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ÚVODNÍK

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
nejen první dny roku motivují k bilan-
cování a ohlédnutí za uplynulými dva-
nácti měsíci. A ne vždy si dokážeme 
vzpomenout na to, co vše jsme prožili, 
co nám přineslo radost, pohodu, zába-
vu nebo poučení. A pak je třeba listovat 
pamětí, diáři, tablety či kalendáři…

I my jsme listovali, a to loňskými vy-
dáními zpravodaje Centrum, který plní 
nejen informační funkci, ale je v pod-
statě také barvitou kronikou rozmani-
tých událostí v  našem obvodu. Pokud 
byste jednotlivá čísla prolistovali i vy, 
možná by vás až překvapilo, jak pest-
rým a ve všech směrech bohatým ži-
votem obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz žije. Kolik komunikací, chodníků  
a objektů se podařilo loni zrekonstru-
ovat; kolika kulturními, společenský-
mi a sportovními akcemi, které napříč 
generacemi přitahovaly pozornost ši-
rokého okolí, centrum ožilo; co vše se 
událo ve školkách a školách na území 
obvodu; čím vším se povedlo opět ale-
spoň o kousek zkvalitnit život zdejších 
obyvatel. 

Musím přiznat, že taková retrospek-
tiva je příjemná a povzbuzující. I proto 
se chceme o pohled do nedávné minu-
losti obvodu podělit a na druhé straně 
zpravodaje přinášíme připomenutí ně-
kolika stěžejních akcí roku 2016. Jde 
jen o krátký výčet, do kterého jsme ani 
při nejlepší vůli nemohli vměstnat vše. 
Například to, že se neustále snažíme 
zlepšovat komunikaci s  občany, pod-
porovat je v  jejich aktivitách, být jim  
oporou v nejrůznějších životních situ-
acích. 

Abychom zlepšili informovanost  
o kulturním a společenském dění 
v Moravské Ostravě a Přívozu, zavedli 
jsme v  lednu loňského roku na webo-
vých stánkách obvodu aplikaci Kam 
v  centru (www.kamvcentru.cz). Nově 
je upgradovaná rovněž aplikace Čis-
tota a pořádek (http://cistota-moap.
cz/#tabs-4), díky níž se občané mohou 
aktivně podílet na udržování příjemné-
ho prostředí v obvodu. Budeme vděčni 
za spolupráci a jednotlivými náměty se 
budeme zabývat. A nebudou-li v  naší 
kompetenci, předáme je dál a bude-
me se zajímat, jak řešení dané situace 
postupuje. Novou podobu letos získá 
i webová nabídka nemovitostí na úze-
mí obvodu, kterou naleznete na adrese 
www.nemovitostimoap.cz. 

Budeme rádi, když vám námi posky-
tované informace budou k užitku a při-
spějí k vaší spokojenosti a pohodě.

Petra Bernfeldová,
starostka

ÚNOR 2017

Letošní začátek roku připomněl svou 
bohatou sněhovou nadílkou zimy, na 
něž už v  posledních letech nejsme až 
tak zvyklí: sníh štědře zavalil cesty  
i chodníky a na mnoha místech Ost-
ravy zkomplikoval přesun nejen au-
tomobilům, ale i chodcům. Technické 
služby Moravská Ostrava a Přívoz, jež 
mají na starost 64 kilometrů komuni-
kací a 121 kilometrů chodníků, však 
sníh nepřekvapil. „Do boje s bílým na-
dělením jsme vyrazili hned první den 
roku, v  neděli 1. ledna. Hlavní nápor 
začal ve středu 4. ledna ve večerních 
hodinách, kdy jsme nasadili tři silniční 
sypače, pět chodníkových sypačů, dvě 
vozidla pro ruční posyp a nakladač. 
Uvedenou techniku jsme ráno posílili  
o 64 pracovníků pro ruční odstraňování 
sněhu a ledu,“ říká ředitel TS Moravská 
Ostrava a Přívoz Petr Smoleň a dodává, 
že technické služby nasazují do zdolá-
vání sněhové nadílky průměrně 10 až  
15 vozidel. I díky tomu v  lednu pro-
bíhala zimní údržba bez problémů. 
„Máme čtyřiadvacetihodinovou po-
hotovost, naši pracovníci na změny 
počasí reagují okamžitě,“ ujišťuje Petr 
Smoleň.

„Jako jediný obvod ve městě řeší-
me nejenom letní, ale i zimní údržbu 
vlastními silami, vlastními technický-
mi službami. Dáváme tak stálou práci 
desítkám našich zaměstnanců a do 
pracovního procesu zapojujeme i de-
sítky klientů úřadu práce,“ doplňuje 
místostarosta Dalibor Mouka. „Pova-
žujeme za prioritu, aby komunikace  
a chodníky v centru města i v  jiných 
částech našeho obvodu byly i při hus-
tém a dlouhotrvajícím sněžení průjezd-
né a průchozí. Jde nám nejen o komfort 
a bezpečí občanů našeho obvodu, ale 
také návštěvníků, kteří sem směřují za 
úředními záležitostmi nebo za pozná-
ním či zábavou. Bereme to tak, že cen- 
trum je vizitkou města v létě i v zimě, za 
každého počasí. A jde nám o to, aby to 
byla vizitka co nejlepší. Navíc rozhod-
ně nepatříme k  těm, kteří se upřímně 
diví, že v zimě sněží, a samým údivem 
nejsou schopni si se sněhem poradit,“ 
konstatuje Dalibor Mouka a zdůrazňu-
je, že obvod přípravu na zimu rozhod-
ně nepodceňuje. „Loni byly zakoupeny 
další dva nové chodníkové sypače a ve 
spolupráci se statutárním městem jsme 
pořídili i trojkartáčový čisticí stroj. Ten 

Zveme vás  
na zastupitelstvo
Ve čtvrtek 16. února se od 9 hodin 

koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat  
v zasedací místnosti č. 306 Nové rad-
nice (Prokešovo náměstí 8). Program  
a materiály naleznete na www.moap.cz.

Masopust  
Ostrava 2016 

V  úterý 28. února ožije Masaryko-
vo náměstí oslavou masopustu, který 

tentokrát bude mít podobu barokních 
radovánek. Už od  10 hodin si mohou 
na pravém masopustním jarmarku, 
který připravilo Kulturní zařízení 

Gama z  Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, zájemci zakoupit 
zabijačkové dobroty, koláče, koblížky 
nebo med a sledovat přitom vystoupe-
ní folklorního souboru Hlubinka nebo 
si poslechnout gajdošskou muziku Bu-
koň. Odpoledne zpestří kejklíři a ko-
medianti ze Společnosti herců a šermí-
řů Keltík Ostrava a součástí  hlavního 
programu, jenž organizuje Ostravské 
muzeum, bude i Sbor dobrovolných 
hasičů Pustkovec, Muzikanti z Polanky, 
Bílé divadlo Ostrava, Divadlo Devítka, 
Rytmy – hudební skupina Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním po-
stižením Ostrava, Daniel Hrabovský, 
Dětský folklorní soubor Hlubinka, 
Dětský soubor Heleny Salichové, Malá 
Ondřejnica a další. Více informací  
o masopustním reji naleznete na titulní 
straně kulturní přílohy.

Parkovací karty
Parkovací karty typu R a  typu A pro 

rok 2017 je možné si zajistit v přízemí 
budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 
555/6), a to vždy v   pondělí a ve stře-
du od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do  
17 hod. a ve čtvrtek od  8  do 11.30 hod. 

a od 12.30 do 14 hod. Bližší informace 
jsou uvedeny na internetových strán-
kách městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz www.moap.cz pod odbo-
rem investic a místního hospodářství.

Využívejte webový portál k rychlej-
šímu a efektivnějšímu hlášení závad 
nebo nedostatků v oblasti čistoty a po-
řádku na stránkách www.moap.cz, pří-
padně své podněty posílejte na e-mail: 
poradek@moap.ostrava.cz.

Aktuality  
z obvodu 

Sledujte naše tento webový stránky 
včetně videozpravodajství a facebooku. 
Na všech těchto informačních kaná-
lech vás informujeme o aktuálním dění  
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 

můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé 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

Ve čtvrtek 5. ledna zavítali s přá-
ním štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku na radnici městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz tři králo-
vé, které tu přivítala starostka Petra 
Bernfeldová. Tradiční celorepubliková 
veřejná Tříkrálová sbírka, pořádaná 
už posedmnácté Charitou Česká re-
publika, byla opět určena na podporu 
lidí v nouzi. „Myslím, že podstatné je, 
aby se koledníkům otevřely nejen dve-
ře radnice, ale dveře všech příbytků,  
u nichž se zastaví s koledou a prosbou 
o podporu potřebných, na něž bychom 
neměli zapomínat ani v průběhu roku. 
A to nám tato sbírka připomíná velice 
milou formou, která navíc čerpá z his-
torických kořenů,“ vrací se Petra Bern-
feldová k příjemnému setkání.

Realizátory Tříkrálové sbírky v  Os-
travě a okolí jsou Charita Ostrava  
a Charita sv. Alexandra. Peníze daro-
vané do zapečetěných tříkrálových ka-
siček budou letos využity na podporu 
seniorů, klientů mobilního hospice, lidí 
ohrožených sociálním vyloučením, lidí 
se zdravotním postižením v  chráně-
ných dílnách, a přímou pomoc lidem  
v nouzi, kterým Charita Ostrava  
a Charita sv. Alexandra nabízí sociální 
a zdravotní služby. 

„Zásluhou štědrosti Ostravanů při 
Tříkrálové sbírce se Charitě Ostrava 
každoročně daří udržovat i rozvíjet 
kvalitu služeb pro potřebné lidi,“ děku-
je za solidaritu Martin Pražák, ředitel 
Charity Ostrava. 

-gl-

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

Městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz 
plánuje ve spolupráci 
s  Ostravskými komuni-
kacemi postupnou vý-
měnu veřejného osvětle-
ní, jejímž cílem je úspora 
elektrické energie i zvý-
šení bezpečnosti. „Ve-
řejné osvětlení měníme 
při regeneracích sídlišť 
i v  rámci dalších investičních akcí. Již 
nyní například Ostravské komunikace 
zajistily úpravu osvětlení v prostoru 
zastávek a v parku Sadu Boženy Něm-
cové.  Byla zde provedena výměna vý-
bojkových svítidel za nová moderní 

bude využíván zejména na nově vy-
budované ulici Nádražní a rovněž na 
čištění dlažby v jiných částech centra,“ 
dodává místostarosta s  tím, že kromě 
obnovy a rozšiřování technického par-
ku obvod zajišťuje i včasné zakoupení 
posypového materiálu. 

„Jen k  10. lednu jsme spotřebovali 

323 tun posypové soli,“ upřesňuje Petr 
Smoleň a ujišťuje, že zásoby posypové-
ho materiálu jsou dostatečné. „Pro se-
zonu 2016/2017 bylo pořízeno 800 tun 
posypové soli a smluvně máme u do-
davatele zajištěnu 500tunovou rezervu 
bez nutnosti nákupu,“ uzavírá. 

LED s lepšími světelně-technickými 
parametry a nižším příkonem. Ten byl 
snížen o 70 procent! Naše technické 
služby následně zajistily ořezy okolní 
vzrostlé zeleně,“ uvedla starostka Petra 
Bernfeldová.
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Na přelomu každého roku stojí za 
to bilancovat a připomenout si, co 
vše se v uplynulých dvanácti měsících 
událo. A tak i my přinášíme alespoň 
ve zkratce nejdůležitější okamžiky 
našeho obvodu v roce 2016…

Senior vůz 

Od 4. ledna je k  dispozici 70letým  
a starším osobám a držitelům průkazů 
ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu Senior 
vůz. Příjemným bonusem je i cena, kte-
rá při cestě tam i zpět na území obvodu, 
včetně maximálně 15minutové čeka-
cí doby, činí 20 korun a mimo obvod  
40 korun, při jízdě a čekání delším než 
15 minut se cena zdvojnásobuje. Do-
provod držitele průkazu ZTP a ZTP/P 
má jízdu zdarma.

Děti v mateřinkách 
se saunují

 
Zimní inverzní počasí nikomu ne-

prospívá a malým dětem už vůbec ne. 
I proto jsou mateřské školy městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz po-
stupně vybavovány nejen infrasauna-
mi, ale i inhalátory. 

Masopust

Jen málokdo si nechal ujít únorové 
bujaré masopustní veselí s jarmarkem, 
hudebními vystoupeními, nejrůzněj-
šími taškařicemi, tradičními maskami  
i průvodem provázeným hudebníky! 
To za podpory obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz už poosmé zorganizovalo 
Ostravské muzeum, které na této akci 
druhým rokem úspěšně spolupracova-
lo s Centrem kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava. 

Velikonoční jarmark

Koncem března se uskutečnil kaž-
doroční Velikonoční jarmark v centru 
Ostravy! Pestrý program, jenž rozprou-
dil Škaredou středu, Zelený čtvrtek  
a Velký pátek, byl tentokrát připraven 
na Masarykově náměstí, které dává 
větší prostor k rozmístění všech atrak-
cí i nejrůznějších prodejních stánků 
se specialitami i řemeslnými výrobky.  
O organizaci Velikonočního jarmarku 
se postaralo Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava.

Narozeninová 
setkání

Jubilanti Moravské Ostravy a Přívozu 
ve věku od 80 do 89 let se se svými vrs-

tevníky scházejí na narozeninové osla-
vě v ostravském klubu Parník. Akci, jež 
má u seniorů velmi pozitivní ohlas, po-
řádá městský obvod Moravská Ostrava 
a  Přívoz šestkrát ročně. 

Atletické školky 

Díky projektu Atletické školy, na kte-
rý městský obvod vyčlenil pro období 
2015/2016 500 tisíc korun, si jednotlivé 
mateřské školy pořídily například kout 
s horolezeckou stěnou, žebřinami a špl-
hadly, nejrůznější zahradní prvky, ba-
lanční pomůcky, dřevěnou skluzavku, 
atletické sady pro děti, koloběžky, nebo 
z prostředků hradily pronájem tenisové 
haly, výuku plavání či lyžování. 

Nová kontejnerová 
stání

Městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz zřídil během posledních dvou 
let na jedenácti místech obvodu stano-
viště podzemních a   polopodzemních 
kontejnerových stá ní.  

Den dětí

Každý, kdo se 1. června vydal na Ma-
sarykovo náměstí, si mohl oslavy Dne 
dětí užít společně s  císařem Svaté říše 
římské a vedle mnoha jiných titulů rov-
něž českým králem Karlem IV. a oslavit 
tak 700. výročí jeho narození.  

Rozmarné  
slavnosti řek

Spoustu legrace, zábavy, překvapení  
i pravé letní pohody přinesl druhý 
ročník Rozmarných slavností řeky Os-
travice, který se uskutečnil v sobotu  
25. června na obou březích v centru 
města. Akci provázely i koncerty a po-
uliční vystoupení hudebníků či výtvar-
né workshopy pro děti i dospělé. Pro-
gram vyvrcholil ve 22 hodin světelnou 
show na mostě Miloše Sýkory.

Písečná pláž přímo  
v centru města! 

To tady ještě nebylo! Přímo v centru 
Ostravy vznikla městská písečná pláž, 
která byla po několik týdnů dějištěm 
nejrůznějších sportovních, kulturních  
i relaxačních aktivit. Nechyběla zde ani 
kavárna pod šapitó s letními kávovými 

specialitami, relaxační zóna s houpací-
mi sítěmi, sedacími vaky a lehátky se 
slunečníky. 

Regenerace sídlišť 
pokračuje

Moravská Ostrava a Přívoz každo-
ročně na přelomu jara a léta pokračuje 
ve zvelebování svých velkých sídlišt-
ních celků. Tentokrát se pokračovalo 
v dalších etapách rekonstrukce sídlišť 
Fifejdy II a Šalamouna. Upraveny byly 
chodníky, vozovky, zelené plochy, ale  
i veřejné osvětlení, doplněn mobiliář  
a v neposlední řadě došlo i k vybudová-
ní nových parkovacích míst. 

Otevřená školní 
hřiště

Na provoz otevřených hřišť v průběhu 
celého roku získal městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz pro své školy 
dotaci/transfer ze Statutárního města 
Ostrava ve výši 464 tisíc korun, které 
byly využity např. na platy správců hřišť, 
opravy stávajícího sportovního vybave-
ní či nákup nového. Do projektu Ote-
vřená hřiště v MOaP bylo loni zapojeno 
šest základních a dvě mateřské školy.

Olympijský park

Olympijský park Ostrava, který do 
centra po šestnáct srpnových dnů při-
váděl malé i velké sportovce, je ukáz-
kou, jak přivést do srdce města a mo-
tivovat ke sportu řadu dospělých i dětí. 
„Olympijský park byl výbornou inspi-
rací, jak areál Černé louky v budoucnu 
využívat. Je to ideální místo k zábavě, 
sportu a volnočasovým aktivitám,“ 
vrací se starostka Petra Bernfeldová  
k projektu, který k centru Ostravy při-
táhl pozornost širokého okolí.

Den seniorů 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a  Přívoz zve každoročně seniory na 
tradiční setkání u příležitosti Dne seni-
orů. Loni se oblíbená akce uskutečnila 
ve středu 21. září v Domě kultury měs-
ta Ostravy, a to od 12.30 a následně od  
16 hodin. 

Děti jezdí za 
čerstvým vzduchem

Ozdravné pobyty žáků základních 
škol obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
pokračovaly i loni na základě projektu 
Do přírody za zdravím I. Už koncem 
prosince 2015 si čistý horský vzduch 
užili žáci ZŠ Nádražní, ZŠ Matiční a ZŠ 

Život v našem obvodu v roce 2016 Gajdošova, dalších 548 žáků ze základ-
ních škol Ostrčilova, Zelená, Waldorf-
ská a  Gen. Píky absolvovalo pobyt v ho-
telu Reo Neo ve Vernířovicích v  prvních 
čtyřech měsících roku 2016. Městský 
obvod Moravská Ostrava a  Přívoz při-
spěl na zmíněné pobyty 798 dětí a jejich 
doprovodu celkem 654 tisíci korun.

Obnova kašny

Na Smetanově náměstí stojí zre-
konstruovaná kašna. Tu navíc na jaře 
zkrášlí i nové květinové záhony, které 
dodají tomuto místu pod okny nově 
opraveného kampusu příznivější ráz. 

Socha koně našla své 
místo 

V  pátek 23. září byla do prostoru 
před ostravským Hlavním nádražím 
dopravena socha koně, která dříve 
zdobila střed kruhového objezdu  
u radnice. Při té příležitosti se zde lidé 
měli možnost setkat také s autory této 
plastiky. 

Svatováclavský 
jarmark

Průvod svatého Václava s družinou, 
jemuž vévodil kníže Václav se svou že-
nou, prošel ve středu 28. září ulicemi 
Moravské Ostravy a Přívozu. Majestát 
slavného Přemyslovce doprovázeli hu-
debníci i kejklíři. Na náměstí Sv. Čecha 
si pak lidé mohli vychutnat bohatý do-
provodný program.

Centrem projel 
Martin na bílém koni

Svatomartinské hody, zorganizované 
11. listopadu vedením městského obvo-
du na Masarykově náměstí, byly doslo-
va přehlídkou výsledků práce vinařů i 
lahůdek k vínu, restaurací na území ob-
vodu i kulinářských výtvorů v podobě 
nejrůznějších úprav hus, které ke svátku 
svatého Martina neodmyslitelně patří. 

Chceme čistější ulice, 
a tak uklízíme!

Zhruba 340 tun listí bylo sesbíráno na 
podzim v ulicích a parcích centra Ost-
ravy. A protože kromě listí je v ulicích 
v  současné době samozřejmě i spousta 
prachu, rozhodlo se vedení centrálního 
obvodu k historicky prvnímu generál-
nímu úklidu ulic, parkovišť a kanálo-
vých výpustí. Ten zajistily Technické 
služby městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v  podobě zónového 
čištění v druhém listopadovém týdnu. 

Výstava betlémů 

Až do Vánoc si návštěvníci radnice 
Moravská Ostrava a Přívoz mohli 
prohlédnout výstavu prací dětí, žáků 
a mladých tvořitelů v předškolních  
a školních vzdělávacích zařízeních, 
kteří vyrobili nejrůznější vánoční 
symboly a betlémy. 

Přispíváme  
na plavání školáků

Statutární město Ostrava a městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz spo-
lečně podpořili i v  roce 2016 plavání 
žáků základních škol našeho obvodu. 
Částkou ve výši 951 tisíc korun přispěli 
na výuku plavání více než 870 dětí na-
šeho městského obvodu.

Rozsvítili jsme strom

Deset metrů vysoký umělý vánoční 
strom na Masarykově náměstí, kte-
rý měl v průměru 4,5 metru a skládal 
se z více než 27 tisíc větví, se v neděli  
27. listopadu naplno rozzářil. A to  
i s novými ozdobami. 

Kostelní v novém 
hávu

Koncem listopadu byla ukončena re-
konstrukce ulice Kostelní. V průběhu 
stavby v hodnotě zhruba 5,5 milionu 
korun byla položena komunikace ze 
žulových kostek, chodníky vydláždě-
ny řezanými žulovými deskami a byly 
vysázeny nové stromy, které lemují 
nově upravenou ulici. Před Minikinem 
vzniklo 13 kolmých parkovacích stání. 

Vánoční trhy

Vůně svařeného vína, skořice, sý-
rových pochoutek i uzeného masa se 
linula po celý advent Masarykovým ná-
městím, kde probíhaly tradiční vánoč-
ní trhy. Nechybělo ani oblíbené kluziš- 
tě, starodávný kolotoč a živý betlém.

Vycházky Pod 
kloboukem

Chcete se dozvědět více o ulicích 
v  centru města, o památkách, archi-
tektuře, ale i akcích, které se zde v dáv-
ných dobách konaly? V  tom případě 
si nesmíte nechat ujít komentované 
vycházky Pod kloboukem s  Lenkou 
Kocierzovou, které budou pokračovat  
i v letošním roce.
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BEZPEČNÝ OBVOD

ZAOSTŘENO

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz převzal placená parko-
viště v  ulici Nemocniční a na náměstí 
Msgre Šrámka od dosavadního provo-
zovatele, jímž byla společnost Garáže 
Ostrava. „Je to první krok ke změně, 
kterou jsme společně s  odborem do-
pravy MMO iniciovali a který povede 
ke sjednocení parkovacích ploch pod 
městskou společnost. Dosavadní fun-
gování minulými vedeními vytvořené 
společnosti Garáže Ostrava, a. s., kdy 
vlastníky bylo z poloviny město a z dru-
hé poloviny společnost pana Bakaly 
RPG, bylo pro město nevýhodné. Spíše 
než občanům sloužila společnost jako 
trafika místním politikům,“ vysvětluje 

místostarosta Dalibor Mouka. Počet 
parkovacích míst, dopravní značení ani 
technické vybavení se nezmění, na par-
kovišti na náměstí Msgre Šrámka bude 
prodlouženo placené stání.

Provozní doba parkoviště v ulici 
Nemocniční bude od pondělí do pát-
ku od 6 do 18 hodin. První hodina 
bude zdarma, každá další 15 korun,  
za den maximálně 60 korun. Place-
né stání na veškerých parkovištích na 
náměstí Msgre Šrámka bude možné 
od pondělí do neděle v  čase od 7 do 
22 hodin. První půlhodina parková-
ní bude stát 20 korun, za každou další 
započatou hodinu bude třeba zaplatit  
40 korun.

Datum narození 1910
Prodloužené parkování 

Netradiční svatby 

Nebezpečné stromy

Okrskáři v ulicích

Město podpořilo nadané 
děti i mistry stavitele

Martin Malý, okrsek B 06

Hranice okrsku je tvořena řekami 
Ostravicí a Odrou, železniční tratí 
ČD a ulicemi Hlučínskou, Slovenskou  
a Na Náspu. Problémy v tomto okrsku 
způsobují zejména nepřizpůsobiví ob-
čané, kteří odcizují kovový materiál ze 
sběrny druhotných surovin a z garáží. 
Dále jsou zde černé skládky, dochází  
k znečišťování veřejného prostranství  
a narušování občanského soužití v oko-
lí bydlišť těchto osob.

Ulice v okrsku
Hlučínská; Koksární; Křišťanova; Mi-

chalíkův sad; Na Náhonu; Na Náspu; 
Podkovářská; Slovenská; Žofie Podlip-
ské. 

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

Ludmile Potykové přišla k 106. naro-
zeninám poblahopřát i starostka Petra 
Bernfeldová.

V prosinci loňského roku, přesně  
22. prosince 2016, oslavila 106. na-
rozeniny paní Ludmila Potyková, 
občanka obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz. K významnému výročí přišla 
oslavenkyni poblahopřát také starost-
ka Petra Bernfeldová. „Vážím si toho, 
že jsem mohla jménem vedení našeho 
městského obvodu popřát paní Poty-
kové vše nejlepší, hlavně hodně zdraví. 
O tom, že jí přeje i v tak úctyhodném 
věku, svědčí kromě jiného i to, že se  
v roce 2015, kdy jí bylo 105 let, podívala 
na Ostravu z Bolt Tower v Dolních Vít-
kovicích,“ vrací se k příjemnému setká-
ní Petra Bernfeldová a poznamenává, 
že v obvodu žije 268 devadesátiletých  
a starších občanů, z nichž čtyři mají 
více než sto let. Každému z nich vedení 

Statutární město Ostrava vyhlásilo 
v  roce 2016 Program na poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy na vzdělávání, 
vědu a výzkum a talentmanagement na 
území SMO 2016. Z  tohoto programu 
získaly hned dvě mateřské školy našeho 
obvodu účelový neinvestiční příspěvek 
na realizaci svých projektů. 

Tou první byla Mateřská škola 
Dvořákova, která využila prostředky 
k  financování Klubu nadaných dětí 
Dvořáček. „Cílem projektu bylo pod-
chytit skupinu velmi nadaných dětí již 
v raném věku a poskytnout jim nad-
standardní rozvoj a rozšiřování ob-
zorů,“ vysvětluje Andrea Calábková, 
ředitelka školky, a pokračuje: „Založili 
jsme klub nadaných dětí pro děti, kte-
ré prošly testováním, organizovaným 
mezinárodní organizací MENSA. Ze 
získaných financí jsme vytvořili nové 
koutky, ve kterých pracuje vždy malá 
skupinka dětí. Pozvaná lektorka uči-
la  děti podle metody Mensa NTC  
a využívala všechny dostupné pomůc-
ky, které byly z financí rozpočtu zakou-
peny – magnetické sady, světelný bu-
ben, modely lidského těla, dětský mik-
roskop a další. Upřednostňovala přede-
vším prožitkové učení, práci s  pokusy  
a experimenty, ve kterých využila nové 

laboratorní pomůcky, sady na vážení  
a měření, lupy. Děti se seznamovaly 
také s digitální technikou – mluvící 
skřipce, robotická včelka Bee-Bot, digi-
tální kamera, a s notebookem pracova-
ly podle vzdělávacího programu Školka 
hrou. Nové didaktické hry a pomůcky 
jsme využili také při odpolední akci 
s  rodiči s  názvem Zahrej si se mnou 
hru. Kromě toho se nám podařilo na-
vázat spolupráci s  VŠB-TU Ostrava  
a absolvovali jsme zde exkurzi na téma 
energie. V  činnosti klubu nadaných 
dětí chceme pokračovat i v  dalším 
roce. Chystáme se oslovit s  návrhem 
spolupráce i společnost Tieto, pořádat 
další zajímavé exkurze i mimo Ostra-
vu, doplňovat vytvořené koutky o dal-
ší pomůcky, které jsou nezbytné pro 
činnosti klubu. Za finanční příspěvek 
děkujeme.“ 

A peníze města pomohly také Mateř-
ské škole Hornická, která investovala 
získané prostředky do projektu Mistr 
stavitel. „Tento projekt pomáhá rozví-
jet polytechnické nadání dětí, pracovat 
se skutečným „chlapským“ nářadím 
ve vybavené dílně, plánovat, zkoušet 
a hlavně prožívat nadšení z hotového 
výrobku. Díky tomuto projektu se na 
chvíli děti mohou stát projektanty, ar-
chitekty, inženýry, staviteli a energeti-
ky a po skutečném vyprojektovaném, 
vykonstruovaném a osvětleném mostě 
se projít, pochlubit se rodičům i spolu-
žákům, co všechno už dokážeme,“ do-
plňuje Ivana Sládková z Mateřské školy 
Hornická. „Abychom mohli toto vše  
s dětmi realizovat, musely se nejdříve 
naše paní učitelky proškolit v rámci lek-
cí Malé technické univerzity, pak tyto 
lekce absolvovaly i děti. Na naší školní 
zahradě vyrostla praktická technická 
dílna, kde jednou týdně za odborného 
vedení realizují své budoucí sny a při-
pravují se třeba na povolání, které by je 
v dospělosti bavilo a naplňovalo.“

Kancelář senátora
Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu 

České republiky,  otevřel svou kancelář  
v Ostravě, Sokolská třída 1204/8. Ná-
vštěvním dnem senátora je každé pon-
dělí  v době od 11 do 16 hodin. Kance-
lář senátora, určenou všem   občanům 
volebního obvodu 70, lze kontaktovat  
i mimo návštěvní den. Telefon:  727 852 
939, e–mail: senat.nytra@gmail.com,   
www.zdeneknytra.cz.

Nejčastější jména 
dětí v roce 2016

V   městském obvodu Moravská Os-
trava a  Přívoz se v   loňském roce na-
rodilo 1  613  dětí, z  toho 866 chlapců 
a 747 děvčat. V  roce 2016 byla chlap-
cům nejčastěji dávána jména Adam, 
Jakub, Jan, Matyáš, Tomáš, Lukáš, Filip, 
Michal, David, ale rodiče dávali synům 
i netradiční jména jako Jonathan, Luis, 
Fabian, Ben, Jeremiáš, Benedikt, Felix, 
Jonáš, Ignác, Dorián, Teo nebo Timon. 
Nejoblíbenějšími dívčími jmény byly 
Eliška, Karolína, Anna, Ema (nebo 
Emma), Natálie, Elen (nebo Elena), 
Sofie, Tereza, Klára, Adéla, Amálie, 
Marie. Z méně obvyklých jmen to byla 
například jména Mišela, Chanel, Bibia-
na, Mia, Zoja, Jasmína, Josefína, Zora, 
Tina, Vivien, Lilien, Ágnes, Sáva, Ma-
dlen, Malvína, Gréta nebo Hajnalka.

Děkujeme… 
Vážená paní ředitelko, tak jako v loň-

ském roce, i letos považujeme za velmi 
důležité vyjádřit velké poděkování za 
mimořádně dojemný a krásný zážitek 
z  vystoupení dětí Mateřské školy Le-
chowiczova, Ostrava-Fifejdy. V  polo-
vině prosince do našeho domova pro 
seniory opět doslova přiletěli roztomilí 
andílkové a sluníčka. Tak se vyjadřovali 
naši klienti po vystoupení vašich dětí 
v našem domově. Jejich až dojemně sla-
děné hlásky, které zazněly v pásmu koled  
a dalších lidových písní, naše klienty 
doslova nadchly. A i když jejich potlesk 
rok od roku slábne z důvodu stáři a cel-
kové únavy, jejich oči hovoří o dojetí  
a radosti z  každého vystoupení tako-
vých malých drobečků, jak je mnozí 
z  nich nazývají. Vánoční pásmo opět 
potvrdilo, jak zodpovědně, kvalitně  
a s  láskou přistupují k dětem v přípra-
vě takových vystoupení. Naprostou 
třešničkou na dortu bylo předávání 
dárečků v podobě balíčků se sladkými 
perníčky a vánoční hvězdou z  linecké-
ho těsta z rukou malých dětí, doplněné 
tichými hlásky se slůvky: „Přeju veselé 
Vánoce.“ To vyvolalo v očích seniorů až 
slzičky dojetí. Děti z vaší mateřské ško-
ly k nám chodí již po několik let a vždy 
má jejich vystoupení velmi vysokou 
uměleckou úroveň. Velmi oceňujeme 
a obdivujeme zejména to, jak jsou děti 
vedeny k přístupu ke starým lidem, jak 
jsou ve svých projevech bezprostřed-
ní, roztomilé, usměvavé a zároveň už i 
v tak útlém věku neskutečně ohledupl-
né, tolerantní a disciplinované.

Za seniory Domova Iris sociální 
pracovnice Vladimíra Kettnerová 

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  
8. dubna. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit 
do 24. března na oddělení matriky a 
ohla- šovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 599 442 855.  
Pro děti, které se zúčastní vítání ob- 
čánků, je připraven dárek a pamětní 
listina.  

Městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz už od roku 2014 nabízí snou-
bencům kromě tradiční svatby v  ob-
řadní síni úřadu i svatební obřad  
v budově Ostravského muzea na Masa-
rykově náměstí, ale i na jiných místech.  
„V našem matričním obvodu lze uza-
vřít manželství na mnoha výjimečných 
místech, a to například na věži ostravské 
Nové radnice, v Komenského sadech, 
v hotelu Imperial nebo v Petřkovicích 
v hornickém muzeu Landek a jinde. 
Rádi snoubencům vyjdeme vstříc, aby 
jejich den byl takový, jaký si vysnili,“ 
říká starostka obvodu Petra Bernfeldo-
vá a pokračuje: „Kromě již zmíněných 

míst jsem oddávala páry například  
i ve starých koupelnách – Brickhouse 
– v Dolní oblasti ve Vítkovicích, v řec-
ké restauraci Knossos, v  penzionu ve 
Lhotce, v Golfparku a nově i v Trojha-
lí Karolina.“ I když párů, které si ob-
jednaly obřad na netradičním místě, 
přibývá, nejvíce snoubenců má stále 
zájem o sňatek v  obřadní síni úřadu. 
Ze 116 sňatků v loňském roce jich jen  
12 bylo uzavřeno mimo úřad. 

Zájemci o svatby získají informace 
na matričním úřadu Moravská Ostra-
va a Přívoz, na tel.č. 599 442 854 nebo 
599 442 855, osobně v přízemí radnice 
v kancelářích 14 nebo 15.

městského obvodu písemně pogratulu-
je a nabídne osobní gratulaci. Oslaven-
ce, kteří uvítají osobní setkání, zástupce 
vedení obvodu navštíví a obdaruje kvě-
tinou, pamětním listem a dárkovým 
košem.                                                   -gl-

Průběžná kontrola zeleně v loňském 
roce odhalila ve stromořadí v ulici Sa-
dové čtyři višně, jejichž velmi špatný 
stav mohl brzy ohrozit zdraví nebo 
majetek občanů. Tyto stromy byly 
proto zařazeny do seznamu dřevin ur-
čených  ke kácení, jenž byl předložen 
na  52. jednání rady městského obvo-
du. Na základě rozhodnutí rady  bude 
podána žádost o povolení kácení. Po-

kud bude schválena, budou stromy ve 
vhodném období odstraněny pracov-
níky příspěvkové organizace Technic-
ké služby Moravská Ostrava a Přívoz. 
Vzhledem k velmi malým rozestupům 
stromů,  znemožňujícím kvalitní růst 
dřevin ve zmíněné aleji, bude odborně 
posouzena případná dosadba v  mís-
tech vytvořených kácením.

-gl-

Roman Ochynský, okrsek B 09

Okrsek je tvořen ulicí Muglinovskou, 
řekou Ostravicí, pokračuje kolem Vod-
ního světa Sareza, Sokolskou třídou  
a ulicemi Vítěznou a Budečskou až  
k ulici Muglinovské. Součástí okrsku 
jsou Komenského sady, Vodní svět 
Sareza, tenisové kurty, dětské hřiště, 
restaurace Sport a Čapkova sokolovna. 
Nejčastěji problémy způsobují volně 
pobíhající  psi, mimo povolenou zónu, 
kteří oblast navíc znečišťují. Je třeba se 
také zabývat cyklisty mimo cyklostez-
ky, vykrádání vozidel v době konání 
tenisových turnajů a drobná trestná 
činnost v areálu Sareza.  

Ulice v okrsku
Budečská; Komenského sady; Mugli-

novská; Partyzánské náměstí; Preslova; 
Sadová; Sokolská třída; Vítězná.  

Martin Švadlenka, okrsek B 07

Hranice okrsku tvoří ulice Hlučín-
ská, Slovenská, Palackého a dálniční 
nájezd. Součástí tohoto okrsku je dům 
s pečovatelskou službou, firmy Libros a 
Janík, Střední odborné učiliště obchod-
ní (Palackého), sběrny druhotných su-
rovin, firma Doka. Aktéry nejčastějších 
problematických situací jsou nepřizpů-
sobiví občané, kteří v této lokalitě bydlí. 
Ti se podílejí zejména na znečišťování 
veřejného prostranství, poškozování 
veřejně prospěšných zařízení a na roze-
bírání neobydlených objektů. 

Ulice v okrsku
Dobrovského; Elišky Krásnohorské; 

Hálkova; Heydukova; Hlučínská; K Sa-
zovně; Karolíny Světlé; Na Mlýnici; Na 
Náspu; Oderská; Palackého; Slovenská; 
Terezy Novákové; Vinařického.

Václav Procházka, okrsek B 08

Okrsek je ohraničen ulicemi Hlučín-
skou, Palackého, dráhou ČD a dálnič-
ním nájezdem. Významnými objekty 
jsou ZŠ a MŠ Waldorfská, ŽOS, Armá-
da spásy, restaurace u Bedřicha a firma 
Dunaj. Nepřizpůsobiví občané, kteří 
zde bydlí, znečišťují veřejné prostran-
ství, poškozují veřejně prospěšná za-
řízení a rozebírají neobydlené objekty. 
Kromě toho odcizují kovový materiál 
a narušují občanské soužití a veřejný 
pořádek. 

Ulice v okrsku
Božkova; Elišky Krásnohorské; 

Hájkova; Hlučínská; Jaroňkova; Mec-
narovského sad; Na Mlýnici; Na Ná-
spu; Na Valše; Palackého; Podmolova; 
Přednádraží; Rovná; Terezy Novákové; 
Úprkova; Vinařického. 



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

Věra Bartošová, Jarmila Bolová , Ludmila Dvorská, Dagmar Fajkošová, Marie 
Haluzová, Mária Hroncová , Milada Jetmarová, Zdeněk Jiří Kozáček, Věra 
Kubková, Jiřina Kusynová, Vlasta Měchurová, Danuška Nogolová, Ferdinand 
Orlík, Hermína Petrželová, Jarmila Rašková, Anna Sakuličová, Olga Sedláčková, 
Věra Simonová, Drahomíra Šebková, Drahomíra Špaňhelová, Marie Večeřová.

4ŽIJEME AKTIVNĚ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Úředníci obdarovali opuštěná zvířata

TJ Ostrava oslaví letos 65. narozeniny

INFORMUJEME
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Infocentrum v novém

Sněhuláci pro Afriku

Studuj, co tě baví

Dny otevřených dveří v Charitě 

Krmení dětí a rozvoj řeči

Sportovkyně roku

Jak pečovat o nemocného 

V pondělí 9. ledna se po rekonstrukci 
návštěvníkům otevřela nově rekonstru-
ovaná pobočka Ostravského informač-
ního servisu (OIS) u Elektry. Pobočka 
se od podlahy změnila, z té původní 
zůstaly pouze výlohy. Je zde nové vyba-
vení a technologie, přibyla dvě samoob-

služná dotyková místa, několik dalších 
elektronických panelů a dva jsou i ve 
výlohách. Základem pobočky je inter-
aktivní pult se zabudovanými obrazov-
kami. Nový design s interaktivními pa-
nely postupně dostanou i další vytížené 
pobočky na nádražích.

Africké děti si sněhuláka nikdy ne-
postaví, mnohé z nich se ani nikdy ne-
dostanou do školy. S první informací 
nic neuděláme, tu druhou je ale v na-
šich silách změnit... I proto se naše ZŠ 
Nádražní rozhodla pomoci a opět se 
zapojit do projektu Sněhuláci pro Af-
riku. Cílem akce je postavit co nejvíce 
sněhuláků. Můžeme tak ukázat, že Os-
trava není jen černá, ale umíme se zde  
i bavit a pomoci prospěšné věci. Žákům 
se povedlo vyčarovat pár roztomilých 

sněhuláků pro děti z  Afriky. V  závě-
ru jsme vyhodnotili nejpovedenější 
výtvor, jehož autory jsme odměnili  
a zároveň jsme nominovali nejoriginál-
nějšího sněhuláka do celorepublikové 
soutěže. Z  nominovaných sněhuláků 
bude pak veřejným hlasováním na 
webu vybrán absolutní vítěz. Organizá-
torem projektu je společnost Kola pro 
Afriku ve spolupráci s Gymnáziem Os-
trava-Hrabůvka.

-zh-

Ostravská univerzita spustila nový 
rozcestník pro uchazeče o studium, na 
kterém zájemci najdou všechny důleži-

té informace a odkazy týkající se studia 
na Ostravské univerzitě. Web naleznete 
na www.studujostravskou.osu.cz.

Možnost seznámit se s poskytovaný-
mi službami v domovech pro seniory, 
hospici, denních centrech, poradnách 
nebo azylových domech Charity Ostra-
va, která slaví 26 let svého vzniku, mají 

zájemci ze široké veřejnosti prostřed-
nictvím dnů otevřených dveří, a to ve 
dnech 22. a 23. února v  době od 9 do 
17 hodin.

Ve středu 8. února od 16 do  
17.30 hodin se v poradně Cesta těho-
tenstvím uskuteční bezplatný vzděláva-
cí program pro těhotné maminky a ro-
diče s dětmi do 4 let Krmení dětí a roz-
voj řeči. Bobath terapeutka Olga Veče-

řová bude hovořit např. o vlivu způsobu 
krmení dítěte na správnou tvorbu řeči,  
o kojení, o vhodném výběru lahvičky 
a krmení ze lžičky. V případě zájmu se 
přihlaste předem (e-mail: poradna@
dlanzivotu.cz, mobil: 605 329 232). 

V polovině prosince se v Praze usku-
tečnil galavečer Noc mistrů, který 
pořádá Česká unie bojových umění  
/ČUBU/. Na této akci se sešli zástupci 
všech organizací a svazů, které v České 
republice reprezentují různé styly bojo-
vých umění a sportů, a byli vyhlášení 
nejlepší sportovci roku v bojových umě-
ních a sportech. Titul nejlepší sportov-
kyně České asociace tradičního karate 

si odvezla do Ostravy Tereza Kleiblová 
z  Akademie karate Ostrava, která loni 
vybojovala na mistrovství světa v  tra-
dičním karate 2. místo v  kumite-tým  
a 3. místo v  disciplíně fuku-go. Toto 
ocenění ji vyneslo mezi devět nej- 
lepších sportovců ČUBU. Mezi nomi-
novanými byly i další dvě ostravské zá-
stupkyně Hana Juráňová a Klára Klei-
blová. 

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s profesionální-
mi zdravotními sestrami se dozvíte, 
jak zvládnout péči o člověka se sníže-
nou pohyblivostí, a získáte souvisejí-

cí informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Kurz probíhá vždy jednou 
měsíčně, nejbližší termín je 16. 2. od  
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
ulice Charvátská 785/8, Ostrava-Výš-
kovice. Na školení se přihlaste předem 
u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, 
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz.

INFORMUJEME 

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 

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 

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

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 

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

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  BLIŽŠÍ INFORMACE 

 A PROHLÍDKY  

Sládkova 373/6 -
1+1, cca 50 m2

Byty v domě po rekonstrukci!

Střelniční 10/1 - 
141,21 m2

Kanceláře, prodejna

Arbesova 1059/9  – garáž 17 m²
Ahepjukova 2795/6  – 61,82 m²
Českobratrská 611/17 – 62,35 m²
Českobratrská 611/17 – 41,86 m²
Jílová 1912/16  – pronájem domu
Jurečkova 490/3  – 53,87 m²
Maroldova 299/3 – 102,05 m²
Nádražní 612/36  – 51,12 m²
Nádražní 633/91  – 114,22 m²
Nádražní 542/148  – 54,44 m²
Nádražní 996/195  – 83,9 m²
Partyzánské nám. 1738/2, 3  – 219,81 m²
Poštovní  – 3× garáž
S. K. Neumanna 1691/4  – 225,84 m²
Tyršova 1761/14  – 126,22 m²
Tyršova 1795/25  – 50 m²
Tyršova 1852/36 – 46,42 m²
Zahradní 1471/1  – 180,45 m²

K. Světlé 210/13                                                                                             1+1   
Maroldova 2992/3                                                                                     3+1   
Nádražní 996/195                                                                                         3+1   
Orebitská                                                                                                         1+1   
Jílová, Spodní                                                                         1+1, 2+1, 3+1   
Jungmannova 997/7                                                                                    1+1   
Střelniční 10/1                                                                                                3+1   
Špálova 439/12                                                                                       1+1
Tolstého 1809/12                                                                                1+1, 3+1   
Úprkova                                                                                                            1+1  
Zákrejsova 972/9                                                                        1+1, 2+kk
Žofie Podlipské 215/3                                                                                                            2+1  

Děti z mateřinek si užily pobyt na horách 
Devět mateřských škol obvodu Mo-

ravská Ostrava a Přívoz (Blahoslavova, 
Dvořákova, Hornická, Lechowiczova, 
Na Jízdárně, Poděbradova, Repinova, 
Šafaříkova a MŠ při ZŠ Ostrčilova) se 
zapojilo do projektu Ozdravné pobyty 
předškolních dětí městského obvodu 
MOaP III. Celkem 421 osob, z toho  
220 dětí a 201 osob dospělého doprovo-
du z řad zákonných zástupců – rodičů 
či prarodičů –, vyjede do konce února 
do hor za čerstvým vzduchem. Cílem 
projektu je totiž prevence respiračních 
onemocnění u dětí předškolního věku.

V malebných lázních v Karlově Stu-
dánce, kde je nejčistší klima v  celé 
Evropě, na děti čeká král Jelimán, lev 
Alex, jeho nerozlučný kamarád Mar-
ty, ale i Melman a Glorie. Ti všichni 
jsou připraveni mrňouskům zpestřit 
zdejší pobyt prostřednictvím animač-
ního programu ve stylu filmu Mada-
gaskar. První turnus ozdravných po-
bytů, který probíhal v  druhé polovině 
ledna, absolvovalo 108 dětí a 98 osob 
dospělého doprovodu z  řad rodičů  
a prarodičů. Na druhý turnus koncem 
ledna vyrazilo 112 dětí z  mateřských 
škol Moravské Ostravy a Přívozu a 103 
osob dospělého doprovodu.  „Městský 

Děti z mateřinek si v Karlově Studánce doslova vychutnávaly pohádkovou zimu.

obvod na tento projekt získal dotaci  
z programu Moravskoslezského kraje  
s názvem Příspěvky na ozdravné po-
byty ŽPZ/04/2015 a na spolufinanco-
vání projektu se rovněž podílí statu-
tární město Ostrava. Jsme rádi, že děti 
z našich mateřinek můžeme poslat  
v době topné sezony alespoň na čas do 
prostředí s čistým ovzduším,“ říká sta-

rostka Petra Bernfeldová. Celkové ná-
klady projektu činí zhruba 3,3 milionu 
korun, z toho dotace kraje 600 tisíc ko-
run a spolufinancování ze strany MOb 
MOaP rovněž 600 tisíc korun. Statu-
tární město Ostrava prostřednictvím 
Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší přispívá na projekt částkou 
2,088 milionu korun.

Tělovýchovná jednota Ostrava za-
hájila rok 2017, který je již 65. rokem 
jejího trvání. Počtem členů, vlastním 
majetkem a ročním obratem patříme 
mezi největší sportovní organizace 
nejen v Moravskoslezském kraji, ale  
i v České republice. Rovněž rozsah naší 
činnosti je bohatý. Extraligové týmy  
a především mladí jednotlivci patří tr-
vale mezi medailisty a reprezentanty ve 

volejbale, stolním tenise, golfu, šachu  
a judu. V  tomto jubilejním roce bu-
deme v  Ostravě pořádat mnohé vý-
znamné sportovní akce: mezinárodní 
volejbalový turnaj juniorek a kadetek, 
Mistrovství ČR družstev mládeže ve 
stolním tenise, Mistrovství ČR ve stol-
ním tenise vozíčkářů, mezinárodní 
turnaj mladých judistů, mezinárodní 
turnaj Czech Open 2017 - Para Tab-

le Tennis, bodovací turnaj mládeže ve 
stolním tenise a další. Věříme, že své 
medailové umístění v  extralize i Čes-
kém poháru bude chtít obhájit naše 
volejbalové družstvo žen, které vstupu-
je do nového roku odvetným meziná-
rodním zápasem evropského poháru (v 
Poreči zvítězily 3:0).  Na všechny tyto 
akce srdečně zveme širokou veřejnost.  

Tomáš Staníček, ředitel TJ Ostrava

Psi a kočky ze zařízení Mazlíci  
v nouzi   a Domova pro opuštěné psy 
dostali 6. ledna dárek v podobě kon-
zerv, piškotů a sáčků s granulemi. 
To vše, a další dobroty a například  
i deky či brikety na přitápění, věnovali 
zaměstnanci úřadu. „Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří se do sbírky zapojili,“ 
uvedla starostka Petra Bernfeldová. 

Mazlíky v nouzi můžete podpořit  
i vy na adrese Dobrovského 536/27, Os-
trava-Moravská, nebo zasláním částky 
na účet 2500340086/2010. Pokud máte 
zájem o některé ze zvířátek, nebo víte  
o zvířeti v nouzi, pište na mazlici.vnou-
zi@seznam.cz. Více na www.mazliciv-
nouzi.cz. 


