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Písek v centru prodlužuje léto v Ostravě!

Historie v ulicích centra stojí za povšimnutí

RADNICE OBVODU INFORMUJE

Milovníci letní atmosféry, sportu a re-
laxu mohou zajásat. „Pro velký úspěch 
prodlužujeme provoz areálu Písek v 
centru až do konce září,“ upozorňuje 
starostka Petra Bernfeldová, jež před-
pokládá i větší zapojení škol plánujících 
po prázdninách své první sportovní ak-
tivity. „Skvělá premiéra tohoto projektu 
a až nebývalý zájem veřejnosti nás pře-
svědčily o tom, že na Masarykově ná-
městí vznikla nová, tentokrát ryze letní 
tradice. A tak tady budeme mít v zimě 
kluziště a v létě písečnou pláž,“ pokra-
čuje starostka, kterou příjemně překva-
pila vysoká návštěvnost i zájem organi-
zátorů nejrůznějších sportovních akcí 
končících často až za tmy. „Pozitivní 
informací je i to, že zmíněné prodlou-
žení se obejde bez navýšení rozpočtu,“ 
dodává Petra Bernfeldová. 

Návštěvníci se mohou opět těšit nejen 
na beachvolejbal, fotbal, badminton, 
petanque, ale také lekce jógy, divadlo, 
jam session a tematické akce v Kavár-
ně pod šapitó. „Letní sezonu ukončíme 
happeningem, na který srdečně zveme 
všechny obyvatele Ostravy. A nejen je,“ 
říká  Adina Šimičková Bálková, mana-
žerka projektu Písek v centru.

Veškeré aktuální informace naleznete 
na facebooku Písek v centru a Insta-

gramu #pisekvcentru. Kdo má zájem, 
může se v září zapojit do soutěže o dár-

kové poukázky. Jak? Vyfoťte se v písečné 
zóně a fotku sdílejte na Instagramu #pi-

sekvcentrusoutez. Nebo si prostě přijď-
te zasportovat a pobavit se.

Zveme vás na 
zastupitelstvo
Ve čtvrtek 8. září se od 9 hodin koná 

zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze se bude konat v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (Proke-
šovo náměstí 8). Program a materiály 
naleznete na www.moap.cz.

Den seniorů
Městský obvod Moravská Ostrava  

a Přívoz zve dříve narozené na tradiční 
setkání u příležitosti Dne seniorů. Oblí-
bená akce se uskuteční ve středu 21. září 

2016 v  Domě kultury města Ostravy. 
A aby se oslav mohl zúčastnit opravdu 
každý, proběhnou 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 z ma-

teřských škol, taneční show 20 let, nejvěr-
nějšího českého imitátora slavného zpě-
váka Elvise v podání Elvis revival nebo 
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 
2016 v  pracovních dnech v  kanceláři 
paní Terezy Zajacové, Nádražní 110, od-
bor sociálních věcí, tel. č.: 599 442 649.

Prodej 
bytových 
jednotek 

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej volných bytových jednotek  
v ulicích Havířská 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 Verdunské 
11 (1+1, 2+1). Obálky s nabídkami je 
nutné doručit na Úřad městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz nejpoz-
ději dne 19. září 2016 do 17 hodin na ad-
resu náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostra-
va-Moravská Ostrava, PSČ 729 29. Žá-
dosti musejí být v uzavřených obálkách 
s označením Výběrové řízení – prodej 
volných jednotek a NEOTEVÍRAT  

s uvedením zpáteční adresy žadatele. „Je 
velmi důležité, aby si zájemci podrobně 
prostudovali podmínky výběrového 
řízení, které jsou na našich webových 
stránkách. Komise může totiž chybně 
nebo neúplně označené obálky z výbě-
rového řízení zcela vyřadit. A stejně tak 
nemusí být žádost zájemce předložena 
radě městského obvodu, pokud se do-
tyčný osobně nedostaví v  určený den  
a čas k otevírání obálek,“ apeluje starost-
ka Petra Bernfeldová. Podrobné infor-
mace naleznete na www.moap.cz v sek-
ci „úřední deska“, č. oznámení 515/2016  
a www.nemovitostimoap.cz.

Aktuality 
z obvodu 

Sledujte naše webové stránky včet-
ně vi deozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás infor mujeme o aktuálním dění  
v našem obvo du, ale nejen to. Naleznete 
zde nabídku volných bytů i nebytových 
prostorů, pozvánky na nejrůznější akce 
i oficiální tiskové zprávy. Ve video- 
zpravodajství se kromě aktualit může-
te seznámit s činnostmi jednotlivých 
odborů úřadu a zhlédnout záběry z již 
proběhlých akcí. Název facebookové 
stránky je Měst ský obvod Moravská Os-

trava a Přívoz a videozpravodajství fun-
guje na hlavní straně webových stránek 
www.moap.cz, a naleznete ho i na www.
youtube.cz. 

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se 
mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě 
má trvalý pobyt na území našeho ob-
vodu. Pro děti narozené v  uplynulých 
měsících se koná vítání občánků v so-
botu 8. října. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do  
24. září na oddělení matriky a ohlašov-
ny, osobně v kanceláři č. 15 nebo tele-
fonicky na tel. č. 599 442 855. Pro děti, 
které se zúčastní vítání občánků, je při-
praven dárek a pamětní listina.

Svatováclavský 
jarmark 
 kultura, strana 1

Ohlédnutí za 
olympijským parkem  
              strana 2

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
konec prázdnin bývá spojen s příjemný-
mi vzpomínkami na vše, co jsme během 
léta prožili. Myslím, že mnoho pozitiv-
ních dojmů a výjimečných zážitků si  
z letošních prázdnin odnesli i lidé, kteří 
zůstali doma, v Ostravě, a zapojovali se 
do akcí, jimiž ožilo centrum města. Jen 
v krátkosti připomenu úspěšné Roz-
marné slavnosti řeky Ostravice, festival 
FLOK s neopakovatelnou atmosférou 
promítání na nábřeží i množství hudeb-
ních festivalů. 

Pravda, ty do středu města nepřines-
ly jen zábavu a radost, ale také hluk, na 
nějž si občané začali stěžovat už při fes-
tivalu Oldies konaném v Dolní oblasti 
Vítkovic. Okamžitě jsme se zástupci 
tohoto industriálního areálu, kde se  
v létě koná množství hudebních pro-
dukcí, jednali, abychom zjednali ná-
pravu. To se alespoň částečně podařilo  
a navíc nám bylo přislíbeno, že v příš-
tím roce budou provedena taková tech-
nická opatření, aby negativní dopady na 
obyvatele města byly minimální. 

Organizační změny budou provázet 
i Festival v ulicích, v jehož průběhu 
obyvatele v okolí Masarykova náměstí, 
návštěvníky zajímající se o program na 
pódiu i samotné interprety rušil tančící 
stan. Ten bude v budoucnu přesunut na 
Černou louku, kde pro něj budou ideál-
ní podmínky a kde se lidé budou moci  
skvěle bavit bez toho, aniž by hlasitá 
hudba a projevy emocí rušily nejbližší 
okolí.

Nejde však jen o hluk. S vedením 
města a s bezpečnostními složkami 
chceme řešit i problémy s parkováním, 
s nimiž se v průběhu festivalového ná-
poru návštěvníků potýkají zejména 
obyvatelé sídliště Šalamouna. Budeme 
požadovat opatření směřující k preven-
ci takových situací. Je ovšem třeba, aby-
chom se pokusili najít kompromis. Na 
jedné straně nám totiž nejsou lhostejní 
obyvatelé obvodu, na straně druhé je 
třeba respektovat, že tyto akce, které do 
Ostravy přivedou množství turistů, jsou 
přínosem pro město i zdejší podnikate-
le. Příkladem je Olympijský park Ost-
rava 2016 a akce Písek v centru, která 
je pro velký úspěch prodloužena. Oba 
tyto rozsáhlé projekty upoutaly k cen-
tru města zaslouženou pozornost a při-
vedly sem spoustu návštěvníků. Písek 
v centru bude kromě toho po zahájení 
nového školního roku ideálním sporto-
vištěm pro žáky zdejších škol. Jim všem, 
a zejména dětem v prvních třídách  
a předškolákům, kteří nastoupí do ško-
lek, přeji hodně úspěchů a radost z ob-
jevování nových obzorů.

Petra Bernfeldová
starostka městského obvodu (Ostravak)

ÚVODNÍK

Největší památková zóna v Morav-
skoslezském kraji – centrum Morav-
ské Ostravy – je ojedinělou přehlídkou  
architektury a urbanismu z přelomu  
19. a 20. století. „Málokdo si ale uvědo-
muje, jak cenné architektonické skvosty 
zde máme,“ podotýká starostka Pet-
ra Bernfeldová s tím, že významným 
stavbám v obvodu bude brzy věnována 
pozornost i ve zpravodaji Centrum. 

„Chceme upozornit například na to, že 
zde stojí mnoho objektů pocházejících 
z ateliéru známého architekta Karla 
Kotase, jemuž byla na počátku prázd-
nin věnována výstava v radnici našeho 
obvodu. A takových známých jmen  
a s nimi spojených domů je tu víc.“

Vedle historických objektů, na nichž 
se bohužel už podepsal zub času, lze 
spatřit i takové, které pod přísným do-

hledem památkářů prošly rozsáhlou 
a přitom citlivou rekonstrukcí a nyní 
zájemcům o bydlení v  lukrativní části 
města nabízejí zcela nové možnosti. K 
nim patří i pět domů společnosti RPG 
v ulicích Přívozské a Veleslavínově. 
„Díky společnosti RPG Byty je v těchto 
domech k dispozici celkem 66 bytů. To 
je další významný posun k oživení cen-
tra,“ zdůrazňuje starostka a dodává, že 

podobnou cestou úpravy bytů, případně 
přestavbou velkých bytů na menší, jde  
i obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
„Těší mě, že o byty v srdci Ostravy je 
stále větší a zájem. I proto v příštím 
roce plánujeme například v Puchma-
jerově ulici úpravu nebytového prosto-
ru na byt, výhledově pak i další změny  
v domech v ulicích Zahradní, Nádražní 
nebo Antonína Macka.“                    - gl -

V srpnu se hřiště stalo i jedním ze stanovišť Olympijského parku Ostrava 2016.

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte nový 
webový portál s kalendářem akcí ko-
naných v Moravské Ostravě a Přívozu 
www.kamvcentru.cz!
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Čtvrtek 9. června byl ve znamení 
oslav 25. výročí waldorfské pedagogiky 
v  Ostravě. Na slavnostním koncertu, 

uspořádaném k  této příležitosti Wal-
dorfskou ZŠ a MŠ v  Ostravě-Přívoze, 
spoluúčinkovali také žáci a studenti 
Základní školy a waldorfské ZŠ v  Os-
travě-Porubě a Střední odborné školy 
waldorfské v  Ostravě. Pozvání do pro-
stor auly VŠB v Ostravě-Porubě přijala 
řada vzácných hostů, kteří si společně 
s  ostatními pozvanými  návštěvníky 
užili pestrý program hudebního, dra-
matického, tanečního i sportovního 

charakteru, který zahájila současná  
ředitelka základní školy Lenka Holek-
sová. 

Historií prováděla diváky Helena Ha-
nousková a koncert společně zakončili 
pedagogové všech tří škol společným 
zpěvem čtyřhlasé vokální skladby Cum 
decore. Krásnou tečkou byla prezenta-
ce, mapující fotografie žáků a pedagogů 
během 25 let školy. Všichni účinkující 
byli skvělí a dali do svého vystoupení to 
nejlepší – úsměv, radost, snahu i odva-
hu.

Jsme rádi, že myšlenka společného 
vystoupení posílila jednotu waldorf-
ských škol v Ostravě napříč všemi věko-
vými kategoriemi. A že jsme mohli uká-
zat, že práce s dětmi a dítě samotné jsou 
naší prioritou, naším nejdůležitějším 
zájmem. Popřejme waldorfské pedago-
gice mnoho spokojených dětí i rodičů  
a také nové nadšené pedagogy.

Helena Hanousková,  
WZŠ a MŠ Ostrava

V těsné blízkosti Základní školy Gen. 
Píky by měla v  budoucnu vyrůst mo-
derní sportovní hala, jež by sloužila 
nejen žákům této školy, ale především 
organizacím, které systematicky pracu-
jí s dětmi a mládeží zejména na území 
městského obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz, a rovněž široké veřejnosti. 
„Těší nás, že v  našem obvodu máme 
opravdu širokou škálu sportovních 
klubů a organizací, které pořádají nej-
různější závody a turnaje, a kvitujeme 
i zájem veřejnosti o sportovní aktivity. 
Dvě menší tělocvičny ZŠ Gen. Píky, 
které zde nyní jsou k dispozici, však bo-
hužel nesplňují požadavky na kvalitní 
tréninkový proces a sportovní utkání 
a kapacitně nepokrývají ani zájem ze 
strany lidí, kteří by si tu rádi zasporto-

vali,“ vysvětluje místostarosta Vít Ma-
cháček důvody plánované stavby nové 
sportovní haly. Ta by měla být využí-
vána především pro basketbal, volejbal, 
házenou a další sporty. Její součástí bu- 
de bezbariérové hlediště pro zhruba  
220 diváků, sportovci a rozhodčí budou 
mít k dispozici šest šaten s odpovídají-
cím sociálním zařízením, nářaďovnu 
a klubovnu. Chybět nebude ani bufet. 
Před halou, která bude propojena se 
školou, takže žáci do ní budou moci 
projít bez přezouvání, vznikne několik 
parkovacích míst. „Společně se stav-
bou nové haly projde rekonstrukcí celý 
zdejší sportovní areál, zmodernizovaná 
sportoviště získají nový povrch a vznik-
nou zde i odpočinkové zóny pro ná-
vštěvníky,“ dodává místostarosta.

Basketbalisté Základní školy Matiční 
vybojovali putovní pohár městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v 
turnaji, který koncem školního roku 
pořádala Základní škola Gen. Píky pod 
záštitou místostarosty Víta Macháčka. 

Akce se zúčastnily čtyři týmy žáků 
šestých až devátých ročníků ze čtyř 
základních škol. Na druhé příčce se 

umístili basketbalisté ze Základní školy  
Ostrčilova, bronzové medaile si od-
nášeli hráči týmu Základní školy Gen. 
Píky a čtvrté místo obsadil tým Základ-
ní školy Nádražní. Atmosféru nabitou 
emocemi umocňovaly i roztleskávačky 
pořadatelského týmu, které během tur-
naje bouřlivě povzbuzovaly jednotlivá 
družstva. 

Na Smetanově náměstí finišují práce 
související s opravou kašny, navíc v je-
jím okolí už brzy přibudou i květinové 
záhony, které dodají tomuto místu pod 
okny nově opraveného kampusu příz-
nivější ráz. 

„K rekonstrukci, kterou realizujeme 
s  finanční participací města, nás vedl 

špatný technický stav kašny. Ta muse-
la být kompletně rozebrána až na be-
tonovou podkladní desku a opraveny 
musely být i podzemní části potrubních 
rozvodů,“ vysvětluje místostarosta Da-
libor Mouka. Kašna se na Smetanovo 
náměstí vrátí ve své  původní podobě  
v září letošního roku.

Od 1. září vznikne v  ZŠ Nádražní 
školní poradenské pracoviště, ve kte-
rém budou pracovat s  dětmi školní 
psycholog, sociální pedagog, speciální 
pedagog a školní asistenti. Ti všich-
ni by měli pomoci žákům, ale i škole 
v dosahování lepších výsledků ve vzdě-
lávání. Poradenské pracoviště vznikne 
díky zapojení školy do projektu Roz-
voj rovného přístupu ke vzdělávání ve 
městě Ostravě, jehož realizátorem je 
statutární město Ostrava. 

Další novinkou bude rozšíření vol-
nočasových aktivit v  naší škole, a to 

ve spolupráci s  jinými subjekty. Děti  
(i předškolního věku) se mohou hlásit 
do klubu mažoretek, basketbalu, kor-
fbalu i kroužků, které vedou pedagogo-
vé školy (např. reci věci, lezení, míčové 
hry atd.). Pro děti především ze školní 
družiny škola nabízí pohybové aktivity 
v  rámci projektu Hodina pohybu na-
víc, který zaštiťuje MŠMT. 

Věřím, že všechny tyto aktivity po-
mohou žákům s  rychlou aklimatizací 
po návratu z prázdnin do školních la-
vic.

Libor Novotný, ZŠ Nádražní

Pošta od sedmi
do sedmi!

Na základě žádosti vedení městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
rozšiřuje Česká pošta na poště Ostrava 
1 v ulici Poštovní hodiny pro veřejnost. 
Od 1. září tak můžete tuto pobočku na-
vštěvovat od pondělí do pátku od 7 do 
19 hodin a v sobotu ve stávající provoz-
ní hodiny od 8 do 12 hodin.

Katalog obchodů 
a služeb

Městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz na svých webových stránkách 
www.moap. ostrava.cz pravidelně ak-
tualizuje katalog obchodů a služeb, je-
hož cílem je podpořit malé obchodníky 
podnikající na území centrálního obvo-
du. Aktualizovanou verzi je možné stáh-
nout v pdf formátu přímo z webových 
stránek. Pro změnu údajů, případně pro 
zveřejnění nového obchodníka, je mož-
né odeslat vyplněný dotazník (zveřejně-
ný rovněž na webových stránkách) na 
pondelickova@moap.ostrava.cz. 

Sousedská 
slavnost

Olympijský park Ostrava, který do 
centra po šestnáct srpnových dnů při-
váděl malé i velké sportovce, je už mi-
nulostí. A zároveň ukázkou, jak přivést 
do srdce města a motivovat ke sportu 
řadu dospělých i dětí. 

„Těší nás, že si organizátoři vybrali 
lokalitu Masarykova náměstí a Černé 
louky. Návštěvníci, jejichž plynulý příliv 
byl přínosný i pro místní podnikatele, 

mohli vidět střed Ostravy opět z jiného 
úhlu pohledu, tentokrát jako ideální 
sportoviště. Navíc byl olympijský park 
výbornou inspirací, jak areál Černé 
louky v budoucnu využívat. Je to ideál-
ní místo k zábavě, sportu a volnočaso-
vým aktivitám,“ vrací se starostka Petra  
Bernfeldová k projektu, který k cent-
ru Ostravy přitáhl pozornost širokého 
okolí. 

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

KOUZLO OKAMŽIKU

KALEIDOSKOP
Slavnostní koncert 

Nová sportovní hala   
Základní školy Gen. Píky

Putovní pohár zamířil na Matiční

Obnova kašny 

Novinky v ZŠ Nádražní

Nová hala by mohla sloužit nejen škole, ale i sportovním klubům a široké veřejnosti.

Letošní čtvrtý ročník sousedské 
slavnosti oživí opět tři ostravské loka-
lity – centrum, Porubu a Zábřeh. Tato 
úspěšná akce se uskuteční v  sobotu  
17. září. Ulice se na jeden den uzavřou 
a občané si mohou město prohlédnout 
z jiné perspektivy a užít si hudbu, jíd-
lo, sousedské soutěže, tanec, pouliční 
tržnici a jiné radosti bez zvuků a ruchu 
dopravy. Tato akce je totiž navázána 
na Den bez aut. A tak pojďte do toho 
s  námi. Upečte bábovky, prohledejte 
skříně, spíže a šatníky, přijďte se poba-
vit, pochlubit, prodat přebytečné věci  
a zasoutěžit si. Více na www.zazitostra-
vujinak.cz. 

Akce pro 
seniory

Spolek Druhé svítání zabývající se 
počítačovou gramotností seniorů po-
řádá ve dnech 6. až 8. září dny otevře-
ných dveří. Přijďte se podívat do učebny  
v ulici Štramberské 2871/47 v  Ost-
ravě-Vítkovicích, kde se dozvíte více  
o zmíněných kurzech, seznámíte se  
s tématy nabízených projektů, prohléd-
nete si učebnu a budete si moci vyzkou-
šet například psaní jednoduchých tex-
tových dokumentů nebo vyhledávání 
na internetu. Více informací se dozvíte 
na tel. č.: 608 680 276. Neváhejte a přijď-
te, jste srdečně zváni.

 

Aby záda  
nebolela

Ve středu 14. září od 16 do 17.30 ho-
din se v poradně Cesta těhotenstvím 
(Českobratrská 13) uskuteční bezplatný 
program pro rodiče s dětmi s fyziotera-
peutkou Olgou Večeřovou na téma, jak 
předejít bolestem zad dětí i rodičů. Více 
na www.dlanzivotu.cz.

Hledáme
nové pány!

Našli jste zatoulaného pejska, nebo 
naopak chcete pomoci zatoulané fence 
nebo pejskovi? Požádejte o bližší infor-
mace třebovický útulek pro psy pro-
střednictvím 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.face-
book.com/utulekostrava.



3 V CENTRU DĚNÍ

Před střediskem volného času v uli-
ci Ostrčilově vznikne 17 nových par-
kovacích míst. „Tento krok směřuje 
k vyřešení problémů s parkováním,  
k nimž docházelo v souvislosti s čin-
ností tohoto volnočasového střediska. 
Ideálním řešení se ukázalo být využití 
stávající obousměrné komunikace 
k  podélnému stání osobních automo-
bilů a vybudování nových kolmých stání 
na stávající  travnaté ploše,“ konstatuje 
místostarosta Dalibor Mouka a dodává, 
že nepůjde o jediné změny. Velký důraz 
bude kladen i na bezpečnost. Na vozovce 
budou vytvořeny dva přechody pro cho-
dce, ke zklidnění dopravy bude před 
vjezd na parkoviště umístěn zpomalovací 
práh. 

V průběhu dvouměsíční investiční 
akce, jejíž hlavní stavební část začne v 
září, vzniknou i nové chodníky. Jeden 
z nich jako náhrada za původní chod-

ník, který byl u vozovky, další bude 
vytvořen v  travnatém pásu u vozovky 
kolmé na ulici Ostrčilovu. V  zeleném 
pruhu s okrasnými stromy vznikne nová 
zpevněná plocha napojená na stávající 
chodník, naopak původní zpevněná část 
mezi stromy bude zatravněna. Součástí 
projektu bude i nové veřejné osvětle-
ní, kanalizace a dvě kontejnerová stání. 
„Akce si vyžádá značnou míru shovíva-
vosti a trpělivosti jak občanů zde žijících, 
tak návštěvníků přilehlých školských 
zařízení. Opravy se měly uskutečnit  
o prázdninách, bohužel došlo k prodlevě 
při realizaci přeložky ze strany společno-
sti ČEZ. Tu jsme nemohli žádným 
způsobem ovlivnit. Řešení tohoto pros-
toru je však natolik významné, že akci 
i za cenu možných komplikací realizo-
vat budeme. Všem, jimž stavba přinese 
dočasné problémy, se velmi omlouváme,“ 
dodává místostarosta Dalibor Mouka.

V  pátek 12. srpna byla zahájena re-
konstrukce ulice Hornopolní. Jejím cí-
lem je kromě jiného vybudování téměř 
90 nových parkovacích míst podél této 
komunikace. Jedná se o investiční akci 
města, kterou inicioval městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

V  průběhu investiční akce bude vý-
měněn živičnéný kryt vozovky, zřízeny 
ostrůvky, předláždění, opraveny trolej-
busové zálivy a odvodněn úsek od uli-
ce Novinářské po Sládkovu. „Dlouhou 
dobu neřešenou a vzhledem k  narůs-
tajícímu počtu vozidel neúnosnou sta-
tickou dopravu na sídlišti Fifejdy II se 
nám podařilo již v  roce 2014 částečně 
vyřešit vybudováním více než 40 parko-
vacích míst podél ulice Hornopolní. Po 
zavedení parkovací zóny na sídlišti se 
ukázalo, že jsme šli správným směrem 
a že zaměstnanci okolních kancelář-

ských budov nyní nezabírají parkovací 
místa rezidentům a využívají stání na 
ulici Hornopolní. V  letošním roce tu 
vznikne dalších téměř 90 parkovacích 
míst. Celkově zde po rekonstrukci za-
parkuje 138 vozidel. Uvědomujeme si, 
že se stavební práce dotknou po dobu 
dvou měsíců řidičů, kteří zde měli mož-
nost zaparkovat, ale stavební práce pro 
posílení statické dopravy jsou nutné. 
Omlouváme se za komplikace a žádáme 
o shovívavost. Práce budou dokončeny 
do 22. října. V následujícím období bu-
deme ve spolupráci s městem, které má 
v kompetenci příslušné nařízení, řešit i 
optimalizaci počtu míst v rámci parko-
vací zóny tak, aby vzniklo více stání, na 
kterých nebude pro zaparkování nutné 
vyřízení parkovací karty,“ uvedl mís-
tostarosta Dalibor Mouka.

- gl- 

O prázdninách, konkrétně 11. červen-
ce, byly zahájeny další etapy regenerace 
sídlišť Fifejdy II a Šalamouna. Termín 
ukončení obou akcí souvisí s klimatic-
kými podmínkami. Malé zpoždění způ-
sobily silné červencové lijáky.

Šestá etapa regenerace sídliště Fifejdy 
II, část A, B, která potrvá 80 kalendář-
ních dnů, byla zahájena kácením dřevin 
a odstraněním nevhodných keřových 
porostů. Předmětem veřejné zakázky 
v hodnotě 10,8 milionu korun je kom-
plexní rekonstrukce části veřejného 
prostranství vymezeného areálem Zá-
kladní školy Gen. Píky 13A. Projekt na-
vazuje na zrealizovanou II. etapu kolem 
objektu Armády spásy a na ukončenou 
III. etapu u hřiště VITA, z jihu na oplo-
cené plochy v  soukromém vlastnictví 
a řeší rekonstrukci části ulic Gen. Píky 
a Oskara Motyky. Úpravy se týkají ze-
jména místních komunikací, chodníků, 
parkovacích ploch, okolních travnatých 
území a vzrostlé zeleně. Součástí stavby 
je úprava veřejného osvětlení, vybudo-
vání cyklostezky, doplnění mobiliáře. 

Provedeno bude i odvodnění a ochrana 
stávajících inženýrských sítí. Realizáto-
rem akce je společnost Ostravské stavby.

Stejný postup, tedy kácení dřevin  
a odstranění nevhodných keřových 
porostů, byl zvolen na startu 5.A eta-
py regenerace sídliště Šalamouna. Tato 
stavba v hodnotě 10,5 milionu korun je 
koordinována s rekonstrukcí vodovodu 
a provádí ji firma Jankostav. Projekt se 
týká části území mezi ulicemi Zelenou, 
Nedbalovou, Hornickou a spojnicí mezi 
ulicemi Hornickou a Zelenou. „Budou 
vytvořeny nové povrchy vozovek, chod-
níků a parkovacích stání, zvýší se počet 
parkovacích stání, změny se dotknou 
veřejného osvětlení, hřiště, městského 
mobiliáře, okolních travnatých ploch 
a vzrostlé zeleně, provedeny budou sa-
dové úpravy. Stavba bude realizována 
včetně odvodnění a ochrany stávajících 
inženýrských sítí. V regeneracích, které 
již několik let realizujeme, hodláme po-
stupně pokračovat a zlepšovat tak pro-
středí těchto sídlištních celků,“ dodává 
místostarosta Dalibor Mouka.

Bytový fond  
v novém

Provozovna bytového fondu je od  
1. srpna 2016 přemístěna do domu v uli-
ci Tyršově 1761/14. Od tohoto data zde 
vyřídíte veškeré požadavky na opravy  
a údržbu v bytech i nebytových prosto-
rech, předání bytů a nebytových prostor 
a získáte informace o pronájmech bytů 
a nebytových prostor, včetně prohlídek, 
a to v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 17 hodin a ve čvr-
tek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do  
14 hodin.      www.nemovitostimoap.cz

Investice
do domů a bytů

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
průběžně investuje do domovního a by-
tového fondu. „Kromě nákladů na běž-
né opravy a údržbu se soustřeďujeme  
i na rozsáhlejší investice, které směřují 
do obnovy a rozšíření našeho bytového 
fondu. Letos jsme například opravili 
volné byty v ulici Na Můstku, které už 
jsou nyní v nabídce,“ zmiňuje starost-
ka Petra Bernfeldová a připomíná, že 
kompletně zrekonstruován byl i dům  
v ulici Zákrejsově č. 9 a dokončována je 
rekonstrukce domu ve Sládkově 4. Na 
ni navazuje oprava vedlejšího domu  
č. 6, která by měla finišovat v příštím 
roce. Kromě jiného se v obou domech 
změnil způsob vytápění – byla tu zříze-
na centrální plynová kotelna. „Ve Slád-
kově ulici byly byty ve špatném technic-
kém stavu a zdaleka už nevyhovovaly 
současným požadavkům. Vzhledem  
k tomu, že objekt byl z větší části prázd-
ný, rozhodli jsme se přistoupit k jeho 
komplexní opravě. A touto cestou chce-
me jít i nadále,“ akcentuje starostka, 
podle jejíchž slov budou zrekonstruova-
né byty pronajímány. „Bytů se zbavovat 
nebudeme,“ uzavírá.

Značení 
jízdních kol

Díky financím z dotačního řízení Mi-
nisterstva vnitra bude Městská police 
Ostrava opět provádět bezplatné znače-
ní jízdních kol a kompenzačních pomů-
cek (invalidních i speciálních vozíků, 
schodolezů apod.) syntetickou DNA. 
Zájemci se mohou dostavit ve středu  
28. září od 9 do 11.30 hodin nebo od  
14 do 16 hodin do loděnice na soutoku 
Ostravice a Lučiny nedaleko Hradní láv-
ky. K samotné evidenci předkládá občan 
starší 15 let kromě jízdního kola také 
občanský průkaz nebo jiný odpovídající 
doklad totožnosti a doklad o způsobu 
nabytí jízdního kola. V případě, kdy 
nelze doložit doklad o koupi, je možno 
tento nahradit čestným prohlášením  
o způsobu nabytí jízdního kola (vypisu-
je se na místě). Upozorňujeme, že nelze 
značit jízdní kola za deštivého počasí  
a při teplotách pod 10 °C. Bližší infor-
mace na www.mpostrava.cz.

Bezplatný 
seminář 

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí bezplat-
nou účast na semináři Jak pečovat 
o nemocného člověka v  domácím 
prostředí. Kurz probíhá jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 15. září od  
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
ulice Charvátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Na školení se přihlaste u Markéty 
Štěpánové, tel. č.: 599  508  533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz. 

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

BLÍŽÍ SE VOLBY

ZAOSTŘENO
Nové parkoviště

Rekonstrukce 
ulice Hornopolní

Regenerace sídlišť pokračuje 

Kostelní ulice v novém hávu

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se usku-
teční volby do Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje. Souběžně s  těmito 
volbami se v našem městském obvodu 
budou konat i volby do Senátu Par-
lamentu České republiky. Případné 
II. kolo senátních voleb se uskuteční  
14. a 15. října 2016. 

Volby do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje

Do Zastupitelstva Moravskoslezské-
ho kraje budeme volit 65 zastupitelů. 
Kandidátní listinu podalo 25 voleb-
ních stran. Jejich seznam naleznete na 
https://moap.ostrava.cz/cs/informac-
ni-rozcestnik/volby-2016/informace-o-
volbach-1. Právo volit má státní občan 
České republiky, jenž alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18  let  
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu kraje. 
Voliči budou oprávněni volit ve svém 
volebním okrsku (seznam bude zve-
řejněn v  následujícím čísle zpravoda-
je Centrum). Voliči, kteří se ve dnech 
voleb nebudou zdržovat v  místě svého 
trvalého pobytu, mohou volit na volič-

ský průkaz, a to v  kterékoliv volební 
místnosti na území Moravskoslezského 
kraje.

Volby do Senátu Parlamentu 
České republiky

Pro volby do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky ve volebním obvodu č. 70 
se přihlásilo k  registraci 10 kandidátů. 
Jejich seznam naleznete rovněž na www.
moap.cz. Právo volit má státní občan 
České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  
A v  případě druhého kola voleb může 
volit občan, který alespoň druhý den 
druhého kola voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a má trvalé bydliště ve voleb-
ním obvodu č. 70, který tvoří městské 
obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ma-
riánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hoš-
ťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slez- 
ská Ostrava, Radvanice a Bartovice, 
Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, 
Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves 
nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice  
a Šenov. Voliči budou oprávněni volit 
ve svém volebním okrsku (seznam bude 

zveřejněn v  následujícím čísle zpravo-
daje Centrum). Voliči, kteří se ve dnech 
voleb budou zdržovat v nemocnici, po-
rodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo v obdobném zařízení, v policejní 
cele, v místě výkonu vazby nebo v mís-
tě výkonu trestu odnětí svobody, které 
sídlí ve volebním obvodu č. 70, mohou 
prostřednictvím správy příslušného 
ústavu, objektu nebo zařízení požádat 
nejpozději 7 dnů před začátkem hlaso-
vání (tedy do 30. září 2016) o zápis do 
zvláštního seznamu voličů. V takovém 
případě pak tito voliči provedou volbu 
ve volebním okrsku, který je pro tento 
ústav, objekt či zařízení určen, a to pří-
padně i do přenosné volební schránky. 
Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou 
zdržovat v  místě svého trvalého poby-
tu, mohou volit na voličský průkaz, a to 
v kterékoliv volební místnosti na území 
volebního obvodu č. 70.  

Voličský průkaz  

 Voličský průkaz se vydává pro jed-
notlivé volby a pro každé kolo voleb 
zvlášť.

 Voličské průkazy jsou vydávány na 
oddělení matriky a  ohlašovny úřadu 
obvodu na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
(vestibul radnice, přepážky č. 10 a 11). 
Občané si je mohou vyzvednout v pon-
dělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 14 hod.
 O voličské průkazy může volič 

požádat i písemně, elektronicky nebo 
prostřednictvím datové schránky nej-
později však do 30. září 2016. 

Písemná žádost musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem, elektro-
nická žádost pak uznávaným elek- 
tronickým podpisem. Osobně je pak 
možné o  vydání voličského průkazu  
žádat až do 5. října 2016 do 16 ho- 
din.
 Voličské průkazy budou předány 

přímo voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
žadatele. Úřad na požádání voliči prů-
kaz také zašle.
 Podrobnější informace k  vydá-

vání voličských průkazů budou po-
skytnuty na tel. č.: 599  442  856 nebo 
599 442 857.

Další etapa regenerace sídlišť skončí začátkem září.

Po téměř rok trvající investiční akci, 
kterou v této lokalitě realizovaly Os-
travské vodárny a kanalizace, zahájí 
obvod rekonstrukci ulice Kostelní. „Při 
přípravě jsme pracovali s myšlenkou 
vizuálního rozšíření pěší zóny v cen-
tru. Z tohoto důvodu jsme přistoupili  
k úpravě projektu a prostor připodobni-
li již částem centra, například loni námi 
dokončené ulici 28. října. Výsledek je  
i přes to, že se v lokalitě nachází množ-
ství soukromých pozemků, které do 
naší stavby nelze zahrnout, velmi dob-
rý,“ říká místostarosta Dalibor Mouka.

Stavební úpravy se dotknou křižovat-
ky Kostelní s ulicí Biskupskou a pove-
dou až na jihozápad ke křižovatce s ulicí 
Střelniční. Stávající vozovka ulice Kos-
telní bude nahrazena novým povrchem 
ze žulových kostek. Chodníky budou 
předlážděny, bezbariérově upraveny  
a doplněny o reliéfní slepeckou dlažbu. 
Akce zahrnuje i rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení a výsadbu nových stromů, 
květinových záhonů a zatravnění při-
léhajících ploch. Vše začne ve druhé 
polovině září a realizační firma má na 
dokončení dva měsíce.



4ŽIJEME AKTIVNĚ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Vlasta Bartusková, Jindřiška Horáková, Ludmila Kolková, Vlastimil Kubíček, 
Ludmila Kvietkovská, Erna Langrová, Evžen Pavelek, Jana Pilařová, Ludmila Ra-
dová, Jaromír Šugárek, Jarmila Urbánková, Hildegarda Uvirová, Miloš Velecký, 
Jaroslava Vilscherová

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v září dožívá 90 a více let:

Letní svátek folkloru

Přinášíme vám úsměv 

Medaile pro ostravské tanečníky

Dvouhodinovým slavnostním zaha-
jovacím koncertem na velkém pódiu 
Olympijského parku Ostrava na Černé 
louce byl v pondělí 15. srpna v 19 ho-
din oficiálně zahájen Folklor bez hranic 
Ostrava 2016 – festival městských fol-
klorních souborů s mezinárodní účas-
tí. Tuto výjimečnou akci každoročně 
pořádá spolek Folklor bez hranic Ost-

rava spolu se Souborem lidových písní 
a tanců Hlubina.  Právě zástupci hosti-
telského souboru Hlubina na v pondělí 
vystoupili, stejně jako členové souboru 
Žerotín ze Strážnice a zahraniční hosté. 

V  různých koutech Ostravy se v ná-
sledujících dnech tančilo a zpívalo 
doslova od rána až do večera. V pátek 
19. srpna městem prošel s krátkými ta-

nečními zastávkami krojovaný průvod, 
který směřoval od  Husova sadu přes 
centrum až na Slezskoostravský hrad, 
kde vystoupily dětské folklorní soubo-
ry. V 18 hodin pak roztančený a roze-
zpívaný festival, který se konal i díky 
finanční podpoře městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, vyvrcholil 
závěrečným koncertem.

Říkáte si, že se máte dobře, ale mohli 
byste se mít lépe? Máte dobrou prá-
ci, přátele, rodinu a těšíte se dobrému 
zdraví? V tom případě máte opravdu 
štěstí! Ne všichni však mohou říct: 
Jsem zdravý. Bohužel jsou mezi námi 
také lidé trpící například dětskou 
mozkovou obrnou (DMO), snížením 
inteligence, smyslovými nebo tělesný-
mi vadami či epilepsií po celý svůj ži-
vot. Naštěstí se na tyto osoby v dnešní 
době nezapomíná a existují instituce, 

jejichž cílem je těžce nemocným lidem 
život ulehčit a pomoct jim. Jednou 
z těchto organizací působících v našem 
kraji je i Centrum pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje (CZP), 
které se těmto lidem věnuje již 14 let. 
Nabízí například poradnu pro osoby 
se zdravotním postižením, občanskou 
poradnu, osobní asistenci, bezbariéro-
vou dopravu, sociálně aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se ZP, půjčová-
ní kompenzačních pomůcek a další. 

Dokonce vydává čtvrtletní zpravodaj 
s přehledem aktualit. Protože CZP po-
skytuje služby na území celého Morav-
skoslezského kraje, najdete detašovaná 
pracoviště v Ostravě, Opavě, Frýdku-
-Místku, Novém Jičíně či Bruntále. 
Mezi hlavní partnery CZP patří nejen 
státní instituce, nadace, ale také velké 
firmy působící v České republice.

Více informací na www.czp-msk.cz 
nebo na tel. č.: 596 115 318, případně  
e-mailem asistenceov@czp-msk.cz.

Desetinásobná mistryně světa Katrin 
Žabenská, která v roce 2015 získala 
v Moskvě i titul mistryně Evropy, se 
v červnu, spolu s dalšími svěřenci K+K 
Labyrintu, vrátila z grand finále mist-
rovství České republiky v Praze. Toho 
se zúčastnilo okolo osmi tisíc tanečníků  
a fandilo přes 6 tisíc diváků. Katrin si 
jako obhájkyně a mistryně ČR v salsa 
shine sólo, vicemistryně v karibik show 
sólo a ve skupinách vytančila společně  
s dalšími dámami první místo a titul 
mistra ČR v synchro dance. Neméně 
úspěšný byl celý tým K+K Labyrint Os-

trava, jehož malí tanečníci si vytančili 
titul mistrů ČR v karibských formacích. 
V hlavní věkové kategorii titul obhájil  
i Lukáš Žabenský a stal se mistrem kari-
bik show solo a vícemistrem v párovém 
tancování se svojí taneční partnerkou 
Terezou Dyrčíkovou v  párové salse  
a bachata. V sólech a ve skupinách se 
dařilo i dětské a juniorské kategorii  
a svěřenci si odváželi spoustu stříbr-
ných a bronzových medailí. Děkujeme 
za podporu Moravskoslezskému kraji, 
městu Ostravě a městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.   

INFORMUJEME

TJ Ostrava zorganizovala ve Sportov-
ním areálu Varenská v průběhu letních 
měsíců několik kol beachvolejbalových 
turnajů pro příchozí veřejnost, finálové 
zápasy se pak netradičně odehrály na 
beachvolejbalovém hřišti na Masary-
kově náměstí v rámci programu Olym-

pijského parku Ostrava 2016. Finálová 
kola beachvolejbalu, beachbadmintonu, 
beachvybíjené, beachminiringu a bea-
chringu v centru Ostravy odehráli také 
žáci základních a středních škol, kteří se 
v červnu v 5. Juventus Cupu v plážových 
sportech probojovali mezi ty nejlepší.

Volejbalistkám Tělovýchovné jedno-
ty Ostrava osobně poblahopřál k zisku 
bronzových medailí v extralize a stříbra 
v Českém poháru hejtman Moravsko-
slezského kraje Miroslav Novák a podě-
koval jim za skvělou reprezentaci kraje  
a propagaci regionu. „V posledních le-
tech se rok od roku zlepšujete, takže by 
bylo dobré v  tomto trendu pokračovat  

i v nadcházející sezoně,“ řekl. V  ná-
sledující besedě se hovořilo o tom, 
že ostravský tým je složen především 
z  vlastních odchovankyň a není zde 
žádná zahraniční hráčka, že Ostravu 
zviditelnily čtyři její zástupkyně v české 
reprezentaci a trenér na pozici asistenta.  
A že v  Ostravě schází reprezentativní 
hala míčových sportů.

Benefiční koncert Charity Ostrava 
„Sešli se, aby pomohli…“ na podporu 
Mobilního hospice sv. Kryštofa se usku-
teční 21. září od 19 hodin v Multifunkč-
ní aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. 
Pozvání přijali vitalitou nabitý Ondřej 
Havelka a Melody Makers, špičkový 
houslista Josef Špaček i talentovaná 
operní pěvkyně Patricia Janečková. 

Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje 
zdravotní péči o lidi nevyléčitelně ne-
mocné v závěru života. Cílem služby 
je zajistit jeho důstojné prožívání i to, 
aby mohl nemocný člověk zůstat doma,  
v kruhu svých blízkých, aby netrpěl 
bolestí a nezůstal osamocen. Vstupen-
ky na koncert jsou v předprodeji v  síti 
Ticketpro. 

Ostravský běžecký kalendář má další 
závod a zároveň festival, kde bude sou- 
znít běh s rytmy dobré muziky. V ne-
děli 25. září se uskuteční první ročník 

CRAFT RunFest OSTRAVA. Nový bě-
žecký projekt organizuje Maraton klub 
Seitl Ostrava a SSK Vítkovice. Hlavním 
tahákem pro běžce je možnost zajistit 
si účast na slavném maratonu v New 
Yorku, pro veřejnost pak zažít skvělou 
festivalovou atmosféru přímo v centru 
Ostravy. Více na www.runfest.cz .

Prázdninové sportování

Úspěch volejbalistek TJ Ostrava 

Výjimečný koncert 
pro dobrou věc 

Nový běžecký projekt! 
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Slavnostního úvodního ceremoniálu se zúčastnila starostka Petra Bernfeldová, v pátek na akci zavítala místostarostka Lucie Fei-
ková (na pravém snímku uprostřed).

Jízdní řád

Parní vlak „ostravské kolečko“

Stanice
Ostrava hl. n. odj. 9:05 11:07 13:05 15:05
Ostrava střed příj. 9:11 11:13 13:11 15:11

odj. 9:18 11:18 13:18 15:18
Ostrava-Kunčice příj. 9:26 11:26 13:26 15:26

odj. 9:41 11:41 13:41 15:41
Ostrava-Vítkovice příj. 9:48 11:48 13:48 15:48

odj. 9:51 11:51 13:51 15:51
Ostrava-Svinov příj. 10:03 12:03 14:03 16:03

odj. 10:08 12:08 14:08 16:08
Ostrava hl. n. příj. 10:19 12:19 14:19 16:19

Oslavte s námi regionální Den 
železnice v areálu stanice Ostrava hl. n.!

▪  historické parní vlaky na trase Ostrava hl. n. – Ostrava
      střed – Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice – 
      Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n.
▪  prohlídky řídicího stavědla SŽDC v Ostravě hl. n.
▪  den otevřených dveří ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
      a Elektroúseku SŽDC
▪  ukázky práce hasičů, speciální drážní vozidla
▪  expozice v Železničním muzeu moravskoslezském
▪  propagační autobus ODISbus
▪  jízdy historickými tramvajemi DPO, a.s

Informace o jízdách, cenách a doprovodném programu naleznete v letáku a na www.denzeleznice.cz.

www.denzeleznice.cz

OSTRAVA
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INFORMUJEME 

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 1265/24, pasáž Vesmír 17 m²
Nádražní 996/195 83,9 m²
nám. Republiky, podchod 33 m²
Na Hradbách 1922/15 77,13 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
Zahradní 1471/1 180,45 m²

NEPŘEHLÉDNĚTEPOLICEJNÍ DISPEČINK
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PRÁZDNINY V CHALOUPCE

Bezplatné 
poradenství 
Jste v obtížné životní situaci a nevíte si 
rady? Kontaktujte poradnu Charity Ostrava, 
která bezplatně poskytuje lidem starším 
15 let odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální za-
bezpečení (např. důchody, sociální dávky), 
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy 
a dluhovou problematiku. Zájemci o pora-
denství nemusí uvádět žádné osobní údaje. 
Více na tel. č.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mailu: cho.poradna@charita.cz nebo na 
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluz-
by/poradna-charity-ostrava/.

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hos-
pice sv. Lukáše. Zájemci mohou absolvovat 
kurz hospicové péče pro dobrovolníky 
v rozsahu 35 hodin teorie, 20 hodin praxe 
a 3 hodin supervize. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o jeho absolvová-
ní. Kurz začíná v pátek 3. června v 16 hodin. 
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel.č.: 
599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hos-
picove.centrum@charita.cz, www.ostrava.
charita.cz. 

Jak pečovat 
o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy 
jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. červ-
na od 14 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. 
Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

BIO popelnice
Město Ostrava zavádí novinku v systému 
nakládání s komunálními odpady. Každý 
trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou 
na území statutárního města Ostravy má 
nyní nárok na bezplatné přistavení jedné 
BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz zeleně (biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu). Termín doručení 
žádostí byl stanoven do 3. červen.

Cestujte, pracujte, 
poznávejte!
Jste mladí nezaměstnaní lidé od 18 do 
30 let z Moravskoslezského kraje se zá-
kladním či středoškolským vzděláním? 
Chtěli byste se zdarma zúčastnit zahranič-
ní pracovní stáže v Německu a rozšířit si 
svou kvalifikaci? Přihlaste se do projektu 
PROFUTURA, který je financován z EU a od 
1. dubna 2016 je realizován spolkem Rov-
novážka, z.s. Více na tel. č.: 603 199 998, 
e-mailu: rovnovazka.bz@seznam.cz, nebo 
www.projekt-profutura.cz.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Drahomíra Černohorská, Drahomíra Černotová, Milada 
Davidová, Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Jiří Havlásek, Hilda 
Hudečková, Miroslav Klimša, Ludmila Kramářová, Jiřina Langová, Jindřiška 
Misiačková, Marie Misiorzová, Jiří Mruzek, Jitřenka Nachmilnerová, Margita 
Neboráková, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Marie Papugová, Danuše 
Pešlová, Jarmila Rosenzweigová, Jenovefa Stuchlíková, Milada Sýkorová, 
Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, Antonie Woznicová.

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka,  které  už  víc  než  deset  let 
najdete v areálu MŠ Repinova v Mo-
ravské  Ostravě,  bude  mít  tradičně 
otevřeno i v červenci a v srpnu. „Naši 
hernu můžete navštívit každý den od 

8.30  do  13  hodin  v  průběhu  celých 
prázdnin. Od 12. července chystáme 
navíc  Prázdninové  úterky,  v  rámci 
nichž  můžete  přihlásit  své  děti  od 
1,5  roku  do  Miniškolky  v  době  od  8 
do 12 hodin, nebo navštívit od 10 ho-

din  spojené  cvičení  rodičů  s  dětmi 
od  jednoho  do  tří  let,  tzv.  Broučků 
a Medvídků,“ říká Hana Časová, ma-
nažerka RKC Chaloupka. Pravidelné 
týdenní  aktivity,  které  najdete  i  na 
www.rcchaloupka.cz, začínají v pon-
dělí  29.  srpna,  zápis  bude  probíhat 
od  15.  srpna. Více  informací  na  tel. 
čísle: 730 526 199.

Zaměřeno na jehly 
V dubnu strážníci z operativního oddílu – 
skupiny hlídkové služby Městské policie 
Ostrava nalezli a sesbírali v oblasti Morav-
ská Ostrava a Přívoz 61 injekčních stříka-
ček a jehel. V rámci celého území města 
Ostravy bylo jen v prvním čtvrtletí tohoto 
roku strážníky sesbíráno celkem 770 stří-
kaček a jehel, v loňském roce to pak bylo 
téměř 3 500 kusů. V případě nálezu jehly 
sami nesbírejte, zavolejte městskou policii. 

Značení 
syntetickou DNA
V červnu bude Městská police Ostrava 
opět provádět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek (inva-
lidních i speciálních vozíků, schodolezů 
apod.) syntetickou DNA. Zmíněné před-
měty budou značeny 28. června od 14 do 
17 hodin na Hlavní třídě v Ostravě-Poru-
bě u kruhového objezdu a 30. června od 
9 do 11.30 hodin a od 14.30 do 17 hodin 
v Ostravě-Staré Bělé, v Plzeňské ulici u re-
staurace Dakota. Zmíněné značení není 
pouhým okem viditelné a objeví se tepr-
ve pod speciálním UV světlem. V případě 
krádeže kola nebo kompenzační pomůcky 
usnadňuje jeho identifikaci. Při evidenci 
předkládá občan starší 15 let také doklad 
totožnosti a doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola (např. doklad o koupi apod.) 
V případě, kdy nelze doložit doklad o kou-
pi, lze na místě sepsat čestné prohlášení 
o způsobu nabytí jízdního kola. 
 Více na www.mpostrava.cz

V olejbalistky  TJ  Ostrava  po-
prvé  v  šedesátileté  historii 
této organizace získaly v ex-

tralize bronzovou medaili! Přičteme-
-li k tomu stříbro z Českého poháru, 
nemá letošní úspěšná volejbalová se-
zona TJ  Ostrava  historické  srovnání. 
„Naše další volejbalové týmy sezonu 
ukončily s různou mírou úspěšnosti. 
Družstvo žen B skončilo po postupu 
do 2. ligy hned na 2. místě, extraligo-
vé juniorky se umístily páté na Mora-
vě  a  celkově  na  9.  místě,  extraligové 
kadetky  skončily  na  11.  místě,  starší 
žákyně  A  obsadily  4.  místo  v  kraj-
ském  přeboru  a  20.  místo  v  Českém 
poháru,  mladší  žákyně  se  umístily 
na 2. místě v krajském přeboru a na 
16.  příčce  v  rámci  MČR,“  popisuje 
ředitel  TJ  Ostrava  Tomáš  Staníček 
a  pokračuje:  „Na  krásném  9.  místě 
skončili  i  extraligoví  stolní  tenisté. 

Dalším  úspěchem  klubu  bylo  oce-
nění  naší  golfistky  Hany  Ryškové 
v  kategorii  sportovní  talent  města 
Ostravy  při  vyhlašování  nejlepších 
sportovců města Ostravy za rok 2015 
a  vyhlášení  trenéra  volejbalistek  TJ 
Ostrava  Zdeňka  Pommera  trenérem 
roku  v  kategorii  ženských  družstev.“ 

Ke  gratulaci  se  připojuje  i  starostka 
Petra Bernfeldová: „Jsme rádi, že zde 
máme tak úspěšné sportovce. Blaho-
přeji všem.“ 

A  co  vše  se  v  TJ  Ostrava  v  uply-
nulých  týdnech  událo?  „Pořádali 
jsme  utkání  superligy  žen  do  21  let 

ve  stolním  tenise  Česká  republika 
proti Slovinsku, Velkou cenu Ostravy 
v judu, kde náš klub obsadil 3. místo. 
Dále turnaj Grand Prix ve stolním te-
nise pro veřejnost a tradiční setkání 
příznivců  jógy.  Proběhla  semifinále 
tanečně-aerobikových  soutěží  MIA 
Festival  Ostrava  a  nominační  závo-
dy  I.  výkonnostní  třídy  ve  sportov-
ním  aerobiku  a  série  soutěží  ve  sla-
lomu  motocyklů  Moto  Gymkhana. 
Nyní  připravujeme  22.  ročník  Mist-
rovství ČR vozíčkářů ve stolním teni-
se, klání v bojových sportech MMA, 
5.  ročník  turnajů  smíšených  druž-
stev  v  plážových  sportech  pro  žáky 
základních a středních škol Juventus 
Cup  a  zahajujeme  sérii  letních  bea-
chvolejbalových  turnajů  pro  veřej-
nost,“  dodává  Staníček.  Akce  jsou 
pořádány za podpory městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

PRVNÍ EXTRALIGOVÝ BRONZ 
VE VOLEJBALU ŽEN

VOLNÉ BYTY K PRONÁJMU

FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Pobialova 1432/23  
2+1, 55 m2

1. nadzemní podlaží,  
byt v centru města 

K. Světlé 210/13 1+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Pobialova 1432/23 2+1
Poštovní 345/23 1+1, 2+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 
T 599 442 891, M 702 018 264 
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Na Hradbách 1922/15 
77,13 m2

prodejna  
v centru města 

Bronzové volejbalistky TJ Ostrava slaví svůj úspěch.  Foto: Archiv TJ Ostrava

Letošní volejbalová sezona 
TJ Ostrava je nejúspěšnější 
v historii klubu!

Slezská Lilie 
Šestý ročník mezinárodního křesťanského 
hudebního festivalu Slezská Lilie, který se 
uskuteční 11. a 12. června, rozšiřuje svá mís-
ta konání. Bude tak ještě blíž lidem, kterým 
prostřednictvím festivalu přinese kvalitní 
interprety napříč žánry i hranicemi. V sobo-
tu bude znít křesťanská hudba před kated-
rálou Božského spasitele (před divadlem Ji-
řího Myrona), v kostele svatého Václava na 
Kostelním náměstí a v obchodním centru 
Avion. V neděli 12. června se dění festivalu 
přesune do Ostravy-Kunčiček. 
 www.slezskalilie.cz 


