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centrum
zpravodaj

Vážení  
spoluobčané,

dovolte mi, abych vás přivítala 
v novém roce a v prvním z dvanácti 
měsíců, během nichž náš obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz bude mít 
opět mnoho příležitostí posunout 
se o notný kus dál. Pokud mohu 
hovořit za nové vedení, které v čele 
obvodu stojí od listopadu loňského 
roku, naše cíle jsou jasné: být 
otevřeni připomínkám, námětům 
a potřebám občanů, pracovat na 
posílení dobrého jména obvodu 
a zkvalitňovat podmínky pro 
bydlení i pro trávení volného času, 
aby se zde obyvatelé obvodu i jeho 
návštěvníci cítili příjemně a bezpečně. 
S tím souvisí mnoho dílčích úkolů. 
V tomto zpravodaji vás informujeme 
o připravovaném rozpočtu obvodu 
pro letošní rok, takže se můžete 
přesvědčit o tom, že před námi je nejen 
mnoho nových, pro život obvodu 
zásadních investičních akcí, ale také 
už dříve zahájených projektů, v jejichž 
realizaci budeme pokračovat. Na 
mysli mám například revitalizaci 
sídlišť Šalamouna a Fifejdy  II. K nově 
odstartovaným počinům bude patřit 
– vedle rekonstrukcí jiných chodníků 
a komunikací – i dlouho připravovaná 
oprava ulice 28. října, která je tepnou 
přivádějící život do samotného 
centra města. Ano, oživení centra 
patří k našim prioritám. I proto jsme 
okamžitě po zvolení navázali jednání 
s novým vedením statutárního města 
a věříme, že v zájmu obyvatel i vlastní 
prosperity Ostravy se nám podaří 
najít společnou cestu. Jedno je jisté. 
Abychom mohli všechny naše rozvojové 
plány realizovat, budeme potřebovat 
dostatek finančních prostředků. Proto 
budeme soustředěně pracovat na tom, 
abychom získali nejen zdroje z města, 
ale abychom uspěli i v zajištění jiných 
externích zdrojů financování, které 
nám umožní investovat do dalšího 
zvelebování obvodu, jenž je naším 
společným domovem. 
Vážení spoluobčané, věřím, že je 
před námi dobrý a ve všech směrech 
pozitivní rok. Prožijte jej ve zdraví 
a naplňte jej osobními i pracovními 
úspěchy!

� Petra�Bernfeldová
� starostka�městského�obvodu��
� moravská�Ostrava�a�Přívoz
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ZPrÁVY

Svoz�vánočních�
stromků�
ozo ostrava jako každý rok nabízí svoz vá-
nočních stromků na sídlištích. v průběhu 
ledna mohou občané Moravské ostravy 
a přívozu odkládat vánoční stromky vedle 
kontejnerů. Ty budou pravidelně každou 
středu, počínaje 7. lednem, odváženy do 
kompostárny. Svoz se týká pouze sídlišť, 
majitelé rodinných domů mají možnost 
odvézt vánoční stromek do sběrného dvo-
ra v přívoze. odkládání jakéhokoli odpadu 
vedle kontejnerů je zakázáno, lze to pou-
ze v případě vánočních stromků. 

Prostor plný lidí a andělů, tak vypa-
dalo Masarykovo náměstí během ce-
lého adventu, který sem už tradičně 
vstoupil v podobě vánočních trhů. 
Nad hlavami nakupujících, kteří si 
vybírali z dřevěných, kovových, slá-
mových a jiných originálních výrob-
ků, se vzduchem rozléhaly koledy, 
cinkání zvoničky štěstí i vůně netra-
dičních dobrot připomínajících dáv-
no zašlé časy. S rukama zahřívanýma 

třeba kornoutem pečených kaštanů 
mohli návštěvníci sledovat práci řez-
báře zpola ukrytého za obřím sovím 
hnízdem či obdivovat zručnost ko-
vářů, anebo se vpodvečer při doušku 
horké medoviny zaposlouchat do 
nejrůznějších vystoupení, která pod 
ochranitelskými křídly nebeských 
trubačů zpestřovala jednotlivé dny 
trhů. A po smíchem neustále pulzu-
jícím kluzišti se mohli sklouznout až 

ke Štědrému dni… „Pozitivní ohlas, 
který vánoční trhy roku 2014 měly, 
svědčí o tom, že akce organizovaná 
Centrem kultury a vzdělávání, pří-
spěvkovou organizací našeho měst-
ského obvodu, opět potvrdila své re-
nomé a že už tak vysoko položenou 
laťku posunula zase o kousek výš,“ 
vrací se k úspěšné akci podporující 
oživení centra města starostka Petra 
Bernfeldová.  -gl-

Zastupitelé městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz schválili 
18. prosince rozpočet obvodu pro rok 
2015. Schválený rozpočet je sestaven 
na základě reálného zhodnocení fi-
nančních možností obvodu na pří-
jmové i výdajové stránce. „Hospodařit 
budeme s částkou v celkovém objemu 
zhruba 358,5 mil. korun. Celkové pří-
jmy jsou rozpočtovány ve výši zhruba 
322 mil. korun. Financování z vlast-

ních zdrojů ve výši zhruba 36,5 mil. ko-
run představuje zapojení finančních 
prostředků z hospodářského výsledku 
roku 2013, převody prokazatelných 
úspor výdajů roku 2014 a prostředků 
sociálního fondu,“ uvedla Petra Bern-
feldová, starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

Výše daňových příjmů je rozpočto-
vána ve výši 51,1 mil. Kč. „Výše těchto 
příjmů vychází z očekávané skuteč-

nosti roku 2014 a dále z platné OZV 
o regulaci hazardu, podle které je na 
území městského obvodu povoleno 
provozování sázkových her pouze 
v kasinech. Nedaňové příjmy jsou 
v celkové výši zhruba 137,4 mil. Kč,“ 
vysvětluje místostarostka Lucie Fei-
ková. Strukturu nedaňových příjmů 
tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé 
odbory z vlastní činnosti. 

 (pokračování na str. 3)

Stejně jako každý rok i na počátku 
roku 2015 můžete očekávat u svých 
dveří tři koledující krále. Ve dnech 
1. až 14. ledna bude v rámci Ostravy 
probíhat tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou na pomoc lidem v nouzi po-
řádá Charita Ostrava ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. 
Finanční příspěvky dárců v regionu 
podpoří hned několik projektů. 

V loňské Tříkrálové sbírce se v Ost-
ravě vykoledovalo 1 474 273 Kč. Finan-
ce byly využity v průběhu letošního 
roku na projekty na podporu aktivit 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexan-
dra pro lidi bez přístřeší, lidi v závě-
rečném stadiu života, seniory, lidi se 

zdravotním postižením a přímou hu-
manitární pomoc lidem v nouzi. Více 
o využití výtěžku na webu: http://ost-
rava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralo-
va-sbirka-charita-ostrava/. 

Při pořádání Tříkrálové sbírky 
Charity Ostrava jsou sbírkové po-
kladničky úředně zapečetěny i roz-
pečetěny Magistrátem města Ostra-
vy, celý finanční výnos je uložen na 
sbírkové konto 66008822/0800 u Čes-
ké spořitelny. Děkujeme všem dár-
cům, koledníkům, úřadům i farním 
společenstvím, kteří se do Tříkrálové 
sbírky zapojují.
� www.ostrava.charita.cz
� www.charita-sv-alexandra.cz�

Tři�králové�budou�koledovaT�

nÁměStÍ�Plné�liDÍ�a�anDělů

vánoční trhy jsou už tradiční akcí, kterou Masarykovo náměstí ožívá na sklonku roku. 

Základní�školy�ostrava,
Gajdošova�9,�Po;
Gebauerova�8,�Po,�ibsenova�36;
Matiční�5,�Po;
Nádražní�117,�Po
15.�1.�2015� 12–17�hodin
16.�1.�2015� 12–17�hodin
Základní�škola�ostrava,�Zelená�42,�Po
15.�1.�2015� 13–18�hodin
19.�1.�2015� 13–16�hodin
Základní�škola�ostrava,�
Gen.�Píky�13a,�Po
15.�1.�2015� 12–17�hodin
16.�1.�2015� 12–16�hodin
Základní�škola�a�mateřská
škola�ostrava,�ostrčilova�10,�Po
15.�1.�2015� 8–17�hodin
zápis do běžných tříd
16.�1.�2015� 8–16�hodin
zápis do bilingvních tříd
Waldorfská�základní�škola
a�mateřská�škola�ostrava,�Po
19.�1.�2015� 16–18�hodin
doklady,�které�jsou�nutné�k�zápisu:

 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
  pas u cizích státních příslušníků 

– potvrzení o rezidentství
  pokud byl dítěti udělen odklad 

povinné školní docházky na jiné škole, 
písemné rozhodnutí o udělení tohoto 
odkladu

bližší�informace�na�webových�stránkách

roZPočeT�Na�rok�2015

pf 2015 
Mnoho krásných chvil v příjemné 
atmosféře Vánoc, 
pevné zdraví a hodně pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2015.



Erasmus + UNESCO Heritage

Ozdravné pObyty pOmOhly

V  letošním  roce  byla  Základní  škola 
Nádražní  úspěšná  při  podávání  žá-
dosti o projekt zahraniční spoluprá-
ce  škol  a  získala  finanční  prostřed-

ky  z  projektu  Erasmus+.  Jde  o  nový 
vzdělávací program Evropské unie na 
období  2014–2020,  který  podporuje 
spolupráci  a  mobilitu  ve  všech  sfé-

rách vzdělávání, v odborné přípravě 
a v oblasti sportu a mládeže.

„Náš  projekt  UNESCO  Heritage 
je  založen  na  spolupráci  sedmi  ev-

ropských  škol  z  České  republiky, 
Turecka,  Chorvatska,  Rumunska, 
Řecka,  Itálie  a  Portugalska.  Projek-
tová spolupráce bude trvat dva roky 
a  jejím cílem je umožnit žákům ko-
munikovat  v  cizích  jazycích  v  reál-
ných situacích, zlepšit kvalitu výuky 
cizích jazyků využitím informačních 
a komunikačních technologií a pro-
hloubit  znalosti  žáků  o  zásadních 
kulturních památkách zapsaných na 
seznamu  Světového  kulturního  dě-
dictví  –  UNESCO  Heritage,“  vysvět-
luje  Libor  Novotný,  ředitel  Základní 
školy Nádražní. 

Na pokrytí výjezdů žáků a učitelů 
do zahraničí a k uhrazení veškerých 
aktivit týkajících se projektu byl ško-
le přidělen grant ve výši 30 845  eur. 
První  akcí  bylo  setkání  pedagogů 
škol,  které  se  konalo  koncem  listo-
padu v Rumunsku. Navazovala hned 
druhá akce, v termínu od 30. listopa-
du do 6. prosince, která se uskutečni-
la v Ostravě. „Šlo o setkání zástupců 
všech  škol  zapojených  do  projektu 
a  naším  úkolem  bylo  zajistit  pro-
gram  a  ubytování  pro  24  zahranič-
ních  žáků  v  hostitelských  rodinách 
a  minimálně  14  pedagogů  z  níže 
uvedených  škol,“  dodává  ředitel  ZŠ 
Nádražní.

Cyklus  desetidenních  ozdravných 
pobytů pro žáky základních škol ob-
vodu,  který  byl  zrealizován  v  rámci 
projektu Pojďme spolu do přírody, byl 
ukončen těsně před vánočními svát-
ky, 21. prosince. V listopadu absolvo-
valo pobyty uprostřed chráněné kra-
jinné oblasti Bílých Karpat 365 žáků, 
z  toho  55  dětí  ze  ZŠ  Nádražní,  69  ze 
ZŠ  Gajdošova,  125  ze  ZŠ  Ostrčilova 
a  116  ze  ZŠ  Zelená.  Do  11.  prosince 
si  v  hotelu  Jelenovská  v  obci  Valaš-
ské  Klobouky  ozdravný  pobyt  užilo 
149 žáků ze ZŠ Gen. Píky a v termínu 
od 11. do 21. prosince celý cyklus uza-
vřelo 111 dětí ze ZŠ Matiční. Projekt, 
který  vznikl  díky  finanční  podpoře 
SFŽP ČR a MŽP,  tedy umožnil pobyt 
v přírodě 625 dětem z obvodu. O tom, 

jaké  zázemí  bylo  pro  malé  výletníky 
z  Moravské  Ostravy  a  Přívozu  při-
praveno  a  jak  celý  projekt  probíhal, 
se  15.  prosince  při  krátké  návštěvě 
přesvědčila  starostka  Petra  Bernfel-
dová. „Je úplně jiné mít zprávy o tom, 
že se dětem na pobytu líbí, a pak na 
vlastní  oči  vidět,  v  jak  krásném  pro-
středí  uprostřed  lesů  své  dny  tráví. 
Rozesmáté  tváře  dětí  jsou  důkazem 
toho,  že  si  v  hotelu  Jelenovská,  kde 
mají k dispozici i bazén, užívají a jsou 
naprosto  spokojené.  Díky  pestrému 
programu  a  soustředěné  pozornosti, 

která je jim věnována ze všech stran, 
se  jim  nestýská,  nadšeně  poznávají 
přírodu a věnují se ekologii,“ uzavírá 
starostka, jejíž slova potvrzuje i malá 
Adélka: „Moc se mi tu  líbí. Nejvíc to, 
že  hrajeme  hry,  procházky  po  lese 
jsou taky fajn.“

Celkové  náklady  projektu,  který 
byl  vytvořen  za  finanční  podpory 
SFŽP ČR a MŽP, činí 1,9 milionu ko-
run, z toho dotace ze Státního fondu 
životního  prostředí  ČR  představují 
1,6 milionu korun a příspěvek obvo-
du 295 tisíc korun.   -gl-

zaJÍmavOStI zE ŠKOlnÍCh tŘÍd 

mateřinka slaví 
padesátiny!
Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, 
zve u příležitosti 50. výročí otevření 
školy bývalé zaměstnance i absolventy 
MŠ na den otevřených dveří, který se 
bude konat 10. ledna od 13 do 16 hodin. 
V rámci oslav si všichni přítomní budou 
moci prohlédnout školu a připravena 
bude i výstava dobových hraček a pomů-
cek, fotografií a prací dětí. Výstava po-
stupně poputuje i do vstupní haly Nové 
radnice na Prokešově náměstí a k vidě-
ní bude v průběhu ledna i ve vstupní 
hale radnice Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí 
Dr. E. Beneše.

Ve čtvrtek 15. ledna budou oslavy po-
kračovat v sále restaurace Pod věží, kde 
bude nejen odprezentováno padesát let 
života mateřské školy, ale odpoledne 
zpestří i vystoupení dětí z mateřinky 
a nebude chybět ani narozeninový dort. 
Pro děti i jejich rodiče zde bude připra-
ven zábavný program. 

vánoční jarmark 
Poslední listopadovou sobotu bylo v ZŠ 
a MŠ Waldorfské nebývale živo. Probí-
hal zde totiž vánoční jarmark s tvoři-
vými dílnami. Hosty přivítali čtvrťáci 
zpěvem i hrou na flétny. Děti této tří-
dy se spolu se svými rodiči postarali 
také o to, aby se návštěvníci během 
dlouhého tvoření v dílnách mohli řád-
ně občerstvit. A že toho bylo na výběr! 
V restauraci U Zlatého Fénixe se skvěly 
opravdové lahůdky, např. sushi, gulášo-
vá polévka či levandulové sušenky. Děti 
obsluhovaly, nabízely, počítaly a mu-
sely se pořádně otáčet, aby všechny 
obsloužily. V dílnách se také nezahá-
lelo. Ve třídách školy i školky se pilně 
vyrábělo pod vedením učitelů i rodičů. 
Anděly z ovčího rouna, vánoční ozdo-
by z papíru a jiných materiálů, quiling, 
adventní věnce, přáníčka a obrázky vy-
ráběné technikou enkaustiky a další vý-
robky si odnášeli spokojení a svátečně 
naladění návštěvníci. 
 Lenka Holeksová, 
 třídní učitelka 4. třídy

návštěva  
vánoční vídně 
V pátek 5. prosince se žáci 7. až 9. roč-
níků ZŠ Ostrčilova podívali do vánočně 
naladěné Vídně. Pod vedením učite-
lek Holečkové, Dlouhé a Václavíkové 
zhlédli nejen velkolepý Stephansdom, 
císařskou rezidenci Hofburg, památní-
ky Marie Terezie, Mozarta, Josefa II., 
Franze Josefa, císařskou hrobku Kaiser-
gruft, ale také prošli několik nazdobe-
ných vánočních trhů, včetně největšího 
u vídeňské radnice (Rathaus Weihna-
chtsmarkt). Celým dnem výletníky do-
provázel zanícený historik Tomáš Kryl, 
který si žáky nemohl vynachválit. Všich-
ni si zároveň mohli vyzkoušet, jak na 
tom jsou jazykově, jelikož druhým cizím 
vyučovacím jazykem je právě němčina.
 Hana Kimerová, 
 zástupce ředitele ZŠ Ostrčilova

zveme vás
Waldorfská škola pro šťastné děti zve 
rodiče budoucích prvňáčků a zájemce 
o waldorfskou pedagogiku na Tříkrálo-
vý den otevřených dveří, který se usku-
teční v úterý 6. ledna od 8 do 12 hodin 
v budově školy Na Mlýnici. Návštěvníci 
se budou moci zúčastnit výuky v růz-
ných třídách a od 10.30 hodin se koná 
beseda o waldorfské pedagogice. Pro-
středí školy a školní družiny si zájemci 
mohou přijít prohlédnout také od 16 do 
18 hodin. 
 Více na www.zswaldorfostravs.cz 

Stříbrné kvarteto! 

Žáci 5. E Základní školy Ostrčilova ob-
sadili pod vedením učitelek Holečkové 
a Šrlíkové ve finálovém kole vědomost-
ně-dovednostní soutěže Kvarteto, pořá-
dané ostravskou školou PORG, fantas-
tické 2. místo. Zlatá příčka jim unikla 
pouze o jediný bod.

Porotu kromě vědomostí a doved-
ností žáků zaujalo i prezentační video 
o škole, které ji představilo jako místo 
určené nejen k učení, ale i k zábavě. Žáci 
si odnesli ceny ve formě tabletů.

zOOm – zachyceno objektivem
Vůně svařeného vína, skořice, sýrových 
pochoutek i uzeného masa se linula po 
celý  advent  Masarykovým  náměstím, 
kde  probíhaly  tradiční  vánoční  trhy. 
Nechybělo  zde  ani  oblíbené  kluziš-
tě,  starodávný  kolotoč  a  živý  betlém. 
Novinkou  bylo  středeční  promítání 
vánočních  pohádek  a  filmů.  Každý 
adventní den byl pro návštěvníky při-
praven bohatý kulturní program. Cen-
trum  Ostravy  v  předvánočním  čase 
krásně ožilo… 

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	 Leden	2015

Dostojevského 1765/5 
3+1, 110,16 m2 
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Starostka Petra Bernfeldová navštívila děti na ozdravném pobytu.

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 

nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015

  3+1, 2+1, 1+1

Foerstrova 1879/17 2+1

Hornická 1688/55 2+1

Chelčického 691/8 3+1

Dostojevského 1765/5 3+1

Jungmannova 997/7 2+1

Jílová 27 a 31, Palackého 91 – byty pro studenty

cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 

K. Světlé 210/13 1+1

Maroldova 2992/3 2 × 3+1

Na Liškovci 1072/8 3+1

Nádražní 1265/24 3+1

Orebitská  1+1, 2+1

Palackého  2+1, 1+1

Špálova 439/12 2+1

Trocnovská 998/25 3+1
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Otevřeli jsme 
sociální šatník
Sociální pracovníci našeho obvodu za-
čátkem letošního roku navázali spolu-
práci s charitou Hrabyně a využili sbír-
ku, kterou charita uspořádala k získání 
ošacení a obuvi pro potřebné osoby. 
Spolupráce s Charitou pokračovala po 
celý letošní rok, a to nás motivovalo 
k tomu, že jsme od 1. prosince otevřeli 
v prostorech detašovaného pracoviště 
odboru sociálních věcí v ulici Nádražní 
110 sociální šatník.

Šatník je určen sociálně potřebným 
občanům, kteří se ocitli v nelehké život-
ní situaci, zejména lidem bez přístřeší, 
obyvatelům azylových domů, osobám 
v hmotné nouzi, osobám propuštěným 
z výkonu trestu, osobám postiženým 
živelnými pohromami a dalším. Nabízí 
poskytnutí bezplatné materiální po-
moci formou ošacení, obutí, ložního 
prádla a domácích potřeb. Je otevřen 
jednou v týdnu, vždy v úterý, kdy za pří-
tomnosti sociálních pracovníků odboru 
sociálních věcí mohou klienti čerpat 
materiální pomoc, a to pouze na zákla-
dě doporučení sociálního pracovníka 
odboru. Příjemci pomoci odebírají věci 
pouze pro svou vlastní potřebu, případ-
ně potřebu svých dětí.

Přestože od otevření šatníku uplynu-
la krátká doba, můžeme s jistotou říci, 
že pomoc, kterou touto formou nabí-
zíme, se setkává s příznivou odezvou 
a pokud bude tato forma pomoci využí-
vána, budeme v ní pokračovat.
 Dagmar Bradová, 
 vedoucí odboru sociálních věcí

Mikuláška nadílka 

Již třetím rokem rozdávali žáci ZŠ Ostr-
čilova mikulášskou nadílku malým pa-
cientům dětského oddělení Městské 
nemocnice Ostrava. Pro děti si připravili 
krátké mikulášské vystoupení a pak už 
mezi děti zavítal čert, anděl a Mikuláš, 
který opět rozdával dobroty do pytlíků 
ozdobených dětmi ze školy. A protože 
i starší lidé rádi zavzpomínají na své 
dětství, rozhodly se děti tento program 
pod vedením paní učitelky Radmily 
Hiklové a pana učitele Jakuba Mezírky 
zopakovat odpoledne klientům v Domo-
vě sociálních služeb v Ostravě-Radvani-
cích, který je také součástí MNO. Nutno 
podotknout, že pro děti se tato akce 
stala už tradicí a každoročně se na ni 
velice těší.

 Hana Kimerová, 
 zástupce ředitele ZŠ Ostrčilova

Uzavření úřadu
Ve dnech 31. prosince a 2. ledna bude 
Úřad městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz pro veřejnost zcela uza-
vřen. 

Ledovku jsme 
zvládli
Jen během pondělí 1. prosince, kdy ost-
ravské silnice a chodníky pokryla ledov-
ka, bylo technickými službami v rámci 
zimní údržby použito 43 tun soli. Do 
ulic vyjelo 10 strojních mechanismů – 2 
silniční sypače, 5 chodníkových sypačů, 
2 vozidla pro ruční posyp a 1 nakladač. 
Do ručního čištění ulic bylo zapojeno 
67 lidí. Přestože ledovka brzy roztá-
la a prosinec byl ve znamení relativně 
vysokých teplot, technické služby jsou 
na zimu připraveny. Ve skladech je na-
chystáno 700 tun posypové soli, při 
mrazech pod minus 12 °C je používána 
vysokopecní struska, která je průběžně 
navážena podle potřeby. 

Parkování vozů 
zaměstnanců
V souvislosti se zářijovým stěhováním 
radnice z Prokešova náměstí na náměstí 
Dr. E. Beneše řešilo vedení městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz také 
vhodné parkování pro vozidla zaměst-
nanců. „Obvod má ve správě tři větší 
placená parkoviště v ulicích Kostelní, 
Žofínské a v ulici Harantově v areálu 
technických služeb. Nejblíže radnici je 
parkoviště v ulici Žofínské. Zde jsme vy-
hradili parkovací místa pro vozy zaměst-
nanců úřadu. Tímto krokem jsme zame-
zili jejich neorganizovanému parkování 
v již tak auty přeplněném centru. Zhruba 
dalších patnáct parkovacích míst je zde 
určeno pro veřejnost, každá započatá 
hodina stojí 10 korun. Provozní doba 
parkoviště je od pondělí do pátku od 6 
do 19 hodin,“ vysvětluje místostarosta 
Dalibor Mouka a dodává, že před radnicí 
je vyčleněno 9 časově omezených parko-
vacích míst pro návštěvy úřadu. 

Kácení stromů  
v ulici Zborovské 
Koncem roku bylo zahájeno kácení 
stromů v ulici Zborovské. „Podnětem 
ke kácení byly stížnosti obyvatel této 
lokality na nedostatek světla v bytech 
a odborný posudek, který jsme násled-
ně nechali zpracovat, a který doporučil 
kácení vybraných dřevin. Ze sta stromů 
– slivoní třešňových – bylo posudkem 
doporučeno k vykácení 37 kusů. Jedná 
se o vybrané stromy, které prosychají, 
mají poškozené větve, trpí infekcí kme-
ne apod. Podle odborníků byl tento 
druh vysázen nekoncepčně a do dané 
lokality není vhodný, vzhledem k hus-
totě jejich osazení zatěžuje nejen rezi-
denty, ale i samotné stromy,“ vysvětlil 
místostarosta Dalibor Mouka. V uvol-
něných místech bude na jaře zajištěna 
keřová výsadba. 

Parkovací karty 
Pro parkovací karty typu R a typu A pro 
rok 2015 si zájemci mohou přijít do příze-
mí budovy radnice na náměstí Dr. E. Be-
neše. „Vydávání parkovacích karet je 
v nové budově jednodušší nejen díky vy-
volávacímu systému, ale i díky tomu, že 
přepážka pro příjem žádosti je nedaleko 
pokladny. „Karty budou vydávány v pro-
sinci a lednu i v době polední pauzy,“ 
upřesnil místostarosta Dalibor Mouka. 
Karty jsou vydávány v pondělí a středu od 
8 do 17 hod., v úterý od 8 do 14 hod. a ve 
čtvrtek od 8 do 16 hod. Cena parkovací 
karty R činí 840 korun na rok a parkovací 
karty A 12 tisíc korun na rok. 

INFORMUJEME Z RADNICE

(pokračování ze str. 1)
Jsou to zejména příjmy z poskytování 
služeb, příjmy z pronájmu nemovi-
tého majetku svěřeného městskému 
obvodu a příjmy z úroků. Výše kapitá-
lových příjmů je plánována na 5,9 mil. 
korun. Transfery ze státního rozpočtu 
a rozpočtu statutárního města Ostra-
vy přesáhnou 127 mil. Kč. 

Celkový objem rozpočtu výdajů na 
rok 2015 je zpracován v závislosti na 
reálné tvorbě zdrojů v celkovém obje-
mu cca 358,5 mil. Kč. Kapitálové výda-
je jsou plánovány ve výši 40 milionů. 
„Mezi naplánované investiční akce 
patří rekonstrukce ulice 28. října (0,2 
mil. Kč). Při této akci předpokládá-
me finanční spoluúčast statutárního 
města Ostravy. Jedná se o rekonstruk-
ci této ulice v prostoru mezi Masa-
rykovým náměstím a Smetanovým 
náměstím. V rámci této stavby dojde 
k výměně povrchů chodníků za ře-
zanou žulovou dlažbu, komunikace 

bude ze štípané žulové kostky. V ulici 
bude nový mobiliář (dvacet laviček 
z tryskané žuly s dřevěným sedákem, 
46 regulačních sloupků se znakem 
města Ostravy, které vizuálně oddě-
lí chodníky od vozovky, tři stojany 
na kola). Nově zde bude zasazeno 
24 vzrostlých javorů,“ doplňuje mís-
tostarosta Dalibor Mouka. „Pokračo-
vat budeme v regeneraci sídliště Šala-
mouna (0,2 mil. Kč), a to s podmínkou 
získání dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Budeme realizovat 
úpravy prostranství mezi ulicemi Pet-
ra Křičky, Dr. Malého a ulicí Na Široké 
včetně přístupů k bytovým domům. 
Opravíme chodníky, komunikace, 
vybudujeme parkovací a kontejnero-
vá stání, veřejné osvětlení a zajistíme 
sadové úpravy. Díky stejnému dotač-
nímu titulu provedeme třetí etapu 
regenerace sídliště Fifejdy II (0,7 mil. 
Kč), a to rekonstrukci prostranství vy-
mezeného ulicí Lechowiczovou, Gen. 
Píky, budovou základní školy a chod-
níkem podél detašovaného pracoviště 
Ostravského muzea a mateřské školy. 
Rovněž v tomto prostoru opravíme 
chodníky, komunikace, vybudujeme 
parkovací a kontejnerová stání, část 
cyklistické stezky, dětské hřiště, upra-
víme veřejné osvětlení a zajistíme sa-
dové úpravy.“

Další úpravy se týkají parku Petra 
Bezruče (3,248 mil. Kč). Při rekon-
strukci opraví obvod stávající pěší 
komunikace a obnoví nefunkční nebo 
poničený mobiliář. Bude zachován 
stávající systém pěších tras a nově 
budou zpevněny masivně využívané 
vyšlapané pěšiny. Zpevněné plochy 
budou rekultivovány a ozeleněny. 
Park bude doplněn o hrací prvky pro 
malé děti.

V koordinaci s přeložkou pod-
zemního vysokotlakého plynového 
potrubí bude realizována také rekon-
strukce parkoviště v ulici Ahepjukově 
(4,0 mil. Kč) se 124 parkovacími stání-
mi a 1. etapa rekonstrukce chodníků 
a trolejbusových zastávek v ul. Hor-
nopolní (3,8 mil. Kč) v úseku od ulice 
Sládkovy po ulici Gen. Píky a bude 
se rekonstruovat část chodníku uli-
ce Gen. Píky (3,7 mil. Kč) – jedná se 
o chodník po pravé straně ulice ve 
směru od ulice Hornopolní a nava-
zující na ulici Josefa Brabce. U akcí, 
jejichž realizace je podmíněna získá-
ním dotace a investičního transferu 
SMO (rekonstrukce ulice 28. října, tře-
tí etapa regenerace sídliště Šalamou-
na a třetí etapa regenerace sídliště Fi-
fejdy II), náklady v rozpočtu zahrnují 
zejména náklady na úhradu části pro-
jektové dokumentace a zajištění zadá-
vacího řízení veřejné zakázky.

„Ve výdajové části rozpočtu je dále 
například příspěvek na plavecký vý-
cvik žáků ZŠ ve výši 0,8 mil. Kč, na 
sportovní aktivity v MŠ pro podpo-
ru pohybu a zdraví – 0,45 mil. Kč, na 
ozdravné pobyty dětí ZŠ – 1,4 mil. Kč, 
neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ cel-
kem 32,7 mil. Kč, dále 1,6 mil. Kč na 
účelové dotace do oblasti kultury, 
sportu a sociální oblasti,“ dodává mís-
tostarosta Vít Macháček. Neinvestiční 
příspěvek technickým službám ve výši 
78,4 mil. Kč bude využit na údržbu ve-
řejné zeleně, na opravy komunikací, 
komunální služby, strojní a ruční čiš-
tění, zimní údržbu a opravu a údržbu 
domovního a bytového fondu apod.

Schválený rozpočet je zveřejněn na 
internetových stránkách www.moap.
cz, sekce povinně zveřejňované infor-
mace. 

ChystAJí sE ZáPIsy DO PRvNíCh tříD
Osm základních škol na území obvodu má prvňáčkům co nabídnout.

Ve dnech 15., 16. a 19. ledna se budou 
na území městského obvodu konat 
zápisy do prvních tříd základních škol. 
Kapacita základních škol je dostateč-
ná, některé však budou z důvodu na-
plněnosti přijímat žáky do prvních tříd 
na základě stanovených kritérií. Na-
příklad ZŠ Matiční bude pro příští rok 
přijímat maximálně 90 dětí do tří prv-
ních tříd, ZŠ Ostrčilova bude otvírat tři 
běžné třídy pro celkem 81 žáků a jed-
nu bilingvní s kapacitou 20 prvňáčků. 
„Myslím, že osm základních škol na 
území našeho obvodu má prvňáčkům 
co nabídnout. Kromě kvalitní výuky, 
která bývá často tematicky oživována 
různými projekty, se děti mohou zapo-
jit do nejrůznějších kroužků, zajímavý 
program mají i školní družiny. Vše je 
koncipováno tak, aby děti smysluplně 
trávily nejen školní výuku, ale také svůj 
volný čas,“ konstatuje starostka Petra 
Bernfeldová a zmiňuje se o vzrůstají-

cím komfortu jednotlivých zařízení, na 
němž se podílejí finanční prostředky 
obvodu. „Jen v uplynulých dvou letech 
došlo k mnoha zásadním změnám. 
Loni se mimo jiné podařilo opravit 
fasádu i střechu budovy ZŠ Nádražní, 
kde také byla vyměněna okna, v ZŠ 
Gen. Píky byl zrekonstruován pavilon 
D a ZŠ Matiční uvítala rekonstruk-
ci hřiště u objektu 30. dubna, došlo 
i k úpravě sociálního zařízení. Kromě 
toho obvod investoval 1,4 milionu 
korun včetně DPH do rekonstrukce 
tělocvičny Základní školy a mateřské 
školy v Ostrčilově ulici. V letošním roce 
se Waldorfská základní škola přestěho-
vala do samostatné budovy v ulici Na 
Mlýnici, do jejíž rekonstrukce směřo-
valo z rozpočtu obvodu 5,8 milionu 
korun. Některé akce byly financovány 
statutárním městem Ostravou: napří-
klad k zateplení obvodového pláště, 
výměně oken a zateplení střechy došlo 

v ZŠ a MŠ Ostrčilova a ZŠ Zelená, kde 
se město spolupodílelo i na opravě 
skleníku. Zateplení obvodového pláště 
a střechy a výměna oken byly formou 
spolufinancování provedeny i v ZŠ 
Gajdošova.“

Základní školy v obvodu se budou 
k lepšímu měnit i v průběhu roku 
2015. Vít Macháček, 3. místostarosta 
městského obvodu, k tomu říká: „Pro 
příští období plánujeme zateplení no-
vější budovy ZŠ Nádražní, pavilonu D 
ZŠ Gen. Píky a ZŠ Gebauerova včetně 
opravy střechy. Ale není to jen o finan-
cích do zázemí škol. Školy v našem 
obvodu realizují i další projekty, za 
všechny jmenuji projekt ZŠ Nádražní 
Erasmus+UNESCO Heritage s meziná-
rodní účastí. Obvod připravuje ozdrav-
né pobyty pro všechny základní školy, 
projekty v rámci česko-polské spolu-
práce i výchovné koncerty. Školství je 
pro nás důležitou prioritou.“

ROZpOčet na ROK 2015

Téměř stovku papírových, textilních, 
keramických a jiných betlémů, vy-
robených především dětmi a mla-
distvými ze slezského území Česka 
a Polska, mohli od 6. do 19. prosince 
vidět návštěvníci radnice městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
„Tyto nádherné výrobky nám na rad-
nici doslova přivály vánoční atmosfé-
ru. A jsem ráda, že výstava slezských 
betlémů a górnośląskich szopek na-
šla své místo právě zde, v naší nové 
budově,“ řekla při zahájení výstavy 
starostka Petra Bernfeldová. Děti, 
žáky a mladé tvůrce v předškolních, 
školních vzdělávacích a volnoča-

sových zařízeních vyzvala k výrobě 
nejrůznějších vánočních symbolů 
a betlémů Tělovýchovná jednota 
Ostrava. Ta nejnápaditější díla bu-
dou odměněna cenami věnovanými 
městským obvodem Moravská Ost-
rava a Přívoz.

VýstaVa VánOčnícH symBOlů
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Závěrečné setkání v rámci 
projektu česko-polské spolupráce

U zdobení vánočního stromu nechyběly ani děti z Mateřské školy Ostrčilova, z třídy Včelka.   Foto: archiv ZŠ a MŠ Ostrčilova

  Ilustrační foto: shutterstock

Městská policie  
zve na kurz 
Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných  kurzů,  který  pořádá  v  rámci 
projektu  Bezpečnější  Ostrava.  První  po-
vánoční  setkání  se  uskuteční  28.  ledna  od 
16  hodin  v  budově  městské  policie  v  ulici 
Hlubinské.  Lednové  téma  setkání  s  obča-
ny  nese  název  Nenechme  se  napálit  aneb 
Výhodné  nabídky.  Jak  z  názvu  vyplývá, 
přednášející  účastníkům  kurzu  přiblíží,  jak 
se  vyhnout  zdánlivě  výhodným  nabídkám 
úvěrových produktů a  smluv a nepodléhat 
podvodným  věřitelům.  Přiblíží  také  veřej-
nosti,  jak se orientovat ve smlouvách a jak 
na  úvěrové  smlouvy  a  půjčky  nahlíží  nový 
občanský zákoník. Nebude chybět oblíbená 
sebeobrana  a  připraven  bude  také  dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. Je vhodné 
s sebou přinést sportovní oblečení (pro vý-
uku  sebeobrany).  Sportovní  obuv  není  po-
třeba. Bližší informace na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednictvím elektro-
nické pošty info@mpostrava.cz

Neznámý útočník
Strážníci městské policie byli 28. listopadu 
ve večerních hodinách vysláni do Ostravy-
-Přívozu, kde mělo dojít k fyzickému napa-
dení ženy. Oznamovatelka události uvedla, 
že  byla  v  tamním  baru  napadena  nezná-
mým  mužem,  jenž  jí  měl  z  bundy,  kterou 
měla  na  sobě,  ukrást  1  900  korun,  poté 
ženu za vlasy strhnout k zemi a několikrát 
ji kopnout do hlavy. Poté muž z místa utekl 
neznámo kam. Napadená žena nebyla nijak 
viditelně zraněna, ale stěžovala si na bolest 
hlavy. Přivolaná záchranná služba ji proto 
převezla  na  traumatologické  oddělení  do 
nemocnice. Strážníci pro důvodné podezře-
ní ze spáchání trestného činu přivolali také 
policisty, kteří již případ vyšetřují.

Opilec za volantem 
V  brzkých  ranních  hodinách  29.  listopadu 
hlídka městské policie spatřila v ulici Podě-
bradově blížící se osobní vozidlo, jehož řidič 
přejížděl  vozem  ze  svého  jízdního  pruhu 
do  protisměru.  Strážníci  vozidlo  zastavili 
a vyzvali řidiče k prokázání totožnosti. Měl 
u sebe pouze občanský průkaz a když z vo-
zidla vystoupil, silně vrávoral a z jeho dechu 
byl cítit alkohol. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu strážníci na místo přivolali 
policisty,  kteří  muži  orientační  dechovou 
zkouškou  naměřili  1,87  promile  alkoholu 
a celou událost převzali.

Úspěšná studentka 

Třináctiletá Adéla Demlová z Kopřivnice, 
studentka ostravské školy Pop Academy, 
uspěla  v  celonárodní  soutěži  Slavíci  ve 
školní lavici. V konkurenci 28 soutěžících 
tato talentovaná dívka s přehledem zvítě-
zila.  „Adéla  do  Pop  Academy  nastoupila 
v tomto školním roce a  je to  jeden z na-
šich  největších  talentů.  Vládne  obrov-
ským hlasovým potenciálem,“ prozradila 
o  zpěvačce umělecká  ředitelka Pop Aca-
demy  Táňa  Wajsová.  Adéla  není  zdaleka 
jedinou  studentkou  Pop  Academy,  které 
se letos podařilo zvítězit v prestižní sou-
těži.  V  květnu  vyhrála  Barbora  Kupová 
Czechtalent  2014  a  v  listopadu  obhájila 
stříbrnou  příčku  na  Bohumínské  Super-
star dvanáctiletá Lucie Macurová. 

Pop Academy bude opět přijímat nové 
studenty na druhé pololetí. Zápisy se ko-
nají od 26. ledna do 6. února v prostorách 
Pop Academy. 

  Bližší informace na  
 www.popacademy.cz

Zdravá výživa 
v rodině
Ve středu 21. ledna se od 9.30 do 11 hodin 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobra-
trská  13,  u  Husova  sadu)  uskuteční  bez-
platný program pro rodiče Zdravá výživa 
v rodině. Od lektorky Ivety Kochové se do-
zvíte více např. o životosprávě v těhoten-
ství a při kojení, o výživě dětí raného věku 
a stravovacích návycích. V případě zájmu 
se  přihlaste  předem  (e-mail:  poradna@
dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232). 
 Více na www.dlanzivotu.cz 

Vánoční posezení

Děti ve třídě Ježek v Mateřské škole Ostr-
čilova  koncem  listopadu  v  předvánoční 
atmosféře  společně  s  rodiči  zdobily  per-
níčky. Bílkovou polevou vytvořily napros-
to  originální  perníkové  vánoční  ozdoby, 
jimiž  následně  nazdobily  třídní  vánoční 
stromeček. A zatímco děti zdobily, rodiče 
si u kávy, čaje a sušenek popovídali o ad-
ventu a vánočních přípravách. 

pOlicejNí dispečiNk NepřehlédNěte

BlAhOpřejeMe jUBilANtŮM NAŠehO OBVOdU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

bistro v polyfunkčním objektu 
před hlavním nádražím v Ostravě – 16,49 m2

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

V  neděli  30.  listopadu  se  na  Masary-
kově  náměstí  naplno  rozzářil  tradič-
ní vánoční strom, čímž byly oficiálně 
zahájeny letošní vánoční trhy. Na ná-
městí však stojí další půvabné vánoč-
ní  stromky,  které  v  úterý  2.  prosince 
vyzdobily  děti  z  mateřských  škol  ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz. De-

sítky mrňousků přiložily ručky k dílu 
a vyzdobily své stromečky vlastnoruč-
ně vyrobenými ozdobami. Bylo vidět, 
že  je  zdobení  opravdu  bavilo.  A  pro-
tože  každá  dobře  vykonaná  práce  by 
měla být odměněna, povozily se děti 
na závěr na starodávném kolotoči a ty 
promrzlé zahřál dětský punč. 

děti Z MAteřiNek OZdOBily 
VáNOčNí strOMečky

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v lednu dožívá 90 a více let:
Anežka Byšová, Vlasta Čížková, Věra Daňková, Olga Fikáčková,  
Jiřina Filipová, Marie Filipská, Marie Gřivačová, Arnošt Karas, Mikuláš 
Končický, Věra Lutzová, Jana Macková, Vanda Malá, Ernest Mikuš, 
Štěpánka Moškořová, Miloslav Novák, Marie Novotná, Šárka Pazourková, 
Dagmar Pražáková, Jiřina Růžičková, Ida Říhošková, Libuše Sládková, 
Helena Smolková, Oldřich Šeděnka, Karel Šrámek, Melanie Wroblovská, 
Blandina Zemanová, Oldřich Žáček

Zhruba  sto  dětí,  jedenáct  pedagogů 
a pět hostů se zúčastnilo 21. listopadu 
setkání v prostorách Červeného zám-
ku v Hradci nad Moravicí, které ukon-
čilo  projekt  česko-polské  spolupráce 
s  názvem  Po  stopách  historie  česko-
-polského pohraničí.

V  rámci  třetího  a  zároveň  závě-
rečného  setkání  si  všichni  účastníci 
prohlédli zámek i zámecký park a po 
obědě v zámecké restauraci se přesu-

nuli do koncertní síně Velká dvorana, 
kde  se  uskutečnilo  závěrečné  zhod-
nocení celého projektu. Toho se ujali 
ti  nejdůležitější,  na  které  byl  projekt 
zacílen  –  děti,“  popisuje  průběh  celé 
akce  Adam  Škáva,  projektový  mana-
žer,  a  dodává,  že  všichni  přítomní  si 
projekt  pochvalovali  především  pro-
to, že se dozvěděli spoustu informací 
o  tradicích, zvycích a  řemeslech čes-
ko-polského  pohraničí.  „Je  vidět,  že 

spolupráce napříč zeměmi přináší své 
ovoce,  a  proto  by  školy  chtěly  v  po-
dobně laděných projektech pokračo-
vat i nadále,“ podotýká Adam Škáva. 

Do  projektu  bylo  zapojeno  pět 
škol, z  toho čtyři české (ZŠ Gajdošo-
va,  ZŠ  Gen.  Píky,  ZŠ  a  MŠ  Ostrčilova 
a ZŠ Matiční) a jedna polská (Gimna-
zjum nr 2 w Racibórzu). Závěrečnou 
aktivitu organizačně a finančně zajiš-
ťoval  obvod  Moravská  Ostrava  a  Pří-
voz.  Celkový  rozpočet  projektu  činí 
18 357,80 eur, z toho poskytnutá do-
tace  Evropským  fondem  regionální-
ho rozvoje představuje 15 604,13 eura 
a  spolufinancování  obvodu  2  753,67 
eura.  Projekt  je  spolufinancován 
z  prostředků  Evropského  fondu  pro 
regionální rozvoj.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 693/7    113,04 m²
Ahepjukova 2795/6    61,82 m²
Hornopolní 2830/51    19,82 m²
Chelčického 639/7    113,04 m²
Chelčického 649/10    112,12 m²
Kosmova 624,5    168,93 m² 
Na Jízdárně 2895/18    14,84 m²
Nádražní 1110/44    156,25 m²
Nádražní 542/148    54,44 m²
Nádražní 996/195    83,9 m²
Puchmajerova 1799/9    60,3 m²
Puchmajerova 1799/9    21,91 m²
Senovážná 2109/1    86,25 m² 
Sládkova 374/4    27 m²
Sládkova 373/6    26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4    228,84 m²
Sokolská tř. 2443/42    garáž 18 m² 
Dobrovského 490/6    69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3    219,81 m²
Zámecká 854/13    129,1 m²
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