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S týdenním rozestupem byly v polo-
vině prázdnin odstartovány páté eta-
py regenerace sídlišť v našem obvodu. 
Zatímco projekt s názvem Regenerace 
sídliště Fifejdy II – V. etapa byl předá-
ním staveniště zahájen 24. července, 
stavba se jménem Regenerace sídliště 
Šalamouna – 5. B etapa II byla započata 
31. července. Obě akce zasáhly do ži-
vota obyvatel zmíněných sídlišť právě 
v  tropických vedrech, která na území 
republiky v  daném období panovala. 
„Stavební práce zejména na komu-
nikacích nelze bohužel provádět bez 
dočasného omezení provozu vozidel 
a parkování. K  tomu došlo například 
v ulici Gen. Píky, kde se rezidenti bu-
dou muset ještě nějakou dobu vyrovnat 
se snížením počtu užívaných parkova-
cích míst. Uvědomujeme si, že dočasně 
snížený komfort mohou zvlášť někteří 
obyvatelé vnímat citlivě. Snažíme se, 
aby do života místních bylo v  rámci 
možností zasahováno co nejméně a aby 
jednotlivé úseky projektu byly řešeny 
co nejrychleji. Na Fifejdách by celá akce 
měla být ukončena za 80 kalendářních 
dnů od zahájení, u sídliště Šalamouna 

jde o 100 dnů,“ říká místostarosta Da-
libor Mouka. „Trváme také na tom, aby 
realizátoři projektů včas informovali 
například o omezení vstupu do domů 
a aby toto omezení trvalo jen po ne-
zbytně nutnou dobu. Pokud jde o do-
pravní omezení, která jsou vyznačena 
dočasným dopravním značením, obča-
né na ně byli upozorněni už před za-
hájením obou staveb,“ pokračuje Dali-
bor Mouka, který ke všem rezidentům, 
jichž se stavba dotýká, směřuje omluvu 
za způsobené nepříjemnosti.

Regenerace sídliště Šalamouna – 
5. B etapa II odstartovala demolicí 
zpevněných ploch a kácením stromů. 
Práce byly zahájeny v ulici Karolínské 
a pokračovaly úpravou Zelené ulice tak, 
aby na obou komunikacích mohla být 
souběžně položena fi nální vrstva asfal-
tu. V září a říjnu bude probíhat oprava 
parkovacích stání v ulici Na Jízdárně 
a bude omezen provoz v úseku ulic Ze-
lená a Dr. Malého, který bude rozdělen 
na levou a pravou část. „Na podnět ob-
čanů bydlících v ulici Karolínské bude 
nově budované parkoviště zmenšeno 
a na takto získané ploše budou vysa-
zeny stromy,“ upřesňuje místostarosta 
s tím, že výsadba stromů je oproti pro-
jektu plánována i na jiných místech. 

Zveme vás na 
zastupitelstvo

Ve čtvrtek 7. září se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze se bude konat v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (Proke-
šovo náměstí 8). Program a materiály 
naleznete na www.moap.cz.

Historický rej!
Ostrava chystá dvoudenní oslavu 

k výročí 750 let od první písemné zmín-
ky o Ostravě! Ta se uskuteční v pátek 
8. a v sobotu 9. září a návštěvníci se mo-
hou těšit na pouliční divadélko pro děti, 
kejklířská vystoupení, interaktivní scé-
nu pro malé i velké, hry a soutěže s ry-
tířskou tematikou, lukostřelecké soutě-
že, ukázky dobových řemesel, šermířská 
vystoupení, souboje, historický tanec 
a další. Nebudou chybět ani stánky 
s občerstvením a nejrůznějšími pochu-
tinami. Podrobný program akce přiná-
šíme v kulturní příloze na straně 3. 

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 

4. listopadu. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
20. října na oddělení matriky a ohlašov-
ny, osobně v kanceláři č. 15 nebo tele-
fonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 599 
442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání 
občánků, je připraven dárek a pamětní 
listina. 

Oslavy 
Dne seniorů

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zve dříve narozené na tradič-
ní setkání u příležitosti Dne seniorů. 
Oblíbená akce se uskuteční ve středu 
13. září 2017 v Domě kultury města 
Ostravy. A aby se oslav mohl zúčast-
nit opravdu každý, proběhnou poprvé 
dokonce hned třikrát v jeden den, po-
prvé od 10 do 12 hodin, podruhé od 
13.30 do 15.30 hodin a potřetí od 17 
do 19 hodin. Účastníci se mohou těšit 
na bohatý kulturní program a jako kaž-
dý rok ani letos nebude chybět občer-
stvení a dárek pro každého účastníka. 
Vstupenky je možné získat zdarma od 
28. srpna na informacích radnice u paní 
Kamily Nitkové. Informace se nacháze-
jí ve vestibulu úřadu hned u vchodu. 
Výdej se uskuteční pouze v úřední 
dny, a to v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 ho-
din.

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. Hlásit můžete 
poškozené značky, zničený mobiliář, 
díry v  silnicích a na chodnících, ale 
i stromy, které se po zimě nezazelenaly, 
a další.

Svoz zeleně 
Léto se chýlí ke konci a s přicházejí-

cím podzimem přibude na zahradách 
i v  ulicích biologicky rozložitelný od-
pad, což je tráva, listí, plevel a rostlin-
né zbytky. I proto upozorňujeme, že 
v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz se hnědé BIO popelnice, do 
nichž lidé mohou ukládat právě tento 
biologicky rozložitelný odpad ze za-
hrad, vyvážejí pravidelně co čtrnáct 
dnů, a to vždy v pondělí v sudý týden.

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 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 strá-
nek 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

Do stávajících kolejí nejvytíženější 
tramvajové trati v Ostravě byly o prázd-
ninách aplikovány zcela nové a unikát-
ní absorbéry hluku a vibrací kolejových 
vozidel od plzeňské fi rmy Brens Euro-

pe. Jde o unikátní technologii, která se 
používá na železnicích, na tramvajové 
trati byla však zkušebně použita poprvé 
právě zde, v Ostravě. 

„Absorbéry jsou již nainstalová-
ny na Frýdlantských mostech v ulici 
28. října, a to mezi tramvajovými za-
stávkami Náměstí Republiky a Karo-
lina. Tento úsek jsme vybrali proto, že 
jde o velmi exponované místo v kopci 
a lidé kolejový absorbér hluku uvidí 
v praxi. Ten přispívá k lepšímu vstřebá-
vání vody v krajině a současně pomá-
há lapat prach díky tomu, že je osázen 
rostlinami, živou trávou či umělým 

trávníkem. Vůbec první kolejový ab-
sorbér hluku mezi tramvajovými ko-
lejemi v České republice jsme v tomto 
pilotním projektu nechali umístit v dél-
ce 135 metrů a cena celé akce činila 5,3 
milionu korun,” dodal k projektu Lu-
káš Semerák, člen rady města Ostravy, 
zodpovědný za dopravu a dopravně 
správní činnosti. Projekt tiché a zele-
né tramvajové tratě od Frýdlantských 
mostů po zastávku Karolina realizovalo 
statutární město Ostrava ve spolupráci 
s Dopravním podnikem Ostrava.  Zís-
kané zkušenosti a dosažené výsledky 
povedou k optimalizaci v dalším smě-

řování humanizace tramvajových tratí 
v Ostravě, zlepšování životního pro-
středí zastavěné industriální krajiny 
a přizpůsobení se globálním klimatic-
kým změnám.

„Mimo instalaci absorbérů hluku je 
na Frýdlantských mostech řešena i zá-
kladní oprava, zahrnující kromě jiného 
výměnu třicet let starého osvětlení, ná-
těry zábradlí a stěn a rozšíření kamero-
vého systému. Tato akce bude dokon-
čena v průběhu října a přinese zvýšení 
komfortu a hlavně bezpečnosti,“ ko-
mentuje místostarosta Dalibor Mouka 
opravy podchodu Frýdlantských mostů. 

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
prázdniny spojené s  odpočinkem, 
relaxováním a letními radovánkami 
skončily a máme tady září, čas tradičně 
spojený s novým školním rokem. Proto 
bych chtěl nejen ve školních lavicích, 
ale i v hernách našich mateřských škol 
přivítat všechny, jichž se to týká nejvíc 
– děti z našeho obvodu. A přeji všem, ať 
se jim po celý školní rok daří vše, na co 
sáhnou! Mé přání a hlavně přivítání se 
ale týká zejména těch, kteří to všechno 
zažívají poprvé – dětí, jež rodiče popr-
vé přivedli do školky, a prvňáčků, na 
které ve škole čekal malý dárek věno-
vaný obvodem. Měl by dětem, které za 
sebou mají svoje školní „poprvé“, nejen 
zpříjemnit onen slavnostní den, ale být 
jim také připomínkou toho, že své prv-
ní krůčky za vzděláním učinily právě 
v Moravské Ostravě a Přívozu.

Samozřejmě jsme se i letos snažili, 
aby se děti i pedagogové cítili ve škol-
kách a školách co nejlépe, proto jsme 
opět investovali do nejrůznějších díl-
čích oprav i rozsáhlejších rekonstrukcí. 
Jen namátkou mohu zmínit například 
novou podlahu v tělocvičně a nářaďov-
ně ZŠ Gajdošova, lokální opravu stře-
chy v MŠ Repinova i větší opravu stře-
chy v ZŠ Gebauerova, sanaci suterénu 
v MŠ Dvořákova a výměnu elektroin-
stalace v MŠ Šafaříkova a další. Kromě 
jiného připravujeme také výměnu ply-
nových kotlů ve vybraných mateřských 
a základních školách i mnohé další pro-
jekty, které přispějí ke zkvalitnění pod-
mínek ke vzdělávání. Ve výčtu, který 
jsem zde nastínil, určitě nemůže chybět 
ani Základní škola Nádražní, kde jsme 
se soustředili na opravu tělocvičen 
a chystáme se na kompletní rekon-
strukci hřiště. Jde nám o to, aby naděj-
ní sportovci, kteří tuto školu navště-
vují, měli ke svému rozvoji co nejlepší 
podmínky. I proto zde nově vznikla 
sportovní třída, v níž talentovaní žáci 
naleznou dokonalé zázemí. Přejeme 
jim všem hodně úspěchů a doufáme, že 
v příštím školním roce je budou cíleně 
následovat další děti, jejichž rodiče by 
rádi co nejvíc rozvíjeli sportovní nadá-
ní svých ratolestí. 

Myslím, že je důležité v  souvislosti 
s novým školním rokem připomenout 
i fakt, že od 1. září 2017 je pro všechny 
děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou 
pěti let věku, povinné předškolní vzdě-
lávání. Zákonní zástupci těchto dětí 
nejenže musí přihlásit předškoláky do 
spádové nebo jimi vybrané  mateřské 
školy, ale jsou i povinni žádat o uvol-
ňování dětí ze vzdělávání a omlouvat 
jejich neúčast ve školce. Jde o novinku, 
kterou bude třeba respektovat s vědo-
mím, že zpřísněná pravidla vyžaduje 
novela školského zákona.

Vít Macháček, KSČM,
místostarosta obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz

Podle harmonogramu by měla být 
v  polovině října dokončena – pokud 
to klimatické podmínky dovolí – pátá 
etapa regenerace sídliště Fifejdy II, kde 
byly v  srpnu prováděny zejména bou-
rací a výkopové práce. „V září přijdou 
na řadu fi nální povrchy parkovišť, cest 
a chodníků, výsadba zeleně, zavedení 
veřejného osvětlení a tak dále. V tomto 
období bude také samostatně realizová-
na rekonstrukce chodníku podél ulice 
Gen. Píky, a to v části dotčené stavbou,“ 
přibližuje Dalibor Mouka další fázi ob-
novy tohoto sídliště. „Cílem zmíněných 

projektů je zajištění všestranného zlep-
šení obytného prostředí na obou sídliš-
tích, vytvoření kvalitních podmínek 
k životu i bezpečných míst odpovídají-
cích současným požadavkům na bydle-
ní. Nedílnou součástí toho je například 
vybudování esteticky kultivovaných 
prostor sídlištních ploch, reorganizace 
pozemních komunikací, ploch pro pěší 
i rekonstrukce sítě veřejného osvětle-
ní,“ uzavírá místostarosta.

Projekt RS – Ostrava, Šalamouna – 
5. B etapa je spolufi nancován z  pro-
středků Ministerstva pro místní rozvoj.
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KALEIDOSKOPLetní družina v Základní 
škole Nádražní 

První ODISky pro prvňáčky 
jsou zdarma

Výstava v galerii naší radnice 

Folklor bez hranic

O prázdninách pořádala Základ-
ní škola Nádražní poprvé letní školní 
družinu. Děti, které sem denně do-
cházely, poznávaly Ostravu a její blíz-
ké okolí formou výletů i netradičním 
způsobem, např. hledáním pokladů 
v  celosvětově známém geocachingu. 
„Všichni využívali kromě jiného i naši 
keramickou dílnu, výtvarnou učebnu 
a pracovali také v  zoo koutku. Šlo o 
vůbec první ročník této prázdnino-
vé akce, a tak účast dětí nebyla vyso-
ká. Předpokládáme však, že v  příštím 
roce, kdy už budeme moci pobývat 
i v nově zrekonstruovaných tělocvič-
nách, si cestu do letní družiny najde 
mnohem více děti z našeho městského 
obvodu, a že se stejně jako letošní účast-

níci budou chtít na tuto akci vracet,“ 
říká Libor Novotný, ředitel ZŠ Nádraž-
ní, v níž od 4. září bude působit mimo 
jiné i boxerská akademie. „Rekonstruk-
ce tělocvičen, která o prázdninách pro-
běhla, byla základem pro rozjezd této 
boxerské akademie. A abychom vytvo-
řili opravdu kvalitní sportovní prostře-
dí pro naše žáky, dojde i k rekonstrukci 
stávajícího školního hřiště a zároveň 
zde bude vybudováno také multifunkč-
ní hřiště a workoutové hřiště.“ Městský 
obvod v letošním roce pořádal kromě 
letní družiny také oblíbené příměstské 
tábory. V příštím roce bude v obou ak-
tivitách pokračovat, družina bude navíc 
díky skvělému zázemí spolupracovat 
i se sportovními oddíly.

KOUZLO OKAMŽIKU
Již druhým rokem bylo Masarykovo náměstí zčásti zasypáno 230 tunami pís-
ku, které opět přispěly k velkolepé zábavě a doslova vybízely k  nejrůznějším 
aktivitám. Tuto sportovně-relaxační akci každý týden obohacovaly dva až tři 
doprovodné programy sportovního a kulturního charakteru. Kromě toho zde 
dospělé i děti bavila divadelní představení i koncerty, nechyběla jóga, masáže 
a další aktivity, které zpestřily léto v centru Ostravy. 

Skvělá zpráva! Rodiče prvňáčků na-
rozených v  letech 2010 a  2011 nemu-
sí hradit  poplatek ve  výši 130  korun 
za vydání osobní ODISky pro své dítě. 
Tu Dopravní podnik Ostrava nabízí le-
tošním prvňáčkům zcela zdarma, stačí, 
když rodiče podají do 30. září 2017 žá-
dost o vydání karty. Na ni je pak potře-
ba zakoupit zlevněnou dlouhodobou 
jízdenku pro žáky od 6 do 15 let v ce-
nách podle platného tarifu. Bezplatné 
pořízení ODISky je možné po před-
ložení rodného listu, případně jiného 
dokladu, který  umožní ověřit osobní 
údaje dítěte (občanský průkaz rodičů, 
cestovní pas, průkaz pojištěnce).

„Jde o další z  plánovaných kroků, 
jak ostravskou městskou hromadnou 
dopravu co nejvíce přiblížit dětem 
a mladým lidem,“ konstatuje ostravský 
radní Lukáš Semerák a připomíná, že 
v  červenci byla uzavřena veřejná sou-
těž na ideový návrh Muzea městské 

hromadné dopravy, které město plá-
nuje do tří až čtyř let na své náklady 
vybudovat v  Přívoze. „Vydáním první 
ODISky zdarma chceme přispět k  vy-
tvoření kladného vztahu nové generace 
k  městské hromadné dopravě, naučit 
ji využívat vše, co je v Ostravě v  tom-
to směru k  dispozici. Je to svým způ-
sobem i naše dlouhodobá investice do 
životního prostředí města, kde bychom 
v  budoucnu chtěli zejména v  centru 
co nejvíce omezit pohyb automobilů. 
A také se snažíme alespoň symbolicky 
ulevit rodičům, kteří vypravují své ra-
tolesti do prvních tříd, s čímž je spojena 
celá řada nezbytných výdajů. Snad děti 
i rodiče naši snahu ocení,“ dodává Lu-
káš Semerák s upozorněním, že žádost 
o ODISku zdarma nelze podat elektro-
nicky, ale  pouze osobně v  prodejnách 
jízdních dokladů. Více na www.dpo.cz/
prvniodiska.

Omlouvání 
předškoláků

Od 1. září 2017 je předškolní vzdě-
lávání povinné pro děti, které do 
31. srpna dosáhnou pěti let věku. Tuto 
povinnost ukládá školský zákon.   Po-
vinnost se nevztahuje pouze na děti 
s  hlubokým mentálním postižením 
a na děti, které jsou vymezené záko-
nem.  

Předškoláci tak musejí od 4. září, kdy 
začíná školní rok 2017/2018, v  pra-
covních dnech denně navštěvovat 
mateřskou školu, a to alespoň 4 sou-
vislé hodiny. Netýká se to pouze dětí, 
u nichž zákonní zástupci zvolili jiný 
způsob – individuální vzdělávání, vzdě-
lávání v přípravné třídě základní školy 
či základní školy speciální nebo vzdělá-
vání v zahraniční škole na území České 
republiky. S  povinností předškolního 
vzdělávání souvisí i omlouvání před-
školáků v  mateřinkách. To stanovuje 
ředitel školy ve školním řádu. V praxi to 
vypadá tak, že zákonní zástupci zpravi-
dla  musejí plánovanou nepřítomnost 
hlásit nejpozději jeden den dopředu 
a nemoc, případně jiný důvod pro ne-
plánovanou absenci, bezodkladně poté, 
co to zjistí. Omluvit nepřítomnost dítě-
te mohou zákonní zástupci buď písem-
ně na omluvném listě, e-mailem nebo 
SMS zprávou. Podle školského zákona 
je ředitel oprávněn požadovat doložení 
důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný 
zástupce je pak povinen nejpozději do 
3 dnů od doručení výzvy doložit důvo-
dy nepřítomnosti.

Ekoškola 
Gajdošova

Po dvou letech intenzivní práce 
v  mezinárodním vzdělávacím pro-
gramu Ekoškola se i Základní škola 
Gajdošova může pochlubit čerstvým 
titulem Ekoškola. Slavnostní předání 
titulu se uskutečnilo v Senátu Parla-
mentu ČR v Praze. Zástupci Ekotýmu 
pod vedením Jany Dvořákové, kteří ti-
tul za školu přebírali, si prohlédli Vald-
štejnský palác a Valdštejnské zahrady 
a  projeli se parníkem po Vltavě. Eko-
školy snižují svůj dopad na životní pro-
středí a také zpříjemňují své prostředí 
pro žáky i zaměstnance školy. Ukazují, 
které počínání je zodpovědné a šetrněj-
ší k životnímu prostředí. Celkem je do 
projektu, který v České republice zašti-
ťuje Mezinárodní program Ekoškola 
TEREZA, zapojeno 64 zemí celého svě-
ta.                          

- ak -

Otevřená 
Chaloupka 

Od 4. do 22. září budou dveře Cha-
loupky – rodinného a komunitního 
centra v  areálu MŠ Repinova v  Mo-
ravské Ostravě – pro všechny zájemce 
dokořán! Návštěvníci budou mít mož-
nost si bezplatně vyzkoušet jakoukoliv 
aktivitu z letošní nabídky. Jde například 
o oblíbená a žádaná cvičení maminek 
s  dětmi, která jsou rozdělena podle 
věku dítěte od 6 týdnů až po nástup 
do mateřské školy – Berušky, Želvič-
ky, Broučci a Medvídci. Každé z těchto 
cvičení je hravou formou zaměřeno na 
postupný vývoj dítěte. 

Zájemci se mohou zapojit i do pro-
gramu Dětské skupiny (známější pod 
názvem Miniškolka), Montessori klu-
bíka, výuky výtvarné výchovy dětí 
od 8 let, hudebně-pohybového studia 
nebo angličtiny pro děti. Dospělým 
návštěvnicím nejrůznějšího věku na-
bízí Chaloupka jógu pro ženy nebo 
moderní orientální tance. Obě tyto 
aktivity jsou spojené s  pravidelný-
mi přednáškami o jejich významu 
a vlivu na naše zdraví. Kurzy angličti-
ny pro začátečníky i pokročilé, češtinu 
pro cizince, cvičení a přednášky pro 
nastávající maminky i širokou nabídku 
vzdělávacích akcí a seminářů připravu-
je toto rodinné a komunitní centrum 
pravidelně již několik let. Zkušené 
a oblíbené lektorky a celý tým pracov-
níků RKC Chaloupka se těší na všech-
ny příchozí maminky, tatínky, babičky, 
a hlavně a především na děti!

www.rcchaloupka.cz

V prvním patře radnice obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. 
E. Beneše byla 7. srpna slavnostně za-
hájena výstava Od Petřkovické venuše 
k Dolní oblasti, která byla připravena 
při příležitosti oslav 750. výročí první 
písemné zmínky o Ostravě. Slavnostní 
vernisáže se zúčastnili také průvod-
kyně komentovaných vycházek Pod 
kloboukem Lenka Koczierzová a mís-
tostarosta Dalibor Mouka (na fotografi i 
vpravo). 

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK
Festival Ostrčilka má hvězdy

Koncem školního roku se hřiště ZŠ 
a MŠ Ostrčilova proměnilo v  místo 
plné talentů všech odvětví, čímž byl 
završen celoroční projekt Ostrčilka 
má hvězdy. Od října loňského školní-
ho roku se žáci seznamovali s různým 
uměním. Během roku si pak první 
stupeň prošel projektovými dny zpěvu 
a recitace, divadla a výtvarného umění 
či hry na hudební nástroj nebo tance. 
S  každým projektovým dnem se ob-
jevovali v  jednotlivých třídách další 
a další talentovaní žáci. Bylo opravdu 
velmi těžké vybrat ty nejtalentovanější 
na závěrečný festival! Ten se nesl v du-
chu tance, divadla, hudby, sportu, vědy 
či výtvarného umění. Každé odvětví si 
připravilo vlastní stánek, ve kterém se 
mohli návštěvníci, děti a jejich rodiče, 
seznámit s daným uměním, některé si 
i na vlastní kůži vyzkoušet. Ve stánku 
výtvarného umění mohli návštěvní-
ci ochutnat tříbarevnou limonádu, 
postavit obraz z  přírodnin – landart 

nebo pomoci při vytvoření společné-
ho obrazu technikou dripping. Spor-
tovní stánek rozpohyboval malé i vel-
ké návštěvníky na překážkové dráze. 
Vodit loutku, svézt se s  klaunem na 
obří koloběžce či se vyfotit v  kulisách 
z doby Kleopatry se mohli pro změnu 
ve stánku divadelního umění. Pozadu 
nezaostávala ani samotná věda. Malí 
i velcí návštěvníci mohli nakouknout 
do mikroskopu, složit si lidské tělo 
nebo přemisťovat tekutiny pipetou. Na 
pódiu, které vyrostlo na hřišti, vystou-
pila v průběhu tří hodin řada umělců 
různých oborů. Diváci viděli anglickou 
pohádku, ukázku crossfi tu, taneční vy-
stoupení, pooldance a další. Čtvrteč-
ní festivalové odpoledne uteklo jako 
voda. Velké poděkování patří nejen sa-
motným talentům, ale i učitelům, kteří 
akci připravili tak, že se na ni bude ještě 
dlouho vzpomínat. 

Tereza Vráblová

Ve třetím srpnovém týdnu roztančil 
Ostravu jubilejní 20. ročník festivalu 
Folklor bez hranic. Ostravskému publi-
ku se představily nejen domácí soubo-
ry, ale také exotické folklorní skupiny 
z Kostariky, Tchaj-wanu, Srbska, Fran-
cie i Ukrajiny. Ty po pět dní cestovaly 

napříč ostravskými obvody a v pátek 
festival slavnostně ukončily závěreč-
ným koncertem na Slezskoostravském 
hradě. S účastníky festivalu se mohli 
diváci setkat také ve dvou průvodech – 
čtvrteční procházel porubskou Hlavní 
třídou, páteční pak putoval centrem 
Ostravy. Folklor bez hranic měl ve svém 
programu kromě tradičních vystoupe-
ní na náměstích také návštěvy domo-
vů pro seniory nebo center pro osoby 
se zdravotním postižením. V  pátek 
odpoledne, 18. srpna, přijala zástupce 
festivalu Folklor bez hranic na rad-
nici městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz místostarostka Lucie 
Feiková, která jim předala drobné dár-
ky. 
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ZAOSTŘENO Blíží se volby 

Most rozzářený 
i v barvách trikolory

Nejpozději do letošních Vánoc by 
mělo být na mostě Miloše Sýkory in-
stalováno nové nasvícení, které nejenže 
umožní osvítit tuto kulturní památku 
teplým bílým světlem, ale také střídat 
a kombinovat nasvícení a při slav-
nostních příležitostech rozzářit most 
i v barvách trikolory. 

Stejné možnosti by mělo mít i ve-
řejné osvětlení v  okolí mostu. In-
stalace osvětlení by měla přijít na 
1,8 milionu korun, ještě předtím do-
stane mostní konstrukce nový nátěr. 
K  tzv. architekturnímu osvětlení jsou 
vytipovány i některé další stavby, na-
příklad sakrální objekty. „Tuto iniciati-
vu města vítáme a rádi bychom na ni 
navázali v  příštím roce realizací pro-
jektu truhlíků s květinami,“ reaguje na 

pozitivní informaci starostka obvodu 
Petra Bernfeldová. „Kvalitní osvětlení 
samostatně stojících památkových ob-
jektů upozorní na ně samotné a záro-
veň dotvoří a podtrhne noční atmosfé-
ru centra města. Ostrava si takové zvý-
raznění určitě zaslouží. Navíc osvětlení 
v  barvách trikolory bude určitě hojně 
využito v příštím roce, kdy oslavíme sté 
výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu.“ 

Dvaadevadesátimetrový, šestnáct 
metrů široký nýtovaný ocelový oblou-
kový most přes Ostravici, který spojuje 
moravskou a slezskou část Ostravy, byl 
vybudován v  roce 1914 na místě dří-
vějšího Říšského mostu z  roku 1886. 
Kulturní památkou byl Ministerstvem 
kultury ČR prohlášen v roce 2009. 

Sportovní hry
Ostravské organizační centrum 

SENIORS se svými partnery připra-
vuje SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Hry se uskuteční ve středu 
13. září od 9 do zhruba 14 hodin ve 
sportovním areálu TJ Ostrava na Va-
renské ulici. Soutěžit se bude v ko-
šíkové, v šipkách, soft ballu, fl orbalu, 
pétanque, v hodu granátem na cíl a ve 
slalomu na koloběžkách. Ženy a muži 
od 55 let výše se mohou do 11. září 
hlásit e-mailem na ooc@ms-seniors.cz 
nebo poštou na adresu: SENIORS, z.s., 
regionální pracoviště RSČR, U Tiskár-
ny 1, 702 00 Ostrava a zaplatit startovné 
ve výši 30 korun na účet organizátora 
číslo 5359221304/4000, VS: 1309, SS: 
číslo uvedené v přihlášce (doporučuje-
me číslo vlastního telefonu). Přihlášení 
do soutěže je možné i na místě, startov-
né 50 Kč.

Se zaléváním stromů 
pomáhají hasiči

V horkých prázdninových dnech po-
máhal dvěma kropicím vozům Tech-
nických služeb Moravské Ostravy a Pří-
vozu se zaléváním stromů i vůz dobro-
volných hasičů z Radvanic. „K oslovení 
dobrovolných hasičů z  Radvanic nás 
vedly zkušenosti loňského roku, kdy 
i navzdory každodennímu zalévání 
květin a stromů v  centru došlo v  nej-
teplejších dnech k  uschnutí několika 
stromů. Dobrovolní hasiči pomohli 
pracovníkům našich technických slu-
žeb několikrát a v době největších ve-
der projížděla cisternová automobilová 
stříkačka Komenského sady a sídlišti 
Fifejdy a Šalamouna. Za pomoc jim dě-
kujeme,“ uvedla starostka Petra Bern-
feldová. 

Havlíčkovo nábřeží 
uzavřeno! 

Až do poloviny září se musejí chodci 
i 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. 

Konkurz na vedoucí 
pracovní místo

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
vyhlašuje konkurzní řízení na vedou-
cí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Ostrava, Lechowiczo-
va 8, příspěvkové organizace. Předpo-
kládaný termín nástupu je  29. ledna 
2018, termín pro odevzdání přihlášek 
je  7. září 2017. Ke konkurznímu říze-
ní budou přijaty přihlášky doložené 
kompletními doklady – přihláškou, 
životopisem, čestným prohlášením, 
souhlasem se zpracováním osobních 
údajů a koncepcí rozvoje školy. Bližší 
informace naleznete na www.moap.cz, 
rubrika školství, aktuální informace. 

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

Obvod přívětivý k seniorům

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz se zapojil do kampaně organi-
zované Krajskou radou seniorů Morav-
skoslezského kraje a přihlásil se do pro-
jektu s  názvem Hledáme obec-město-
mikroregion seniorům nejpřívětivější. 

„V našem obvodu, kde žije 37  002 
obyvatel, překročilo věkovou hranici 
55 let 11 507 osob, což je bezmála jedna 
třetina. Tento fakt si velmi dobře uvědo-
mujeme a snažíme se dříve narozeným 
vytvořit co nejoptimálnější podmínky 
k životu. A to jak podporou kulturních, 
společenských i sportovních akcí cí-
lených na tuto věkovou skupinu, tak i 
budováním po všech stránkách kvalit-
ního zázemí. A protože z četných reak-
cí zdejších seniorů víme, že naši práci 
oceňují, rozhodli jsme se do zmíněné 
kampaně zapojit. Myslím, že obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz k  senio-

rům rozhodně přívětivý je,“ komentuje 
účast v kampani starostka Petra Bern-
feldová a dodává, že k nejúspěšnějším 
projektům zaměřeným na dříve naro-
zené patří například Senior express, do 
jehož provozu obvod ročně investuje 
zhruba 216 tisíc korun. 

„Zájem je také o Senior linku, kte-
rá umožňuje pomocí tlačítka přivolat 
policejní či zdravotnickou pomoc. 
Aktuálně je instalována v 64 domác-
nostech v  obvodu a 26 seniorů je 
v  pořadníku městské policie,“ po-
kračuje starostka s  tím, že přibližná 
pořizovací cena jedné Senior linky je 
5 500 korun. Obvod rovněž podporuje 
činnost všech tří klubů seniorů, které 
na území Moravské Ostravy a Přívozu 
působí, dotuje besedy, přednášky i zá-
jmové akce. Mezi seniory jsou velmi 
oblíbené i oslavy Dne seniorů, setkání 
s jubilanty, zájezdy, fi lmová představení 
a jiné akce zaměřené na tuto věkovou 
skupinu. „A ti, kteří se už neobejdou 
bez pomoci druhých, oceňují práci na-
šich pečovatelek, které dbají na to, aby 
jejich klienti měli k  dispozici vše, co 
potřebují,“ dodává starostka.

To, zda obvod v  soutěži uspěje, se 
dozvíme 1. října na vyhlášení výsledků 
kampaně v Hlavnici u příležitosti Me-
zinárodního dne seniorů. Zatím držme 
palce!

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se usku-
teční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu  České republiky. 

Voličské průkazy pro volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky
 Úřad městského obvodu Morav-

ská Ostrava a Přívoz oznamuje obča-
nům trvale hlášeným v  tomto obvo-
du, kteří se ve dnech voleb nebudou 
zdržovat v  místě trvalého pobytu, že 
voličské průkazy pro volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky budou vydávány na odděle-
ní matriky a ohlašovny našeho úřadu, 
adresa náměstí Dr.  E. Beneše 555/6 
(vestibul radnice, přepážky č. 10 a 11). 
Občané si je mohou vyzvednout počí-
naje dnem 5. 10. 2017 vždy v  pondělí 
a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 14 hodin.
 O voličské průkazy může volič 

požádat i písemně nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky, nej-
později však do 13. 10. 2017. Písemná 
žádost musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem. Osobně je pak možné 
o  vydání voličského průkazu žádat až 
do 18. 10. 2017 do 16 hodin. Voličské 
průkazy budou předány přímo voli-
či nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s  ověřeným podpisem žadatele. 
Úřad na požádání voliči průkaz také 
zašle.
 Předložení voličského průkazu 

a dokladu totožnosti opravňuje obča-
na, aby byl zapsán do výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky, popřípadě zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.
 Podrobnější informace k vydává-

ní voličských průkazů budou poskyt-
nuty na tel. čísle 599  442  856 nebo 
599 442 857.

Od poloviny května je v úseku 
mezi Sokolskou třídou a Nádražní 
zcela uzavřena ulice Českobratrská. 
Probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce, 
která počítá s opravou inženýrských 
sítí, včetně vodovodu, kanalizace 
a plynovodu. Kvůli pracím je až do 
31. října zcela vyloučena automobilová 
doprava v obou směrech s vyznačený-
mi objížďkami a změnám se nevyhnula 
ani městská hromadná doprava, která 
byla v době prázdninových měsíců od-
kloněna a jezdila náhradními trasami, 
pro pěší je provoz zachován. Navzdo-
ry stavebním pracím začne v  pátek 
1. září v  této ulici zkušební provoz 
MHD bez užívání zastávek. Od nedě-
le 3. září bude již MHD projíždět ulicí 
Českobratrskou podle harmonogra-
mu, ale stále zde nebudou využívány 
zastávky. Zprovozněna bude od 3. září 
také ulice 30. dubna v  obou směrech. 

Pro individuální dopravu bude Česko-
bratrská ulice i nadále uzavřena. 

Stavební práce pokračují, upravují se 
chodníky a další zpevněné plochy. Po-
dél vozovky budou nově vybudovány 
záhony se zelení, ozeleněny budou také 
dělicí ostrůvky u přechodů pro chod-
ce. Rekonstrukce ulice Českobratrské 
skončí nejpozději 30. listopadu. Další 
podrobnosti o výlukách a organizaci 
městské hromadné dopravy naleznete 
na www.dpo.cz. 

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 řidiči měli 
opět kde zaparkovat. Čištění hlásí pří-

slušné dopravní značky, které jsou 
instalovány v týdenním předstihu. 
Žádáme proto řidiče, aby v  době blo-
kového čištění respektovali dopravní 
značení a nestáli v  daných ulicích. Ve 
středu 6. září bude provedeno zónové 
čištění v  ulicích Janáčkova, Pobialova 
a na rozmezí Nádražní a Soukenic-
ké, 13. září pak v ulicích Švabinského, 
Střední, Denisova a na rozmezí ulic 
Poděbradova a Nádražní, 20. září v uli-
cích Matiční, Dr. Šmerala a na rozmezí  
Přívozké a Sokolské, Dvořákovy a Na 
Hradbách a 27. září v ulicích Dvořáko-
va, Přívozská a na rozmezí ulic Česko-
bratrská a Dvořákova.

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-
ravsko-ostravské straně. Cyklisté bu-
dou mít možnost objet úsek po pravém 
(slezsko-ostravském) břehu. Obdob-
ně bude uzavřena stezka pro chodce 
a cyklisty mezi náměstím J. Gagarina 
a sídlištěm Kamenec. Objízdná trasa je 
vedena po ulici U Staré elektrárny.

Odbor sociálních věcí městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz pořá-
dá ve středu 20. září zájezd pro seniory 
do Moravského krasu. Účastníci zájez-
du navštíví Kateřinskou jeskyni, zámek 
Rájec nad Svitavou včetně zámeckého 
parku. 

Dopravu hradí městský obvod, vstup-
né do objektů si účastníci hradí sami. 

Předpokládaná cena vstupu do jeskyně 
je zhruba 80 korun, do zámku zhruba 
70 korun. 

Zájemci se mohou hlásit osobně 
u paní Veroniky Škarpichové Ti-
ché v  budově úřadu v ulici Nádražní 
110/970, 2. poschodí, kancelář č. 403, 
nebo telefonicky: 599 442 649 ode dne 
11. září 2017, od 8 hodin. 

Pozor! Českobratrská je uzavřena!

Zónové čištění pokračuje

Rekonstrukce mostu Pionýrů 

Pozvánka na zájezd pro seniory

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

BEZPEČNÝ OBVOD
Okrskáři v ulicích

Petr Gřívač, okrsek B 14

Ulice Cihelní, Tomkova, Spodní 
a Mariánskohorská tvoří hranici 
okrsku, jehož součástí je domovní zá-
stavba a komplex garáží. Okrskáři zde 
musejí řešit problémy s nepřizpůsobi-
vými občany, zabývají se prevencí i ob-
jasňováním majetkové trestné činnosti. 
V okrsku dochází k vykrádání a roze-
bírání garáží, narušování občanského 
soužití a veřejného pořádku, znečišťo-
vání veřejného prostranství, zazname-
nán byl i výskyt odhozených injekčních 
stříkaček. Vzhledem k uvedené proble-
matice je z taktického hlediska nutné 
provádět výkon služby ve dvoučlen-
ných hlídkách. 

Ulice v okrsku
Cihelní; Jílová; Spodní; Tomkova; 

Vaškova; Mariánskohorská. 

Tomáš Altenburger, okrsek B 15

Součástí okrsku, ohraničeného uli-
cemi Hornopolní, Mariánsk ohorskou, 
Spodní, Tomkovou, Cihelní a Sládko-
vou a železniční tratí ČD, jsou auto-
salon Heller, autobazary, Pivovarská 
restaurace, střelnice Corrado, herny, 
ubytovny, rodinná a sociálně výchov-
ná poradna Renarkon, komplex budov 
Th e Orchard i hotel Park Inn. Na území 
okrsku dochází k narušování veřejného 
pořádku a občanského soužití, znečiš-
ťování veřejného prostranství a rušení 
nočního klidu i k odcizování součástek 
z vagonů v majetku ČD. Je třeba řešit 
i problémy s volně pobíhajícími psy 
a znečišťování prostranství psími ex-
krementy.  

Ulice v okrsku
Cihelní, Hornopolní, Jílová, Marián-

skohorská, Sládkova, Spodní, Tomko-
va,Vaškova, Zelná. 



4ŽIJEME AKTIVNĚ

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

Vlasta Bartusková, Karel Glatz, Ludmila Kolková, Vlastimil Kubíček, Ludmi-
la Kvietkovská, Erna Langrová, Evžen Pavelek, Jana Pilařová, Ludmila Radová, 
Jaromír Šugárek, Jarmila Urbánková, Hildegarda Uvirová, Adolf Valový, 
Jaroslava Vilscherová.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

INFORMUJEME
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Setkání celiaků

Craft Runfest Ostrava 

Pojď hrát basket s BK NH Ostrava!

Sebejistě v neziskovce i v politice 

Bezplatný seminář 

Klub celiakie pro Ostravu a Morav-
skoslezský kraj pořádá 3. celostátní se-
tkání celiaků pro veřejnost. To se usku-
teční v sobotu 7. října od 9 do 14 hodin 
v budově SOŠ prof. Zdeňka Matějíčka 
v Ostravě-Porubě, v  ulici 17. listopa-
du 1123. Od 8.30 do 9 hodin zde bude 
probíhat přednostní prodej výrobků 
pro platící registrované členy klubu, 

na které naváže slavnostní zahájení 
v  9 hodin. Přítomní budou moci celé 
dopoledne sledovat prezentace fi rem, 
nakoupit si potřebné výrobky, případ-
ně požádat o individuální poradenství. 
Od 11 do 12.30 hodin čeká účastníky 
přednáškový blok. Podrobnější infor-
mace získáte na www.kco-msk.cz a na 
facebooku.

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
T 599 442 980
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  

Na Liškovci 1071/2 - 
2+1, 62,30 m2

Na Můstku 1068/2 - 
2 × 4+1, 98 m2

Krásné byty po rekonstrukci!

Tyršova 1795/25 – 
219,25 m2 

Restaurace v centru 
města!

Ahepjukova 2795/6 61,82 m²
Českobratrská 611/17 62,35 m²
Českobratrská 611/17 41,86 m²
Českobratrská 1805/32 44,15 m²
Chelčického 691/8 329,43 m²
Jurečkova 490/3 80,20 m²
Jurečkova 1935/12 226,65 m²
Nádražní 1026/41 118,50 m²
Nádražní 694/80 76,90 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. 356/9 29,41 m²
Sokolská tř. 2442/42 garáž o vel. 18 m²
Tyršova 1761/14 126,22 m²
Tyršova 1775/28 401,60 m²

Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Macharova 1035/21 1+1
Nádražní 544/168 3+1
Na Liškovci 1071/2 2+1
Na Můstku 1068/2 2 × 4+1
Spodní  2 × 2+1
Palackého 56/91 1+1, 2+1
Pobialova 1432/23 2+1
Úprkova 1+1
Vaškova 1449/19 3 × 1+1
Žofi e Podlipské 215/3 2+1

Ostrava uvítá handicapované sportovce 

Připravte děti s předstihem na bezpečnou 
cestu do školy

Mezináro dní 
federace stolního 
tenisu ITTF-PTT 
pověřila Českou 
asociaci stolního 
tenisu a Tělový-

chovnou jednotu Ostrava pořádáním 
12. ročníku mezinárodního turna-
je handicapovaných stolních tenistů 
Czech Open 2017 – Para Table Tennis. 

Na turnaj, který se uskuteční ve 
dnech 5. až 10. září, se do  ostravské-
ho bezbariérového sportovního areá-
lu ve Varenské ulici sjíždějí postižení 
sportovci z  celého světa každý lichý 
rok. Od prvního ročníku v  roce 1995 
je hlavním cílem akce umožnit účast 
co největšímu počtu českých postiže-
ných stolních tenistů, aby porovnali 
svou výkonnost se sportovci jiných stá-
tů. Od roku 2011 byla rozšířena účast 
o sportovce na vozících a od roku 2013 
i o mentálně postižené. Turnaj tohoto 
druhu je nejstarším na světě a největ-
ším v České republice. 

Letos je přihlášeno 155 sportovců 
z 29 států, z toho 73 vozíčkářů, celkem 
tak dorazí 47 členů realizačních týmů 
a doprovodu, což s  rozhodčími, dele-
gáty a klasifi kátory bude čítat téměř 

Po prázdninách se děti budou pohy-
bovat jako chodci v silničním provozu 
častěji, ať už při cestě do školy, do zá-
jmových kroužků nebo jen na návštěvu 
ke kamarádům. A je proto potřeba jim 
opět připomenout pravidla bezpečné-
ho chování a pohybu v dopravě. Pečli-
vě dětem vysvětlete pravidla chůze po 

chodníku i krajnici, ale také pravidla 
přecházení pozemní komunikace:

- Rozhlížíme se vlevo, vpravo a zno-
vu vlevo před přecházením a současně 
po celou dobu přecházení.

- Navážeme oční kontakt s  řidičem 
před vstupem na silnici a ujistíme se 
tak, že nás řidič vidí a zastaví.

Centrum Ostravy ožije předposled-
ní zářijový víkend během, v  neděli 
24. září se totiž uskuteční 2. ročník 
Craft  Runfest Ostrava.  Běžecký pro-
jekt s centrem přímo na Masarykově 
náměstí organizuje Maratón klub Seitl 
Ostrava a SSK Vítkovice. Hlavním ta-
hákem pro běžce je možnost zajistit 
si účast na slavném maratonu v New 
Yorku, pro veřejnost pak zažít skvělou 
festivalovou atmosféru. „Craft  Runfest  
Ostrava se konal poprvé v roce 2016 
a povedl se. Zúčastnilo se okolo 2000 
běžců z Česka i zahraničí. Navazujeme 
na dlouholetou tradici akce Ostravský 
Maraton, který jsme v Ostravě několik 
desítek let pořádali. Maratonská trať je 
zkrátka to nejvíc, co se dá v běhu za-

žít,“ říká prezident závodu a guru os-
travského běhu Otto Seitl. Druhý roč-
ník odstartuje na Masarykově náměstí 
v 10.00 hod., zázemí sportovci najdou 
od ranních hodin v Trojhalí Karolina. 
Velká část tratí vede opět Komenského 
sady a podél řeky Ostravice. Maraton 
doplní i další tratě: půlmaraton, čtvrt-
maraton (10,5 km), závod štafet na 6x6 
km se speciální a nabitou kategorií fi -
remní štafety, nordic walking (6 km), 
dětské běhy a benefi ční běh pro..., letos 
ve spolupráci s opavským Joirunem pro 
handicapované na vozíčcích. Veškeré 
informace najdete na www.runfest.cz, 
kde běží i on-line registrace závodníků 
do 5. září.  

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz podpořil Craft  Runfest Ost-
rava účelovou dotací v  oblasti sportu, 
ekologické výchovy a zájmově vzdělá-
vacích aktivit ve výši 10 tisíc korun.

Tradiční úspěšný ostravský basketba-
lový klub BK NH Ostrava, zaměřující 
se na komplexní basketbalovou přípra-
vu hráčů od 5 do 20 let, hledá další ta-
lentované členy do svého oddílu. Klub, 
jehož hráčské zázemí tvoří na 389 ak-
tivních hráčů, nabízí možnost volnoča-
sového vyžití v  místě bydliště formou 
atleticko-pohybových her v  basketba-
lové přípravce pro děti od 5 do 11 let, 
kde děti zažijí spoustu her, zábavy a ka-
marádů. V tomto školním roce je ote-
vřeno 21 takto zaměřených přípravek 
v základních školách po celé Ostravě. 
Jen v  centru a jeho okolí s  námi spo-

lupracují například ZŠ Ostrčilova, ZŠ 
30. dubna, ZŠ Bohumínská, ZŠ Gen. 
Píky, ZŠ Nádražní, ZŠ Chrustova, ZŠ 
Zelená atd. Ale hrami to celé jen začí-
ná, pokud se hráč bude snažit, může se 
z něj stát účastník Mistrovství ČR, zahrát 
si extraligu, nastoupit v reprezentaci, či 
dokonce nahlédnout do basketbalové 
Evropy formou mládežnické euroligy, 
v níž je náš tým po Praze jediným stá-
lým účastníkem v ČR.

Více informací získáte na t el. č: 
603 877 855 nebo e-mailu: marekstuch-
ly@seznam.cz. 

www.bknhostrava.cz

Hledáte uplatnění a máte chuť na-
učit se něco nového? Zajímá vás dění 
ve vašem městě či obci a chcete ho ak-
tivně ovlivňovat? Uvažujete o založení 
neziskové organizace nebo o vstupu 
do komunální politiky? Pomoci vám 
v  tom může i vzdělávací program Se-
bejistě v  neziskovce i v politice, na 
jehož realizaci se podílí Rodinné a 
komunitní centrum Chaloupka. Pě-
tidenní program se uskuteční v  sídle 
Chaloupky, v ulici Repinova 19 v Os-

travě. Je rozdělen do dvou částí, první 
proběhne již 14. a 15. září, druhá 18. až 
20. října. Vzdělávací program je určen 
ženám s dětmi do 15 let nebo ženám ve 
věku 55+. Zaměřuje se na rozvoj ko-
munikačních, prezentačních a dalších 
„měkkých“ dovedností souvisejících 
s prací v neziskovém sektoru a komu-
nální politice. 

Více informací najdete na webu 
Fóra  50 % www.padesatprocent.cz 
v sekci k projektu Zapojte se!. 

Charita Ostrava nabízí možnost bez-
platné účasti na semináři Jak pečovat 
o nemocného člověka v domácím pro-
středí. Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 14. září od 

14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovi-
ce.  Více informací na tel. č.: 599 508 533, 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz.

- Nespoléháme se však jen na oči, 
ale také na sluch. Proto nepřecházíme 
se sluchátky na uších nebo při telefo-
nování. 

- Po přechodu chodíme vpravo, neu-
tíkáme, nevbíháme. 

- Na přechodu se semaforem pře-
cházíme na zelenou. V  případě, že se 
během přecházení rozsvítí červená, 
přecházení rychle dokončíme, nevrací-
me se zpět.

- Nespoléháme se na absolutní před-
nost na přechodu. Řidiči nás mohou 
přehlédnout.

- Nepřecházíme vozovku bezpro-
středně před blížícím se vozidlem, vy-
čkáme, až vozidlo opravdu zastaví.

- Mimo přechod přecházíme jen na 
bezpečných a přehledných místech nej-
kratší cestou přes silnici, to znamená 
kolmo k její ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta 
při jízdě nejsou schopna zastavit hned, 
proto je nutné při přecházení správně 
odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. 
Vozidla s  právem přednosti v  jízdě, 
tedy se zapnutou „houkačkou“, mají 
vždy přednost, stejně tak má přednost 
před chodci tramvaj, i když je chodec 
na přechodu.     

- kk -

Největšího mezinárodního turnaje handicapovaných stolních tenistů v České republi-
ce Czech Open 2017 – Para Table Tennis se letos zúčastní 155 sportovců.
300 účastníků. Průběh mezinárodního 
šampionátu a péči o postižené bude za-
jišťovat dvousetčlenný tým organizáto-
rů, žáků, studentů a dobrovolníků. Ve 
třech vzájemně propojených hracích 
halách s  28 stoly se bude hrát podle 
pravidel mezinárodní federace ITTF 
s malou úpravou pro tělesně postižené 
pro faktor 20. 

Velký zájem účastníků vyžaduje i mi-
mořádná technická a organizační opat-
ření. Hlavní partneři akce připravují 
v  hotelích podmínky pro ubytované 
vozíčkáře, Dopravní podnik Ostrava 

upravuje vozidla pro nájezdy vozíků, 
společnost HSF ve sportovním  areá-
lu vybudovala nová sociální zařízení 
pro osoby s omezenou schopností po-
hybu za fi nanční spoluúčasti statutární-
ho města Ostravy, leteckou nedostup-
nost Ostravy suplujeme zajišťováním 
přepravy z okolních letišť v Katovicích, 
Krakově, Vídni a Praze. 

Tuto významnou mezinárodní spor-
tovní událost fi nančně podpořil Morav-
skoslezský kraj a statutární město Ostra-
va. Více na http://czechopenostrava.
com.

Sraz absolventů ekonomické fakulty
Ekonomická fakulta Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Os-
travě v letošním roce slaví čtyřicáté 
výročí od svého založení. Při té příle-
žitosti organizuje 7. října v prostorách 
ostravského dolu Hlubina sraz absol-
ventů. „Studentem je člověk několik 
let, absolventem navždy. Toto výročí je 
dobrým důvodem a příležitostí setkat 

se po letech se spolužáky, zavzpomínat 
na období společného studia, podívat 
se a seznámit s tím, co se na fakultě a ve 
městě změnilo. Tyto změny určitě ne-
byly malé,“ uvedl děkan fakulty Zdeněk 
Zmeškal. 

Více informací o říjnovém srazu ab-
solventů ekonomické fakulty na www.
srazekf40.cz.


