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Senior expreSS uhání

Velikonoční jarmark se letos bude konat na Masarykově náměstí.

Senior express již druhý měsíc pomáhá starším občanům našeho obvodu. 
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Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,
v únorovém vydání zpravodaje 
Centrum jsme informovali o tom, že 
v letošním roce byla účast u zápisů do 
prvních tříd základních škol opravdu 
hojná: zapsáno bylo 591 dětí. Chci 
všem rodičům budoucích prvňáčků 
poděkovat za jejich důvěru, se kterou 
své ratolesti svěřují do péče škol na 
území obvodu. A mohu slíbit, že 
vedení obvodu bude i nadále dělat 
maximum pro to, aby naše vzdělávací 
zařízení dál vzkvétala a poskytovala 
žákům ty nejlepší podmínky ke 
studiu. Zatímco loni jsme investovali 
zejména do zateplení školních budov, 
letos se zaměříme na zvelebování 
prostoru kolem nich – kromě jiného 
připravujeme projekty na kompletní 
rekonstrukci školních hřišť základních 
škol Gen. Píky, Nádražní a Ostrčilova. 
Ale myslet budeme i na naše mateřinky. 
V letošním roce plánujeme pořídit 
konvektomaty školkám, které je ještě 
nemají, a pozornost budeme věnovat 
i zdraví těch nejmenších. Aby se děti 
pohybovaly v co nejkvalitnějším 
prostředí, chceme analyzovat možnost 
nakoupení čističek vzduchu pro 
mateřské školy. 
Pro samou péči o novou generaci však 
nezapomínáme ani na seniory žijící 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Jsem rád, že se nám podařilo splnit 
další bod našeho volebního programu, 
jímž je zřízení Senior expressu, tedy 
speciálního taxíku, jenž je k dispozici 
70letým a starším osobám a držitelům 
průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým 
pobytem na území našeho obvodu. Ještě 
víc mě těší, že o tuto službu mají klienti, 
pro které byla vytvořena, obrovský 
zájem, a že vůz je zcela vytížený. A to 
natolik, že uvažujeme o rozšíření 
nabídky. Příjemné jsou i časté pozitivní 
ohlasy klientů, v nichž se zmiňují nejen 
o dobrém pocitu z pomoci, které se jim 
díky perfektnímu fungování této služby 
dostává, ale také o ochotě a vstřícnosti 
řidiče. Což nás těší dvojnásob. A také 
inspiruje k dalším krokům, jimiž 
chceme seniorům život v obvodu co 
nejvíce zpříjemnit. Ale o tom zase někdy 
příště…

 Vít macháček 
 místostarosta (KSčm)

pestrý program rozproudí 
Škaredou středu, Zelený 
čtvrtek i Velký pátek!

Olympijský park 
v Ostravě
Centrum ostravy se v srpnu promění 
v olympijský park. V době konání letních 
olympijských her v rio de janeiru v Brazílii, 
od 5. do 21. srpna, mohou fanoušci sledo-
vat sportovní přenosy, bavit se i sportovat 
hned na několika místech – na Masarykově 
náměstí, na výstavišti Černá louka a v lo-
děnici u soutoku ostravice s Lučinou. Nové 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
které půjde upravit třeba pro volejbal, 
házenou, florbal, futsal nebo hokejbal, by 
mělo vzniknout na Masarykově náměstí, 
kde bude v době her denní program, a to 
zhruba od 10 do 18 hodin. Velmi záleží i na 
tom, jaké ostravské sportovní a kulturní 
kluby se do akce zapojí. areál Černé louky 
bude oplocen a za vstup do něj se bude 
platit symbolické vstupné. K dispozici tam 
bude například hrací koutek pro děti, vel-
koplošná obrazovka a bude zde i doprovod-
ný kulturní program. Tato část parku bude 
fungovat především večer, tak aby nedo-
cházelo k rušení nočního klidu na náměstí. 
Loděnice bude fungovat podobně jako Ma-
sarykovo náměstí. Vznikne zde beachvolej-
balové hřiště i relaxační zóna ve stylu bra-
zilského ria a karnevalu a chybět by neměl 
ani plážový bar. Městem by měl každý den 
procházet karnevalový průvod sambových 
tanečnic, bubeníků a akrobatů, který bude 
návštěvníky lákat do olympijského parku.

Kam v centru

Chcete mít aktuální přehled o kulturním, 
sportovním a společenském dění v centru 
ostravy? Navštivte nový webový portál 
s kalendářem akcí konaných v Moravské 
ostravě a přívozu www.kamvcentru.cz! 
„jde o náš další počin, jímž chceme při-
spět k lepší informovanosti o plánovaných 
akcích, a tím pádem i k dalšímu oživení 
centra města,“ upřesňuje starostka petra 
Bernfeldová. „zároveň jde také o vstřícný 
krok vůči subjektům působícím na území 
našeho obvodu.“

aktuality z obvodu
Sledujte naše webové stránky www.moap.
cz, včetně videozpravodajství a facebooku! 
Na všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění v na-
šem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde 
nabídku volných bytů i nebytových prosto-
rů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální 
tiskové zprávy. Ve videozpravodajství se 
kromě aktualit můžete seznámit s činnost-
mi jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout 
záběry z již proběhlých akcí. Název face-
bookové stránky je Městský obvod Morav-
ská ostrava a přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových stránek 
www.moap.cz, a naleznete ho i na www.
youtube.cz.

N avštivte ve dnech 23. až 
25. března v době od 11 
do 19 hodin každoroční 

Velikonoční jarmark v centru Ost-
ravy! Pestrý program, jenž rozprou-
dí Škaredou středu, Zelený čtvrtek 
a Velký pátek, je tentokrát připraven 
na Masarykově náměstí, které dává 
větší prostor k rozmístění všech 
atrakcí i nejrůznějších prodejních 
stánků se specialitami i řemeslnými 

výrobky. „Zveme všechny na oslavy 
těchto krásných svátků! Věřím, že 

si na Masarykově náměstí každý 
najde to své. Program je opravdu 

bohatý a jistě zaujme nejen děti, 
ale i dospělé,“ doplňuje starostka 
Petra Bernfeldová. O organizaci Ve-
likonočního jarmarku se postaralo 
Centrum kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava (CKV), které do pro-
gramu zařadilo spoustu lidových 
zvyků a tradic a návštěvníci se mají 
opravdu nač těšit. Podrobnosti na-
leznete na straně 1 kulturní přílohy 
zpravodaje Centrum. 

V době, kdy mnozí současní uživa-
telé Senior expressu – nové služby 
ulehčující život 70letým a starším 
občanům a držitelům průkazů ZTP 
a ZTP/P a jejich doprovodu – byli 
v produktivním věku a v plné síle, 
Naďa Urbánková nazpívala skladbu 
skupiny Boney M s českým názvem 
Prázdný expres. To se o tom, který od 
4. ledna uhání ulicemi Moravské Os-
travy a Přívozu, rozhodně říct nedá: 
jen během prvního měsíce provozu 
svezl 72 klientů, z toho 21 s průka-
zem ZTP a ZTP/P, z nichž pouze je-
den nebyl ve věku 70 let a více. „Se-
nior express, tedy vůz Škoda Octavia 
pro pět osob včetně řidiče, je oprav-
du vytížen, největší zájem o něj je 
v pondělí a ve středu,“ říká Dagmar 
Bradová, vedoucí odboru sociálních 
věcí. „Koordinace probíhá bez pro-
blémů, zatím pouze jednou jeli dva 
klienti společně. Pokud se někdo 
chce objednat na už obsazený ter-
mín, snažíme se nabídnout náhrad-
ní, bohužel, někdy nelze vyhovět, 
protože požadované časy jsou obsa-
zeny a není možné odvézt najednou 
větší množství pasažérů.“ 

Za volant vozu třikrát týdně use-

dá Dušan Pisár, který je na úřadu 
městského obvodu kromě jiného 
zaměstnán i jako údržbář. Této 
činnosti se však nyní věnuje přede-
vším v odpoledních hodinách a ve 
dnech, kdy Senior express nejezdí, 
tedy v úterý a pátek. „Den předem 
dostávám z našeho dispečinku 
rozpis jízd a následující ráno už vy-
rážím za klienty,“ nastiňuje své po-
vinnosti řidiče a zmiňuje se o tom, 
že před první společnou jízdou je 
povinen zkontrolovat, zda opravdu 
veze člověka, který si službu objed-
nal, zda skutečně jde o obyvatele 
s trvalým bydlištěm v obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz a tak dále. 
„Teď už ale většinu lidí, které vozím, 

znám, protože s nimi jezdím opako-
vaně. Takže už vím, kdo na jaké stře-
disko jede, že tady ta paní potřebuje 
být na rehabilitaci s předstihem a že 
s jinou pasažérkou bude třeba se 
na zpáteční cestě zastavit i v lékár-
ně, aby se tam nemusela vracet,“ 
uzavírá Dušan Pisár, jemuž povo-
lání řidiče Senior expressu přirostlo 
během prvních pár týdnů k srdci. 
„Velmi nás těší obrovský zájem se-
niorů o tuto službu a motivující 
jsou i pozitivní ohlasy a slova chvá-
ly. S ohledem na vytížení expressu je 
reálné, že tuto službu do budoucna 
rozšíříme,“ dodává starostka Petra 
Bernfeldová. Provozní řád Senior 
expressu naleznete na str. 2. (gl)



ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD ZAJÍMAVOSTI

Mladí badatelé z NádražNí školy 
vyvěšují ptačí budky

MATEŘSKÁ ŠKOLA DVOŘÁKOVA 
SLAVÍ SEDMDESÁTINY

V  rámci  projektu  Mladý  badatel, 
jenž je na naší škole realizován, se 
žáci  rozhodli  v  okolí  školy  vyvěsit 
ptačí budky, které jsou určeny pře-
devším  sýkorkám,  rehkům  a  šou-
pálkům. 

I když  je  lépe ptačí budky vyvě-
šovat  na  podzim,  protože  ptáci  si 
je  často  už  v  tuto  dobu  vyhlížejí, 
uskutečnili  jsme  akci  brzy  zjara. 
Všechny  budky  vyráběli  samostat-
ně žáci druhého stupně v dílnách. 
Očekáváme,  že  je  obsadí  nejběž-
nější  ptáci,  tedy  s  největší  prav-
děpodobností  brhlík  lesní,  sýkora 
koňadra  nebo  modřinka  a  sýkory 
babky či lužní. Když zahnízdí i jiné 
druhy,  budeme  velmi  rádi.  Uvidí-
me na jaře. 

Projekt  Mladý  badatel,  který  je 
realizován  v  rámci  programu  Pod-
pory environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a osvěty pro školní rok 
2015/2016, si klade za cíl podpořit 
badatelsky  orientované  vyučová-

ní  na  naší  škole  v  přírodovědných 
předmětech i mimo ně. Žáci tak zá-
bavnou formou propojí teorii těch-
to předmětů s praxí. 

Projekt byl podpořen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Zuzana Holubová  
ZŠ Nádražní 117

V ěděli jste, že naše mateřská 
škola  byla  otevřena  již  rok 
po 2. světové válce? 

I  přes  obtíže  způsobené  bom-
bardováním  a  okupací  učitelky 
vyzvaly  rodiče  k  přípravě  školky. 
Národní výbor zabezpečil nejhrub-
ší  řemeslné  práce,  vnitřní  úpravu 
a  generální  úklid  provedli  rodiče, 
podle  možností  věnovali  i  mate-
riál. O fungování mateřské školy se 
velmi brzy dozvěděla i široká veřej-
nost  díky  redaktorovi  Nového  slo-
va,  který  o  ní  napsal  poutavou  re-
portáž. Mateřinka přijímala zhruba 
90 dětí do dvou učeben, později se 
tento stav zvýšil, což bylo důvodem 
pro rozšíření, rekonstruování a při-
způsobení  vilových  prostor  potře-
bám dětí. 

Nyní  má  školka  schválenou  ka-
pacitu 50 dětí. 

V  začátcích  zde  děti  měly  zajiš-
těny  pravidelné  lékařské  prohlíd-
ky,  byla  kontrolována  kvalita  stra-
vy  a  vše  doplňovaly  i  mléčné  akce. 
Prostor  zpočátku  vyplňovaly  staré 
školní  lavice  a  prostředí  nebylo  pro 

výchovu  malých  dětí  příliš  vhod-
né.  Postupně  však  byly  vyměněny 
podlahy,  vymalovány  jednotlivé 
místnosti, zavedeno topení, snížena 
umývadla, zrekonstruováno sociální 
zařízení a v neposlední řadě byly tří-
dy vybaveny hračkami a materiálem 
charakteristickým  pro  danou  dobu. 
Učitelky, opatrovnice i pěstounky se 

v  každé  době  vzdělávaly,  například 
v kurzech rytmiky, řeči, tělovýchovy, 
kreslení a později absolvovaly i stu-
dium na vysokých školách. 

Přijďte  s  námi  oslavit  sedmde-
sáté  narozeniny  této  mateřinky! 
Srdečně  zveme  všechny  bývalé 
absolventy,  jejich  rodiče  i  širokou 
veřejnost  na  slavnostní  odpoledne 
k 70. výročí otevření naší mateřské 
školy.  Akce  se  uskuteční  10.  břez-
na  v  Kulturním  domě  Gama  od 
16.30  hodin.  Připravena  je  dětská 
módní  přehlídka  posledního  de-
setiletí,  výstava  dobových  hraček, 
které  zapůjčilo  Muzeum  hraček 
Ostrava,  příjemné  vystoupení  dětí 
a  samozřejmě  budou  k  dispozici 
materiály  o  historii  naší  mateřské 
školy.

Srdečně zve kolektiv  
Mateřské školy Dvořákova

Provozní řád 
Senior expressu
Služba je určena osobám s trvalým po-
bytem v MOb MOaP – seniorům ve věku 
od 70 let včetně a osobám se zdravotním 
postižením, včetně osob omezených 
ve svéprávnosti (držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P) a jejich doprovodu. O výjimkách 
v odůvodněných případech rozhoduje 
vedoucí oddělení sociálních služeb OSV.
způsob využití
Doprava na základě objednávky klienta 
zejména na tato místa na území města 
Ostravy:
-  lékaři a zdravotnická zřízení 
-  domovy pro seniory a další zařízení so-

ciálních služeb
-  domy zvláštního určení a domy s pečo-

vatelskou službou
-  úřady a další instituce (úřad práce, 

správa sociálního zabezpečení, pošty, 
banky atd.) k vyřízení osobních zále-
žitostí

-  ústřední hřbitov 
V případě požadavku, který nespadá do 
vyjmenovaných kategorií, avšak svou 
povahou je obdobný, rozhoduje vedoucí 
oddělení sociálních služeb OSV.
Řidič může odmítnout přepravu oso-
by, která jeví známky podnapilosti či 
zneužití drog, nebo je silně znečištěna. 
O důvodech odmítnutí učiní záznam do 
knihy jízd.
provozní doba: 
Pondělí 7–14 hod.
Středa 7–14 hod.
Čtvrtek 7–13 hod.
S výjimkou státem uznávaných svátků. 
platební podmínky:
1 jízda tam i zpět včetně čekací doby 
max. 15 min.: 
20 Kč na území MOb MOaP
40 Kč mimo MOb MOaP 
1 jízda tam včetně čekací doby větší 
než 15 min.:
20 Kč na území MOb MOaP (za jízdu 
zpět se účtuje opět 20 Kč)
40 Kč mimo MOb MOaP (za jízdu zpět 
se účtuje opět 40 Kč)
doprovod max. 1 osoby: 
stejné podmínky jako klient
doprovod držitele průkazu ztp 
a ztp/p: zdarma
evidence objednávek
Objednávky budou evidovány telefonic-
ky na OSV za těchto podmínek:
-  klient si může jízdu objednat min. 

2 dny a maximálně 4 týdny předem
-  objednávky jsou přijímány na čísle 

720 735 361 v pracovních dnech od 
8.00 hod. do 11.30 hod. 

-  jeden klient si může jízdu objednat 
max. 3× za měsíc

-  z přepravy jsou vyloučena zvířata

Březnový koncert
Březnový koncert posluchačů Lidové kon-
zervatoře bude věnován tvorbě klasiků 
české hudební moderny, představí ale 
i díla současných regionálních autorů. 
Koncert se uskuteční 4. března od 18 hodin 
v koncertním sále školy ve Wattově ulici. 
Představí se posluchači a pedagogové Li-
dové konzervatoře Ostrava.
  více na www.lko.cz

ZŠ Gen. Píky 
pomáhá přírodě
V rámci plnění programu Ekoškola 
a projektu Recyklohraní aneb Ukliďme 
si svět se v naší škole dlouhodobě věnu-
jeme tématům a problematice odpadů. 
V průběhu února se naskytla možnost 
opět přispět k ochraně krajiny, a proto 
jsme se připojili k 6. ročníku kampa-
ně Věnuj mobil pořádané společností 
Asekol. Jejím cílem je podpora sběru 
a opětovné využití mobilních telefonů 

například v dětských domovech, čímž 
jsou zároveň šetřeny přírodní zdroje. 
Nejpilnějšími sběrači byli žáci 3. A třídy, 
kterým se v průběhu jediného týdne po-
dařilo shromáždit 51 vysloužilých kusů. 
Celkem bylo vybráno 120 telefonů a zno-
vu se potvrdilo, že mnoha lidem není 
recyklace, jež je pro udržitelný rozvoj 
nezbytná, cizí.
 Iveta Novotná, koordinátor evvo

Třetí kurz 
fotografie 
Třetím krátkodobým kurzem, který při-
pravil na březen obor výtvarná fotogra-
fie Lidové konzervatoře, bude portrétní 
fotografie. První hodina kurzu začne 
7. března v 17 hodin.

Účastníci si vyzkouší základní tech-
niky osvětlování portrétované postavy, 
seznámí se s ateliérovou osvětlovací 
technikou, naučí se pracovat s hlavním 
a doplňkovým světlem a postupně se do-
stanou i ke znalostem a praxi nezbytné 
ke kvalitativně pokročilejší tvorbě. Kurz 
povede Jiří Žižka, držitel ceny Czech  
Press Photo 2010. 

„Naším cílem je i tentokrát připravit 
účastníky kurzu k vytváření precizních 
fotografií, naučíme je, jak efektivně vy-
užívat techniku, kterou mají k dispozici, 
zkrátka dovést je v oboru umělecké foto-
grafie zase o kousek dál,“ vysvětluje Jiří 
Žižka. Zájemci si přinesou digitální zrca-
dlovku, jednotlivé části kurzu se budou 
konat 7., 14., 15. a 21. března. Podrobněj-
ší informace na HYPERLINK www.lko.cz, 
případně na telefonu 603 886 756.

Móda Francie
Francie, její historie, současnost, kul-
tura, móda, ale i příroda a umění se 
staly inspirací k výstavě, kterou připra-
vili posluchači výtvarných oborů Lidové 
konzervatoře. Výstavu otevře 7. března 
vernisáž v prostorách Alliance française 
v ulici Na Hradbách a při této příležitosti 
vystoupí rovněž posluchači oddělení jaz-
zu a populární hudby Lidové konzerva-
toře. Vernisáž začne v 18 hodin, výstava 
potrvá do 15. dubna.

V úterý 9. února centrální obvod ožil 
masopustním veselím s jarmarkem. 
Masarykovo náměstí zaplnily tradič-
ní  masky,  které  se  následně  vydaly 
na rozverný průvod obvodem v do-
provodu  hudebníků,  nechyběly  ani 
nejrůznější  taškařice,  stánky  s  kra-
jovými  specialitami  a  řemeslnými 
výrobky a bohatý kulturní program.

2	 Život	v	centru	 Březen	2016

Školku, která je památkově chráněným objektem, v loňském roce ozdobil městský obvod novou fasádou. 

Ptačí budky žáci sami vyrobili a také pověsili na stromy v okolí školy. 

oslavy 70. výročí otevření 
se uskuteční 10. března 
v kulturním domě Gama

ZOOM – zachyceno  
objektivem
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orientač-
ní. Z důvodu momentálního stavu v daný 
den (parkující vozidla, stavební práce aj.) 
mohou být kontejnery přistaveny v nej-
bližším možném okolí uvedené adresy. 
Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy 
v době od 7 do 14 hodin a odváženy násle-
dující den rovněž v těchto hodinách. 
21. 3.  
Arbesova 3, Arbesova 13, Korejská 22, 
Muglinovská 1, Muglinovská 33, Na Liš-
kovci 2, nám. Sv. Čecha 4, Orebitská 16, 
Orebitská 27–29, Špálova 20, Špálova 31, 
Zákrejsova 8. 
22. 3.  
Božkova 81–83, Dobrovského 8–10, Fügne-
rova 20, Hájkova 8–10, Hálkova 12, Hlučín-
ská 64–66, Na Náhonu 14, Newtonova 14, 
Palackého 50, Rovná 22, Sokolská třída 76, 
Sokolská třída 88. 
23. 3.  
E. F. Buriana, Na Bělidle 1, Pelcova 4,  
Presslova 5–7, U Parku 8–10, Vítězná 17–
19, Vítězná 6–8, Sokolská třída 42, Hru-
šovská 9, Myslbekova 7, Křižíkova 13–17, 
Křižíkova 16. 
24. 3.  
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32, Gre-
gorova 4, Gregorova 16, Jindřichova 14–16, 
Křižíkova 8, Nádražní 109, Verdunská 5–7, 
Verdunská 17–19, Borovská 8–10, Borovská 
14–18, Živičná 12. 
29. 3.  
Josefa Lady 10–12, Na Desátém 25, Ná-
dražní 60, Ostrčilova 17, Sokolská třída 
69–71, Ženíškova 6–9, Bieblova 20, Dosto-
jevského, Gorkého 9–11, Gorkého 19–21, 
Poděbradova 63, Jílová 10. 
30. 3. 
Engelmüllerova 4, Engelmüllerova 14, Jir-
ská 11, Mánesova 9, Mánesova 10, Máne-
sova 18, Mánesova 21, Mariánskohorská 2, 
Mariánskohorská 3, Mariánskohorská 17, 
Marodova 4, Nádražní 137–139. 
31. 3. 
Bieblova 3, Bieblova 10, Nádražní 73, Po-
děbradova 60, Milíčova 16, Střelniční 6, 
Zahradní 7, Zeyerova 1, Na Hradbách 8, 
Msgre. Šrámka, Tyršova – Čs. legií, Tyršova 
– Zahradní.
Další rozmisťování bude pokračovat 
v dubnu 2016.

Hledáme  
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo chcete pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo pejskovi? Požádej-
te o bližší informace třebovický útulek 
pro psy prostřednictvím telefonního čísla 
602 768 795 nebo e-mailem: útulek@os-
trava.cz. Útulek je otevřen denně kromě 
pondělí od 10 do 17 hodin. 

  www.utulekostrava.cz

Pro prvňáčky je v knihovně připraven dopolední i odpolední zábavný program.

Rekonstrukce ulice Nádražní pokračuje.

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 2. dubna. Ti, kteří 
neobdrželi písemnou pozvánku, se mo-
hou přihlásit do 18. března na oddělení 
matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 
14 nebo telefonicky na tel. č. 599 442 855. 
Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, 
je připraven dárek a pamětní listina.

Kontejnery 
na BIO odpad 
Rozmisťování speciálních nádob hnědé 
barvy na biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu (dále jen bioodpad) 
v sídlištní zástavbě a bytových domech 
v centru města v letošním roce nepro-
běhne.

„V rámci rozvoje městského systému 
nakládání s komunálním odpadem město 
plánuje po vybudování nové třídicí linky 
veškerý odpad odložený do kontejnerů 
zelené barvy na směsný komunální odpad 
na této lince roztřídit a takto získaný bio-
odpad zpracovat v městské kompostár-
ně,“ odpověděla na náš dotaz Andrea Voj-
kovská, tisková mluvčí Magistrátu města 
Ostravy. „Bioodpad lze nyní odevzdat ve 
sběrných dvorech, případně ho odložit do 
k tomuto účelu označených kontejnerů na 
objemný odpad, které nechává přistavit 
příslušný úřad městského obvodu. Ten 
také informuje občany o místě a době při-
stavení velkoobjemového kontejneru na 
bioodpad.“  (red)

Podvodné e-maily! 
Upozorňujeme občany, aby nereagovali na 
e-maily z adresy stavebni.ova@email.cz. 
Jedná se o podvodné a zavirované e-mai-
ly, ve kterých se někdo vydává za zástup-
ce našeho stavebního úřadu.

Volný byt 
Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz oznamuje, že má v současné době 
volný byt 1+1 v domě zvláštního určení 
(dále DZU) v ulici Dobrovského 1069/53, 
Ostrava-Přívoz. Zájemci z řad senio-
rů, příp. příjemců invalidního důchodu 
3. stupně, musejí splňovat podmínky 
uvedené v Zásadách pronajímání bytů 
v domech zvláštního určení ZAS 2011 – 
07, které jsou k dispozici na webových 
stránkách městského obvodu v sekci Ob-
čan – potřebuji si vyřídit – sociální oblast 
a zdravotnictví – pronajímání bytů v DZU, 
nebo na oddělení sociálních služeb od-
boru sociálních věcí, ulice Nádražní 110, 
v kanceláři č. 403, popř. na tel. čísle 
599 442 649. 

V týdnu  od  29.  února  do 
5.  března  navštíví  v  dopo-
ledních  hodinách  knihovnu 

v Ostravě-Přívoze až 150 prvňáčků ze 
základních  škol  Nádražní,  Ibsenova, 
Gebauerova, Waldorfská  a  CZŠ  P.  Pit-
rra, aby zde byli oficiálně pasováni na 
čtenáře knih. 

„Děti v tomto týdnu uvítáme v po-
hádkových  kostýmech  a  po  celé  do-
poledne  si  společně  budeme  hrát. 
Pestrý  program  jsme  však  připravili 
pro prvňáčky i na odpoledne pro pří-
pad, že by se sem chtěli vrátit s rodiči 
a vyřídit si registraci. Tu v tomto týdnu 
mohou získat tito malí čtenáři na rok 
zdarma,“  vysvětluje  Lenka  Hulenová, 

vedoucí  knihovny  v  Ostravě-Přívoze. 
Knihovnice  připravují  nejen  zábavný 
program,  ale  samy  se  ujímají  rovněž 
slavnostního  ceremoniálu  pasování 
malých čtenářů. „Malí čtenáři od nás 
dostanou  na  památku  drobné  upo-
mínkové předměty, kterými jim chce-
me  připomenout,  že  pravidelné  na-
vštěvování  knihovny  je  pro  vytvoření 
čtenářských  návyků  důležité.  Čtenář-
ství  je  totiž  důležitou  součástí  vzdě-
lávání a s čtenářskou přípravou by se 
mělo začít už od raného dětství, kdy by 
měli rodiče číst svým dětem. V dneš-
ní  době  existuje  spousta  zajímavých 
knih,  například  pohyblivá  leporela 
plná úkolů, zvukové knihy, knihy s 3D 

obrázky  nebo  s  pohyblivými  obráz-
ky, které děti lákají. Pro děti z prvních 
tříd  jsou  nejvhodnější  knihy  z  edice 
malované čtení a první čtení. V každé 

pobočce Knihovny města Ostravy kni-
hovnice rády dětem knihy doporučí.“ 

V  loňském  roce  se  do  ostravských 
knihoven  přihlásil  rekordní  počet 
prvňáčků, a to celkem 1416! V přívoz-
ské knihovně bylo pasováno 112 dětí, 
v letošním roce bude toto číslo zřejmě 
vyšší.   (hal)

Představujeme okrskáře

PRVňáčCI BUDOU PAsOVáNI 
NA čtENářE KNIH

112 prvňáčků bylo loni 
v přívozské knihovně 
pasováno na čtenáře

Bezpečnost

Hranice okrsku v samém historickém 
centru Ostravy je tvořena ulicemi Mi-
líčovou, Českobratrskou, Přívozskou, 
Solnou, Purkyňovou a Dlouhou a Ma-
sarykovým náměstím.

V této lokalitě se nachází obchodní 
dům Laso, budovy Ostravské univer-
zity  a  České  pošty,  mateřská  škola, 
armádní náborové centrum a množ-
ství prodejen a obchodů. Potíže jsou 
s  nedostatkem  parkovacích  míst, 

s častými zábory veřejného prostran-
ství  reklamními  poutači  a  venkovní-
mi  zahrádkami  a  rušením  nočního 
klidu  v  okolí  restaurací,  zvláště  o  ví-
kendech. V Husově sadu bývá zazna-
menán volný pohyb psů a schází se tu 
osoby  bez  přístřeší. V  okolí  zastávky 
MHD Husův sad dochází ke znečišťo-
vání veřejného prostranství. 

 
Ulice v okrsku
Českobratrská – od křižovatky s ulicí 
Přívozskou po ulici Milíčovu; Čs. legií 
– od křižovatky s ulicí Přívozskou po 
ulici Milíčovu; Dlouhá – od křižovat-
ky  s  ulicí  Zámeckou  po  ulici  28.  říj-
na; Dvořákova – od křižovatky s ulicí 
Přívozskou  po  ulici  Milíčovu;  Husův 
sad;  Jiráskovo  náměstí;  Masarykovo 

náměstí  –  od  ulice  Zámecké  po  uli-
ci  28.  října;  Milíčova  –  od  křižovatky 
s  ulicí  Chelčického  po  ulici  Čs.  legií; 
Poštovní;  Přívozská  –  od  křižovatky 
s  ulicí  Českobratrskou  po  Jiráskovo 
náměstí;  Purkyňova;  Reální;  Solná; 
Zahradní – od křižovatky s ulicí Poš-
tovní po ulici Milíčovu; Zámecká.

Dopravně  vytížená  ulice  Nádraž-
ní  a  ulice  Českobratrská,  Milíčova 

a  Zámecká  jsou  hranicemi  okrsku 
tvořeného  zejména  starší  zástavbou 
využívanou k bydlení i ke komerčním 
účelům. Stojí zde například katedrála 
Božského Spasitele a divadlo, jsou tu 
bankovní  ústavy.  Problémem  je  sta-
cionární doprava a parkování vozidel 
i neoprávněný zábor prostranství re-
klamními poutači a zahrádkami. Do-
chází také k rušení nočního klidu a ke 
znečišťování  veřejného  prostranství, 
zejména  v  pasáži Vesmír  a  v  ulicích 
Nádražní a Milíčově. V okolí baziliky 
i v jejích vnitřních prostorách bezdo-
movci obtěžují věřící žádostmi o pe-
níze. 

Ulice v okrsku
Bankovní;  Českobratrská  –  od  křižo-

vatky  s  ulicí  Nádražní  po  ulici  Milí-
čovu;  Čs.  legií  –  od  křižovatky  s  ulicí 
Milíčovou po ulici Nádražní; Chelčic-
kého; Milíčova – od křižovatky s ulicí 
Chelčického  po  ulici  Čs.  legií;  Mlýn-
ská;  Nádražní  –  od  křižovatky  s  ulicí 
Českobratrskou po náměstí Dr. E. Be-
neše; náměstí Dr. E. Beneše; náměstí 
Msgre  Šrámka;  Puchmajerova  –  od 
křižovatky  s  ulicí  Zámeckou  po  ulici 
Čs.  legií;  Purkyňova;  S.  K.  Neuman-
na; Tyršova;  Zahradní  –  od  křižovat-
ky s ulicí Milíčovou po ulici Tyršovou 
a od křižovatky s ulicí Tyršovou po uli-
ci Purkyňovu.

Pozn. red.: V okrsku A 07 není v da-
nou  chvíli  ustanoven  okrskář,  proto 
se k němu vrátíme později.

Lenka  
Vavrečková
okrsek A 08

Anna  
Chutná
okrsek A 09

Na přelomu března a dubna letošní-
ho  roku  bude  zahájena  druhá  etapa 
rekonstrukce  ulice  Nádražní.  Ta  na-
váže  na  první  etapu,  v  jejímž  rámci 
byl opraven úsek od křižovatky s uli-
cí  30.  dubna  po  ulici  Stodolní.  Nyní 
bude  rekonstrukce  pokračovat  dál 
po křižovatku s ulicí 28.  října. Zhru-
ba  10.  března  však  budou  zahájeny 
přípravné  práce,  k  nimž  bude  patřit 
například  vyznačování  stávajících 
inženýrských  sítí.  V  době  uzávěrky 
zpravodaje  nebyl  detailní  harmono-

gram  akce  realizované  statutárním 
městem, která potrvá do konce letoš-
ního roku, ani uzavírek známý, kon-
krétní  informace  přineseme  v  dub-
novém vydání. 

„Náš  městský  obvod  společně 
s  novým  vedením  města  a  Útvarem 
hlavního  architekta  inicioval  ještě 

před  zahájením  realizace  řešení  při-
lehlých  významných  prostor  v  okolí 
této  stavby,  na  které  se  v  původním 
projektu  jaksi  nemyslelo,  a  které 
k Nádražní ulici zcela jistě patří,“ říká 
Dalibor  Mouka.  „Během  stavby  by 
proto  měla  být  realizována  estetiza-
ce  prostoru  mezi  Komerční  bankou 
a  Palácem  Prosperita,  zároveň  také 
prostranství před Radnicí městského 
obvodu  Moravská  Ostrava  a  Přívoz. 
Ve  spolupráci  s  městským  obvodem 

připravuje Útvar hlavního architekta 
města  otevřenou  architektonickou 
soutěž  řešící  prostor  na  ulici  Umě-
lecké. 

Obvod  současně  plánuje  rekon-
strukci  ulic  Jurečkova,  Denisova, 
Střední  a  přilehlého  parku.  V  tuto 
chvíli  intenzivně  sháníme  finanční 
prostředky na tuto stavbu celoměst-
ského a vzhledem k blízkosti Krajské 
galerie  i  krajského  významu,“  dodal 
místostarosta Dalibor Mouka.

rekonstrukce nádražní Pokračuje

v okolí této stavby budou 
upraveny i významné 
přilehlé prostory
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Mistrovství Čr družstev Mládeže 2016 
ve stolníM tenise opět v ostravě

Absolutní vítězce loňského ročníku Talent Ostrava osobně předala cenu starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Petra Bernfeldová (vpravo).

trénování paměti 
pro seniory
Senior servis zahajuje nový kurz tréno-
vání paměti. Kurz začíná 15. března, má 
8 lekcí po 1,5 hod. Cena je 250 korun. 
Zájemci se mohou přihlásit na tel. č. 
776 763 519. Kurz se koná v Ostravě 
v Gajdošově ulici 39 každé úterý od 9 do 
10.30 hod. 

první pomoc 
v rodinách s dětmi
Ve středu 9. března od 9.30 do 11 hodin se 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobra-
trská 13, u Husova sadu) uskuteční bez-
platný program pro rodiče Základy první 
pomoci v rodinách s dětmi. Zdravotnická 
záchranářka Věra Tobolová vás seznámí 
se základy první pomoci dětem od naro-
zení do předškolního věku. Budete mít 
také prostor pro vaše dotazy. V případě 
zájmu se přihlaste předem (e-mail: porad-
na@dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232).
  více na www.dlanzivotu.cz

řešení přestupků
Odbor stavebního řádu a přestupků Úřa-
du městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz obdržel v roce 2015 celkem 
2241 oznámení o přestupku. V řízení bylo 
projednáno 1238 přestupků, postoupe-
no či odloženo bylo 984 přestupků. Na 
pokutách za přestupky bylo odborem 
stavebního řádu a přestupků uloženo 
1 466 800 korun. Uložená částka za po-
kuty je příjmem obvodu a v případě ne-
zaplacení je vymáhána odborem financí 
a rozpočtu. 

Nejčastěji jsou projednávány přestup-
ky proti veřejnému pořádku (např. neu-
poslechnutí výzvy úřední osoby, rušení 
nočního klidu, znečištění veřejného pro-
stranství odpadky, močením apod.), proti 
občanskému soužití (různé neshody mezi 
občany, ublížení na cti, na zdraví, schvál-
nosti, vyhrožování apod.) a proti majetku 
(např. krádež, podvod, zpronevěra, zata-
jení nálezu a další). Právě přestupky proti 
majetku tvoří největší skupinu z ozná-
mených přestupků, kdy v roce 2015 bylo 
oznámeno 1175 přestupků proti majetku. 
V našem městském obvodu se totiž na-
chází tři nákupní centra (Futurum, Nová 
Karolina, Kaufland) a několik supermar-
ketů. Z počtu 1175 oznámených se odbo-
ru stavebního řádu a přestupků podařilo 
projednat v řízení 917 majetkových pře-
stupků a potrestat pachatele. 

Vzhledem k novele přestupkového zá-
kona, která vstoupí v účinnost k 1. října 
2016, a jež mimo jiné nově zavádí rejstřík 
přestupků, rozšiřuje skutkové podstaty 
přestupků a zvyšuje sankce za někte-
ré přestupky, se jednak zvýší náročnost 
zpracování přestupkové agendy, na dru-
hé straně však bude možnost postihnout 
recidivujícího pachatele vyšší sankcí díky 
přístupu k evidenci spáchaných přestup-
ků v celé ČR. 

Nejčastěji jsou zdejším správním or-
gánem řešeny přestupky proti veřejnému 
pořádku, přestupky proti občanskému 
soužití a přestupky proti majetku.

Blahopřejeme jUBilantŮm naŠeho oBvodU

v městském obvodu moravská ostrava a přívoz 
se v březnu dožívá 90 a více let:
Marie Bartusková, Olga Benetková, Vlastimila Benová, Františka Čiháková, 
Eliška Fialová, Drahomíra Janíčková, Marie Janků, Josef Jermář, Vlasta Kafková, 
Alexandrie Kajpušová, Alena Káňová, Antonie Lapešová, Jindřiška Mončková, 
Jiřina Nencková, Růžena Nohavicová, Marie Podhrázská, Rudolf Pondo, Irina 
Przebindová, Bohunka Přibylová, Marie Rongová, Anna Staňková, Jarmila 
Střílková, Ludmila Surmová, Dagmar Šoustalová 

Z  pověření  České  asociace  stolního 
tenisu  pořádá  Tělovýchovná  jednota 
Ostrava  ve  Sportovním  areálu Varen-
ská v sobotu 5. března Mistrovství Čes-
ké  republiky  družstev  staršího  žactva 
a v neděli 6. března Mistrovství České 
republiky družstev dorostu ve stolním 
tenise.

Na 16 stolech se utká v kategoriích 
starší  žáci  a  žačky,  dorostenci  a  do-
rostenky vždy 16 družstev. Každý kraj 
vysílá  svůj  nejlepší  tým  a  dvě  další 
družstva  nasazuje  ČAST.  Celkově  se 
ve dvou dnech v 64 týmech představí 
okolo  250  sportovců  z  celé  České  re-
publiky ve věku od 13 do 19 let, kteří se 

probojovali krajskými soutěžemi a ná-
slednou kvalifikací. 

Pořadatelství  bylo  již  sedmým  ro-
kem  po  sobě  přiděleno Tělovýchovné 
jednotě  Ostrava,  čímž  ČAST  využívá 
bohaté  organizační  zkušenosti  pořa-
datelů, výborně připravená sportoviště 
i  vstřícný  přístup  orgánů  samosprá-
vy. Mladí stolní tenisté TJ Ostrava těží 
z  optimálních  podmínek  domácího 
prostředí  a  každoročně  obsazují  me-
dailové pozice. Vloni obhájili starší žáci 
TJ  Ostrava  titul  mistra  ČR  a  družstvo 
dorostu obsadilo 3. místo. I  letos jsou 
naši mladí borci odhodláni na této vý-
znamné  sportovní  akci  čestně  repre-
zentovat svůj klub i město Ostravu.

  tj ostrava

ostrava tvoří 
nový, „fajnovy“ 
strategický plán

Ostrava se pustila do tvorby nového 
strategického plánu. Město chce do 
roční přípravy plánu zapojit nejen od-
borníky, ale také veřejnost. Spustilo 
stránky www.fajnova.cz, kde jsou ak-
tuální informace a zajímavosti o tvor-
bě plánu. Lidé se do něj mohli zapojit 
poprvé v únoru, vyplněním interne-
tového dotazníku. „Tvoříme plán pro 
lidi. Obyvatelé města by proto měli 
být přirozeně součástí jeho tvorby. 
K zapojení budeme veřejnost během 
roku průběžně vybízet,“ uvedl primá-
tor Ostravy Tomáš Macura. Plán má 
být hotov do konce roku 2016. Kromě 
magistrátu a veřejnosti budou vyzvány 
ke spolupráci všechny městské obvody, 
organizace města i odborníci, osobnos-
ti a myšlenkoví lídři.

Tvorbu plánu zahájila analytická 
část, do které se v únoru vyplněním 
dotazníku zapojilo několik tisíc Ostra-
vanů. Výsledky dotazníkového šetření 
najdete na stránkách fajnova.cz nebo 
na facebookové stránce fajnOVA. Sou-
běžně vznikají pracovní skupiny, při-
pravují se odborné i veřejné diskuse 
nebo řízené rozhovory s odborníky. 
Město se vydalo cestou otevřené ko-
munikace přípravy plánu a zapojování, 
což je zároveň novinka i trend, kterým 
se při plánování vydávají evropská 
města a metropole. Chystá mnoho za-
jímavých akcí, na kterých lidé budou 
moci vyjádřit vlastní představy o bu-
doucnosti Ostravy nebo přijít s vlastní-
mi konkrétními podněty, co ve městě 
změnit k lepšímu. 

Strategický plán je důležitým doku-
mentem, který určuje rozvojové prio-
rity města. Nový plán nevyhlíží jen do 
roku 2023, ale přesahuje do dalších 20 
až 30 let. Ostrava připravuje ambicióz-
ní plán, který přinese prosperitu a vy-
lepší vnímání města v očích obyvatel, 
návštěvníků, sousedů i ve světě.

andrea vojkovská
tisková mluvčí města ostravy

D ruhý  ročník  pěvecké  sou-
těže Talent  Ostrava  2016  již 
odstartoval  a  záštitu  opět 

převzala  starostka  městského  obvo-
du  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  Petra 
Bernfeldová.  Organizátoři  doufají,  že 
v  letošním  roce  se  přihlásí  více  zpě-
váků a zpěvaček z Ostravska. „V  loň-
ském  roce  tvořili  většinu  soutěžících 
lidé  z  jiných  měst.  Kromě  bližšího 
okolí  Ostravy  jsme  měli  také  hojnou 
účast z Brna, Olomouce, Prahy a také 
z Polska a Slovenska,“ říká Petra Kube-
cová, pořadatelka soutěže a ředitelka 
Pop Academy. „Ostrava má velký po-
tenciál, je tady spousta talentovaných 
lidí a je škoda, že je jich v soutěži tak 
málo,“ dodala s tím, že v loňském roce 
si absolutní vítězsví vyzpívala Roma-
na Cínová z Lipníka nad Bečvou.

O vítězi každopádně rozhodne od-
borná  porota,  která  nejprve  vybere 
postupující v předkolech a poté vítěze 
jednotlivých  kategorií  a  absolutního 
vítěze. Tento  rok  pořadatelé  navázali 
spolupráci s ředitelem Moravskoslez-
ské  Sinfonietty  Janem  Soukupem. 

,,S  Táňou  Wajs,  uměleckou  ředitel-
kou Pop Academy, spolupracuje Mo-
ravskoslezská  Sinfonietta  již  třetím 
rokem, díky této spolupráci se poda-
řilo  uskutečnit  několik  zajímavých 
projektů,  z  nichž  bych  asi  jmenoval 
flashmob  v  nákupním  centru  Forum 

Nová  Karolina  v  roce  2013.  Video  je 
stále  dostupné  na  youtube,“  říká  Jan 
Soukup. „S nápadem hlavní ceny pro 
vítěze  Talent  Ostrava  2016  za  mnou 
přišla  organizátorka  soutěže  a  vede-
ní  našeho  orchestru  souhlasilo,  po-
něvadž  tato  myšlenka  koresponduje 
s  naší  vizí,  a  to  pomáhat  začínajícím 
talentům  se  zviditelnit.  Absolutní  ví-
těz se může těšit, že si sólově zazpívá 
se  70členným  symfonickým  orches-
trem, 80 sboristy a vystoupí na open 
air  stage,  která  je  obdobou  toho,  co 
se staví na velkých světových festiva-
lech.“

Uzávěrka  přihlášek  je  31.  března 
2016. Více informací, pravidla soutě-
že  a  přihlášku  naleznete  na  www.ta-
lentostrava.cz.

www.popacademy.cz 

přihlásí se více zpěváků 
a zpěvaček z ostravska?

talent ostrava 2016 chce 
přitáhnoUt zpěváky z ostravy

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Arbesova 1059/9 – 17 m2 
nová elektřina

Garáž,  
minimální nájemné  
1030,- kč/měsíc 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

reální 1859/4,  
2+1, 82,55 m2

krásný byt po  
rekonstrukci  
s balkonem  
v centru města 

K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 0+1
Na Můstku 905/8 1+1, 2+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Střelniční 10/1 3+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Varenská 2931/28 2+1
Verdunská 1902/23 1+1
 – krásný byt po rekonstrukci ve 4. NP

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Arbesova 1059/9 garáž 17 m²
Bistro u hlavního nádraží 16 m²
28. října 1516/106 267,69 m²
Českobratrská 1805/32 44,15 m² 
Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Macharova 965/7 46,85 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84 a 33 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
Puchmajerova 1799/9 94,96 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Zeyerova 110/12 66,65 m²

Bližší informace: marek plinta
T 599 442 891, m 702 018 264    e makler@moap.ostrava.cz    W www.nemovitostimoap.cz
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