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ÚVODNÍK

Přijel svatý Václav
Náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze se ve čtvrtek 28. září stalo dějištěm
Svatováclavského jarmarku, jenž je
připomínkou svatováclavských tradic
a zejména Dne české státnosti. Jarmark
již poněkolikáté organizuje městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
„Těší mě, že se nám podařilo důstojně
a s fantazií navázat na tradici svatováclavských poutí a vnést do centra města
kus kvalitní zábavy v originálním pojetí. Tentokrát jsme pozornost ještě více
soustředili – pokud to vůbec jde – na
děti. A nezapomněli jsme ani na dospělé
návštěvníky všech věkových kategorií,

kteří tu vedle zajímavého programu
a ukázek tradičních řemesel našli i chutné občerstvení,“ řekla starostka Petra
Bernfeldová. Děti potěšila například
malá kozí farma, spousta nejrůznějších
kolotočů, her a zábavných projektů
a také úplně poprvé v historii tohoto
jarmarku mohly projít bludištěm a prozkoumat tajemství démonovy hlavy.
Vyvrcholením Svatováclavského jarmarku byl tradiční průvod, v němž na
náměstí na koních přijeli také svatý
Václav se svou chotí a doprovodem.
V průvodu nechyběli kejklíři, šarlatáni
a různí dovední umělci.

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Radní obvodu učinili krok proti zneužívání dávky na bydlení
Radní obvodu ve čtvrtek 21. září
schválili návrh žádosti o vydání opatření
obecné povahy, kterým budou identifikována místa se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. „Ve spolupráci
s městskou policií i Policií ČR jsme vytipovali lokality, ve kterých často dochází
ke krádežím, omezování osobní svobody, hluku, narušování veřejného pořádku, občanského soužití, k pokusům
o vloupání, výskytu injekčních stříkaček

a podobně,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová. Identifikována byla dvě místa,
a to lokalita ohraničená ulicemi Sadovou, Na Bělidle, U Parku a Hrušovskou,
ve které sídlí ubytovna Sadová 12, druhé
místo ohraničené ulicemi Cihelní, Mariánskohorskou a silnicí č. I/56, kde se
také nacházejí ubytovny. V těchto lokalitách často zasahují policisté i strážníci a v červenci byla vedení centrálního
obvodu doručena petice za zrušení sou-

kromé ubytovny Sadová, kterou podepsalo zhruba tři sta občanů.
„Hledáme možnosti, jak ochránit
slušné obyvatele před kumulováním
sociálně nepřizpůsobivých občanů
na určitých místech obvodu, kde pak
dochází ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů. Opatření se však
podle zákona bude týkat pouze nových
nájemníků ve vymezených lokalitách,
kterým nevznikne nárok na doplatek

na bydlení. Na ty současné se vztáhnout nedá. Proto si myslím, že je potřeba řešit sociální problematiku uceleně
a zaměřit se na to, aby nedocházelo ke
zneužívání sociálních dávek tak, jako
v současné době. Jednali jsme tudíž se
zástupci městské policie a Policie ČR
o rozšíření kamerového systému a pravidelných obchůzkách v těchto lokalitách, aby se zde lidé cítili bezpečněji,“
doplnila starostka.

Prvňáčci našeho obvodu dostali dárky

„Jsem prvňáček MOaP,“ hrdě hlásají nápisy na baťůžku, šňůrce na klíče, pláštěnce, pravítku s hlavolamem,
reflexní pásce a na trojhranných pastelkách, jimiž bylo 4. září obdarováno
všech 495 žáčků, kteří letos nastoupili

do prvních tříd základních škol na
území obvodu. Zástupci obvodu, z jehož rozpočtu byly dárky pořízeny, je
prvňáčkům předali společně s přáním
úspěšného startu ve škole.
Pasování prvňáčků na Základní škole
Gen. Píky se zúčastnila starostka obvodu Petra Bernfeldová. „Nástup do
první třídy je v životě každého z nás
přelomovým okamžikem, na který se
nezapomíná. A naše dárky by měly
být připomínkou tohoto slavného dne
i faktu, že jej děti prožily právě v Moravské Ostravě a Přívozu,“ řekla Petra
Bernfeldová a popřála všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo. „Sna-

žíme se o to, aby se žáci i pedagogové
cítili ve zdejších školách co nejlépe,
proto do zvelebování školních objektů investujeme v průběhu celého roku
nemalé částky,“ připomíná starostka,
která se v ZŠ Gen. Píky zúčastnila pasování prvňáčků, jehož atmosféru přibližuje ředitel školy Jan Veselý. „Už se
stalo tradicí, že školní rok u nás začíná
jinak než v ostatních školách. Pro děti
je totiž připraven slavnostní program
v atriu školy, při kterém jsou slavnostně
pasovány na školáky. Stejně tak tomu
bylo i 4. září, kdy mezi budoucí školáky zavítal král s královnou a se svojí
družinou. V úvodu všechny hosty jmé-

nem pana krále přivítal kašpárek a pak
už se slova chopil jeden z mušketýrů
a vyvolával jedno dítě za druhým. Každé muselo projevit hodně odvahy, aby
prošlo branou kolem mušketýrů přímo
ke královskému páru. Pan král děti srdečně přivítal a dotykem žezla na obě
ramena je pasoval na školáky. Ti byli
navíc odměněni dárky věnovanými
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a naší základní školou. Na
závěr se všichni vyfotili s královskou
družinou, což udělalo radost nejen
prvňáčkům, ale i přihlížejícím rodičům
a prarodičům,“ vzpomíná na pasování
prvňáčků Jan Veselý.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Kamerový systém
V podchodu zastávek Důl Hlubina
byl v září zprovozněn bezpečnostní
kamerový systém. „Nyní máme kamerový systém v 19 lokalitách, například
na Masarykově a Prokešově náměstí,
na hlavním nádraží nebo ve Stodolní ulici, kde se koncentruje nejvíc lidí
a také problémů,“ uvádí starostka Petra
Bernfeldová s tím, že obvod žádá město o zprovoznění kamerového dohledu
nad dalšími devíti místy. „Přednostně
by měly být kamery umístěny v podchodu pod Frýdlantskými mosty, dále pak
například v Komenského sadech, v sadu
Milady Horákové, na nám. Svatopluka
Čecha nebo v Husově sadu,“ dodala.

Volné byty v domě
s pečovatelskou
službou

Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz jako poskytovatel terénní pečovatelské služby nabízí dva volné byty
o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou
službou v ulici Dobrovského 1069/53.
Informace o podmínkách poskytnou
pracovnice oboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, v budově
v ulici Nádražní 110, v kanceláři č. 403,
popř. na tel. čísle 599 442 649 nebo na
webových stránkách.

Přijďte včas!
Vyhnete se frontám!
Již od 2. října vydává městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz parkovací karty typu R a A pro centrum
i Fifejdy II.

Vítání občánků

Městský obvod pravidelně pořádá
slavnostní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má
trvalý pobyt na území našeho obvodu.
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků v sobotu
4. listopadu. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do
20. října na oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo
599 442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, je připraven dárek
a pamětní listina.

Otevíráme dveře!

Ve středu 4. října pořádá Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova 39, od
8 do 16.30 hodin den otevřených dveří pro širokou veřejnost, a to v rámci
Týdne sociálních služeb. Více na www.
tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Prodej bytů
Statutární město Ostrava, městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz
vyhlašuje výběrové řízení na prodej
volných jednotek, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
domu a pozemku – Jílová 27 (1+3, 1+3,
1+3), Nádražní 80 (1+4) a Arbesova 13
(1+1). Podmínky k účasti ve výběrovém řízení naleznete na úřední desce
radnice městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz: www.moap.cz a také
na stránkách www.nemovitostimoap.
cz/aktuality/

Využívejte webový portál pro rychlejší a efektivnější hlášení závad nebo nedostatků v oblasti čistoty a pořádku na
stránkách www.moap.cz, případně své
podněty posílejte na e-mail: poradek@
moap.ostrava.cz. Hlásit můžete poškozené značky, zničený mobiliář, díry v silnicích a na chodnících, ale i stromy, které se
po zimě nezazelenaly, a další.

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. Naleznete zde nabídku volných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve
videozpravodajství se kromě aktualit
můžete seznámit s činnostmi jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout záběry
z již proběhlých akcí. Název facebookové stránky je 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 kulturním, 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 září na 18. zasedání zastupitelstva
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
bylo projednáno hospodaření za první
pololetí tohoto roku. Zásadní zprávou
je, že obvod hospodařil dobře a s rozmyslem, takže mohl investovat do svého dalšího rozvoje. Budu konkrétní.
K 30. červnu 2017 činila výše příjmů
celkem 196,641 milionu korun, tj.
48,7 procenta k upravenému rozpočtu,
a výdaje představovaly 171,978 milionu
korun (35,5 procenta). Hospodářský
výsledek – zisk tedy činil 6,085 milionu
korun.
Výše příjmové oblasti rozpočtu byla
ovlivněna zatím nulovým plněním
daně z hazardních her, o jejíž výši
rozhodovalo Zastupitelstvo města Ostravy až po uzávěrkce tohoto vydání
zpravodaje. Nyní však víme, že půjde
o 21,173 milionu korun určených pro
náš obvod, což odpovídá nárůstu počtu herních zařízení z 380 na 520 k 30.
červnu 2017. Tady je třeba upozornit,
že nejde o navýšení počtu kasin na území Moravské Ostravy a Přívozu! Je jich
stále devět a na stále stejných místech,
jen se neustále rozvíjejí a rozšiřují. A
kromě toho město, které je příjemcem
daně z hazardu, letos navýšilo podíl obvodů z 30 na 50 procent. Část z
těchto příjmů budeme – jako obvykle
– směřovat do sociální oblasti, sportu
a kultury v podobě účelových dotací
a samozřejmě taky do investic obvodu.
Pokud jde o nedaňové příjmy, je vyšší plnění u odboru investic a místního
hospodářství z důvodů vyšších příjmů
z parkovišť. Jde o 3,768 milionu korun.
Nárůst byl dán převodem tří parkovišť
ze společnosti Garáže Ostrava na městský obvod. Kromě toho obvod v prvním
pololetí získal dotace z vyšších rozpočtů
ve výši 202,917 milionu korun.
K výdajové části rozpočtu je třeba
poznamenat, že byla ovlivněna nízkým
plněním kapitálových výdajů v souvislosti s realizací investičních akcí
v letních měsících a 30denní splatností
faktur. Většina rekonstrukcí a staveb je
totiž realizována v létě, kdy je stabilnější počasí a vzhledem k prázdninám
a dovoleným jsou ulice i parkoviště volnější. A různým omezením je tak vystaveno méně obyvatel obvodu.
Protože chceme obvod zatraktivnit pro mladé lidi a rodiny s dětmi,
směřujeme investice často právě do
této oblasti. Během prvního půlroku
vznikl v sadě Milady Horákové druhý
Dětský ráj, kde jsou zatím herní prvky
a v příštím roce by mělo přibýt i patřičné příslušenství; k velkým investicím
patří rovněž rekonstrukce části sídlišť
Fifejdy a Šalamouna, opravy škol a školek, kde bych chtěla zmínit plánovanou
rekonstrukci hřišť u ZŠ Ostrčilova a ZŠ
Nádražní kde, je již hotová rekonstrukce dvou tělocvičen.
Lucie Feiková,
místostarostka obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v souladu
s rozhodnutím prezidenta republiky ze
dne 19. dubna 2017 uskuteční ve dnech
20. a 21. října 2017. První den voleb začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve
22 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin.
Právo volit v těchto volbách má každý
občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva
jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu a omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva. Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb a budou k dispozici rovněž ve volební místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není
možné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Pokud volič nemá svůj
občanský průkaz v pořádku a nevlastní
cestovní pas, může v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání, a to na Magistrátu města Ostravy,
odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů,
Gorkého 2 v Moravské Ostravě (naproti

těžní věži Dolu Jindřich), pro občany
s trvalým pobytem v územním obvodu
Ostrava-město. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič do obálky, kterou obdrží od volební komise, 1 hlasovací lístek, na kterém
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Stálý seznam voličů bude uzavřen
k dni 18. říjnu 2017. Znamená to, že
volič vykoná své volební právo v tom
volebním okrsku, ve kterém byl k tomuto dni veden v evidenci obyvatel jeho
trvalý pobyt v případě, že si nepožádal
o voličský průkaz. Voliči, trvale hlášeni
v městském obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, kteří se ve dnech voleb nebu-

dou zdržovat v místě trvalého pobytu,
mohou již nyní požádat na oddělení
matriky a ohlašovny úřadu městského
obvodu v úředních hodinách o vydání voličského průkazu osobně až do
18. 10. 2017 do 16.00 hodin. O voličský
průkaz může volič požádat i písemně nebo elektronicky prostřednictvím
datové schránky, nejpozději však do
13. října 2017. Písemná žádost zaslaná
poštou musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Voličský průkaz bude
předán přímo voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči
průkaz také zašle. Voličské průkazy budou vydávány od 5. října 2017. Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje občana, aby byl zapsán

do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Podrobnější informace
k vydávání voličských průkazů poskytnou paní Alena Krömrová a Kateřina
Mařáková na tel. číslech 599 442 856
a 599 442 857.
Volič, kterému jeho zdravotní stav
nedovoluje přijít do volební místnosti,
může požádat ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby ho její členové
navštívili s přenosnou volební schránkou. Žádosti lze podat již nyní u Jarmily
Pinkové a Petry Karlové na tel. číslech
599 442 852 a 599 442 851.
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V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

Den seniorů

Organizace DTO CZ, dříve Dům
techniky Ostrava, zve seniory i rodinné příslušníky na oslavy Dne seniorů,
které se uskuteční 20. října v Domě
kultury města Ostravy od 9 do 13 hod.
Na jednom místě bude pro návštěvníky připravena prodejní výstava, přednášky, besedy, internet, zdravotnická
měření i s konzultacemi a mnoho
dalšího. Vstup na všechny programy
je zcela zdarma. Přijďte si změřit tlak,
tuk, stanovit výškový a váhový poměr,
popovídat s výživovým odborníkem
(nutriční terapeut) a s dalšími odborníky. K prodeji budou zdravotnické pomůcky, léčivé bylinky, produkty zdravé
výživy, kosmetika a další výrobky. Po
celý den budou v provozu poradenská
centra, kde můžete vznést svůj dotaz
a hledat odpověď na váš problém. Třeba jak postupovat v obtížné sociální situaci nebo na jaké dávky a služby sociální péče máte nárok. Dozvíte se rovněž
o službách osobní asistence pro seniory a podmínkách zajištění domova pro
seniory nebo domu s pečovatelskou
službou. Chybět nebudou ani krátké
přednášky o nebezpečí komunikačních
prostředků v seniorském věku či o zločincích a obětech.

Rekonstrukce
mostu

Až do začátku prosince je z důvodu
rekonstrukce mostu Pionýrů provoz ve
směru od křižovatky se Sokolskou třídou po sjezdy na Gagarinovo náměstí
a do Bohumínské ulice veden pouze po
levé části komunikace. Po celou dobu
oprav je odkloněna trolejbusová linka
110, která jede přes most M. Sýkory.
V průběhu oprav je také uzavřen podchod pro pěší a cyklisty pod mostem
Pionýrů na moravsko-ostravské straně.
Cyklisté mají možnost objet úsek po
pravém (slezsko-ostravském) břehu.

Opravujeme
sídliště

Regenerece panelových sídlišť Fifejdy
II – V. etapa i Šalamouna 5.B etapa
i díky finanční podpoře z Ministerstva
místního rozvoje ČR a statutárního
města Ostravy jsou v plném proudu
a běží podle harmonogramu. V průběhu října by měly být obě etapy zrealizovány a věříme, že začnou plně sloužit
občanům a návštěvníkům.

Hledáme nové pány!

Našli jste zatoulaného pejska, nebo chcete
pomoci najít domov
zatoulané fence nebo
pejskovi?
Požádejte
o bližší informace třebovický 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

Rozmístění
kontejnerů

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny, je pouze
orientační. Z důvodu momentálního
stavu v daný den (parkující vozidla,
stavební práce aj.) mohou být kontejnery přistaveny v nejbližším možném
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové
kontejnery jsou rozváženy v době od
7 do 14 hod. a odváženy následující den
rovněž v těchto hodinách.
16. 10.
P. Křičky 15 a 23, Gajdošova 47, 11
a 6, Dr. Malého 25 a 60, Zelená 47 a 55.
17. 10.
Na Jízdárně 19, Zelená 32, Na Široké
16 a 25–27, Foerstrova 20, 28. října 153,
Bieblova 20 a 3, Sokolská třída 82.
18. 10.
Gebauerova 12, Muglinovská 33, Křižíkova 16, Jindřichova 14–16, Verdunská 5–7, Zborovská 8–10, Nádražní 109
a 60, Slavíčkova 5–7.
19. 10.
Gregorova 16, Poděbradova 60 a 63,
Nádražní 73, Na Bělidle 8, Vítězná 6–8
a 17–19, Tyršova–Zahradní, náměstí
Msgre Šrámka.
Další rozmísťování bude pokračovat
v listopadu 2017.

Pozor! Českobratrská je uzavřena!
Až do 31. října bude zcela vyloučena
automobilová doprava v ulici Českobratrské, a to v obou směrech v úseku
mezi Sokolskou třídou a Nádražní ulicí.
Probíhá zde již od jara rozsáhlá rekonstrukce, v současné době jsou upravovány chodníky a další zpevněné plochy.
Podél vozovky budou nově vybudovány

záhony se zelení, ozeleněny budou také
dělicí ostrůvky u přechodů pro chodce. Rekonstrukce ulice Českobratrské
skončí nejpozději 30. listopadu. Další
podrobnosti o výlukách a organizaci
městské hromadné dopravy naleznete
na www.dpo.cz.

Zónové čištění

Naši polští partneři
jsou ze Skoczówa
V neděli 10. září podepsala starostka
Petra Bernfeldová smlouvu o spolupráci mezi městským obvodem Moravská
Ostrava a Přívoz a polským městem
Skoczów. „Těší mě, že jsme se po téměř
třičtvrtěročním vyjednávání dohodli na uzavření smlouvy o spolupráci.

Spolupracovat budeme především na
přípravě přeshraničního projektu, který bychom chtěli společně podat v roce
2018. Již letos bychom chtěli zapojit
polské město Skoczów do programu vánočních trhů,“ uvedla starostka.

Obvod vyhlásil
dotace pro rok 2018
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz vyhlašuje 1. kolo Programu pro
poskytování dotací pro rok 2018 v oblasti kultury, sportu (ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit) a sociální práce a vytváření
lepších podmínek pro zdravotně postižené.
„Celková částka pro poskytnutí dotací pro všechny tři oblasti na rok
2018 bude zhruba 2,4 milionu korun,
přičemž v prvním kole bude rozděleno 1,9 milionu korun. O jejich získání
se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, vyjma poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které do
30. listopadu letošního roku podají žádost na předepsaném formuláři. Ten

bude umístěn na webových stránkách
městského obvodu,“ uvádí místostarosta Vít Macháček. Zbylá částka bude
rozdělena ve druhém kole programu
na nově vzniklé projekty, které nemohly
být z časových důvodů předloženy zastupitelstvu obvodu v 1. kole, nicméně
budou realizovány v roce 2018.
Bližší informace a formuláře mohou
zájemci získat na webových stránkách
www.moap.cz nebo na odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr.
E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, tel. č.:
599 442 948, e-mail: jjankova@moap.
ostrava.cz

V ZŠ Nádražní našla zázemí
první boxerská akademie
V průběhu prázdnin zrekonstruoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obě tělocvičny v ZŠ Nádražní, v jedné z nich ve spolupráci
s oddílem Boxing Ostrava byla vybudována speciální tělocvična s kompletním
boxerským zázemím. „V tělocvičně se
speciálním litým povrchem je nainstalován olympijský ring a jsou zde
umístěny všechny potřebné boxerské
aparáty. Větší tělocvična, určená pro
míčové hry, prošla také kompletní rekonstrukcí a zdobí ji zbrusu nová palubovka. V rámci dokončené investice
byly zrekonstruovány šatny, vybudována sauna a odpočinková místnost.
V nejbližších dnech začínáme rekonstrukcí venkovního hřiště. Vedle nových sportovišť, kdy zde mimo jiné
vznikne workoutové hřiště, zde bude

vybudována tribuna pro diváky,“ informuje místostarosta Dalibor Mouka.
„Jsem velmi rád, že se díky spolupráci
s obvodem a ZŠ Nádražní podařilo založit první Boxerskou akademii v ČR.
Již od příštího týdne začínáme práci
se skupinou žáků-sportovců, kteří v letošním roce do školy a akademie přešli
z jiných škol. Zároveň startujeme dlouhodobou práci s letošními prvňáčky,
kteří se přihlásili do nově otevřené
sportovní třídy. Do nového zázemí
stěhujeme i u našeho oddílu fungující
Sportovní centrum mládeže, kondiční
tréninky pro muže a ženy, cvičení pro
rodiče s dětmi. Náš oddíl, který mimo
jiné začátkem října pořádá 1. mistrovství ČR v boxu mužů a žen v Ostravě,
je otevřený všem,“ dodává hlavní trenér
oddílu Dalibor Fröhlich.

Nová Boxerská akademie má skvělé zázemí v ZŠ Nádražní.

Prostor
před bankou
prokoukne
své kultivace dočká. Radní města totiž
Již v rámci rekonstrukce ulice Nádražní iniciovalo vedení centrálního
obvodu zajištění opravy veřejného
prostoru u Komerční banky, který navazuje na Nádražní ulici a je jedním
z významných vstupů do centra města. V původním projektu rekonstrukce ulice Nádražní totiž nebylo na tuto
oblast poblíž zastávky Elektra myšleno.
„Díky naší iniciativě se tento prostor

dnes rozhodli o udělení veřejné zakázky na tuto stavbu. Rekonstrukce podle projektu architektonické kanceláře
Vysloužil Architekti bude realizována
ještě v letošním roce,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Rekonstruována
bude původní dlažba, přibude zeleň
i lavičky. Náklady budou činit zhruba
6 milionů korun.

Už od dubna provádějí Technické
služby Moravská Ostrava a Přívoz každou středu zónové čištění ulic centrálního obvodu. Samosběrné stroje vyjíždějí
v 7 hodin ráno, kdy většina lidí odjíždí
auty do práce, a s úklidem končí okolo
13. hodiny, aby bylo opět kde zaparkovat. Čištění hlásí příslušné dopravní
značky, které jsou instalovány s týdenním předstihem. Žádáme proto řidiče,

aby v době blokového čištění respektovali dopravní značení a nestáli v daných
ulicích. Ve středu 4. října bude provedeno zónové čištění v ulici Hrušovské
a na Partyzánském náměstí, 11. října pak na náměstí J. Myrona a v jednosměrné ulici P. Křičky, 18. října v ulici J. Brabce (13–23 a 25–29) a 25. října
v ulicích Havířské 13 až 17 a Hornická
od Hrušky až po Výstavní.

Rekonstrukce Zeyerovy a Kostelní

V druhé polovině září byla zahájena
rekonstrukce ulice Zeyerovy a části ulice Kostelní. Vzhledem ke stále probíhajícím opravám kanalizace v ulici Zeyerově budou práce započaty v ulici Kostelní od ulice Biskupské po Havlíčkovo
nábřeží. Během rekonstrukce bude
sjednocen povrch komunikace s už
opravenými ulicemi 28. října a Kostelní.
Na pojízdné části komunikace budou
použity žulové kostky o velikosti 10x10

cm a na pěší části komunikace velkoformátová tříbarevná žulová dlažba
a malé štípané žulové kostky 6x6 cm.
Instalováno bude nové veřejné osvětlení a vysazen extenzivní trvalkový
záhon. Pěší komunikace části ulice
Kostelní, která pokračuje za ulicí Biskupskou směrem k Havlíčkovu nábřeží,
bude vydlážděna betonovou dlažbou
20x20 cm a na pojízdnou komunikaci budou použity stejné žulové kostky
jako v Zeyerově ulici. „Náklady budou
činit zhruba 6 milionů korun, přičemž se nám podařilo získat finanční
prostředky z rozpočtu města ve výši
5 milionů korun. Stavba potrvá zhruba
tři měsíce, měla by být dokončena ještě
letos,“ říká místostarosta Dalibor Mouka s tím, že zhotovitelem je společnost
SILNICE.CZ.

KOUZLO OKAMŽIKU
O seniory je třeba pečovat…
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz uspořádal v polovině září
v Domě kultury města Ostravy tradiční
setkání dříve narozených u příležitosti
Dne seniorů, kterého se zúčastnily také
starostka Petra Bernfeldová a místostarostka Lucie Feiková. A aby se oblíbe-

ných oslav mohl zúčastnit opravdu každý, proběhl program letos poprvé dokonce hned třikrát v jedom dnu! Další
akci seniorů, tentokrát sportovní hry
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, podpořil svou přítomností
také místostarosta Vít Macháček.
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Dny NATO v Mošnově i ve škole
Dny NATO jsou významnou akcí
Moravskoslezského kraje, kdy je k vidění největší středoevropská přehlídka
vojenské a bezpečnostní techniky. Díky
pilotům americké jednotky se část akce
NATO přesunula i na Ostrčilku! Žáci
z bilingvních tříd měli v pátek 15. září
možnost setkat se přímo s piloty a navigátory letadel B1 a B52. Vznášeli
spoustu dotazů, samozřejmě v angličtině, na jejich zajímavou práci. Za otázky
by se nemusel stydět ani profesionální žurnalista! Po půlhodině strávené
s výjimečnou návštěvou žáci odcházeli obohaceni o spoustu informací jak
z pracovního, tak i soukromého života
pilotů. Milují svíčkovou, guláš a většina
z nich má rodiny a domácí mazlíčky.
Pro nejstarší studenty ze 6. E si američtí piloti připravili prezentaci a ze zá-

INFORMUJEME
Volná místa v mateřinkách
Mateřské školy v Moravské Ostravě
a Přívozu aktuálně navštěvuje zhruba 1100 dětí. „Poslední zářijový týden
bylo ve školkách ještě 27 volných míst,
konkrétně šlo o mateřské školy Křižíkova, Varenská a o Waldorfskou mateřskou školu,“ říká místostarosta Vít
Macháček a upřesňuje, že aktuální in-

Ekologická ZŠ Nádražní!

Žáci ZŠ Ostrčilova na společné fotografii s americkými piloty.
znamu jim přiblížili svou každodenní
začátku roku se stala již tradicí, doufápráci. Jsme velmi rádi, že tato akce na
me, že za rok naši známí přiletí zase!

Poprvé v Ostravě!
Přijďte se od 5. do 7. října, kdy se vůbec poprvé koná v Ostravě mistrovství České
republiky v boxu mužů a žen, podívat na nejlepší boxery a podpořit domácí borce!
Boxovat se bude ve sportovní hale Sareza Ostrava. Ve čtvrtek a v pátek je vstup zdarma.

Jarmark
handicapovaných
na radnici
Ostrava * 2.–6. října 2017

Přijďte v úterý 3. října mezi 10. a 18.
hodinou do dvorany radnice Moravské Ostravy a Přívozu a nakupte si na
jarmarku výrobky lidí z chráněných
a terapeutických dílen, škol a organizací poskytujících sociální služby v Moravskoslezském kraji! Jarmark se koná
u příležitosti Evropských dnů handicapu, které v Ostravě probíhají po celý týden, od 2. do 6. října, a zahrnují mnoho
dalších akcí. Jednou z nich je i soutěžní
výstava výtvarných prací handicapovaných dětí, která je k vidění až do konce
října rovněž na radnici centrálního obvodu. Program jubilejního 25. ročníku
Evropských dnů handicapu dále zahrnuje odbornou konferenci, sportovní
utkání, workshopy, semináře a vrcholem akce je slavnostní večer Křišťálový
kamínek, na němž jsou předána ocenění za celoživotní práci, mimořádné
činy a aktivity lidem s handicapem
i bez něj. EDH se tradičně uskutečňují
s podporou statutárního města Ostravy
a Evropského parlamentu i Zastoupení
Evropské komise v ČR.

VOLNÉ NEBYTOVÉ

VOLNÉ BYTY
NSURQiMPXIRUPRXYêEČURYpKRĜt]HQt

Arbesova
Božkova 990/55
Božkova 986/63
Hornická 1688/55
Jílová 2715/20
Jirská 569/28
K. Světlé 210/13
Maroldova 2992/3
Nádražní 1265/24
Nádražní 544/168
Na Můstku
Spodní
Palackého 56/91
Poděbradova 2022/85
Sládkova 862/10
Úprkova
Vaškova 1449/19
Zákrejsova 972/9
Žofie Podlipské 215/3

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

SURVWRU\NSURQiMPX

Tyršova 1795/25 –
219,52 m2

KRÁSNÝ BYT PO
REKONSTRUKCI
Macharova 945/9
- 2+1, 63,54 m2
VOLN² BYT:

formace o počtu volných míst zájemci
dostanou přímo v mateřských školách.
Kontakty na ředitelky mateřských škol
jsou dostupné na internetových stránkách příslušných škol anebo na https://
moap.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/skolstvi/materske-skoly.

Restaurace v pasáži
Vesmír v centru města!
1+1, 2+1
1+1
1+1
2+1
2+1, 3+1
2+1
1+1, 2+1
3+1
2+1
3+1
4+1 a 1+1
2 × 2+1
1+1, 2+1
1+1
3 × 0+1
1+1
3 × 1+1
2+kk
2+1

T 599 442 980
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

VOLN² NEBYTOV² PROSTOR:
Ahepjukova 2795/6
Českobratrská 611/17
Českobratrská 611/17
Chelčického 691/8
Jurečkova 490/3
Nádražní 1026/41
Nádražní 1767/42
Nádražní 694/80
Nádražní 542/148
Partyzánské nám. 1738/2,3
Pobialova 1432/23
Poštovní 1444/15
S. K. Neumanna 532/3
S. K. Neumanna 1691/4
Sokolská tř. 356/9
Sokolská tř. 2442/42
Tyršova 1761/14
Tyršova 1775/28

61,82 m²
62,35 m²
41,86 m²
329,43 m²
80,20 m²
118,50 m²
175,75 m²
76,90 m²
54,44 m²
219,81 m²
131,39 m²
garáž o vel. 15,30 m²
172,54 m²
225,84 m²
29,41 m²
garáž o vel. 18 m²
26,22 m²
401,60 m²

Moravskoslezský kraj již jedenáctým
rokem oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity
v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Porota této celokrajské
soutěže ocenila také ZŠ Nádražní za
aktivní zapojení do mezinárodního
projektu Tajný život města, jehož partnery byli: Veolia, nezisková organizace
Tereza a slovenská nezisková organizace Živica. Ředitel školy Libor Novotný společně s koordinátorkou EVVO
Zuzanou Holubovou převzali v Multifunkční hale Gong v Dolní oblasti

Vítkovic Referenční list Moravskoslezského kraje, s nímž škola obdržela také
poukázku na nákup experimentálního
vybavení pro přírodovědné předměty. „Věříme, že tento obrovský úspěch
bude ještě více motivovat žáky k ještě
většímu zapojení do akcí na ochranu
přírody, a že se myšlenky šetrného chování k přírodě podaří prosadit nejen
v naší škole,“ dodal ředitel školy. Soutěž vyhlašuje Moravskoslezský kraj na
podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji.

House dance na waldorfu

Začátek školního roku 2017/2018 na
Waldorfské základní škole a mateřské
škole Ostrava v městské části Přívoz
byl trošku netradiční. Již od druhého
školního dne se děti této základní školy
napříč všemi ročníky, kromě prvňáčků,
seznamovaly s tanečním stylem House
dance. Sedm školních dnů v rytmické
části epochového vyučování děti poctivě a neúnavně pronikaly do tanečních prvků a kreací tohoto stylu tance.
Mnohé z nich také o víkendu nenechaly svá těla zahálet a užívaly dny v pohybu. Vyvrcholením a radostí pro děti
byla možnost své dovednosti uplatnit
13. září před televizními kamerami
České televize Ostrava, kdy se podílely
na natáčení jednoho z dílů pořadu Ryt-

mix. Spolu s tanečníky Míšou, Kubou
a Patrickem se naplno pustily do tance
za doprovodu moderního stylu bahamské hudby označované jako junkanoo.
Atmosféra při natáčení byla plná pohybu, a přitom velmi uvolněná a radostná. Přinesla všem neopakovatelné
zážitky a atmosféru.
Jana Kornutová

Zažili jsme Ostravu jinak!
V sobotu 16. září se uskutečnil 5. ročník sousedské slavnosti Zažít Ostravu
jinak. Pořádalo ji Kulturní centrum
Cooltour ve spolupráci s městským
obvodem MOaP, Galerií Plato a dalšími, převážně kulturními a neziskovými organizacemi. Městský obvod
odpoledne zpřístupnil novogotickou
stavbu v Husově sadu, kapli sv. Alžběty,
jejíž interiér vyzdobila na základě iniciativy Galerie Plato rostlinami z ostravské divočiny zahradní architektka
Lucie Králíková z brněnského Efemé-

ru. Návštěvníci akce si mohli vyrobit
obrázek z barevného písku, zasadit do
truhlíku vhodně zvolenou květinovou
kompozici, zasoutěžit si o vstupenky
do divadla, povozit se na netradičním
kolotoči vyrobeném z jízdních kol, namáhat mozkové závity nad vyluštěním
matematických rébusů, zatančit si ve
swingové tančírně, nebo zkusit běžet
v lodičkách na podpatcích a občerstvit
se ve stáncích. Soutěž si připravil i hotel
Mercury – v časovém limitu tří minut
musel soutěžící ustlat postel.

Waldorf na sousedské slavnosti
V září jsme se rozhodli zapojit se
do akce Zažít Ostravu jinak a připravili jsme pro děti i rodiče tvořivé
a sportovní aktivity. Každý, kdo přišel
k našemu stánku, si mohl vyzkoušet
tepání z mědi nebo si vyrobit látkový věneček do vlasů. Kdo měl chuť se
raději hýbat, prolezl tunelem nebo balancoval na naší balanční desce. Pro
odvážné jsme natáhli mezi stromy lano
pro chůzi a větší kolektivy potrénovaly

svou souhru s psychomotorickým padákem. Přestože počasí úplně nepřálo
rodinným procházkám, účast u našeho
stánku byla hojná. Večer jsme unavení,
ale spokojení svůj stánek sbalili. Těšíme
se na další podobné akce, kde můžeme
přispět svou troškou do mlýna a veřejnosti přiblížit, co waldorfská pedagogika v praxi znamená.
Lenka Holeksová

Šance pro nezaměstnané
starší 50 let

Nezisková organizace Rovnovážka
zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte práci šanci, který pomůže třiceti dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným
lidem starším 50 let zlepšit postavení
na trhu práce. Projekt nabízí poradenství, motivační kurzy, počítačové
kurzy i rekvalifikace. Více než polovině
účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s finanční podporou pro za-

městnavatele. Aktivity projektu budou
realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete již nyní. Účast je bezplatná. Projekt
je financován z Operačního programu
Zaměstnanost. Více informací o projektu najdete na stránkách www.rovnovazka.cz. Kontakt: Klára Tidrichová,
tel.: +420 736 140 697, e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v říjnu dožívá 90 a více let:
Irena Ciganíková, Bohumil Deneš, Libuše Havlová, Vladimír Hlaváček, Milan Houdek, Herta Jedličková, Anděla Lovecká, Štěpánka Martináková, Zdenka
Schenková, Věra Tramerová, Zdeňka Trčálková, Miroslava Urbánková, Vlasta
Vavrečková.
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