pomocí nabízí opět bohatý 
program

běžcům v komenského 
sadech bude pomáhat nová 
aplikace i dva kouči.


	09_2015_CENTRUM_01
	09_2015_CENTRUM_02
	09_2015_CENTRUM_03
	09_2015_CENTRUM_04

