
ÚVODNÍK ZPRÁVY

Na apríla v pět hodin ráno začala a při-
bližně 30. listopadu 2016 skončí druhá 
etapa rekonstrukce ulice Nádražní, 
která se týká úseku mezi ulicemi Sto-
dolní a 28. října. Nepřehlédne ji nikdo, 
kdo se pokouší vjet do centra města 
směrem z Frýdlantských mostů. Au-
tomobilový provoz je až do 4. června 
vyloučen ve směru z Přívozu na Novou 
Karolinu v úseku od ulice Mlýnské po 
ulici 28. října, ve směru z Nové Karo-
liny do Přívozu v úseku od ulice Čs. 
legií po ulici Mlýnskou. Možný není 
ani průjezd křižovatkou ulic 28. října 
a Nádražní od ulic Pivovarské a Na Ka-

rolině ve směru na Porubu. Oficiální 
objízdná trasa ve směru od Přívozu ke 
Karolině je vedena ulicemi Českobra-
trskou, Poděbradovou, Švabinského, 
Porážkovou a Těžařskou. V opačném 
směru, od Karoliny na Přívoz, je auto-
mobilová doprava odkláněna ulicemi 
Zámeckou, Tyršovou a Mlýnskou.

Na základě četných dotazů obča-
nů k problematice přecházení na již 
zrekonstruované části ulice Nádraž-
ní, kde nyní chybí původní přechody 
pro chodce, chceme upozornit na to, 
že chodci zde mohou přecházet po-
dle platné legislativy kdekoli, pokud 

do 50 metrů od chodce na obě strany 
není vyznačeno místo pro přecháze-
ní (přechod pro chodce). Nejedná se 
o opomenutí, ale již v projektu města 
s tím takto bylo počítáno. Při přechá-
zení dbejte na svou bezpečnost.

NádražNí v plNé polNí a bez přechodů pro chodce

OslaVte s NÁmi DeN DětÍ!

Stejně jako v loňském roce i letos pořádá centrální městský obvod oslavy Dne dětí. Více informací naleznete na titulní straně kulturní přílohy. 

Květen 2016 www.moap.cz
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Vážení  
spoluobčané,

laguNy ostramo: obvod trvá  
Na miNimalizaci NegativNích dopadů
Laguny Ostramo – černý Petr, kte-
rý po ukončení činnosti chemičky 
zůstal v roce 1996 v rukou Ostravy. 
Jednu z největších ekologických zá-
těží v České republice, jež vznikla 
dlouhodobým ukládáním odpadů 
z rafinérské výroby, převzal vzhledem 
k rozsahu technické a finanční nároč-
nosti likvidace stát. A nikdo se nesta-
čil divit. Poté, co bylo vytěženo více 
než 200 tisíc tun kalů, se ukázalo, že 
v lagunách je dalších zhruba 91 tisíc 
tun, s nimiž se původně vůbec nepo-
čítalo. Jsou označovány jako nadbi-
lanční. O záměru jejich likvidace byly 
Ministerstvem životního prostředí 
ČR v březnu informovány dotčené 
orgány a obce, k nimž patří i městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 

„Obdrželi jsme oznámení o zá-
měru realizace nápravných opat-
ření. Samozřejmě považujeme toto 
řešení za nezbytné, ale vzhledem 
k závažnosti kroku, který se dotýká 
bezpečí obyvatel a životního pro-
středí nejen našeho obvodu, po-
žadujeme jeho posouzení v plném 
rozsahu podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Stát by 
měl preferovat kvalitu způsobu pro-
vedení s minimalizací negativních 
dopadů proti ceně realizace,“ zdů-
razňuje starostka Petra Bernfeldová 
a upozorňuje na to, že v podkladech 
informujících o realizaci první etapy 
tohoto záměru je množství nepřes-
ností. Kromě jiného byla zpracována 
pouze jedna, tzv. aktivní varianta, 
která postrádá posouzení různých 
technologických postupů odtěžení, 
úpravy, přepravy a likvidace kalů. 
„Hodnoceny byly pouze dopady 
navrženého technologického řeše-
ní a technologického postupu, což 
je přístup zcela neakceptovatelný,“ 
pokračuje Petra Bernfeldová s tím, 
že z pohledu vedení obvodu hrozí 
bez konkretizování způsobu prove-
dení jednotlivých fází likvidace kalů 
problémy, které mohou mít zásadní 
vliv na život v obvodu. „V oznáme-
ní není například řešena eliminace 
hluku, únik části kalů při dopravě 
nákladními automobily s otevřenou 
korbou, opatření ke snížení úniku 
pachových látek do ovzduší a podob-

ně. Vzhledem k předpokládanému 
výraznému zásahu do stávajícího 
životního prostředí a komfortu oby-
vatel žijících v blízkosti lagun, kdy 
jde zejména o únik škodlivin a obtě-
žujících pachových látek do ovzdu-
ší, požadujeme posouzení záměru 
v plném rozsahu zákona č. 100/2001 
Sb. Požadujeme, aby byly posouze-
ny různé technologické postupy ve 
vztahu k odtěžení, úpravě, přepravě 
i likvidaci kalů.“ 

Projekt těžby nadbilančních kalů 
navazuje na sanační práce, které 
byly započaty v roce 2007. Odtěžené 
nadbilanční kaly by měly být do pěti 
let energeticky využity a v souladu 
se zákonem o odpadech definitivně 
odstraněny. Hlavním cílem projektu 
je odstranění staré ekologické zá-
těže v podobě kontaminace zemin 
a podzemních vod, rekultivace úze-
mí a vznik lesoparku na místě dneš-
ních lagun. Což je skvělý záměr, který 
je jen třeba realizovat promyšleně 
a s co největší možnou eliminací ne-
gativních průvodních jevů. A právě 
na to vedení obvodu upozorňuje. 

s příchodem jarního slunce startují 
naše povinnosti spojené s údržbou 
zeleně a zároveň se rozjíždějí plánované 
investice. Asi nejcitelnější a pro občany 
nejnepříjemnější je realizace druhé etapy 
rekonstrukce ulice Nádražní. Dlouhá 
léta statutárním městem odkládaná 
oprava havarijního stavu se však udělat 
musí. Jsem rád, že se nám a našim 
kolegům ve vedení města a ve spolupráci 
s hlavním architektem podařilo prosadit 
změny, které výrazně zkulturní i okolí 
stavby. Pro náš obvod je výborné, že po 
letech ignorace ze strany vedení města 
dochází k obratu. Vloni jsme s jeho 
podporou zrealizovali dokončení pěší 
zóny v úseku od Masarykova náměstí 
po náměstí Smetanovo. Díky změně 
přístupu a příslibu spolufinancování 
jsme nechali přeprojektovat ulici Kostelní 
do podoby pěší zóny a věříme, že projekt 
ještě letos zrealizujeme. Připravujeme 
architektonickou soutěž na výstavbu 
bytového domu v proluce na křižovatce 
ulic Kostelní, Biskupská a intenzivně 
pracujeme na přípravě výstavby bytového 
domu v ulici Janáčkově. Nic neoživí 
centrum jako lidé, kteří v něm budou 
žít. Sami pak pokračujeme v námi 
nastartované realizaci regenerace sídliště 
Fifejdy II. Zde, stejně jako u další etapy 
regenerace sídliště Šalamouna, jsme 
jako jediní v Ostravě a u dvou akcí jako 
jediní v republice získali z ministerstva 
pro místní rozvoj podporu v podobě 
maximální možné dotace. Řešení 
problémů obyvatel sídliště Fifejdy bude 
podpořeno i ze strany města. To chystá 
kompletní rekonstrukci ulice Hornopolní, 
my přidáme opravy chodníků. Při této akci 
bude vybudováno dalších 95 parkovacích 
míst. Konečně podpora města, která může 
pomoci upravit režim v parkovací zóně.
V otázce údržby zeleně chystáme několik 
novinek. Zintenzivňujeme boj proti 
klíněnce, která dlouhodobě sužuje kaštany. 
Novou mechanizací posilujeme čištění 
ulic. A za peníze ušetřené na zimní údržbě 
nakupujeme novou mechanizaci k pokosu 
zeleně. 
Věřím, že – co se týká pořádku a zeleně – 
bude náš obvod opět výkladní skříní města 
a nynější spolupráce s vedením „velké“ 
Ostravy na poli investic mu dá glanc, který 
mu patří.

Zápisy do 
mateřských škol 
zápisy do mateřských škol zřízených 
statutárním městem ostravou, měst-
ským obvodem Moravská ostrava a pří-
voz, pro školní rok 2016/2017 se budou 
konat ve středu 18. května v místě 
a době provozu jednotlivých mateř-
ských škol. V městském obvodu jsou 
logopedické třídy v MŠ Hornická, repi-
nova a Varenská. pro děti s poruchou 
autistického spektra je speciální třída 
v MŠ Špálova.

infocentrum  
na radnici
V souvislosti s rekonstrukcí ulice Ná-
dražní nabídlo vedení městského obvo-
du Informačnímu centru ostrava prosto-
ry ve dvoraně radnice, kam se koncem 
dubna přestěhovala pobočka IoS z Elek-
try. „je to naše nejstarší pobočka, která 
funguje od roku 1995 a měsíčně odbaví 
zhruba 30 tisíc návštěvníků. zájemci ji 
od 2. května najdou v přízemí radnice 
Moravské ostravy a přívozu, v prosto-
rách, kde se běžně konají volby,“ uvedl 
jan Šumbera, jednatel IoS, s tím, že sou-
časně se připravuje modernizace pro-
storů pobočky v Elektře. 

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 18. června. Ti, 
kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se 
mohou přihlásit do 3. června na oddě-
lení matriky a ohlašovny, osobně v kan-
celáři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. pro děti, které se zúčastní 
vítání občánků, je připraven dárek a pa-
mětní listina. 

aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně vi-
deozpravodajství a facebooku. Na všech 
těchto informačních kanálech vás infor-
mujeme o aktuálním dění v našem ob-
vodu, ale nejen to. Naleznete zde nabíd-
ku volných bytů i nebytových prostorů, 
pozvánky na nejrůznější akce i oficiální 
tiskové zprávy. Ve videozpravodajství 
se kromě aktualit můžete seznámit 
s činnostmi jednotlivých odborů úřadu 
a zhlédnout záběry z již proběhlých akcí. 
Název facebookové stránky je Měst-
ský obvod Moravská ostrava a přívoz 
a videozpravodajství funguje na hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz.

 Dalibor mouka 
 (nezávislý za Hnutí Ostravak)



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

ObvOd investuje dO atletické 
průpravy dětí v mateřinkách 

ŽáCI ZáKLADNÍCH ŠKOL VyJELI 
DO pŘÍrODy ZA ZDrAVÍM 

Městský obvod se v loňském roce již 
potřetí rozhodl podpořit pohybovou 
průpravu dětí v mateřských ško-
lách městského obvodu nad rámec 
výchovně vzdělávacích programů 
projektem Atletické školky a vyčle-
nit v rozpočtu městského obvodu na 
její realizaci částku ve výši 500 tisíc 

korun na školní rok 2015/2016. Ne-
investiční příspěvek může vedení 
mateřských škol použít podle svého 
uvážení na úhradu např. tělovýchov-
ného nářadí, atletických sad, spor-
tovních kurzů, plateb za pronájem 

tělocvičen, pořízení horolezecké 
stěny nebo prvků na školní zahradu 
a dalších. V letošním roce si jednot-
livé mateřské školy již pořídily na-
příklad kout s horolezeckou stěnou, 
žebřinami a šplhadly, nejrůznější 
zahradní prvky – prohazovadlo, 
hrad, tělovýchovné vybavení –, let-
ní lyže, minigolf, cvičební padáky, 
balanční pomůcky, dřevěnou sklu-
zavku, cvičební kruhy, míče, boby, 
atletické sady pro děti, koloběžky, 
nebo z prostředků hradily pronájem 
tenisové haly, výuku plavání či lyžo-
vání. „Jelikož se podpora a rozvíjení 
pohybové aktivity dětí setkává s pří-
znivým ohlasem jak ze strany ředite-
lek mateřských škol, tak ze strany ro-
dičů dětí, rozhodl se městský obvod 

v projektu Atletické školky pokračo-
vat a pro příští školní rok 2016/2017 
opět vyčlenil částku 500 tisíc korun, 
a to za stejných podmínek jako v le-
tošním školním roce,“ dodává sta-
rostka Petra Bernfeldová.

 (red)

C elkem 807 žáků ze sedmi 
základních škol obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz (ZŠ 

Gajdošova, Waldorfská ZŠ, ZŠ Gen. 
Píky, ZŠ Matiční, ZŠ Nádražní, ZŠ 
Ostrčilova a ZŠ Zelená) absolvovalo 
ozdravný pobyt v hotelu Reo Neo ve 
Vernířovicích na Jesenicku. Nedílnou 
součástí ozdravných pobytů, které 
byly zrealizovány v rámci programu 
Do přírody za zdravím I, bylo absol-
vování environmentálního programu, 
jehož cílem bylo zvýšit ekologické 
povědomí dětí a zlepšit jejich vztah 
k přírodě a krajině. Celkové náklady 
na projekt byly 3,179 milionu korun, 
z toho 2,525 milionu korun bylo hra-
zeno z dotace Státního fondu životní-
ho prostředí, městský obvod se podílel 
částkou 654 tisíc korun. „Koncem pro-
since 2015 si čistý horský vzduch užili 
žáci ZŠ Nádražní, dalších 547 žáků ze 
základních škol Ostrčilova, Zelená, 
Waldorfská a Gen. Píky absolvovalo 

desetidenní pobyt v hotelu ve Verní-
řovicích v prvních čtyřech měsících 
letošního roku,“ vysvětluje místosta-
rostka Lucie Feiková a dodává: „Jsme 
rádi, že se nám i letos podařilo získat 
dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a Ministerstva životní-

ho prostředí ČR a celkem 1110 dětí 
z našich mateřinek a základních škol 
mohlo v době, kdy Ostravu a okolí du-
sil smog a inverzní počasí, vyrazit do 
hor za čistým vzduchem.“

Sesterské projekty tohoto ozdrav-

ného pobytu byly ukončeny ke konci 
roku 2015. V listopadu loňského roku 
absolvovali žáci ZŠ Gebauerova díky 
projektu Do přírody za zdravím II 
pobyt v hotelu Cherry v malebné 
beskydské vesnici Horní Bečva. V po-
lovině prosince byly ukončeny také 
ozdravné pobyty dětí z mateřských 
škol městského obvodu, které se ko-
naly na stejném místě a byly zreali-
zovány prostřednictvím projektu Do 
přírody za zdravím III. Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz přispěl na 
všechny tři projekty částkou 745 tisíc 
korun. Kromě finanční spoluúčasti 
centrální obvod projekty, které se 
konají za finanční podpory SFŽP ČR 
a MŽP, předfinancuje. (hal)

„Projekt je realizován za finanční 
podpory SFŽP ČR a MŽP.“

Badatelé 
z Nádražní 
V  jarních dnech se naši žáci vydali za po-
znáním  do  Beskyd.  Přírodovědná  exkurze 
v rámci projektu Mladý badatel byla zamě-
řena na ochranu lesního ekosystému. Žáci 
pozorovali živočichy a rostliny a svá pozo-
rování zaznamenávali. Navštívili Hranickou 
propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
kde mohli porovnat ekostystém lesa a jes-
kyně.  Do  školy  všichni  dorazili  s  hlavou 
plnou  novinek  a  zajímavostí,  které  by  při 
běžné  výuce  jen  těžko  zjišťovali.  V  rámci 
projektu čeká žáky další badatelská výpra-
va, která je plánována v květnu, a jejím cí-
lem bude flora a fauna Starých Hamer.

Projekt Mladý badatel, který je realizo-
ván  v  rámci  programu  Podpory  environ-
mentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty 
pro  školní  rok  2015/2016,  si  klade  za  cíl 
podpořit na naší škole badatelsky oriento-
vané vyučování přírodovědných předmětů, 
i mimo ně. Projekt byl podpořen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.
 Zuzana holubová

Velikonoční 
jarmark 
V úterý 22. března se v Základní škole Ostr-
čilova v prostorách školní družiny uskuteč-
nil velikonoční jarmark, spolu s velikonoč-
ními dílničkami, kde naši nejmenší společně 
s rodiči načerpali inspiraci, jak vyzdobit ve-
likonoční vajíčka, zajíčky, věnečky, kuřátka. 
Všechny příchozí  jsme vítali naším veliko-
nočním sloganem: „Pokud máte peněz dos-
ti, nechybí vám cit a vkus, jste k nám zváni 
vzácní  hosti,  změňte  chůzi  v  rychlý  klus! 
Oblečení zajíčci, věnečky a vejce malované, 
proto rychle spěchejte, čekáme a jdeme na 
to, milá mámo, milý táto!“
   vychovatelky Šd 

Jaro na Waldorfu 
Březen  v  naší  škole  byl  ve  znamení  školy 
v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vís-
ky Vernířovice v krásném i drsném prostře-
dí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly 
děti prvního i druhého stupně. 

A co se chystá? Chystáme vernisáž ori-
ginálních děl našich žáků, která se uskuteč-
ní 5. května v 16 hodin v Knihovně města 
Ostravy  v  pobočce  Přívoz.  Práce  budou 
vystaveny celý měsíc, proto se nezdráhej-
te zastavit. Další akcí  je zápis dětí do naší 
mateřské školy, plánovaný na 18. května od 
7 do 17 hodin. Nově příchozí děti zde čeká 
rodinné  prostředí  a  pozitivní  atmosféra. 
Výuka a rozličné činnosti probíhají formou 
nápodoby a zajímavých her,  třeba pečení. 
Děti  jsou  vedeny  k  samostatnosti  s  ohle-
dem  na  jejich  věk  a  zkušenosti.  Naučí  se 
vnímat umění, rozvíjet svou vlastní fantazii, 
dostanou podněty k tomu, aby se staly kre-
ativními  a  otevřenými.  Proniknou  s  námi 
pomocí  vyprávění  do  pohádkového  světa, 
které  je  propojeno  s  uměleckou  činností 
a vlastní aktivitou dětí. Chceme být co nej-
blíže přírodě, proto stále rozšiřujeme hřiště 
s ekologickými prvky. 

AlFi sobota
Koncem března se v prostorách MŠ Špálo-
va uskutečnila, za finanční podpory měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
AlFi  sobota  pro  děti  z  MŠ  a  AlFi  –  rané 
péče. Program, který připravila organiza-
ce AlFi ve spolupráci se speciálními peda-
gogy  této  mateřinky,  byl  doslova  nabitý 
zajímavými aktivitami, které nejen  rozví-
jely  dětskou  vizualizaci  i  komunikaci,  ale 
umožnily jim vyrobit si například jarní de-
korace. Pro rodiče byla připravena disku-
ze s Lenkou Gwozdzovou na téma komu-
nikace  a  alternativní  komunikace  u  dětí 
s autismem. Celá akce se setkala s velmi 
pozitivním  ohlasem,  ve  školce  panovala 
skvělá atmosféra, děti se s pomocí dospě-
láků zapojily do všech aktivit s nasazením 
a zaujetím. Poděkování za vydařenou akci 
patří především paní Mariánkové za mož-
nost ji pořádat v naší mateřské škole, zři-
zovateli  za finanční podporu,  rodičům za 
jejich účast, asistentkám za osobní nasa-
zení a všem ostatním za obětování víken-
dového dne pro dobrou věc. 

Jarmila Karnovská
ředitelka MŠ Špálova

Sbírka pro 
Ondrášek

Rodiče z MŠ Dvořákova a zaměstnanci úřa-
du  městského  obvodu  uspořádali  sbírky 
pro Mobilní hospic Ondrášek. Vybrané dary 
– oblečení, hračky, kabelky, obuv a další – 
budou prodány prostřednictvím charitativ-
ního obchodu Moment,   který sídlí  v  cen-
tru  na  náměstí  Msgre  Šrámka  5.  Výtěžek 
z prodeje obdrží Mobilní hospic Ondrášek, 
který poskytuje péči  lidem s vážným one-
mocněním, u nichž již není možná další léč-
ba a jejichž život se chýlí ke konci. Domácí 
hospicová péče jim umožňuje pobyt doma, 
v kruhu těch nejbližších, a je obrovským da-
rem nemocným i jejich blízkým.

Moment má v našem městském obvodu 
i charitativní obchod Kola pro Afriku. Zapoj-
te se i vy a pomozte potřebným!

Starostka Petra Bernfeldová (na pro-
střední fotografii vpravo) převzala 
záštitu nad 8. ročníkem mezinárod-
ního festivalu architektury, desig-
nu a umění ARCHIKULTURA 2016, 
jehož zahájení se konalo v Domě 
umění Galerie výtvarného umění 
v Ostravě. Výstava prezentuje práce 
dublinského ateliéru. 

2	 Život	v	centru	 Květen	2016

Žáci základních škol obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve Vernířovicích na Jesenicku.

Mateřinky mají nové hrací prvky.

nedílnou součástí 
ozdravných pobytů byl 
environmentální program

500 tisíc korun vyčlenil 
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Prázdninový 
provoz mateřinek 
Zápis dětí do mateřských škol pro prázdni-
nový provoz se koná ve středu 25. května 
v době a místě provozu jednotlivých ma-
teřských škol. Úhrada za předškolní vzdě-
lávání a stravné pro prázdninový provoz 
bude provedena v den zápisu.

Provoz mateřských škol v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je v čer-
venci a srpnu rozložen tak, aby děti, které 
z vážných důvodů nemohou trávit prázd-
niny s rodinou, mohly navštěvovat svou 
mateřskou školu, případně náhradní ma-
teřskou školu (kromě 29.–31. srpna). 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání během prázdninového provo-
zu si rodiče musí v předstihu vyzvednout 
ve své mateřské škole, případně stáhnout 
z webových stránek mateřské školy nebo 
městského obvodu. Bude-li rodič hlásit své 
dítě do více mateřských škol v obvodu, je 
nezbytné mít přichystánu žádost o přijetí 
pro každou z nich samostatně. 
Provoz v červenci 
1.–15. 7. MŠ Blahoslavova 6 
1.–15. 7. MŠ Hornická 43A
1.–15. 7. MŠ Šafaříkova 9
18.–29. 7. MŠ Poděbradova 19
18.–29. 7. MŠ Lechowiczova 8
18.– 29. 7. MŠ Repinova 19 
Provoz v srpnu 
1.– 12. 8. ZŠaMŠ Ostrčilova 10  
(MŠ Josefa Lady)
1.–12. 8. MŠ Na Jízdárně 19a
1.–12. 8. MŠ Křižíkova 18
15.–26. 8. MŠ Dvořákova 4
15.–26. 8. MŠ Varenská 2a
15.–26. 8. MŠ Špálova 32
15.–26. 8. Waldorfská ZŠaMŠ (MŠ)
Ve dnech 29. až 31. srpna budou všechny 
mateřské školy uzavřeny z důvodu probí-
hajících příprav k zahájení školního roku 
2016/2017.

Uzavírka ulic 
Od 25. dubna do 8. května bude pokračo-
vat rekonstrukce kanalizace společně s re-
konstrukcí vodovodu v ulici Sadové, která 
v tomto období bude uzavřena od domu 
č. 1519 po křižovatku s ulicí Vítěznou. Ve 
dnech 9. až 13. května bude uzavřena ulice 
Na Bělidle od domu č. 1818 po křižovatku 
s ulicí Sadovou. 

Hledáme  
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo naopak 
chcete pomoci zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte o bližší informace 
třebovický útulek pro psy prostřednic-
tvím telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek 
je otevřen denně kromě pondělí od 10 
do 17 hodin. www.utulekostrava.cz a na 
facebooku na https://www.facebook.
com/utulekostrava.

Tradiční setkání oživilo i vystoupení dětí z pěveckého sboru Dvořáček (foto vpravo).

Ve středu 6. dubna ožilo centrum města majálesovým veselím, na Masarykově 
náměstí byl oficiálně zahájen dvaadvacátý ročník této studentské oslavy, jejíž 
start provázel nejen bohatý program, ale i vypouštění balonků. Po celý duben 
pak pokračoval tento festival několika dalšími kulturními akcemi po celé Ostravě. 
Vyvrcholením bude tradiční Majálesový průvod v maskách, který projde centrem 
Ostravy do Dolní oblasti Vítkovic 4. května. 

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.“ 

Hodinu 
dobrovolníkem 
Vyzkoušejte si roli dobrovolníka v progra-
mu s dětmi, lidmi s postižením a seniory. 
Přijďte 10. května v 15 hodin na workshop 
k dobrovolnictví ve Slezské diakonii, a to 
do Knihovny města Ostravy, hudebního 
oddělení (ulice 28. října 2). Tento projekt 
je financován z rozpočtu MV ČR a Morav-
skoslezského kraje. Workshop je zdarma, 
další info na tel. č.: 731 130 175, nebo e-mai-
lu: d.c@slezskadiakonie.cz. www.dcsd.cz, 
www.slezskadiakonie.cz

Nekrmte holuby 
Holubi, kteří činí problémy mnoha městům 
po celém světě, našli ideální podmínky pro 
život i v našem obvodu. A čím více jim život 
usnadníme, tím více holubů zde budeme 
mít. A s nimi i nepříjemný agresivní trus, 
který nejen narušuje vzhled, ale i poškozu-
je fasády a současně představuje význam-
né hygienické riziko pro obyvatele. Holubi 
sice nepřenášejí žádnou z dosud známých 
smrtelně nebezpečných nemocí (např. 
ptačí chřipku), ale jejich trus a peří, které 
se shromažďují na veřejných prostorech, 
tvoří ideální podmínky pro rozvoj a přenos 
mikrobů, plísní, parazitů a patogenů (např. 
salmonelózy). Nepřikrmujte proto holuby 
a nepodporujte tak jejich shromažďování 
a množení v našem městě. Městský holub 
je vyřazen ze seznamu ptačích druhů, kte-
ré jsou chráněny zákonem. 

Pomáhej a tvoř! 
Navštivte v pátek 20. května na Masaryko-
vě náměstí v Ostravě akci s názvem Pomá-
hej a tvoř a pomozte tak získat organizaci 
ADRA finanční prostředky na školení dob-
rovolníků, kteří následně budou pomáhat 
dětem a seniorům. Stačí, když se zapojíte 
do výtvarných nebo hudebních worksho-
pů. Pro děti zde nebudou chybět hry ani 
malování na obličej. Akce, kterou pořádají 
studentky Střední umělecké školy v Ostra-
vě, se koná za podpory městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

S oučástí  pravidelného  setkání 
zástupců  vedení  městského 
obvodu  s  řediteli  příspěvko

vých  organizací  městského  obvo
du,  které  se  tentokrát  uskutečnilo 
7.  dubna  v  klubu  Parník,  bylo  také 
poděkování  pedagogům.  „Myslím, 
že je třeba neustále připomínat, o jak 
náročné povolání jde. Práce učitelů, 
na jejichž bedrech leží obrovská zod
povědnost,  je  pod  neustálým  drob
nohledem  společnosti,  která  na  ně 
klade  stále  větší  a  větší  nároky.  Ve
lice  si  cením  toho,  že  ve  školách  na 
území našeho obvodu působí osob

nosti, které  jsou schopny a ochotny 
dávat do svého povolání kus srdce,“ 
říká místostarosta Vít Macháček,  je

hož  těší,  že  skvělou  práci  pedagogů 
z  Moravské  Ostravy  a  Přívozu  oce
nilo  také  vedení  statutárního  města 
Ostravy a vedení Moravskoslezského 
kraje. „Za dlouhodobou tvůrčí peda

gogickou činnost byla při příležitosti 
Dne  učitelů  oceněna  ředitelka  Ma
teřské  školy  Lechowiczova  Jindřiška 
Nejedlá,  a  to  jak  vedením  kraje,  tak 
vedením  statutárního  města  Ostra
vy,“  pokračuje  Vít  Macháček.  „Jako 
výrazné pedagogické osobnosti byly 
zástupci  města  oceněny  Iva  Chad
zipanajotidisová, ředitelka Mateřské 
školy Hornická, a Jana Krupová, uči
telka  ze  Základní  školy  Matiční.  Do 
stejné školy směřovalo také ocenění 
za dlouholetou práci ve školství, kte
ré  převzala  paní  učitelka  Květoslava 
Kolářová.“

Představujeme okrskáře

PřílEžItOst K PODěKOváNí

Bezpečnost

David Boog
okrsek A 12

Městský  obvod  Moravská  Ostrava 
a  Přívoz  zřídil  během  posledních 
dvou  let  na  jedenácti  místech  ob
vodu  stanoviště  podzemních  a  po
lopodzemních  kontejnerových  stá
ní.   „Obvod  je  bohužel  z  velké  části 
hustě  protkán  inženýrskými  a  tele
komunikačními  sítěmi,  takže  před 
jejich vybudováním probíhají vleklá 

a náročná jednání s dotčenými sub
jekty.  Kromě  toho  provádíme  prů
běžně opravy kontejnerových stání, 
která  jsou  technicky  nevyhovující 
nebo  mají  nedostatečnou  velikost 
pro  umístění  kontejnerů  na  sepa
rovaný odpad. V  letošním roce byla 
vytipována  další  tři  nová  mís ta  pro 
vybudování  kontejnerových  stání, 

a  to v ulicích Vítězná, Zelená a Ver
dunská. Nová kontejnerová stání pro 
separovaný odpad zde budou vybu
dována nejpozději do konce listopa
du letošního roku. I nadále budeme 
hledat  možnosti,  jak  toto  efektivní 
nakládání s odpady zavést v dalších 
místech,“  uvedl  místostarosta  Dali
bor Mouka.

Chcete  poznat  nová  místa  nebo  se 
podívat  tam,  kde  to  již  znáte,  a  rádi 
byste  se  tam  vrátili  znovu?  Tak  tedy 
pojeďte  s  námi  ve  středu  25.  květ
na  na  zájezd  do  pivovaru  Radegast 
v  Nošovicích  a  na  Hukvaldy. V  ceně 
je  doprava  a  vstup  do  expozice  Tro
pic  Hukvaldy.  Vstup  do  pivovaru  si 
hradí  účastníci  zájezdu  sami.  Před
pokládané  vstupné  pro  seniory  do 
70 let činí 120 korun, nad 70 let 65 ko
run.  Program  bude  pestrý  a  zajisté 
si každý vybere to své. Tak neváhejte 
a přihlaste se osobně v ulici Nádražní 
110/970,  Moravská  Ostrava  a  Přívoz, 
2.  poschodí,  kancelář  č.  403,  nebo 
telefonicky:  599  442  649.  Kapacita  je 
omezena.  Zájezd  organizuje  odbor 
sociálních  věcí,  oddělení  sociálních 
služeb. 

Nová koNtejNerová stáNí

seNioři Pojedou 
Na zájezd

skvělou práci našich 
pedagogů ocenilo i město 
a kraj

Okrsek  je  ohraničen  ulicemi  Vít
kovickou,  Senovážnou,  28.  října 
a Na Karolíně. Z menší části je tvo
řen  obytnými  domy,  z  větší  části 
komerční  zástavbou,  jsou  zde  za
stávky  MHD,  autobusové  i  vlakové 
nádraží,  obchodní  centra,  Celní 
úřad. V  okolí  Frýdlantských  mostů 
dochází k narušování veřejného po

řádku  osobami  bez  přístřeší,  které 
konzumují  alkohol,  vandaly,  spre
jery a osobami kouřícími na zastáv
kách.  Je  třeba  řešit  také  parkování 
vozidel v pěší zóně v okolí nákupní
ho centra a parkování vozidel v zá
kazu vjezdu v ulici Vítkovické. 

 
Ulice v okrsku
28.  října  –  od  křižovatky  z  ulicí  Se
novážnou  po  ulici  Porážkovou; 
Cingrova – od Frýdlantských mostů 
po  ulici  Senovážnou;  Důlní,  Frý
dlantská,  Jantarová,  K  Šalomounu, 
K  Trojhalí,  Karolínská;  Místecká  – 
od ulice Železárenské po ulici Cin
grovu;  Na  Prádle,  náměstí  Biskupa 

Bruna; Porážková – od ulice 28. říj
na po ulici Senovážnou; Senovážná, 
Těžařská, Vítkovická. 
 

Okrsek  je  ohraničen  ulicemi 
28.  října,  Bozděchovou,  přes  sad 
Dr.  Milady  Horákové,  Sládkovou, 
Porážkovou,  Senovážnou.  Jeho 
součástí  je  panelová  i  cihlová  zá
stavba a dva parky. Nachází se zde 

Městská  nemocnice  OstravaFi
fejdy, točna trolejbusů a autobusů 
MHD,  sportovní  hala  Bonver  Aré
na,  stanice  HZS  MSK,  nově  vybu
dované  Integrované  bezpečnostní 
centrum  MSK  a  mnoho  soukro
mých firem, restaurací a prodejen. 
Problémy  často  způsobují  občané 
bez přístřeší v okolí zastávky MHD 
trolejbusů  na  náměstí  Republiky 
a  u  městské  nemocnice,  kde  do
chází  k  narušování  veřejného  po
řádku.  Na  sídlišti  Fifejdy  je  třeba 
často  řešit  volný  pohyb  psů.  Na 
hranici  okrsku  v  sadu  Dr.  M.  Ho
rákové  se  poměrně  často  objevují 
injekční stříkačky, což má přímou 

souvislost  se  zvýšeným  pohybem 
podezřelých osob. 

Ulice v okrsku
28.  října  –  od  náměstí  Republiky 
po  ulici  Bozděchovu;  Bozděchova, 
Cingrova  –  od  ulice  Senovážné  po 
ulici  Českobratrskou;  Cingrův  sad, 
Červeného  kříže,  Českobratrská, 
Garážní,  Hornopolní  –  od  náměstí 
Republiky  po  ulici  Sládkovu;  Ja
novského,  Kafkova,  Kounicova,  Na 
Fifejdách,  náměstí  Republiky,  Ne
mocniční,  Odboje,  Porážková,  sad 
Dr.  Milady  Horákové,  Senovážná, 
Sládkova, U Kluziště, Varenská – od 
Hornopolní po ulici Sládkovu. 

Kamila Feiková
okrsek A 13



AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Arbesova 1059/9 garáž 17 m²
28. října 1516/106 267,69 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
Poštovní 1118/10 123,19 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
Puchmajerova 1799/9  94,96 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Tyršova 1761/14 178,15 m²
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4	 VOLNÝ	ČAS	 Květen	2016

•  Měsíční zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  •  náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava  •  Reg. č. MK ČR E 12817 – PP.  •  Číslo 05/2016  •  vyšlo: 29. 4. 2016
•  Předseda redakční rady: starostka Petra Bernfeldová  •  Redakce: Litera, literatky@literatky.cz  •  Foto: Adolf Horsinka  •  Vydavatelské služby: MAFRA a.s. 
•  Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová  •  Rozšiřuje: Česká pošta  •  Bezplatné

Navštivte o prázdNiNách olympijský park

Třetí ročník Night Run Ostrava rozzářil nábřeží Ostravice… Foto: Archiv night run (1), Zdeněk Kamrla (2)

Mezinárodní den 
rodiny 
Ve dvanácti městech České republiky oslaví 
15. května desítky neziskových organizací, 
které poskytují služby pěstounům, Mezi-
národní den rodiny. Poprvé tento svátek 
rodiny oslaví také Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka, a to v pátek 20. května 
od 16 hodin. Pro děti i dospělé je připraven 
pestrý zábavný program a chybět nebudou 
ani informace o pěstounské péči, která je 
stěžejní součástí práce RK Chaloupka.

K vyhlášení Mezinárodního dne rodiny 
došlo poprvé v roce 1992 na valném shro-
máždění Organizace spojených národů. 
Tato každoroční pozornost věnovaná rodi-
nám odráží důležitost, kterou mezinárodní 
společenství připisuje rodinám jako základ-
ním jednotkám společnosti, právě tak jako 
jeho zájem o situaci rodin ve světě. Rodina 
si zaslouží pozornost nás všech zvláště 
v době, kdy se naše společnost stále více 
individualizuje. Proto je třeba se významu 
rodiny věnovat, navracet se k její tradiční 
podobě a připomínat si její význam také 
pomocí tohoto svátku. Po celé České repub-
lice se 15. května už tradičně konají oslavy 
Dne rodiny, které nabízejí pestrou škálu 
rodinných odpolední s hrami a soutěžemi. 
 hana Čašová, manažerka rkc chaloupka

Maminkám
Ve středu 11. května od 9.30 do 11 hodin 
se v poradně Cesta těhotenstvím (Česko-
bratrská 13) uskuteční bezplatná beseda 
o přirozeném porodu s porodní asistentkou 
Zuzanou Švancerovou. Kontakty pro přihlá-
šení e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605 329 232. 

Rodičům a dětem
Den dětí můžete letos oslavit také v porad-
ně Cesta těhotenstvím, kde si 1. června od 
9.30 do 11 hodin můžete s dětmi vyzkoušet 
hry rozvíjející psychomotoriku dětí od 2 let 
pod vedením speciální pedagožky Jany Ma-
cečkové. Program je zdarma. Z kapacitních 
důvodů je nutné přihlášení předem. 
 více na www.dlanzivotu.cz

dobrovolnictví
Dobrovolnictví v Charitě Ostrava je způso-
bem, jak se zapojit do pomoci druhým lidem 
v nepříznivé životní situaci. Dobrovolníkem 
v Charitě Ostrava se může stát kdokoli starší 
15 let. Zájemci se mohou dozvědět více na 
webu www.ostrava.charita.cz/dobrovolni-
ci/, nebo prostřednictvím e-mailu: veroni-
ka.curylova@charita.cz, tel.: 733 676 692.

Závod gymnastek
V sobotu 7. května se v ostravské hale Sa-
reza bude konat jubilejní 20. ročník soutě-
že moderních gymnastek o Pohár města 
Ostravy s mezinárodní účastí. „Závodu se 
pravidelně účastní kluby nejen z Česka, ale 
i Polska, Slovenska, Ukrajiny a Maďarska,“ 
hlásí Hana Kyšková Nadkanská z pořáda-
jícího klubu MG SSK Vítkovice. Do soutěže 
se zapojí zhruba sto gymnastek všech věko-
vých ročníků.

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v květnu dožívá 90 a více let:
Pavel Alakša, Frýda Beranová, Ludmila Bukovcová, Jiřina Dohnalová, Anna 
Duničková, Josef Gába, Hildegarda Gelová, Karel Herzlík, Markéta Hoferová, 
Svatava Jonková, Františka Kaspříková, Antonie Kosíková, Anna Madusioková, 
Emilie Morská, Anna Plutová, Milan Podzemný, Marie Přecechtělová, Anna 
Salfická, Bedřiška Šrámková, Vlasta Tylšová, Danuška Valachová, Žofie 
Vávrová, Irena Volfová

Hned  na  třech  místech  v  centru 
Ostravy  najdete  stanoviště  Olym-
pijského parku. První bude na Ma-
sarykově  náměstí,  druhý  na  Černé 
louce a třetí v  loděnici u Ostravice. 
Na  Masarykově  náměstí  si  zájem-

ci  budou  moci  vyzkoušet  některé 
z olympijských disciplín stejně jako 
na  Černé  louce,  kde  se  navíc  ná-
vštěvníci  mohou  těšit  na  přenosy 
z  olympiády  i  na  večerní  hudební 
program,  například  v  rytmu  bra-

zilské  samby.  U  řeky  pak  vznikne 
příjemná  relaxační  zóna  doplněná 
sportovními  aktivitami.  Samozřej-
mostí  budou  přímé  přenosy  dis-
ciplín  z  LOH  v  Riu,  v  celém  areálu 
nebude  chybět  dostatek  stánků 
s  občerstvením. V  rámci  programu 
je připraveno i několik autogramiád 
významných  sportovců  a  olympio-
niků našeho kraje. 

dětské dopravní 
hřiště 
Dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici 
v Ostravě-Přívoze, které je určeno dětem 
od tří do patnácti let, se v dubnu opět 
otevřelo veřejnosti. O akcích pro veřej-
nost naleznete informace na webových 

stránkách Městské policie Ostrava v sek-
ci Plánované akce. Na dětské dopravní 
hřiště jsou zváni všichni příznivci cyklis-
tiky i úplní nováčci v tomto sportovním 
odvětví, kteří se chtějí v bezpečí doprav-
ního hřiště naučit správné jízdě.

Zelená linka 
městské policie
Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 
lze bezplatně a nepřetržitě (24 hodin den-
ně) nahlásit závadu či poškození veřejně 
prospěšného zařízení. Například závady 
na dopravním značení, poškozené la-
vičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, 
nefunkční veřejné osvětlení nebo signa-
lizační zařízení křižovatek, závady roz-
vodných a vodovodních sítí, neschůdnost 
chodníků či neupravenou veřejnou zeleň. 
Občané mohou na této lince oznámit také 
černé skládky nebo nález uhynulých zví-
řat. Zelená linka neslouží k oznamování 
událostí, kdy je bezprostředně ohrožen 
život, zdraví či majetek, a kdy dochází 
k protiprávnímu jednání. Pro oznámení 
těchto událostí jsou určeny linky tísňové-
ho volání 150 – Hasičský záchranný sbor 
ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 
158 – Policie ČR, 112 – Jednotné evropské 
číslo tísňového volání, 156 – Městská poli-
cie Ostrava. 

V sobotu  16.  dubna  v  podve-
čer  se  na  Masarykově  ná-
městí  shromáždily  doslova 

stovky  nadšenců  běžeckých  závo-
dů,  mezi  nimiž  nechyběli  ani  zá-
stupci  našeho  obvodu,  včetně  sta-
rostky  Petry  Bernfeldové.  Konal  se 
zde již 3. ročník akce Night Run Os-
trava, jejímž cílem je rozsvítit město 
prostřednictvím  běžců  se  svítilna-
mi.  Účastníci  měli  možnost  vybrat 
si  hned  z  několika  tras.  Odpoledne 
vyběhly  na  trať  děti  v  rámci  Kids 

Cupu, celé rodiny se pak mohly zú-
častnit  nezávodního  dvoukilomet-
rového běhu, počet a věk členů rodi-
ny nebyl omezen. Hlavní závody se 

konaly  večer.  Běžel  se  Avon  běh  na 
podporu žen s bojem proti rakovině 
prsu v délce 5 km a závodníci star-
tovali také v rámci pětikilometrové-
ho závodu s názvem Rodinný team 
(jedna  dospělá  osoba  a  jedno  dítě 
do  15  let).  Finálovým  závodem  byl 

noční  zážitkový  běh  na  deset  kilo-
metrů Night run pro všechny běžce, 
kteří  si  chtěli  užít  atmosféru  města 
jen  za  svitu  čelovek. „Jsme  rádi,  že 
na  území  našeho  obvodu  probíhají 
tyto  prospěšné  akce  a  i  nadále  bu-
deme  jejich  konání  rádi  podporo-
vat,“ řekla po skončení závodu sta-
rostka Petra Bernfeldová. Pokud jste 
nestihli Night run Ostrava, neváhej-
te a přijďte si zaběhat třeba na Rain-
bow run 21. května, start je v Dolní 
oblasti  Vítkovic,  nebo  na  4.  ročník 
Českého běhu žen 28. května. Start 
i cíl bude u obchodního centra Nová 
Karolina.  Obě  akce  se  uskuteční 
i  díky  podpoře  městského  obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

přijďte si zaběhat na 
rainbow run nebo Český 
běh žen!

OBVOd pOdpORUJe BěžeCKé ZáVOdy 

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

hornopolní 2851/49  
3+1, 67 m2

2. nadzemní podlaží,  
balkon na sídlišti fifejdy 

Dostojevského 1079/3 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 3+1, 0+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Na Fifejdách 1559/1 1+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
Úprkova 1+1, 2+1

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

puchmajerova 1799/9 
94 m2

prodejna na pěší zóně  
v centru města 

5.–21. 8. 2016
www.olympijskeparky.cz
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