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Již žádné ohrožení kotníků z  vylo-
mených mřížek kanálků, už žádná plná 
bota vody zpod vyviklané betonové 
kostky, konec kalužím u protékající 
kašny. Náměstí Edvarda Beneše, jedna 
ze vstupních bran do centra města, je 
po letech neustálých oprav a látání ko-
nečně kvalitně a důstojně zrekonstruo-
váno.  Opravená kašna, kamenný pilíř 
s pitnou vodou, upravené zelené plochy 
plné květin, nové stojany na kola, zbru-
su nová dlažba a mnoho dalších prvků 
dělá z náměstí Dr. E. Beneše opravdu 
příjemný prostor, který doslova zve 
k  zastavení či posezení. „Řekl bych, 
že prostor před radnicí městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz opět 
odpovídá svému významu a že zre-
konstruované náměstí dostalo to, co 

mu chybělo – kvalitní žulovou dlažbu 
a doplňky, které podstatně zvýšily 
atraktivitu i komfort tohoto místa. Stá-
le pak věřím, že se nám do centrální-
ho prostoru náměstí, ze  kterého jsme 
odstranili původně umístěné elekt-
rosloupky, podaří umístit Kabinetem 
architektury doporučenou plastiku. 
V  současné době proces umístění za-
mrzl na nevyjasněných vlastnických 
vztazích,“ říká místostarosta Dalibor 
Mouka a dodává: „Je jen veliká škoda, 
že mohla, být opravena vlastně jen část 
náměstí. Ta větší, po Německém domu 
s  přiléhající ruinou bývalého obchod-
ního domu, je stále předmětem soudní-
ho sporu se soukromým podnikatelem, 
kterému byla minulým vedením města 
prodána.“ 

Hledáme prodejce 
na vánoční trhy

Léto sotva začalo a centrální městský 
obvod už teď chystá nadcházející vá-
noční trhy. Ty se letos uskuteční od 25. 
listopadu do 23. prosince. K dispozici 
bude 34 prodejních míst ve stáncích na 
Masarykově náměstí a 4 prodejní místa 
ve stáncích na Jiráskově náměstí. 

Případní zájemci o nájem stánku se 
mohou přihlásit v příslušné katego-
rii prodeje, zejména vánočního zboží 
a výrobků, formou předepsané  žádosti, 
která musí být doručena na úřad měst-
ského obvodu do 31. srpna. Formulář 
žádosti o nájem prodejního stánku 
s příslušnými informacemi a situační 
plánek rozmístění stánků na letošních 
vánočních trzích 2017 budou začát-
kem července zveřejněny na webových 
stránkách městského obvodu v  sekci: 
Radnice-Úřad-Odbor investic a míst-
ního hospodářství-Formuláře. 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
16. září. Ti, kteří neobdrželi písem-

nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
1. září na oddělení matriky a ohlašov-
ny, osobně v kanceláři č. 15 nebo te-
lefonicky na tel. č.: 602 782  095 nebo 
599 442 812. Pro děti, které se zúčastní 
vítání občánků, je připraven dárek a 
pamětní listina. 

Kompenzace 
pro obchodníky 

Rada městského obvodu na svém jed-
nání 1. června rozhodla o poskytnutí 
slevy z nájemného nebytových prostor 
podnikatelským subjektům, které sídlí 
v našich prostorech v ulici Českobratr-
ské. „Postupovat budeme obdobně jako 
u nebytových prostor v ulici Nádražní 
v době, kdy probíhala rekonstrukce této 
ulice,“ říká Petra Bernfeldová, starostka 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. „Rozhodli jsme se sedmi pod-
nikatelům (z deseti), kteří splňují sta-
novená kritéria, kromě jiného nájemné 

ve výši minimálně 1000 Kč/m2/rok, 
poskytnout roční slevu ve výši 25 pro-
cent. Znamená to pro ně, že nebudou 
hradit obvodu nájemné tři měsíce od 
1. července do konce září. Pro obvod to 
bude znamenat roční ztrátu v příjmové 
části rozpočtu ve výši 380 tisíc korun. 
V současné době jednáme s městem 
o další možnosti navýšení této slevy, 
kterou by nám město, jako investor in-
vestiční akce, kompenzovalo.“

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Posílat může-
te elektronickou formou i fotografi e 
z  mobilních telefonů s  přesným uve-
dením místa a krátkým popisem pro-
blému. Na webu je pak uvedeno datum 
přijetí podnětu, osoba zodpovědná za 
řešení i stav řešení.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění 

v našem obvodu, ale nejen to. Nalezne-
te zde nabídku volných bytů i nebyto-
vých prostorů, pozvánky na nejrůznější 
akce i ofi ciální 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 Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz.

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991
www.moap.cz

V  budoucnu by podchod pod Frý-
dlantskými mosty na náměstí Republi-
ky měl nahradit kruhový objezd, který 
by zjednodušil dopravní propojení 
i přestupování cestujících. Aktuální 
stav podchodu je však žalostný, proto 
se vedení centrálního obvodu, který je 
jedním ze správců objektu, rozhodlo ve 
spolupráci s  městem a jeho fi rmami, 
Dopravním podnikem a Ostravskými 
komunikacemi, zajistit jeho základní 

zvelebení. Společnou akci čtyř organi-
zací, kterým majetkově podchod patří, 
převzal organizačně pod svá křídla rad-
ní města Ostravy pro dopravu Lukáš 
Semerák (Ostravak).

„Od našeho vstupu na velkou radni-
ci se věci konečně dávají do pohybu. 
Myslí se hlavně na občana. Komplex-
ní přestavba náměstí Republiky se 
zpracovává, ale jeho realizace se dá 
předpokládat až za několik let. Stav 

Frýdlantských mostů je však již mno-
ho let katastrofální ostudou města. 
Konečně se našel někdo zodpovědný, 
komu se podařilo všem zúčastněným 
toto vysvětlit a v řešení tohoto sku-
tečného problému je sjednotit. A tak 
o prázdninách začne a nejpozději 
v říjnu bude ukončena nezbytná zá-
kladní oprava, řešící kromě jiného 
výměnu třicet let starého osvětlení 
a rozšíření kamerového systému, kte-
rá přinese zvýšení komfortu a hlavně 
bezpečnosti,“ komentuje místostaros-

ta Dalibor Mouka začínající opravy 
Frýdlantských mostů. 

Pracovníci Technických služeb Mo-
ravská Ostrava a Přívoz již začali s nátě-
ry sloupů pergol na náměstí Republiky 
a s opravou dlažebních kostek. „Pro-
vádějí i pravidelné tlakové mytí zdí 
a zákoutí a o prázdninách se nového 
nátěru dočká i zábradlí. Opravena bude 
i kanalizace, provedeme výměnu kana-
lizačních mříží a zajistíme i vyčištění 
zdí od graffi  ti,“ dodává místostarosta.

- red- 

Vážení spoluobčané, 
letní měsíce jsou jako každoročně vr-
cholem stavební sezony. A jak jsme 
slíbili, i letos realizujeme další etapy 
regenerace sídlišť Fifejdy II a Šalamou-
na. Tyto akce v obydleném území jsou 
fi nančně a technicky nejnáročnější 
a v  průběhu realizace nejvíce zasahují 
do života rezidentů. Nazvu věci rov-
nou pravým jménem, prostě život jim 
otravují. A mnozí rezidenti jsou logicky 
podráždění a nespokojeni. ANO, byla 
by tu možnost dělat to třeba tak, jako 
v  některých jiných velkých obvodech. 
Tedy nedělat v  podstatě nic a násled-
ně se chlubit úžasným hospodářským 
výsledkem s  obrovským fi nančním 
přebytkem. Ale touto cestou určitě jít 
nechceme. To si raději necháme občas 
vynadat, ale víme, že za námi zůstane 
kus práce, kterou občané dříve nebo 
později ocení. Tak jako každoročně 
prosím proto občany, a to nejenom 
u těchto námi realizovaných staveb, 
o shovívavost. Výsledek za to stojí.

Přestože jsou venku tropické teploty 
a naše „prachostřiky“ zkrápějí a zvlh-
čují rozpálené ulice našeho obvodu, 
ostatně jsme jediným obvodem, který 
tuto službu svým občanům pravidelně, 
vlastními silami dodává, připravuje-
me na radnici organizaci ostravských 
Vánoc. Je vypsána výzva pro prodejce, 
kteří mají zájem o stánkový prodej, 
realizujeme energetické posílení pro 
jejich zázemí a ve spolupráci s  měs-
tem připravujeme významné změny 
a vylepšení celé akce. Vedení města 
se po letech, kdy celá organizace a fi -
nancování vánočních trhů a programu 
spočívala na rozpočtu našeho obvo-
du, rozhodlo tento projekt výrazně 
fi nančně podpořit. Akce, která – jak 
dlouhou dobu tvrdím –, má význam 
celoměstský s  podporou, a se  kterou 
město nyní přichází, má potenciál stát 
se v budoucnu fenoménem celého re-
gionu. Odhalovat novinky, které se 
chystají, nyní nebudu, příležitostí bude 
ještě dost, a určitě se k tomu rádi vyjá-
dří všichni zástupci společné pracovní 
skupiny. Co však můžu prozradit již 
teď, je to, že mají maximálně nastavit 
a vylepšit pohodovou, klidnou vánoční 
atmosféru. Takže pohoda. 

A pohodovou zprávou je i informace, 
že tak jak jsme slíbili, od 1. července, 
končí provoz Domu na Sokolské tří-
dě. Prosadili jsme zájem našich obča-
nů a lokalita se tak stane opět klidnou 
a bezpečnou.

Dalibor Mouka
místostarosta obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Hledáme nové pány! 
Našli jste zatoulané-

ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 
o bližší informace tře-

bovický útulek pro psy prostřednictvím 
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

Investujeme do dlouhodobě volných bytů
Městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz se chystá nechat v  letošním 
roce zrekonstruovat bezmála šest desí-
tek bytů v nejrůznějších, i velmi atrak-
tivních lokalitách centra. Příjemné 
bydlení umožní byty, jejichž velikost 
je v  rozsahu od útulné garsoniéry až 
po komfortní čtyřpokojové rezidence. 
Některé bytové jednotky už jsou opra-
vené, jinde rekonstrukce právě probíhá 
a v dalších bytech práce začnou hned 
po vybrání dodavatele stavby. 

„Snažíme se co nejrychleji a v co nej-
lepší kvalitě vyhovět množícím se po-
žadavkům zájemců o bydlení v centru. 
Jen od ledna do května bylo podepsáno 
čtyřiačtyřicet nových nájemních smluv. 
Abychom nabídku dostupného bydle-
ní rozšířili, už loni jsme se intenzivně 
pustili do výběru a následných oprav 
dlouhodobě volných bytů v ulici Střel-
niční, Šafaříkově, Gajdošově, Nádraž-
ní, Zakrejsově, Orebitské, Maroldově, 
Sládkově, Arbesově a jinde,“ přibližuje 

vstřícný krok starostka Petra Bernfel-
dová s tím, že v některých částech ob-
vodu, na jehož území je zhruba 1 600 
bytů v přibližně 230 domech. 

Podle starostky bylo doposud opra-
veno šestnáct bytů, dalších devatenáct 
je v  současné době rekonstruováno 
a jednadvacet bytů je ve fázi přípra-
vy s  tím, že smlouvy s realizátory díla 
budou podepsány co nejdříve a stejně 
rychle budou zahájeny opravy. „Celkové 
náklady na opravy volných bytů budou 

letos představovat bezmála 9 milionů 
korun. Předpokládáme, že v  letošním 
roce komplexně opravíme přes 60 bytů,“ 
pokračuje Petra Bernfeldová a dodává, 
že cena oprav jednotlivých bytů se po-
hybuje v částkách od 50 do 270 tisíc ko-
run včetně DPH. Nejčastěji jsou přitom 
prováděny komplexní opravy elektroin-
stalací, opravy omítek a výměna pod-
lahových krytin, výměna kuchyňských 
linek, spotřebičů, sanity a dveří.

Pokračování na str. 3
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KALEIDOSKOPPasování předškoláků 
na prvňáčky

Dětské, žákovské 
a pedagogické osobnosti roku 

Projekt „3, 2, 1 Start!“ je u konce  

Žáci tančili na Malé Morávce 

Mateřské školky našeho obvodu po-
řádaly během června pasování předško-
láků na prvňáčky. Předškolákům přišly 
popřát i starostka Petra Bernfeldová 
a místostarostka Lucie Feiková. Každá 
školka si připravila osobitý program 
i díky zapojení rodičů. Některé školky 
měly dokonce program trvající celý den 

včetně polštářové bitvy a přenocování 
ve školce. Pedagogové, děti i jejich rodi-
če si užili například den jako na safari, 
na lodi plné pirátů, na cestě kolem světa 
nebo v přestrojení za princezny a rytíře. 
Děti obdržely kromě jiného i krásnou 
knížku Cestovatelské pohádky s  osob-
ním věnováním starostky.

KOUZLO OKAMŽIKU
V sobotu 24. června už potřetí ožily oba břehy řeky Ostravice rozmarnými 
slavnostmi. Diváci fandili borcům, kteří na netradičních plavidlech proplou-
vali jezem. Srdce všech přihlížejících i poroty si získala posádka Štajgrů, na 
druhém místě se umístil vodník se svým plavidlem a na třetím Grinch a Maxík. 
Své plavidlo na řeku vyslal i obvod MOaP. Lidé si po celé odpoledne půjčovali 
loďky i říční přívozy, hráli hry a soutěže, užili si koncerty, divadla  a k tomu 
spoustu dobrého jídla a pití. Závěr pak patřil světelné show nad hladinou Ost-
ravice k oslavě 750. výročí první zmínky o Ostravě.

Vedení obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ve středu 7. června ocenilo 
dětské, žákovské a pedagogické osob-
nosti školního roku 2016/2017. Slav-
nostní ocenění se uskutečnilo v klubu 
Atlantik, kde byl pro oceněné a jejich 
doprovod připraven program, v němž 
vystoupila i zpěvačka Nikol Samková, 
celou akci moderovala Jana Bastien 
z Pop Academy. „Děkujeme všem uči-
telům za jejich aktivitu a práci a dětem 
ze základních a mateřských škol za to, 
že kromě povinného vzdělávání mají 
chuť se věnovat rozličným aktivitám, 
díky nimž reprezentují nejen sebe, svou 
školu, ale i náš obvod. Všem přeji hod-
ně dalších úspěchů a energie k dalším 
výkonům,“ uvádí starostka Petra Bern-
feldová

V kategorii dětská osobnost byly oce-
něny Nikolka Šimkovičová z MŠ Re-
pinova a Sofi nka Švábková z MŠ Šafa-
říkova. V  kategorii žákovská osobnost 
Jakub Plachý ze ZŠ Gajdošova, Zuza-

Cena města 
V  pátek 16. června v  Kulturním 

domě Akord předali v rámci oslav Dne 
dětí zástupci statutárního města Ost-
ravy ocenění žákovským osobnostem 
a kolektivům základních škol. Ve velké 
konkurenci všech ostravských základ-
ních škol a víceletých gymnázií byl 
oceněn i ekotým ZŠ Nádražní 117 za 
aktivní účast na akcích školy, kdy mno-
hé sám vymyslel a organizoval, za ob-
hajobu titulu Ekoškola a aktivní zapo-
jení do mezinárodních projektů Menu 
pro změnu a Tajný život města. Našim 
vítězům gratulujeme a věříme, že stej-
ně úspěšné žáky a žákovské kolektivy 
bude naše škola mít i v dalších letech. 

Zuzana Holubová

Sportovní den
V  pátek 9. června žáci ZŠ Nádražní 

vyměnili sezení v lavicích za sportování 
na hřišti. Konal se sportovní den, žáci 
soutěžili v osmi netradičních sportov-
ních disciplínách a jedné soutěži vědo-
mostní. Každá třída zastupovala určitý 
stát  Evropské unie, který si již dříve vy-
losovala, a žáci na slavnostní zahájení 
nastoupili i s vlastnoručně vyrobenými 
vlajkami. Sportovní den jsme si všichni 
báječně užili a již teď se těšíme na příští 
rok, kdy se opět všichni sejdeme snad 
už na novém hřišti u naší školy.

Veronika Šrámková

Českobratrská je 
uzavřena!

Od poloviny května je v úseku mezi 
Sokolskou třídou a Nádražní ulicí zcela 
uzavřena ulice Českobratrská. Probíhá 
zde rozsáhlá rekonstrukce, která počí-
tá s opravou inženýrských sítí, včetně 
vodovodu, kanalizace a plynovodu. 
Kvůli pracím je až do 31. října zce-
la vyloučena automobilová doprava 
v  obou směrech s  vyznačenými ob-
jížďkami a změnám se nevyhnula ani 
městská hromadná doprava, pro pěší 
je provoz zachován. Od 2. července do 
2. září budou autobusové linky 38 
a 71 a trolejbusové linky 104, 107, 110 
a 112 v celé trase nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou, která bude jez-
dit ve směru na Slezskou Ostravu uza-
vřeným  úsekem mezi  Nádražní ulicí 
a Sokolskou třídou po Českobratr-
ské a ve směru na Fifejdy odklonem 
po Sokolské třídě – 30. dubna – Ná-
dražní. Trolejbusové linky 108, 102 
s odklonem  na zastávku Most M. Sý-
kory budou v úseku zastávek Most 
M. Sýkory – Hulváky i Most M. Sý-
kory – náměstí Republiky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou. Pře-
stup cestujících mezi trolejbusovou 
a náhradní autobusovou dopravou 
bude zajištěn na zastávce Most Miloše 
Sýkory. Další podrobnosti o výlukách 
a organizaci městské hromadné dopra-
vy naleznete na www.dpo.cz.

Rekonstrukce 
mostu Pionýrů

Až do začátku prosince bude z  dů-
vodu rekonstrukce mostu Pionýrů 
provoz ve směru od křižovatky se So-
kolskou třídou po sjezdy na Gagari-
novo náměstí  a do Bohumínské ulice 
veden pouze po levé části komunikace. 
Po celou dobu oprav bude odkloněna 
trolejbusová linka 110, která pojede 
přes most M. Sýkory. V průběhu oprav 
bude také uzavřen podchod pro pěší 
a cyklisty pod mostem Pionýrů na mo-
ravskoostravské straně. Z bezpečnost-
ních důvodů nelze podchod zprůchod-
nit. Žádáme o respektování zákazu vstu-
pu. Cyklisté mají možnost objet úsek 
po pravém (slezskoostravském) břehu. 
Obdobně je uzavřena stezka pro chodce 
a cyklisty mezi náměstím J. Gagarina 
a sídlištěm Kamenec. Objízdná trasa je 
vedena po ulici U Staré elektrárny.

Starostka Petra Bernfeldová přišla popřát předškolákům do MŠ Poděbradova.

Projekt „3, 2, 1 Start!“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583) je fi nanco-
ván z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci 
Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Projekt „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) je fi -
nancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Polské městečko Głubczyce se sta-
lo místem závěrečné aktivity projektu 
„3, 2, 1 Start!“. Začátkem června jsme 
se setkali naposledy. Autobus s dětmi 
a pedagogy z MŠ Lechowiczova a MŠ 
Šafaříkova vyrazil z Ostravy již brzy 
ráno a bez nehody dojel až před Prze-
dszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej 
v Głubczyci. Se zájmem jsme si pro-
hlédli školku, občerstvili se a pak 
s nadšením nasedli do dětského vláčku, 
který nás povozil po ulicích městečka 
a zastavil až u hřebčína na Varšavské. 
Tady byl pro nás připraven bohatý pro-
gram ve stylu Divokého západu. Po 
sportování a dovádění dětem pořádně 
vyhládlo, a tak přišlo na řadu dobré 

jídlo i pití. Závěrečné vyhodnocení 
soutěží, poslední společná fotografi e, 
předání dárků a trochu smutné loučení. 

A co napsat na závěr? V rámci pro-
jektu se potkali úžasní lidé – děti i do-
spělí. Celkově bylo do čtyř aktivit pro-
jektu zapojeno 18 pedagogů a 70 dětí 
mateřských škol. Nevadila jim jazyková 
bariéra, porozuměli si bez problémů 
při hrách, sportování, tancování i spo-
lečném povídání. Zkrátka nám spolu 
bylo opravdu moc prima a vzpomínky 
i báječné zážitky nám v paměti zůsta-
nou určitě nadlouho. 

Lenka Šebestíková, 
ředitelka MŠ Šafaříkova

Ve dvou turnusech 
(22.–26. 5. a 29. 5. až 
2. 6.) se v  obci Malá 
Morávka v  Jeseníkách 
uskutečnila další klíčo-

vá aktivita projektu česko-polské přes-
hraniční spolupráce základních škol 
s  názvem Tanec bez hranic. Pětiden-
ních pobytů, jejichž hlavním cílem bylo 
rozšíření spolupráce žáků z obou stran 

hranice a nácvik lidových tanců na zá-
věrečné vystoupení projektu, se účast-
nilo celkem 80 žáků ze čtyř základních 
škol městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz (ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. 
Píky, ZŠ Matiční a ZŠaMŠ Ostrčilova) 
a  40 žáků z  Gimnazjum nr  2  z  Odd-
ziałami Integracyjnymi i  Sportowymi 
im. Czesława Miłosza w Raciborzu 
z Polska. 

na Tydlačková ze ZŠ Gen. Píky, Jakub 
Mršťák ze ZŠ Matiční, Milan Filipek 
ze ZŠaMŠ Ostrčilova, Eduard Gulka 
Waldorfská ZŠaMŠ a Terezie Havel-
ková ze ZŠ Zelená. V  kategorii peda-
gogická osobnost Dagmar Soviarová 
z MŠ Repinova, Lenka Báborová ze ZŠ 
Gajdošova, Jaroslava Frischerová ze ZŠ 
Gen. Píky, Dagmar Děcká ze ZŠ Matič-
ní,  Petra Lexová ze ZŠaMŠ Ostrčilova 
a Lenka Holeksová z  Waldorfská 
ZŠaMŠ. 



3 V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO Ostrava se mění a s ní i náš obvod

Výhody pro seniory

Patříte k dříve narozeným? Pak jsou 
následující informace určeny prá-
vě vám. Měli byste přece mít přehled 
o tom, jak si můžete usnadnit a zpří-
jemnit každodenní život…

Dobrou zprávou je, že se sociální-
mi službami, které obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz poskytuje, je spoko-
jena drtivá většina uživatelů. Neustále 
roste zájem také o odlehčovací služ-
bu, jejímž posláním je podpora rodin, 
které se v domácím prostředí starají 
o svého blízkého, a na určitý čas potře-
bují v celodenní péči vystřídat. „Vážíme 
si soudržnosti rodin a toho, že peču-
jí o své členy. A snažíme se jim v tom 
pomáhat nejrůznějšími způsoby. Tato 
pobytová služba, která je zajišťována 
v Domě s pečovatelskou službou v uli-
ci Gajdošově 39, je jedním z nich,“ říká 
Petra Bernfeldová, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
a dodává, že rodinám ulehčuje jejich 
péči o seniory i perfektně fungující 
pečovatelská služba, jež pomáhá dříve 
narozeným žijícím ve vlastních bytech, 

a o které detailněji informovalo červ-
nové vydání zpravodaje.

Zatímco dříve chtěli lidé pomoci 
s péčí o svého blízkého zejména v ob-
dobí dovolených, postupem času si 
uvědomili nesporné výhody odleh-
čovací služby a nyní ji využívají stále 
častěji. „Máme k dispozici deset lůžek 
a průměrně je obsazeno více než sedm 
z nich. Stává se, že v některých termí-
nech je plně obsazeno všech deset míst, 
proto je výhodnější rezervovat si tuto 
službu dopředu. Ale i když máme obsa-
zeno, snažíme se nabídnout odlehčova-
cí službu poskytovanou jinými obvody, 
jimž tuto vstřícnost v případě potřeby 
oplácíme, nebo navrhneme jiné posky-
tovatele,“ vysvětluje vedoucí odboru 
sociálních věcí Dagmar Bradová a do-
dává, že pobytová odlehčovací služba je 
poskytována klientům od 27 let. „Nejde 
tedy jen o seniory, ale je pravda, že ti se 
u nás na dobu přechodnou ocitají nej-
častěji. Naše pečovatelky, které jsou tu 
k dispozici 24 hodin denně, se postarají 
také o imobilní klienty. Na to jsme vy-
baveni i technicky,“ pokračuje Dagmar 
Bradová s  tím, že péče během pobytu 
je komplexní, od zajištění celodenní 
stravy až po pomoc při osobní hygieně 
nebo donášku léků z  lékárny. Více in-
formací získáte na webových stránkách 
obvodu https://moap.ostrava.cz/cs/
obcan/socialni-sluzby/vyrocni-zpravy, 
kde jsou zveřejněny výroční zprávy pe-
čovatelské a odlehčovací služby.

Kropíme ulice
Městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz začal již v červnu prostřednic-
tvím technických služeb a ve spoluprá-
ci s Ostravskými komunikacemi čistit 
ulice a kropit chodníky. „Podařilo se 
nám domluvit s Ostravskými komuni-
kacemi na jednotném harmonogramu, 
díky kterému Ostravské komunikace 
zajistí v horkých letních dnech čištění 
a zkrápění velkých komunikací, kte-
ré mají v centru na starosti. Naše dva 
prachostřiky budou vyjíždět do ulic 
hned podle potřeby a zkrápět centrum 
města. Důvodem je zvlhčení vzduchu, 
snížení prašnosti a ochlazení dlažby 
a komunikací,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Mouka.

Havlíčkovo nábřeží 
uzavřeno! 

Až do poloviny září se musejí chodci 
a sportovci směřující přes Havlíčkovo 
nábřeží do Komenského sadů obrnit 
trpělivostí. Ostravské vodárny a kanali-
zace (OVAK) začaly v části za budovou 
krajského soudu s opravou kanalizace, 
do podzimu opraví zhruba třísetmet-
rový úsek. 

Změna jízdního řádu 
Senior expressu 

Na základě žádostí klientů byla změ-
něna provozní doba oblíbeného Senior 
expressu, jehož služeb využívá řada dří-
ve narozených občanů obvodu. Úprava 
spočívá ve zkrácení provozní doby 
o hodinu v pondělí a ve středu, kdy vo-
zidlo nebylo příliš využíváno, a naopak 
v prodloužení provozu o hodinu v úte-
rý a ve čtvrtek, kdy je o jízdu Senior ex-
pressem značný zájem. Zařazena byla 
rovněž zákonná půlhodinová bezpeč-
nostní přestávka pro řidiče v  době od 
11 do 11.30 hodin. V pondělí a ve stře-
du můžete senior taxi využít od 6.30 
do 11 a od 11.30 do 15 hodin a v úterý 
a ve čtvrtek od 6.30 do 11 a od 11.30 
do 13 hodin. 

Dům v Sokolské 
uzavřen!

Na konci června došlo na základě ini-
ciativy vedení našeho obvodu k vykli-
zení domu v Sokolské 62 vedle vozovny 
trolejbusů. „Obraceli se na nás obyvate-
lé okolních domů se stížnostmi na ne-
pořádek v okolí budovy a hluk. Vlast-
níkem objektu je město, proto jsme 
začali jednat o tom, jak situaci vyřešit. 
Již v loňském roce se podařilo vystěho-
vat polovinu obyvatel do jiných částí 
města a od 1. července je objekt uvol-
něný. Podle našich informací zvažuje 
město, coby vlastník objektu, demolici 
domu,“ uvedla starostka Petra Bernfel-
dová. 

Hlídejte své psy! 

Volný pohyb psů je na území Morav-
ské Ostravy a Přívozu omezen obecní 
vyhláškou. Je nutné, aby majitelé psů 
tuto vyhlášku respektovali a dodržo-
vali a psy pouštěli volně jen na místech 
k tomu určených!

Strážníci městské policie se při po-
chůzkové službě zaměřují na dodr-
žování této obecně závazné vyhlášky. 
Problematice volně pobíhajících psů 
mimo povolenou zónu a znečišťování 
veřejného prostranství psími exkre-
menty se zde věnují i místně příslušní 
strážníci-okrskáři.

Pejskaři, nezapomeňte, že jste po-
vinni nechat trvale označit svého psa 
elektronickým čipem a přihlásit ho do 
evidence. V souladu s platnou vyhláš-
kou města je další povinností uhra-
dit místní poplatek ze psů, a to do 
31. března. Držitelům psů nejsou 
k úhradě místního poplatku zasílány 
poštovní poukázky, zaplatit mohou 
převodem z účtu nebo osobně na úřa-
du obvodu.

Ostrava má ambici přiblížit se ještě více životem pulsujícím a urbanisticky pro-
pracovaným evropským velkoměstům a spolu s ní k tomuto cíli míří i obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, na jehož území chce město zrealizovat značnou část svých 
plánů. 

„Cením si toho, že město investuje do svého rozvoje, a vítám fakt, že plánuje 
množství významných investičních akcí uskutečnit na území našeho obvodu. Ten 
se ostatně doslova mění před očima, a to i díky součinnosti města s vedením naší 
radnice. Jedním z nejčerstvějších příkladů je časová návaznost dvou významných 
projektů, kdy na nedávno provedenou rekonstrukci ulice Nádražní, kde bylo in-
vestorem město, chronologicky navázala z rozpočtu obvodu a města fi nancovaná 
rekonstrukce náměstí Dr. Ed. Beneše. Společnými silami jsme tak dali vstupu do 
centra města úplně jiný, soudobý ráz,“ vítá chystané změny starostka Petra Bern-
feldová.

Vedení města rozhodlo o vítězi architektonicko-urbanistické soutěže na rekon-
strukci historické budovy bývalých jatek, kterou loni v  listopadu odkoupilo spo-
lečně s bývalým hobby marketem za 80 milionů korun od společnosti Bauhaus. 
Cílem tohoto kroku bylo vrátit jatkám, které se mají stát sídlem městské galerie 

Vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na rekonstrukci historické budovy bý-
valých jatek se stal se svým návrhem Petr Hájek Architekti.

PLATO Ostrava, jejich původní podobu a přizpůsobit tento objekt spolu s  jeho 
okolím kulturním účelům. 

V  červnu zastupitelstvo města odsouhlasilo vítězný návrh revitalizace veřej-
ného prostoru náměstí Msgre Šrámka. Předmětem soutěže bylo navržení archi-
tektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí, a to s  detailním 
zaměřením na pro-
stor před vstupem do 
katedrály Božského 
Spasitele a Divadla 
Jiřího Myrona a rov-
něž dotvoření pro-
storu až po městský 
blok lemující ulici 
Zámeckou. V  letoš-
ním roce bude zahá-
jena i rekonstrukce 
divadla, jejíž sou-
částí bude i kavárna 
s vchodem na náměs-
tí. 

Kromě toho všeho 
vedení magistrátu 
oslovilo architek-
tonické kanceláře 
z České republi-
ky i zahraničí, aby 
zpracovaly koncept 
muzea hromadné 
dopravy, jehož expozice bude situována v areálu u hlavního vlakového nádraží. 
„Chceme lidem zpřístupnit historii i současný vývoj městské hromadné dopravy,“ 
objasnil tento záměr radní Ostravy Lukáš Semerák. „Cílem je prezentace doprav-
ních prostředků co nejzajímavějším způsobem, který osloví zejména mladé lidi 
a děti,“ vysvětluje s tím, že projekt by měl být zrealizován do roku 2020.

Změny čekají i vnitroblok Mánesova, kde bude díky fi nančním prostředkům 
města provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Revitalizaci čeká i veřejný prostor náměstí Msgre Šrámka.

Otevřená hřiště v MOaP II
Již druhým rokem městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz a statutární 
město Ostrava transferem podpořilo 
otevření školních hřišť pro  veřejnost. 
Na provoz hřišť a za účelem zabezpeče-
ní prevence kriminality získal městský 
obvod z  rozpočtu města Ostravy v  le-
tošním roce 450 tisíc korun. Tyto fi nan-
ce budou využity na platy správců hřišť. 
Dalšími více než 136 tisíci korun při-

spěl na provoz otevřených hřišť samot-
ný městský obvod. Tyto fi nance budou 
použity také na platy správců a dále 
na zakoupení sportovních pomůcek 
a vybavení. Do projektu Otevřená hřiš-
tě v MOaP II je zapojeno šest základ-
ních škol: Gajdošova, Matiční, Zele-
ná, Nádražní, Gen. Píky a  Ostrčilova 
a dvě mateřské školy: Hornická a Va-
renská.

 Škola Období 
otevření

Provozní doba –
všední dny

Provozní 
doba – všední 
dny (červenec, 

srpen)

Provozní 
doba – víkend/

svátky

MŠ Hornická květen - říjen 
(srpen zavřeno) 15–19 10–12, 13–19 10–12, 13–19

MŠ Varenská květen - září 16–19 16–19 16–19
ZŠ Gajdošova květen - říjen 9–17 9–19 zavřeno

ZŠ Gen. Píky duben - říjen 8–19 8–20
8–19 

(v červenci 
a srpnu 8–20)

ZŠ Matiční* květen - září 17–18 10–18 10–18

ZŠ Zelená duben - říjen
16.30–19 (v květnu 
a červnu 16.30–20, 
v říjnu 16.30–18)

16.30–20
9–20 (v dubnu 

a září 9–19, 
v říjnu 9–18)

ZŠ Nádražní září - říjen ** zavřeno **

ZŠ a MŠ 
Ostrčilova květen - říjen 16.30–19 (v říjnu 

16.30–18) 10–20
10–19 (v 

červenci a 
srpnu 10–20, 
v říjnu 10–18)

* hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20, Ostrava
** bude upřesněno po rekonstrukci hřiště

Prázdniny ve znamení regenerace sídlišť
Polovina července. To je termín, kdy 

budou odstartovány páté etapy regene-
race sídlišť v našem obvodu. Konkrétně 
půjde o projekty s  názvy Regenerace 
sídliště Fifejdy II – V. etapa a Rege-
nerace sídliště Šalamouna 5. B etapa. 
„Omlouváme se občanům, jimž zapo-
čaté práce znepříjemní kvalitu byd-
lení. Ale jak už jsme zdůrazňovali při 
předchozích etapách, odměnou za ně-
kolik týdnů nepohodlí bude zlepšené 
a příjemné bydlení ve zmíněných čás-
tech obvodu,“ říká místostarosta Da-

libor Mouka. Pod názvem Regenerace 
sídliště Fifejdy II – V. etapa se skrývá 
komplexní obnova části veřejného pro-
stranství vymezeného ulicemi Gen. 
Píky, Hornopolní a areálem pivovaru.  
Konkrétně půjde o rekonstrukci části 
ulice Gen. Píky a přilehlého veřejné-
ho prostranství v  katastrálním území 
Moravské Ostravy. „Jednou z  dobrých 
zpráv pro rezidenty je, že upravena bu-
dou stávající nevyhovující parkoviště 
a v rámci daných možností bude navý-
šen i počet parkovacích stání,“ akcentuje 

Dalibor Mouka. „Myšleno je samozřej-
mě i na bezpečnost, kdy změnami k lep-
šímu projdou pěší trasy, a bude posíle-
no veřejné osvětlení. Velký důraz jsme 
u projekční přípravy kladli na úpravu 
a rozšíření zeleně,“ dodává místostaros-
ta. Akce v hodnotě 9,646 milionu korun 
by měla podle projektové dokumentace 
trvat 80 dnů.

K  mnoha zásadním změnám dojde 
i na sídlišti Šalamouna, kde bude rea-
lizována 5. B etapa regenerace. Před-
mětem investiční akce v hodnotě 10,22 

milionu korun bez DPH je revitalizace 
vnitrobloku přiléhajícího k  ulicím Dr. 
Malého, Na Jízdárně, Zelená a Nedba-
lova. „I v  tomto případě bude zrekon-
struováno parkoviště a podle možností 
rozšířeny parkovací plochy,“ nastínil jed-
nu z důležitých fází rekonstrukce Dalibor 
Mouka a zdůraznil, že i při této stavbě 
je prioritou vytvoření podmínek pro 
maximální bezpečnost, dosadba a úpra-
va zeleně a nový mobiliář. Smluvní 
termín provedení prací je stanoven na 
100 dnů.   

Investujeme do dlouhodobě volných bytů
Pokračování ze str. 1

Nezbytná je také následná výmalba 
a úklid bytů. 

„Byty je možné získat formou výbě-
rového řízení, výši nájemného žadatelé 
navrhují sami,  omezením je minimální 
částka nájemného,“ informuje starostka 
a doplňuje, že u nově pronajímaných vol-
ných bytů se nyní, podle lokality umís-

tění bytu, pohybuje výchozí nabídková 
minimální sazba za m²/měsíc podlahové 
plochy bytu od 45 Kč/m² v oblasti Přívo-
zu až po 70 až 90 Kč/m² v centru města. 

Průběžně aktualizovaná nabídka vol-
ných bytů je uvedena na www.nemovi-
tostimoap.cz. Kontakt: Ryboňová, tel. 
č.: 720 966 853, 599 442 980, e-mail: 
makler@moap.ostrava.cz Před opravouPřed opravou Po opravěPo opravě



4ŽIJEME AKTIVNĚ

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

Oldřich Bílek, Jiřina Brdičková, Zdeňka Břenková, Jiřinka Cinková, Danuše 
Gruberová, Oldřich Hejna, Štěpánka Janečková, Libuše Kotalová, Zdenka Kra-
mářová, Jaromír Krejčíř, Karel Krýsa, Danuška Lelitová, Kazimír Míček, Štěpán-
ka Mojžíšková, Arnoštka Nešporová, Jiřina Rezková, Marie Šrajnerová, Bohusla-
va Tatýrková, Sonja Tobolová,  Milada Urbánková, Aloisie Věčková.

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

Drahomíra Bělková, Jaroslav Berka, Anna Bracková, Viera Drozdová, Marta 
Matušková, Miroslav Nytra, Ludmila Pajurková, Jiřina Romanová, Zdenka Sla-
mečková, Miroslav Soukup, Jiljí Stavinoha, Václav Šmídmajer, Juliana Šmírová, 
Eliška Šrubařová, Vlastimil Trnka.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

INFORMUJEME
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Tenisový kemp

Poradna Cesta těhotenstvím 
slaví 15 let

Tenisový klub TK SC Ostrava pořádá 
ve dnech 21. až 25. srpna příměstský 
tenisový kemp. Hrát se bude hlavně 
tenis, ale čas bude i na další sportovní 
aktivity. Začátek dětského programu 
bude denně od 8.30 hodin a konec je 

plánován na 16.30 hodin Tenisový 
kemp je určen nejen pro závodní tenis-
ty, ale i začátečníky ve věku 5 až 15 let. 
Klub TK SC Ostrava pořádá rovněž ná-
bor dětí od 5 do 9 let. Bližší informace 
na tel. č.: 602 534 040. 

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLN  BYT VOLN  NEBYTOV  PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  BLIŽŠÍ INFORMACE 

 A PROHLÍDKY  

Arbesova 1062/15
1+1, 38,90 m2

Krásně opravený 
malometrážní byt!

Masarykovo nám. 
2572/7, 8 – 875,26 m2 

Restaurace
v centru města!

Ahepjukova 2795/6   61,82 m²
Českobratrská 611/17   62,35 m²
Českobratrská 611/17   41,86 m²
Českobratrská 113/22   52,60 m²
Chelčického 691/8   329,43 m²
Jurečkova 490/3   80,20 m²
Jurečkova 1165/6   75,83 m²
Maroldova 2992/3   17,70 m²
Nádražní 612/36   51,12 m²
Nádražní 1026/41   118,50 m²
Nádražní 1767/42   175,75 m²
Nádražní 542/148   54,44 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3   219,81 m²
Pobialova 1432/23   131,39 m²
Poštovní 1444/15   garáž o vel. 15,30 m²
S. K. Neumanna 532/3   172,54 m²
S. K. Neumanna 1691/4   225,84 m²
Sládkova 862/10   34,57 m²
Sokolská tř. 2442/42   garáž o vel. 18 m²
Tyršova 1761/14   126,22 m²
Tyršova 1775/28   401,60 m²

Arbesova 1062/15 1+1
Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
Dostojevského 1079/3 1+1
Havířská 2038/11 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Nám. Sv. Čecha 534/2 1+1
Nádražní 544/168 3+1
Spodní 2146/34 2+1
Spodní 2147/32 2+1
Palackého 56/91 1+1, 2+1
Poštovní 345/23 1+1
Sládkova 373/6 1+1
Úprkova 1+1
Zákrejsova 972/9 1+1
Žofi e Podlipské 215/3 2+1

Basketbalový boj o putovní pohár

Léto v Čapkárně neuplave

Ve čtvrtek 8. června se i díky fi nanční 
podpoře městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz uskutečnil již 2. roč-
ník basketbalového turnaje základních 
škol O putovní pohár MOaP. Hráči se 
společně utkali v turnaji, kde si zahráli 
systémem „každý s každým“. Opravdu 
se bylo na co dívat. Bojovnost a touha 
po vítězství byly vidět v každém zápa-
se, odhodlání vyhrát a radost z každé-
ho koše by našim mladým baskeťákům 
mohl závidět každý starší sportovec. 
Do poslední chvíle nebylo vůbec jasné, 
kdo se stane vítězem. To se nakonec 
podařilo žákům ZŠ Pokorného, kteří 
porazili ve fi nále o jeden koš v prodlou-
žení žáky ZŠ Ostrčilova a převzali si tak 
z rukou místostarosty městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz Víta 
Macháčka putovní pohár, který jim pro 
tento rok náležitě patří.

Sportovního ducha a báječnou atmo-
sféru vytvořili jak hráči a jejich učitelé, 

Potřebujete si odpočinout a nechat 
problémy plavat? Navštivte Vodní 
svět (Čapkárnu) přímo v  centru Os-
travy, kde za jedno vstupné můžete 
využít  rozlehlé letní koupaliště, které 
nabízí na vodní ploše o rozloze 1 218 
m2 25metrový bazén  a  relaxační ba-

zén. Pro děti je zde dětské brouzdaliště 
s vodními atrakcemi, nechybí 100met-
rový tobogan, vodní jeskyně, sklu-
zavky a další. A na své si přijdou i příz-
nivci plážového volejbalu, fi tness cent-
ra, parních lázní nebo wellness centra. 
To poskytuje příjemné přítmí s efek-

Poradna Cesta těhotenstvím v centru 
Ostravy (Českobratrská 13) již patnác-
tým rokem poskytuje těhotným ženám 
v obtížné situaci kromě materiální po-
moci pro dítě také prostor pro sdílení, 
doprovázení a hledání řešení, pokud 
těhotenství přichází nečekaně. Nastá-
vající maminky a jejich partneři zde 
také mohou využít konzultací s dulou 
nejen při očekávání narození jejich dí-
těte, ale i v období šestinedělí. 

Pro těhotné a rodiče s dětmi poradna 
pořádá vzdělávací programy, to vše pod 

vedením odborných lektorů. Ostrav-
ským rodičům je v poradně k dispozici 
i videotrénink interakcí. Tato metoda 
je příležitostí lépe se zorientovat v ko-
munikaci, podpořit silné stránky ro-
dičů v  kontaktu s  dětmi, posílit jejich 
vzájemný vztah a nacházet tak cestu ke 
vzájemnému porozumění i v náročněj-
ších situacích.          

Více na tel. č.: 605 32 92 32, e-mailu: 
poradna@dlanzivotu.cz, nebo na www.
dlanzivotu.cz.

Hospic sv. Lukáše umožňuje důstojný závěr života
Hospic sv. Lukáše nabízí specializo-

vanou zdravotní péči lidem v  závěru 
života. K hospicové paliativní péči jsou 
přijímáni klienti, u kterých již byly 
vyčerpány všechny možnosti léčby zá-
kladního onemocnění. Péče v Hospici 
sv. Lukáše je hrazena ze zdravotního 
pojištění, příspěvků klientů na úhra-

du fakultativních služeb a z darů. Mezi 
základní principy přístupu personálu 
a poskytované péče patří úcta k člo-
věku jako jedinečné bytosti, vytváření 
důstojných podmínek pro závěr života 
a lidský přístup. Intenzivní spolupráce 
s rodinou klienta je nedílnou součástí 
hospicové péče. Rodina může např. být 

u svého blízkého přítomna 24 hodin 
denně, k dispozici je pro rodinné pří-
slušníky přistýlka na jednolůžkových 
pokojích klientů. Součástí poskytované 
služby je podpora sociálního pracovní-
ka, psychologa, v  případě zájmu i du-
chovního.

www.ostrava.charita.cz

tem barevných světel, tichou relaxační 
hudbou a prostor osvětlený svíčkami 
a bodovými světly. V  uklidňující at-
mosféře se vám bude dobře odpočívat, 
relaxovat i regenerovat. Záleží jen na 
vás, jaký typ odpočinku zvolíte. Vybrat 
si můžete ze  tří parních kabinek,  fi n-
ské  nebo  infra sauny, k prohřátí jsou 
tu také  vyhřívaná lehátka  a  sluneční 
louka, kde si pořídíte i mírné opálení. 
Nechybí ochlazovací zóna, která nabíd-
ne každému intenzitu ochlazení, jakou 
chce. Za příplatek jsou tady i dvě vany 
na  léčivé koupele, do nichž si můžete 
vybrat bylinky. U baru se návštěvníci 
mohou osvěžit širokým sortimentem 
nealko nápojů pro dodržování pitné-
ho režimu  a také ovocnými miskami, 
které jsou při saunování tím nejlepším 
výživovým doplňkem. Pro návštěvníky 
venkovního areálu slouží bufet přímo 
u bazénu i s posezením a s nabídkou 
rychlého občerstvení, nápojů a mra-
žených výrobků. Stejně jako vnitřní 
část areálu, tak i sezonní venkovní část 
umožňuje návštěvu i handicapovaným 
spoluobčanům díky bezbariérovému 
přístupu.                           www.sareza.cz

Místostarosta Vít Macháček při předávání putovního poháru.
tak i rodiče, kteří přišli své děti podpo-
řit v turnaji a zároveň tak vyjádřit svůj 

souhlas s  obecnou podporou těchto 
sportovních aktivit ostravských dětí.

Zónové čištění 
Už od dubna provádějí Technické 

služby Moravská Ostrava a Přívoz kaž-
dou středu zónové čištění ulic cent-
rálního obvodu. Samosběrné stroje 
vyjíždějí v  7 hodin ráno, kdy většina 
lidí odjíždí auty do práce, a s úklidem 
končí okolo 13. hodiny, aby lidé měli 
opět kde zaparkovat. Čištění hlásí pří-
slušné dopravní značky, které jsou in-
stalovány v týdenním předstihu. Žádá-
me proto řidiče, aby v době blokového 
čištění respektovali dopravní značení 
a nestáli v  daných ulicích. Ve středu 
5. července bude provedeno zónové 
čištění v  ulicích Matiční, Dr. Šmerala, 
na rozmezí Přívozské a Sokolské, Dvo-
řákovy a Na Hradbách, 12. července 
pak v  ulicích Dvořákova, Přívozská 
a na rozmezí Českobratrské a Dvořá-

kovy, 19. července v ulicích Hollarova 
včetně parku a Jurečkova, 26. července 
v ulicích Hrabákova, Kratochvílova, Na 
Hradbách, Matiční, na rozmezí Havlíč-
kova nábřeží a Sokolské třídy. A pokra-
čovat se bude i v srpnu. Hned 2. srpna 
v  ulicích Antonína Macka, Biskupská 
a Kostelní, 9. srpna v  ulicích Přívoz-
ská, Na Hradbách a na rozmezí ulic 
Dvořákova a Jiráskovo náměstí a So-
kolská třída a Přívozská, 16. srpna 
v  ulicích Zeyerova, Střelniční, Šuber-
tova, Škroupova a na rozmezí Kostelní 
a Pivovarské, 23. srpna v ulicích nám. 
Msgre Šrámka, Bankovní a Purkyňo-
va a 30. srpna v ulicích Musorgského, 
Stodolní a na rozmezí Nádražní a Po-
děbradovy.

- red -

Zveme Vás na akci

DEN SENIORŮ

Dům kultury města Ostravy, 
ul. 28 října 2556/124, Moravská Ostrava

10.00–12.00    13.30–15.30     17.00–19.00 hodin

středa 13. září 2017

Vstupenky lze vyzvednout od 28. 8. 2017 
na informacích Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz u paní Kamily 
Nitkové. Informace se nacházejí ve vestibulu 
úřadu hned u vchodu.  

Výdej se uskuteční pouze v úřední dny, tj. 
pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin 
a čtvrtek od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Bude připraven bohatý 
program a pohoštění.




