
ÚVODNÍK ZPRÁVY

Služba Senior express, kterou městský 
obvod zavedl od ledna letošního roku, 
se setkala s nebývale pozitivním ohla-
sem obyvatel a také se stále rostoucím 
zájmem klientů. Ti posléze projevili 
zájem o další rozšíření provozu, a to 
nejlépe o úterý, a také o posunutí pro-
vozní doby od 6.30 do 16 hodin. „To, 
že se obvodem nově zavedená služba 
setkala s takovou reakcí a je natolik 

využívaná, nás velmi těší. Na základě 
zmíněných požadavků proto vedení 
obvodu schválilo od 1. července nový 
provozní řád, takže v pondělí a ve stře-
du bude Senior express klientům k dis-
pozici od 6.30 do 16 hodin a v úterý 
a čtvrtek od 6.30 do 12 hodin, s výjim-
kou státem uznávaných svátků. Rozší-
řením provozní doby sice náklady na 
provoz této služby vzrostou zhruba 

o polovinu, ale jsme přesvědčeni, že 
jde o dobrou a smysluplnou investici 
do spokojeného života našich dříve 
narozených spoluobčanů,“ upřesňuje 
starostka Petra Bernfeldová a dodává, 
že další úpravy se týkají evidence ob-
jednávek. Minimální doba, ve které si 
klient může objednat jízdu, se zkracuje 
ze dvou na jeden den a jízdu si může 
objednat maximálně tři dny v měsíci. 

Rozšiřujeme služby senioR expRessu

PÍsečNÁ PlÁž V ceNtRu města 

Slavnostní otevření písečné pláže provázelo sluníčko. Jak jinak…
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Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,

pRázdninová tRamvajová výluka
Rekonstrukci ulice Nádražní, která 
se v právě prováděné druhé eta-
pě přesunula mezi ulice Stodolní 
a 28. října, provázejí komplikace 
při průjezdu centrem města, ne-
snadný pohyb chodců i tramvajové 
výluky. Ta nejrozsáhlejší je kvůli re-
konstrukci kolejiště naplánována na 
období od 25. července do 27. srp-
na. „Prosíme o trpělivost a shoví-
vavost nejen obyvatele obvodu, ale 
také jeho návštěvníky, kteří se k nám 

vypraví v souvislosti s rozmanitými 
letními projekty, na jejichž realizaci 
se obvod podílí. Potíže související se 
stavebními pracemi jsou sice nepří-
jemné, ale nezbytné. Stav této hlavní 
tepny centra Ostravy zásadní změ-
nu k lepšímu opravdu vyžadoval,“ 
říká Petra Bernfeldová, starostka 
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz, a připomíná, že poboč-
ka Ostravského informačního servi-
su, která tradičně sídlila u zastávky 

Elektra, v souvislosti s uzavřením 
Nádražní přesídlila do budovy rad-
nice obvodu. 

Ve druhé polovině roku půjde 
projekt rekonstrukce ulice Nádražní 
do finiše. V průběhu prázdnin bu-
dou pokračovat práce na kanalizaci 
a vodovodu, od 29. srpna do 20. lis-
topadu pak bude dokončována 
rekonstrukce vozovek a chodníků. 
Kolaudační řízení by mělo být zahá-
jeno 30. listopadu letošního roku.

začínají prázdniny, předěl mezi 
uplynulým a novým školním rokem, 
a s tím souvisí také ohlédnutí za vším, 
co se ve školství v té době přihodilo. Ve 
školách a školkách na území Moravské 
Ostravy a Přívozu došlo během té doby 
k několika pozitivním momentům, 
o nichž bych se chtěl zmínit. Rád 
bych ještě jednou poblahopřál 
k významnému výročí Mateřské 
škole Šafaříkova, která si připomněla 
40. výročí svého vzniku, Mateřské 
škole Dvořákova, jež oslavila 30 let od 
svého založení, i Waldorfské mateřské 
a základní škole, pro níž byl školní 
rok 2015/2016 už dvacátým pátým 
v její historii. Finanční podpora oslavy 
těchto jubileí však rozhodně nebyla 
jedinou investicí, která do sféry školství 
směřovala.
Na projekty našich škol a školek bylo 
v uplynulém školním roce z rozpočtu 
vyčleněno 560 tisíc korun, obvod 
podpořil také pořádání výchovných 
koncertů pro žáky základních škol 
a rozvoj atletických aktivit v mateřských 
školách. Do historie školství v našem 
obvodu se zcela jistě výrazně zapíše vznik 
autistické třídy, která byla ve školním 
roce 2015/2016 zřízena v Mateřské škole 
Špálova. Jde o výjimečnou záležitost, jež 
se setkala s pozitivním ohlasem rodičů 
i odborníků zaměřených na speciální 
vzdělávání, a mě těší, že k této doslova 
přelomové události došlo právě nyní 
a právě v obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. 
Ovšem nyní jsou před námi dva měsíce 
prázdnin. Užijte si je a nezapomeňte, 
že mnoho školních hřišť je nejen 
v červenci a srpnu, ale také v jiných 
měsících roku k dispozici veřejnosti. 
Vzhledem k tomu, že většina těchto 
sportovišť a školních zahrad prošla 
v nedávném čase nákladnými 
rekonstrukcemi, na jejichž realizaci 
se obvod finančně podílel, nabízejí 
skvělé podmínky k příjemnému 
a smysluplnému trávení volného času 
pod širým nebem. Budu rád, když tuto 
možnost využijete! Sportujte, bavte 
se, odpočiňte si, prostě prožijte skvělé 
prázdniny plné radosti!

 Vít macháček
 místostarosta (Ksčm)

Olympijský park 
Ostrava 2016 
Letní olympijské hry v rio de Janeiru za-
čínají už 5. srpna. a společně s nimi se ve 
velké sportoviště promění i Masarykovo 
náměstí v centru ostravy. a nejen ono! 
více informací o programu olympijského 
parku ostrava a také o rozličných aktivi-
tách spojených s touto největší kulturně-
-sportovní akcí v Moravskoslezském kraji 
naleznete na titulní straně přílohy toho-
to vydání zpravodaje Centrum. 

Den seniorů
Městský obvod Moravská ostrava a pří-
voz zve seniory na tradiční setkání u pří-
ležitosti dne seniorů. oblíbená akce se 
uskuteční ve středu 21. září 2016 v domě 
kultury města ostravy. a aby se oslav 
mohl zúčastnit opravdu každý, budou se 
konat hned dvakrát v jeden den, poprvé 
od 12.30 do 14.30 hodin a podruhé od 16 
do 18 hodin. Účastníci se mohou těšit na 
vystoupení dětí, taneční show, na nejvěr-
nějšího českého imitátora slavného zpě-
váka Elvise v podání Elvis revival nebo na 
Stanley‘s dixie Street Band. Jako každý 
rok ani letos nebude chybě občerstvení 
a dárek pro každého účastníka. vstu-
penky je možné získat zdarma od 7. září 
v pracovních dnech v kanceláři Terezy 
zajacové, Nádražní 110, odbor sociálních 
věcí, tel. č.: 599 442 649.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní vítání občánků. akce se mohou 
zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trva-
lý pobyt na území našeho obvodu. pro 
děti narozené v uplynulých měsících se 
koná vítání občánků v sobotu 8. října. 
Ti, kteří neobdrželi písemnou pozván-
ku, se mohou přihlásit do 24. září na 
oddělení matriky a ohlašovny, osobně 
v kanceláři č. 15 nebo telefonicky na tel. 
č. 599 442 855. pro děti, které se zúčast-
ní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina. 

V polovině června se část Masa-
rykova náměstí v centru Ost-
ravy změnila v písečnou pláž, 

která je ideálním místem pro beach 
volejbal, dětské plácání báboviček 
a stavění hradů i pro odpočívání v le-
hátkách a houpacích sítích nebo pro 
posezení v kavárničce Pod šapito. 

„Akci Písek v centru jsme vymysleli 
už loni. Naším cílem bylo – jak jinak – 
oživení centra, o které tolik usilujeme. 
Tenkrát jsme chtěli v bermě řeky Os-
travice vytvořit písečnou pláž a rela-
xačně-sportovní zónu na celé léto, ale 
kvůli protipovodňové ochraně nám 
nakonec byla umožněna pouze jedno-
denní akce s názvem Rozmarné slav-
nosti Ostravice. Na úspěšnou loňskou 
premiéru těchto slavností jsme letos 
v červnu navázali druhým, ještě úspěš-
nějším ročníkem, ale od myšlenky na 
písečnou pláž v centru města jsme 

ani tak neustoupili. Jako ideální mís-
to bylo vybráno Masarykovo náměstí 
v místě, kde bývá zimní kluziště,“ uvá-
dí starostka obvodu Petra Bernfeldová 
a podotýká, že iluzi písečné pláže se 
nakonec podařilo vytvořit díky 210 tu-
nám písku. „Jsem ráda, že jsme s touto 
myšlenkou nadchli spoustu lidí, kteří 

nám pomohli finančně, materiálně 
nebo svou vlastní aktivitou. Poděko-
vání patří našim hlavním partnerům, 
tedy statutárnímu městu Ostravě 
a Olympijskému parku Ostrava, a také 
ostatním – Centru kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava a Přívoz, Technic-
kým službám MOaP a společnostem 
Písek Ostrava, Decathlon, Šindler, De-

fendit a mnohým dalším. Na naši pláž 
srdečně zvu všechny obyvatele centra 
i jeho návštěvníky a doufám, že si ji 
během léta užijí děti, dospělí, senioři, 
sportovci i kulturní nadšenci.“ 

Beach volejbalové hřiště, které je 
k dispozici zdarma, je možné si re-
zervovat na adrese pisekvcentru@se-
znam.cz. Otevřeno je každý den od 9 
do 22 hodin, pokud je příznivé počasí 
nebo není ohlášen doprovodný pro-
gram. K dispozici jsou uzamykatelná 
šatna, toalety a sprcha se studenou vo-
dou na opláchnutí nohou. Za zapůjče-
ní míče je vybírána záloha 100 korun. 

Písek v centru bude na Masarykově 
náměstí až do konce prázdnin a na-
bízet bude širokou škálu sportovních, 
kulturních i relaxačních aktivit. V srp-
nu bude hřiště předáno Olympijskému 
parku Ostrava 2016, který tu bude mít 
jedno ze svých tří stanovišť.  (pon)

210 tun písku  
na Masarykově 
náměstí!

Prodej bytů 
Městský obvod Moravská ostrava 
a přívoz vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej volných bytů v ulicích Ha-
vířská 13 (1+1), Janovského 7 (2+1), 
Senovážná 4 (1+1), Spodní 28 (2+1), 
tří bytů v ulici 28. října 106 (0+1, 
1+1, 1+1) a dvou bytů v ulici ver-
dunské 11 (1+1, 2+1). obálky s na-
bídkami je nutné doručit na Úřad 
městského obvodu Moravská ost-
rava a přívoz nejpozději dne 19. září 
2016 do 17 hodin na adresu nám. dr. 
E. Beneše 555/6, ostrava-Moravská 
ostrava, pSČ 729 29. podrobné in-
formace o podmínkách výběrového 
řízení naleznete na www.moap.cz 
a www.nemovitostimoap.cz



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

Otevřená škOlní hřiště

OCENěNÍ pEDAgOgů, žáKů 
I DěTÍ Z MATEŘINEK

Na provoz otevřených hřišť získal 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz pro své školy dotaci ve výši 
464 tisíc korun, které budou využity 

např. na platy správců hřišť, opravy 
stávajícího sportovního vybavení či 
nákup nového. Do projektu Otevřená 
hřiště v Moravské Ostravě a Přívozu je 

zapojeno šest základních škol obvodu 
– Gajdošova, Gen. Píky, Matiční, Ná-
dražní, Ostrčilova a Zelená a dvě ma-
teřské školy – Hornická a Varenská.

U ž od roku 1999 vedení 
městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz každo-

ročně vyhlašuje Žákovskou osobnost. 
Od roku 2005 jsou oceňováni i uči-
telé roku a čtvrtým rokem také děti 
z mateřských škol městského obvo-
du. Letošní slavnostní akt, při němž 
byly oceněny dětské, žákovské i pe-
dagogické osobnosti školního roku 
2015/2016, se konal počátkem června 
v klubu Atlantik. Poděkování a dárky 
všem oceněným osobně předali mís-
tostarosta Dalibor Mouka a předsed-
kyně školské komise Eva Pašková. 

„Děkujeme všem pedagogům za 
jejich kvalitní práci a dětem ze zá-
kladních a mateřských škol za to, že 
mají chuť se vzdělávat a věnovat se 

spoustě aktivit, jimiž nedělají radost 
jen svým rodičům a pedagogům, ale 
svými úspěchy reprezentují i náš 
obvod. Je skvělé, že zde máme tolik 

nadaných, talentovaných a cílevě-
domých dětí, z nichž jsme jen velmi 
těžce vybírali vítěze. Všem do dalších 
let přeji hodně energie, síly a přede-
vším nápadů,“ řekl Dalibor Mouka.
Ocenění pedagogičtí pracovníci:
-  Jarmila Dymanusová, MŠ Blahosla-

vova 6

- Gabriela Jalůvková, MŠ Repinova 19
- Petra Nováková, MŠ Šafaříkova 9
-  Helena Hanousková, Waldorfská zá-

kladní škola a mateřská škola Ostrava
- Lucie Fialová, ZŠ Zelená 42
Ocenění žáci základních škol:
- Denisa Hlaváčková, ZŠ Gajdošova 9
- Adriana Polláková, ZŠ Gebauerova 8
- Dominik Kalouda, ZŠ Matiční 5
- Ping Li, ZŠ Nádražní 117
- Jakub Dungel, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 
-  Martin Miklas, Waldorfská základní 

škola a mateřská škola Ostrava
- Vojtěch Výtisk, ZŠ Zelená 42
Oceněné děti mateřských škol:
-  Kristýna Havlíčková, MŠ Dvořákova 4
-  Nela Marcaníková, MŠ Lechowiczova 8
-  Veronika Hudečková, MŠ Repinova 19

� Všem�blahopřejeme

Zahradní slavnost, 
hurá! 

Po celý rok provázely Mateřskou školu 
Lechowiczova různé akce, divadla, ex-
kurze, výlety, tvořivá odpoledne s ro-
diči, vystoupení, spousta sportovních 
aktivit. Ale zahradní slavnost s rodiči 
a pasování předškoláků, tak to je něco, 
na co se po celý rok nejen děti, ale také 
rodiče nesmírně těší. A opravdu jsme 
si to všichni užili! Děti byly v pátek 
10. června nejen pasovány, ale dosta-
ly také ručně vyrobenou keramickou 
medaili, pamětní knihu a tašku plnou 
předškoláckých dárečků a překvapení. 
Pak už byla na řadě prázdninová pís-
nička, píseň Den je slunečný, spousta 
barevných balonků letících vzduchem 
a především rozzářené oči všech dětí 
a dospělých, slzy dojetí i radosti.
 Radka Navrátilová,  
 Jindřiška Nejedlá

Ozdravné pobyty 
Deset mateřských škol obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz (Blahoslavova, 
Dvořákova, Hornická, Lechowiczova, 
Na Jízdárně, Poděbradova, Repinova, 
Šafaříkova, Špálova a MŠ při ZŠ Ostrči-
lova) se zapojilo do projektu Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského 
obvodu MOaP III. Celkem 421 osob, 
z toho 220 dětí a 201 osob dospělého 
doprovodu z řad zákonných zástupců 
– rodičů či prarodičů – vyjede v době 
od 1. října 2016 do 30. dubna 2017 do 
hor za čerstvým vzduchem. Cílem pro-
jektu je totiž prevence respiračních 
onemocnění u dětí předškolního věku. 
„Městský obvod na tento projekt získal 
dotaci z programu Moravskoslezského 
kraje s názvem Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/04/2015 a na spolufinan-
cování projektu se rovněž podílí sta-
tutární město Ostrava. Jsme rádi, že 
děti z našich mateřinek můžeme poslat 
v době topné sezony alespoň na čas 
do prostředí s čistým ovzduším,“ říká 
starostka Petra Bernfeldová. Celkové 
náklady projektu činí zhruba 3,3 milio-
nu korun, z toho dotace kraje 600 ti-
síc korun a spolufinancování ze strany 
MOb MOaP rovněž 600 tisíc korun. Sta-
tutární město Ostrava prostřednictvím 
Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší přispívá na projekt částkou 
2,088 milionu korun. 

Terénní 
práce 
Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz získal 
z Úřadu vlády ČR dotaci pro projekt 
Terénní práce, který byl zahájen 1. led-
na letošního roku a ukončen bude do 
31. prosince. Programu Podpora te-
rénní práce se městský obvod úspěšně 
účastní již od roku 2011. Cílem je zajiš-
tění a realizování specifické služby po-
skytované obcí v sociálně vyloučených 
romských komunitách nebo lokalitách. 
Ústřední osobou projektu je referent 
sociálních věcí, romský poradce, který 
vykonává agendu terénního pracovní-
ka a je součástí odboru sociálních věcí 
ÚMOb MOaP. Tento poradce se snaží ře-
šit nejrůznější problémy a tíživé životní 
situace s každým klientem nebo rodi-
nou individuálně. Celkové náklady pro-
jektu činí 355 tisíc korun a Úřad vlády 
ČR poskytl městskému obvodu dotaci ve 
výši 246 tisíc korun.

Výtvarka nás baví 

Až do 31. srpna si můžete prohlédnout 
práce dětí z výtvarného kroužku Netra-
diční výtvarné techniky, jenž pracuje ve 
školní družině ZŠ Matiční 5 pod vedením 
paní Dáši Novákové. Již 4. ročník výstavy 
s názvem Výtvarka nás baví naleznete ve 
Výstavní síni Sokolská 26.

Výstava Karla 
Kotase
Navštivte do konce července ve foyer rad-
nice městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz výstavu děl Karla Kotase, vý-
znamné osobnosti moderní architektury 
Ostravy! Výstava, kterou pořádá Kotěro-
vo centrum architektury a nakladatelství 
Foibos Books ve spolupráci s městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, 
představí na třinácti panelech jeho ost-
ravskou tvorbu, k níž patří například i bý-
valá spořitelna, současná budova radnice 
městského obvodu. 

Matematický 
klokan 
Matematický klokan je největší mezi-
národní matematická soutěž, která se 
koná ve všech pořadatelských zemích 
ve stejný den a hodinu. V jeden okamžik 
řeší tisíce žáků na celém světě tytéž 
matematické úlohy. V pátek 18. března 
se do letošního ročníku soutěže zapojili 
i žáci ZŠ Matiční 5. A nejúspěšnější byl 
Jakub Nowak, žák V. A, který se umístil 
v celostátním měřítku v soutěži Matema-
tický klokan 2016 v kategorii KLOKÁNEK 
na vynikajícím 3. místě. Gratulujeme! 
 Hana Malíková

Nuda to tedy rozhodně nebyla! Druhý 
ročník Rozmarných slavností řeky Os-
travice nabídl v sobotu 25. června ne-
skutečné množství možností, jak v cen-
tru města příjemně, zábavně a hlavně 
netradičně strávit volný čas. Ten si při 
hrách a dovádění užili všichni. A ne-
mračil se ani ten, kdo na vlastní kůži 
vyzkoušel teplotu vody Ostravice… 

2	 Život	v	centru	 Červenec	a	srpen	2016

Místostarosta Dalibor Mouka při předávání dárků talentovaným dětem z mateřských škol.

vybrat vítěze jednotlivých 
kategorií bylo opravdu 
těžké…

ZOOM – zachyceno  
objektivem

hřiště nebo zahrada Otevřeno v červenci Otevřeno v srpnu Otevřeno v září a říjnu

Mš hornická do 15. července, Po až Pá 15–19  
hodin, o víkendech 10–12 hodin 
a 13–19 hodin

od 1. září do 31. října, Po až Pá 15–19  
hodin, o víkendech 10–12 hodin  
a 13–19 hodin

školní zahrada  
Mš varenská

uzavřena od 16 do 20 hodin v září od 16 do 19 hodin 

školní zahrada  
Zš Gajdošova

od 9 do 19 hodin

hřiště Zš Gen. Píky od 8 do 20 hodin od 8 do 19 hodin

hřiště u školní budovy 
Zš Matiční v ulici 
30. dubna 20

od 10 do 18 hodin do 30. září Po až Pá 17–19 hodin,  
o víkendech 10–18 hodin

školní hřiště  
Zš nádražní

od 14 do 20 hodin (kromě svátků) od září do října od 15 do 18 hodin  
(kromě svátků)

hřiště Zš a Mš  
Ostrčilova

od 10 do 20 hodin v září Po až Pá 16.30–19 hodin, víkendy 
10–19 hodin. V říjnu Po až Pá 16.30–
18 hodin, víkendy 10–18 hodin 

Areál Zš Zelená Po až Pá 9–20 hodin, víkendy 16.30–20 hodin v září do 19 hodin, říjnu do 18 hodin
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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 čin-
nostmi jednotlivých odborů úřadu a zhléd-
nout záběry z již proběhlých akcí. Název 
facebookové stránky je Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a videozpravo-
dajství funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho i na 
www.youtube.cz.

Sociální služby 
pomáhají 
Posláním městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz jako registrovaného po-
skytovatele sociálních služeb je formou 
terénní pečovatelské služby zajistit po-
třebnou pomoc seniorům a zdravotně 
postiženým osobám, které se ocitly v ne-
příznivé sociální situaci, při zvládání péče 
o vlastní osobu a domácnost. Městský ob-
vod poskytuje pečovatelskou službu v roz-
sahu svých možností definovaných v na-
bídce poskytovaných úkonů pečovatelské 
služby tak, aby služba byla poskytována 
podle individuálních potřeb osob, v jejich 
zájmu a v náležité kvalitě a aby rozvíjením 
samostatnosti osob posilovala jejich so-
ciální začleňování. Pečovatelská služba je 
určena osobám od 27 let, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního posti-
žení. Zázemí služby je v ulici Nádražní 110. 

Obvod poskytuje také odlehčovací 
službu, a to těm osobám, jejichž péči po 
přechodnou dobu nemohou zabezpečit 
členové rodiny nebo jiné fyzické osoby. 
Odlehčovací služba je určena osobám od 
27 let, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocně-
ní nebo zdravotního postižení, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném soci-
álním prostředí. Zázemí služby je rovněž 
v ulici Nádražní 110, vlastní výkon služby 
pak probíhá v domě zvláštního určení 
v ulici Gajdošově. Má k dispozici 4 pokoje 
s celkem 10 lůžky. Výroční zprávu pečova-
telské i odlehčovací služby za rok 2015 na-
jdete na www.moap.cz – občan – sociální 
služby – výroční zprávy pečovatelské služ-
by a odlehčovací služby. 
Kontakty: Alena Antoszyková, vedoucí od-
dělení, tel. č.: 599 442 645 
Renáta Kunzová, sociální pracovnice, tel. 
č.: 599 442 643, 724 305 639 
Jana Klárová, sociální pracovnice, tel. č.: 
599 442 644, 724 067 385 

Dlužníci, pozor! 
Zastupitelé městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz se rozhodli vyhlásit tzv. 
generální pardon pomoci dlužníkům, kteří 
dluží obvodu např. nájemné za pronájem 
bytů, nebytových prostor, pozemků a po-
dobně. „Ti, kterým dluh vznikl do 31. pro-
since 2014, mohou požádat o prominutí 
sankcí, to znamená poplatků z prodlení, 
úroků z prodlení a smluvních pokut. Tato 
možnost je však podmíněna tím, že žada-
tel uhradí základní dluh a náklady vztahu-
jící se ke konkrétní pohledávce do 31. břez-
na 2017 nebo do stejného termínu uzavře 
dohodu o splátkách dluhu s maximální 
dobou platnosti 5 let. Chceme tím pomoci 
lidem, kteří mají vůli zaplatit svůj dluh,“ 
vysvětluje místostarostka Lucie Feiková. 
Bližší informace k prominutí pohledávek 
získají žadatele na odboru financí a roz-
počtu, oddělení místním poplatků a pohle-
dávek Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Žádosti o prominutí dluž-
né částky jsou k dispozici žadatelům také 
na webových stránkách www.moap.cz.

„Mám tady veškerou potřebnou oporu,“ usmívá se pan Daniel.

Prodejní místa 

Letošní vánoční trhy, které připravuje 
městský obvod, se budou konat od 25. lis-
topadu do  23. prosince. K dispozici bude 
28 prodejních míst ve stáncích na Masary-
kově náměstí. Poprvé se vánoční atmosfé-
ra dostane i do historického centra, kde 
se nově mohou hlásit také zájemci z řad 
provozoven s hostinskou činností, kteří by 
se připojili se svým sortimentem a rozšířili 
už tak bohatou nabídku pro návštěvníky. 
Případní zájemci o nájem stánku se mo-
hou přihlásit v příslušné kategorii prodeje, 
zejména vánočního zboží a výrobků, for-
mou předepsané  žádosti, která musí být 
doručena na úřad městského obvodu do 
15. srpna 2016 do 11 hodin. Formulář žádos-
ti o nájem prodejního stánku s příslušnými 
informacemi a  situační plánek rozmístění 
stánků na letošních vánočních trzích jsou 
zveřejněny na webových stránkách měst-
ského obvodu v sekci   Radnice-Úřad-Odbor 
investic a místního hospodářství-Formu-
láře. Případné další informace na tel. čísle 
599 442 964. 

Volná místa 
v mateřinkách
Rodiče, kteří mají zájem od září přihlásit 
své dítě do mateřské školy v centrálním 
obvodu, se mohou hlásit u vedení MŠ Kři-
žíkova 18, MŠ Repinova 19, MŠ Šafaříkova 9, 
MŠ Varenská 2a, Waldorfská základní škola 
a mateřská škola Ostrava a MŠ Špálova 32 
(také pro děti s autismem), které hlásí vol-
ná místa. 

Obnova kašny 
Špatný technický stav a únik vody z kaš-
ny na Smetanově náměstí je důvodem její 
celkové rekonstrukce. Ta bude zahájena 
v červenci letošního roku. V průběhu akce 
v hodnotě 1,6 milionu korun bude kašna 
kompletně rozebrána, včetně vybourání 
původních povrchových obkladových ma-
teriálů a rozebrání podkladních vrstev až 
na betonovou podkladní desku. Po výměně 
podzemní části, tedy potrubních rozvo-
dů, vany, osvětlení atd., a novém napojení 
trysek se na náměstí vrátí kašna v původní 
podobě. „Rekonstrukce, kterou realizuje-
me s finanční participací města, bude do-
plněna o vybudování extenzivního záhonu 
v těsné blízkosti samotné kašny. Společně 
s výraznější úpravou zeleně tak dostane 
Smetanovo náměstí pod okny nově opra-
veného kampusu přívětivější ráz,“ říká mís-
tostarosta Dalibor Mouka. 

Likvidace lagun 
Odstranění staré ekologické zátěže v po-
době likvidace kalů v Lagunách Ostramo 
je záležitost dlouho očekávaná a nezbytná, 
nicméně musí být provedena promyšleně 
a s co největší možnou eliminací negativ-
ních průvodních jevů. Takové bylo stano-
visko vedení obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz k oznámení o záměru realizace ná-
pravných opatření, jímž v březnu 2016 Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR obeslalo 
dotčené orgány a obce. „Zastupujeme zá-
jmy obyvatel obvodu, hájíme jejich bezpečí 
i životní prostředí, v němž žijí. Proto jsme 
upozornili na množství nepřesností v pod-
kladech informujících o realizaci první eta-
py tohoto záměru. Díky našemu apelu bude 
v souvislosti se sanací lagun proveden En-
vironmental Impact Assesment (EIA), který 
zajistí objektivní odborný podklad pro vy-
dání následných rozhodnutí o odsouhlasení 
navrhovaných záměrů,“ konstatuje starost-
ka městského obvodu Petra Bernfeldová.

L idé, kteří pečují o dlouhodobě 
nemocného či o seniora, jenž 
potřebuje 24hodinovou péči, 

jsou vystaveni enormní psychické 
i fyzické zátěži. Možnost, že se o jejich 
blízkého někdo přechodně postará ve 
chvíli, kdy to z nejrůznějších důvodů 
nezbytně potřebují, je osvobozují-
cí. Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz poskytuje odlehčovací službu 
v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Gajdošově 39, kde jsou k dispozici čtyři 
pokoje s deseti lůžky.

„Na odlehčovací službě je podle 
mě nejcennější právě aspekt pomoci, 
ulehčení od dennodenních starostí 
i to, že lidé vědí, že tady bude o jejich 
blízké po dobu pobytu výborně po-
staráno. A je tady ještě jedno obrovské 
plus: klient se odtud opět vrací do ro-
diny,“ konstatuje místostarosta Vít Ma-
cháček, jenž si odlehčovací služby cení 
i proto, že pomáhá lidem starat se o své 
blízké. „Ne každý je ochoten a schopen 
takové břímě přijmout. Těch, kteří jsou 
toho schopni, si velice vážím. A jsem 
rád, že jim v tom dokážeme alespoň 
trochu pomoci,“ říká místostarosta.

Jeden z pokojů v Gajdošově ulici 
s malou, ale dobře vybavenou ku-
chyňkou, bezbariérovým sociálním 

zařízením, dvěma elektrickými polo-
hovacími lůžky a standardním nábyt-
kem se stal dočasným domovem pana 
Daniela. „Jsem tu tři měsíce. Snažím 
se zvládnout co nejvíc úkonů sám, ale 
vzhledem k postižení dolních konče-
tin a částečně i rukou potřebuji také 
nějakou tu výpomoc. A tady veškerou 

potřebnou oporu mám,“ usmívá se 
pětačtyřicetiletý muž s diagnózou Gui-
llain-Barrého syndromu postihující-
ho nervový systém. A dodává, že čeká 
na přidělení bezbariérového bytu, do 
kterého by se odtud měl co nejdříve 
odstěhovat. Odlehčovací službu lze 
totiž využívat maximálně šest měsíců. 
„A nebo třeba jen jeden den. Záleží na 
tom, jak je potřeba. Jsme připraveni 
i na péči o zcela imobilního klienta,“ 
podotýká sociální pracovnice Jana Kie-
larová z odboru sociálních věcí, oddě-
lení sociálních služeb Úřadu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Právě ona na odloučeném pracovišti 

úřadu v Nádražní ulici číslo 110 po-
máhá zájemcům o využití odlehčovací 
služby řešit jejich životní situaci. 

„Odlehčovací služba je v našem 
obvodu dostupná od roku 2006 a po 
rozsáhlé rekonstrukci domu s pečova-
telskou službou funguje od roku 2008 
ve stávající podobě. Nyní zde na den-
ní směně pracují dvě pečovatelky a na 
noční jedna. Jde o stabilní a dobře spo-
lupracující tým, což se pozitivně odráží 
také v atmosféře na pracovišti a v kvali-
tě péče o klienty. Ti jsou u nás spokoje-
ni a v případě potřeby se rádi vracejí,“ 
uzavírá vedoucí oddělení sociálních 
služeb Alena Antoszyková s tím, že 
veškeré informace o odlehčovací služ-
bě lze získat osobně nebo telefonicky 
přímo od pracovníků oddělení nebo 
nalézt na webových stránkách obvo-
du. „Zájem o tuto službu je dosti velký, 
nejvytíženější je od května do konce 
října. V současné době je kapacita od-
lehčovací služby už téměř naplněná 
až do konce září. V případě naplněné 
kapacity se snažíme zájemcům o služ-
bu pomoci nasměrováním na jiné po-
skytovatele odlehčovací služby v rámci 
Ostravy. Pokud je to možné, ideální je 
podat žádost s předstihem, abychom 
mohli místo zarezervovat.“ 

ZáZEMí POSkytOVANé 
ODLEhčOVACí SLUžbOU

Šest stanovišť na Masarykově ná-
městí, tematicky zaměřených na 
nejvýznamnější události doby Karla 
IV., zaujalo 1. června desítky dětí, 
které si přišly svůj svátek užít prá-
vě do centra Ostravy. Nechyběly 
dřevěné hlavolamy a kvízové hry, 
soutěže přibližující práci řemesl-

níků, cvičení rytířských dovednos-
tí, příprava královských dcer pro 
život po boku krále a císaře a pro 
nejmenší i omalovánky s motivem 
Karlova mostu nebo dokonce dřevě-
né kostky, z nichž děti most stavěly. 
A samozřejmě bohatý doprovodný 
program. 

V předvečer Zlaté tretry, 19. května, 
byla výkonným výborem České unie 
sportu vyznamenána dlouholetá 

členka TJ Ostrava, hráčka golfu i tre-
nérka Alžběta Cieslarová. Dnes již 
98letá sportovkyně převzala ocenění 
za dlouholetou obětavou práci pro 
rozvoj tělovýchovy a sportu. Alžběta 
Cieslarová byla u vzniku a rozvoje 
golfu na Ostravsku. Pomáhala své-
mu manželovi, zakladateli Park Golf 
Club Ostrava-Šilheřovice, při všech 
pracích během vzniku a rozvoje to-
hoto golfového hřiště. Za svou čin-

nost s mládeží byla oceněna rovněž 
prezidentka klubu plavání TJ Ostrava 
Ludmila Uhrová. A v polovině května 
byl na slavnostním galavečeru Čes-
kého volejbalového svazu vyhlášen 
nejlepším trenérem ženského výbě-
ru Zdeněk Pommer z TJ Ostrava. Za 
svou výbornou trenérskou práci si 
kromě jiného vysloužil i post asis-
tenta národního mužstva žen České 
republiky. Všem gratulujeme. 

Projekt Obecně prospěšné práce 
v obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz III., na který obvod získal dota-
ci 50 tisíc korun, navazuje již třetím 
rokem na projekt, který umožňuje 

alternativní výkon trestu odsouze-
ných osob prostřednictvím obec-
ně prospěšných prací. Akce bude 
realizována prostřednictvím Tech-
nických služeb MOaP, které mají 

dohodu s Probační a mediační 
službou v Ostravě. Klienti probační 
a mediační služby se zasadí o udr-
žování čistoty a pořádku na území 
obvodu. 

Den Dětí se i přes oDpoleDní Déšť vyDařil 

Dotace

trenéři tJ ostrava byli oceněni

odlehčovací služba má 
k dispozici 4 pokoje 
s desíti lůžky. 



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
Nádražní 1026/41 118,5 m² 
Nádražní 996/195 83,9 m² 
Na Hradbách 1922/10 77,13 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84 a 33 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Poštovní 1255/31 54 m²
Poštovní 1444/15 garáž 15,3 m²
Poštovní 345/23 garáž 20,05 m²
Přívozská 899/22 111,41 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Sokolská 2443/42 2 × garáž 18 m²
Zahradní 1471/1 180,45 m²
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Světový den RoSky

Čistíme a kropíme 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
už koncem června zahájil prostřednictvím 
Technických služeb MOaP a ve spolupráci 
s Ost ravskými komunikacemi čistění ulic 
a kropení chodníků. „Už ke konci třetí-
ho červ nového týdne vystoupaly teploty 
ovzduší tak vysoko, že jsme se rozhodli 
reagovat a zajistit kropení chodníků a silnic 
jak vlast ním prachostřikem, tak i prostřed-
nictvím Ostravských komunkací,“ uvedla 
starostka Petra Bernfeldová. 

Urbanizovaná zeleň 
V rámci projektu Urbanizovaná zeleň cen-
trálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
byly v dubnu provedeny dosadby stromů 
po uschlých a kácených dřevinách. Tyto 
nově vysazené stromy by měly pozvolna 
nahradit stromy pokácené v minulých le-
tech tak, aby nedocházelo k úbytku zeleně 
ve městě, či přímo řešit ekologické újmy. 
Touto akcí došlo ke zlepšení mikroklimatu, 
snížení hlučnosti a prašnosti v předmět-
ných lokalitách. Vysázené stromy předsta-
vují nová stanoviště pro ptactvo a hmyz. 
Celkem bylo ve dvou lokalitách centrálního 
obvodu vysazeno 23 stromů, a to v části 
ulic Poděbradova a Žerotínova a následně 
v okolí vnitrobloku ulice Arbesovy a ulice 
Špálovy. 

Tento projekt byl vytvořen za finanční 
podpory SFŽP ČR a MŽP. www.mzp.cz

 www.sfzp.cz

Klučičí odpoledne 
Tatínci, dědečkové, strýčkové a jejich sy-
nové, vnuci či synovci se v úterý 7. června 
sešli v Mateřské škole Špálova na prvním 
klučičím dni. A hned dostali nelehký úkol. 
Během 30 minut museli vyrobit z dostup-
ných materiálů autíčko, ale ne ledajaké. Do 
autíčka musel nasednout malý řidič, který 
pak s vozidlem vyrazil závodit. Řidiči museli 
zvládnout úzký most, retardéry i slalom. 
Diváci žasli, jak úžasné automobily z karto-
nu zvládli chlapi vyrobit. Všichni závodníci 
dostali sladkou odměnu a účastnický list. 

Bez rozdílů
Celkem 48 dětí a 47 dospělých osob bylo 
podpořeno v rámci projektu Vzdělávání bez 
rozdílů, který v Ostravě zrealizovala nezis-
ková organizace Sdružení sociálních asis-
tentů v období od 1. dubna 2015 do 31. břez-
na 2016. Projekt byl podporován grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů a Nadačním fondem ALBERT. Do 
projektu byl zapojen i předškolní klub Ku-
řátko v Ostravě-Přívoze působící v nízko-
prahovém zařízení věnujícím se rodinám 
s dětmi ve věku od 3 do 6 let, které vyrůstají 
v sociálně znevýhodněném prostředí. 

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v červenci dožívá 90 a více let:
Oldřich Bílek, Zdeňka Břenková, Jiřinka Cinková, Ludmila Dubnická, 
Robert Fischel, Danuše Gruberová, Štěpánka Janečková, Libuše Kotalová, 
Zdenka Kramářová, Karel Krýsa, Danuška Lelitová, Kazimír Míček, 
Štěpánka Mojžíšková, Arnoštka Nešporová, Miroslav Okapa, Jiřina Rezková, 
Pavel Riess, Marie Šrajnerová, Bohuslava Tatýrková, Sonja Tobolová, Milada 
Urbánková, Aloisie Věčková

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v srpnu dožívá 90 a více let:
Štěpánka Balová, Jaroslav Berka, Anna Bracková, Květoslava Fojtášková, 
Marta Matušková, Květoslava Mojžíšková, Miroslav Nytra, Růžena 
Otáhalová, Ludmila Pajurková, Lucie Pollaková, Jiřina Romanová, Miroslav 
Soukup, Jiljí Stavinoha, Juliana Šmírová, Jaroslav Trunda

Roska Ostrava ve spolupráci s Cen-
trem pro roztroušenou sklerózu (RS) 
Neurologické  kliniky  Fakultní  ne-
mocnice Ostrava (FNO) uskutečnila 
18. května v Sanatoriích Klimkovice 
Světový  den  roztroušené  sklerózy. 
Záštitu  nad  touto  významnou  akcí 
převzali  místopředseda  vlády  Pavel 
Bělobrádek,  ministr  zdravotnictví 
Svatopluk  Němeček  a  náměstek 
hejtmana  Moravskoslezského  kra-
je  Jiří  Martinek.  Akce  se  zúčastnila 
i  starostka  městského  obvodu  Mo-
ravská Ostrava a Přívoz Petra Bern-
feldová. 

Do  Ostravy  dorazilo  okolo  150 
zájemců nejen z Ostravy a blízkého 
okolí, ale i z různých koutů republi-
ky a dokonce i ze zahraničí. Nechy-
běli ani zástupci Unie Roska, Sdru-

žení  mladých  sklerotiků,  zástupci 
vedení FNO a Sanatorií Klimkovice. 
Lékařka  FNO  Olga  Zapletalová  ve 
své přednášce zdůraznila,  jak důle-
žitá  je pro neurology aktivní spolu-
práce  s  organizací  Roska.  Zazněly 
rovněž informace o léčbě roztrouše-
né sklerózy u dětí, o možnosti zna-

čení kompenzačních pomůcek – ze-
jména mechanických a elektrických 
vozíků  –  pomocí  syntetické  DNA, 
o aktualitách z léčby pacientů s roz-
troušenou  sklerózou  v  Sanatoriích 
Klimkovice  i  novinkách  v  oblasti 
léčby RS. 

naďa nováková, Roska

Vaření polévek 

V polovině června zařízení Armády spá-
sy pro matky s dětmi a ženy v ulici Gen. 
Píky doslova ožilo. V patnácti venkovních 
stáncích se zde vařily polévky, které se po-
dávají v sociálních zařízeních nejen v Os-
travě, ale i v jiných městech. Každý vařil 
tu svou nejoblíbenější. Stánek se symbo-
lickým číslem 13 patřil městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, kde se do va-
ření gulášovky zapojil i místostarosta Vít 
Macháček. Výsledek práce následně hod-
notila tříčlenná odborná komise. 

Stěhujeme se 
Vážení klienti,
provozovna bytového fondu centrální-
ho městského obvodu bude od 1. srpna 
2016 přemístěna do domu v ulici tyršo-
vě 1761/14. Od tohoto data zde vyřídíte 
veškeré požadavky na opravy a údržbu 
v bytech i nebytových prostorech, pře-
dání bytů a nebytových prostor a získáte 
informace o pronájmech bytů a nebyto-
vých prostor, včetně prohlídek. Stávající 
kontaktní místo v ulici Střelniční 10/1 bude 
k 31. červenci 2016 zrušeno. 
 www.nemovitostimoap.cz

Benefice Charity 
Ostrava 
Benefiční koncert Charity Ostrava – Sešli 
se, aby pomohli… – na podporu Mobilního 
hospice sv. Kryštofa se uskuteční 21. září 
od 19 hodin v Gongu v Dolní oblasti Vítko-
vice. Na koncert je zvána široká veřejnost, 
informace o předprodeji vstupenek budou 
zveřejněny na webu www.ostava.charita.
cz. Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje 
zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemoc-
né v závěru života, aby mohli zůstat doma, 
v kruhu svých blízkých, aby netrpěli bolestí 
a nezůstali osamoceni. 

OBVOd pOdpOřIl 
BASKetBAlOVé tURnAJe

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Dostojevského 1079/3  
1+1

udržovaný byt  
nedaleko centra města

 

Dostojevského 1079/3 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
Macharova 1035/21 2+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 2341/107 0+1
Pobialova 1432/23 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Maroldova 2992/3 3+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Střelniční 10/1 3+1
Spodní 2+1
Šafaříkova 286/12 1+1
Šafaříkova 288/14 4+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
Úprkova 1+1, 2+1

Bližší informace:   marek plinta m 702 018 264 
petra ryboňová m 720 966 853

na den Rosky dorazilo 
okolo 150 lidí!

Nádražní 1265/24 
pasáž Vesmír, 17 m2

prodejna  
v centru města! 

O putovní pohár městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se 2. června utkali žáci 1. stupně základních škol během 
Minibasketového turnaje pořádaného Basketbalovým klubem NH Ostrava. Obvod na akci přispěl 8 tisíc korun a místostarosta Vít 
Macháček (na levé fotografii vlevo) osobně popřál vítězům. O dva týdny později pořádala Základní škola Gen. Píky pod záštitou 
místostarosty Víta Macháčka basketbalový turnaj základních škol o putovní pohár městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Akce se zúčastnily týmy základních škol Gen. Píky, Matiční, Nádražní a Ostrčilova (fotografie vpravo). 

e makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

ChaRita oStRava 
Charita Ostrava nabízí pracovní mís-
ta  pro  všeobecné  zdravotní  sestry 
v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo dle do-
hody.  Podrobnější  informace:  Jaro-
slav Doležel, vedoucí hospice, mobil: 
732  178  501,  lukashospic.ostrava@
charita.cz;  nebo  webu  http://ostra-
va.charita.cz/volna-mista/
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