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Velikonoční symboly a květiny oživí Masarykovo náměstí
Velikonoční pondělí letos sice připadne až na 22. dubna, na Masarykovo
náměstí však vstoupí tyto svátky jara už
o pár dnů dřív, a to v pondělí 15. dubna.
V tento den v 11 hodin bude v centru
zahájen pětidenní velikonoční jarmark
a náměstí ožije lidovými tradicemi
a zvyky vztahujícími se k pašijovému
týdnu. Velikonoční symboly a květiny budou zdobit takřka každý stánek
a vůně grilovaných dobrot, domácího
chleba, škvarků, cukrovinek se bude linout celým náměstím. Pokud se v těchto dnech vydáte do centra města, uvidíte kromě jiného při práci řezbáře, dráteníka, perníkářky, kováře či košíkářky
a podívat se můžete i na to, jak se plete
pomlázka nebo malují kraslice. Neváhejte a užijte si Velikonoční jarmark!

Milé čtenářky a milí čtenáři,
občané Moravské Ostravy
a Přívozu,

Vítr vyvrátil stromy i v našem obvodu
Vichřice, která zasáhla Českou republiku druhý březnový víkend, neminula ani Moravskoslezský kraj. Hasiči zde vyjížděli k více než pěti stům
událostí a po víkendu řešili ještě více
než 200 událostí spojených s odstraňováním nebezpečných stromů. A vyvrácené stromy ve dnech 11. až 13. března

likvidovali i pracovníci Technických
služeb Moravská Ostrava a Přívoz.
„Vichřice vyvrátila zhruba deset celých stromů například v Komenského
sadech, v sadu Milady Horákové, v ulicích Křižíkova a Hornopolní a v dalších
lokalitách. Jednalo se o lípy, borovice,
smrk, akát a javor,“ popisuje škody

způsobené větrem ředitel technických
služeb Petr Smoleň.
Přestože vedení města dbá na ochranu stromů, v některých případech je
nutné i vzhledem k bezpečnosti kolemjdoucích dřeviny pravidelné ořezávat, případně zcela vykácet. „Provádíme pravidelné kontroly stromů,

Experiment lučních trávníků v obvodu
Asi každý z nás pozoruje, že se životní prostředí kolem nás mění. Nejen nedostatkem vody v půdě nám
z okolí pomalu mizí různé druhy rostlin
a hmyzu, kterými jsme v minulosti byli
normálně obklopeni. Přispívá k tomu
také městský způsob udržování zelených ploch, který představuje šestkrát
do roka velmi nakrátko posekaný trávník.
„Sekání trávníku vysušuje plochy
a ničí přirozený domov velkého množství živočichů, mnoha rostlinám vůbec
nedovolí se rozvinout. Významně to
snižuje biodiverzitu a zůstává nám pak
ve městě jen několik málo odolných

druhů, které takové zacházení snesou.
Letos proto chceme vytvořit na zkoušku menší oblasti, jakési louky, kde trávu
sesečeme nakrátko jen dvakrát do roka
a budeme sledovat, které druhy rostlin,
brouků a motýlů se k nám postupně
vracejí,“ vysvětluje místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.
Vymezené plochy byly pečlivě vybrány ve spolupráci s technickými
službami, které se o trávníky na území
centrálního obvodu a jejich údržbu starají. Jedná se hlavně o části parků, které
budou viditelně označeny cedulkami
a bude jasně patrný přechod mezi čas-

tí louky a zbylou zelení. „Naše louky
budou samozřejmě normálně průchozí. Kdo bude chtít, může se loukami
procházet, jen tam prostě bude vyšší
porost. Vnímáme i případné obavy
alergiků, aby jim vyšší porost s mnoha květinami třeba nepřitížil. Ve skutečnosti však alergiky mnohem více
trápí nakrátko sekaný trávník, který je
častým zdrojem roztočů a hub. Oblasti, kde vzniknou luční trávníky, budou
zveřejněny na našich webových stránkách. Celý experiment pak na konci
roku vyhodnotíme,“ uzavírá místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Řeha.

aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
našich občanů, a na základě povolení plánujeme v letošním roce kácení v ulicích Úprkova, Muglinovská,
Biskupská, Verdunská a Hornopolní.
V říjnu pak vysázíme alej stromů v ulici Zborovské,“ dodává ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz.

Zkrášlení zastávky
Jedna z nejfrekventovanějších zastávek trolejbusů a autobusů v podloubí
budovy na rohu Sokolské třídy a ulice
28. října by mohla být zmodernizována. Prvním krokem bylo odstranění
nevzhledné trafiky, čímž se podloubí
uvolnilo a lidé zde mají více prostoru. „Přestože obvod není vlastníkem
těchto budov ani území a autobusové
zastávky patří do kompetence Dopravního podniku města Ostravy, rádi
bychom tuto nevzhlednou část centra města opravili. Oslovili jsme proto
dopisem všechny soukromé vlastníky
dotčeného místa a máme zájem s nimi
o zvelebení a zkrášlení tohoto podloubí,“ říká místostarosta David Witozs.

RADNICE OBVODU INFORMUJE

Senioři, přihlaste
se na zájezd!

Městský úřad Moravská Ostrava
a Přívoz pořádá ve středu 15. května zájezd pro seniory na Pustevny
– lanovkou za bohem úrody Radhoštěm. Kapacita tohoto zájezdu
je 50 osob. Sraz bude v 7.50 hodin
u budovy radnice, předpokládaný
návrat v 18 hodin. Bude nás čekat
vyjížďka lanovkou nahoru, pro-

Vítání občánků

Městský obvod pravidelně pořádá
slavnostní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má
trvalý pobyt na území našeho obvodu.
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků v sobotu
8. června 2019. Ti, kteří neobdrželi
písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do 24. května na oddělení matriky
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095
nebo 599 442 812. Pro děti, které se

cházka od stanice lanové dráhy ke
stezce v oblacích a kdo bude chtít,
tak bude pokračovat směrem na
Radhošť. Na tento zájezd se zájemci
mohou hlásit pouze osobně (s výjimkou manželských páru, kdy stačí
účast pouze jednoho z manželů) od
středy 10. dubna na informacích
Úřadu městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz ve vestibulu radnice, a to v úředních hodinách ve
středu a v pondělí od 8 do 17 hodin
a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Každý účastník (stejně tak manželský
pár),může absolvovat nejvýše tři zájezdy v průběhu roku 2019.
zúčastní vítání občánků, je připraven
dárek a pamětní listina.

Parkovací karty
Parkovací karty pro nové oblasti placeného stání, to znamená pro oblast Fifejdy III a Šalamouna, se prozatím nevydávají. O termínu zahájení výdeje
parkovacích karet pro nové parkovací
zóny budete informováni v dostatečném předstihu ve zpravodaji Centrum
a na webových stránkách www.moap.
cz.

JsemzOstravy.cz je nový sociálně-informační portál, který vytvářejí
sami uživatelé. Mohou zdarma přidávat akce, oblíbená místa, sdílet články
a diskutovat na různá témata. Zadat
inzerát, najít si práci, nového zaměstnance nebo procházet velký přehled
doporučených nabídek podniků. Stačí zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.cz.

Aktuality z obvodu

Sledujte naše webové stránky včetně
videozpravodajství a Facebooku. Na
všech těchto informačních kanálech
vás informujeme o aktuálním dění
v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde nabídku volných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější
akce i oficiální tiskové zprávy. Ve videozpravodajství se kromě aktualit můžete seznámit s činnostmi jednotlivých
odborů úřadu a zhlédnout záběry z již
proběhlých akcí. Název facebookové
stránky je Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství
funguje na hlavní straně webových

stránek www.moap.cz, a naleznete ho
i na www.youtube.cz a sledovat ho můžete i na svých televizních přijímačích,
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 hodin na 59. kanálu ve vysílání regionální
TV stanice LTV plus.

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

Úřad městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava,
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka: 599 444 444,
599 442 991
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
www.moap.cz

Nádražní ulice, jejíž rekonstrukce
v letech 2015 a 2016 na dlouhou dobu
výrazně zasáhla jak do dopravy v centru Ostravy, tak do života občanů a podnikatelů působících v této části města,
se opět rozezní stavební technikou. Příčinou není zanedbání povinností investora a zhotovitele, nýbrž výrobní vada
konkrétního dílu plynového potrubí od
renomované švýcarské firmy.
Před třemi lety tato velmi náročná
rekonstrukce, která vyžadovala spolupráci města Ostravy jako zadavatele
a společností Innogy, Dopravního podniku Ostravy a Ostravských vodáren
a kanalizací, komplikovala život nejen
obchodníkům sídlícím v této ulici, ale
i občanům snažícím se dostat z jedné
strany ulice na druhou. A trpělivost neztráceli jen chodci, ale také motoristé,
kteří se po vjezdu do centra zamotávali do spletí často jednosměrných ulic
bez přehledně vyznačených objížděk
a směrů. Mnozí z vás si teď jistě říkají:
A už je to tady zase! Snad se doposud
obdržené informace o časové náročnosti prací, které by měly probíhat
v průběhu sedmi prodloužených víkendů, kdy bude během každého konkrétního víkendu na stanoveném místě
vyměněn kritický díl, potvrdí. A s nimi
i naděje na možnost, že nedojde k omezení městské hromadné dopravy.
Jde o jednoznačné selhání dodavatele materiálu pro přípojky plynu, nikdo
jiný za to nemůže. A i přesto, že jsme
zásadně proti tomu, aby se tato ulice
znovu rozkopávala, je to nutné. Únik
plynu by mohl způsobit mnohem horší
komplikace. Jde o bezpečnost. V každém případě musíme nyní stanovit, za
jakých podmínek budou opravy co nejrychleji zrealizovány. Povedeme řadu
jednání a Innogy předneseme požadavek na náhradu případné škody (podle
rozsahu prací) všem lidem a obchodníkům v okolí, kterým v důsledku oprav
vzniknou komplikace. Náš požadavek
se bude týkat i subjektů v soukromých
budovách.
Nezbývá než doufat, že vše proběhne
hladce, a hlavně rychle a že touto dlouhodobě zkoušenou tepnou centra města bude stále proudit život.
David Witosz,
místostarosta městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

Zveme vás na
zastupitelstvo
V pondělí 29. dubna se od
15 hodin uskuteční zasedání zastupitelstva městského obvodu.
Schůze se bude konat v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice
(Prokešovo náměstí 8). Program
a materiály naleznete na www.
moap.cz .
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Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční v České republice volby do Evropského parlamentu
Voličské průkazy pro volby do
Evropského parlamentu
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz oznamuje občanům trvale hlášeným v tomto obvodu, kteří se ve dnech voleb nebudou
zdržovat v místě trvalého pobytu,
že mohou požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského
parlamentu. Voličské průkazy budou
vydávány na oddělení matriky a ohlašovny našeho úřadu, adresa náměstí
Dr. E. Beneše 555/6 (vestibul radnice,
přepážka č. 10 a 11). Občané si je mohou vyzvednout od 9. května 2019 vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 11.30 do 17 hodin a ve čtvrtek
od 8 do 11.30 a od 12.30 do 14 hodin.
O voličský průkaz může volič požádat i písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nejpozději však do 17. května 2019. Písemná

žádost o vydání voličského průkazu
zaslaná poštou musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Osobně
je pak možné o vydání voličského průkazu žádat až do 22. května 2019 do
16 hodin. Voličský průkaz bude předán
přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského
průkazu s úředně ověřeným podpisem
žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz také zašle, a to na adresu uvedenou
v žádosti.
Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje voliče, aby
byl dopsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku, a to pouze na území České
republiky. Na zastupitelských úřadech
České republiky v zahraničí hlasování do Evropského parlamentu neprobíhá.

Informace pro občany ČR, kteří se
zdržují v jiném členském státě Evropské unie
Pokud se občan České republiky
v době konání těchto voleb zdržuje
v jiném státě Evropské unie, může volit kandidáty uvedené na kandidátních
listinách zaregistrovaných v tomto
členském státě, jestliže splní podmínky
pro výkon volebního práva stanovené
právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.
Informace pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají
pobyt na území ČR
Právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu má i občan
jiného členského státu, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, a který nejpozději do
14. dubna 2019 požádá obecní úřad

podle místa pobytu o zapsání nebo
o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
I tyto žádosti budou přijímány v kanceláři č. 10 a 11. Vzhledem k tomu, že
poslední den lhůty stanovené zákonem
o volbách do Evropského parlamentu
pro provedení tohoto úkonu připadne
na neděli 14. dubna 2019, bude v tento den ve výše uvedené kanceláři přítomna služba, která v době od 8 do 16
hodin vyřídí přijetí případných žádostí
o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
Pokud možnosti požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu využijete a dostavíte se na
oddělení matriky a ohlašovny, předložte prosím doklad totožnosti osvědčující
skutečnost, že jste přihlášeni k trvalé-

mu pobytu nebo přechodnému pobytu
na území městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz.
Jestliže jste o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku
stálého seznamu voličů požádali již
při některých z minulých voleb do
Evropského parlamentu a od té doby
jste nepožádali o vyškrtnutí z tohoto
seznamu, jste oprávněni hlasovat na
území České republiky ve volebním
okrsku, kde jste podle vašeho pobytu
vedeni v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, a to bez dalšího vyřizování.
Více informací k volbám do Evropského parlamentu naleznete na
www.moap.cz v sekci Volby 2019
a podrobnosti k uvedené problematice
vám budou poskytnuty na tel. číslech:
599 442 856 nebo 599 442 857.

KOUZLO OKAMŽIKU

KALEIDOSKOP

Již jedenáctý ročník masopustu, jehož organizátory byly pod hlavičkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz již tradičně Ostravské muzeum a Centrum
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, se opět vydařil. Podívejte se, jak renesanční
masopustní veselí roztančilo celé centrum…

Technika děti z mateřinek nadchla!
Děti z mateřských škol Ostrčilova,
Špálova a Varenská se společně s dětmi
ze slovenské mateřské školy v Klokočově sjely ve středu 13. března na dlouho
očekávanou exkurzi do Dolních Vítkovic s názvem Technika v našem životě,
která byla realizována díky projektu
přeshraniční spolupráce. „Mrňousci
si užili zábavné dopoledne plné radovánek v Malém světě techniky, zároveň se dozvěděli spoustu zajímavostí
o oxidu uhličitém a tajili dech při tajemné science show Divadla vědy. A co víc,
po všech těch hrátkách, experimentech
a bublání obdrželi všichni bublifuky
a velké bublifukové sady,
aby si mohli pořádně zabublat i v mateřské ško-

le. Bublifuky si mohou společně užít
i na dalších plánovaných výletech do
Klokočova a během recyklohraní, na
které se už teď moc těší,“ uvedla Eva
Šestáková ze Základní a mateřské školy
Ostrčilova.
Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Náš domov (CZ/FMP/11b/01/009), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci
programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika. Po celou
dobu trvání projektu provádí děti kočka Klostra a pro účastníky speciálně
vytvořený pracovní sešit, vizte.

Přijďte se podívat do Mateřské školy Varenská
Mateřská škola Varenská zve všechny zájemce na dny otevřených dveří,
které se budou konat každý čtvrtek
v měsíci dubnu vždy od 15 do 16.30
hodin v prostorách školy. Děti budou
mít možnost si pohrát a přirozenou

formou se seznámit s prostředím školy
a rodiče získají důležité informace nejen k zápisu do předškolního vzdělávání. Mateřská škola pravidelně obohacuje svůj program o zajímavé projekty, do
kterých prostřednictvím svých aktivit

vtahuje i rodiny dětí. V rámci projektu
Talentík se škola systematicky věnuje
vyhledávání a rozvoji nadání zejména
v přírodovědné oblasti. Přijďte se podívat, jak mohou vaše děti u nás „hravě“
růst!

Zápis předškoláků do Mateřské školy Křižíkova
Mateřská škola Křižíkova zve malé
předškoláky a jejich rodiče na zápis na školní rok 2019/2020, který se
uskuteční ve čtvrtek 2. května od 6 do
16 hodin v kanceláři ředitelky školy.
K zápisu zákonný zástupce dítěte přine-

se svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
(u cizinců pas) a vyplněnou, lékařem
potvrzenou žádost o přijetí dítěte, kterou si může vyzvednout osobně v mateřské škole, nebo vytisknout z www
stránek školy, rozhodnutí o udělení

OŠD, doporučení OŠD z PPP, pravomocné rozhodnutí soudu (v případě
úpravy rodičovských práv, pěstounská
péče apod.). Více informací na tel. č.:
602 412 716 nebo na www.mskrizikova.cz.

Přihlaste své dítě do letní školní družiny v ZŠ Nádražní!
Přemýšlíte, jak zajistit svým dětem
zábavné letní prázdniny? Využijte
možnosti přihlásit je do letní školní
družiny, kterou již třetím rokem pořádá ZŠ Nádražní! Děti prožijí úžasná
dobrodružství spojená s poznáváním

okolí Ostravy, s výlety do Beskyd i
s poznáváním kulturních a technických zajímavostí našeho kraje. K oblíbeným aktivitám patří například i vaření guláše v přírodě, návštěvy dětského
ranče v Hlučíně, Family parku v Os-

ZÁPISY
ZŠO, Gajdošova 9, PO
3. 4. 2019
12–17 hodin
4. 4. 2019
12–16 hodin

ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy
24. 4. 2019
bilingvní třídy 25. 4. 2019

ZŠO, Gebauerova 8, PO
2. a 3. 4. 2019
12–15 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova

Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO
1. 4. 2019
16–18 hodin

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
3. 4. 2019
12–17 hodin
4. 4. 2019
12–16 hodin
ZŠO, Matiční 5, PO
23. a 24. 4. 2019 12–17 hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)
ZŠO, Nádražní 117, PO
Bližší informace na webových stránkách
24.
a 25.a jednotlivých
4. 2019 základních
12–17škol.hodin
moap.cz

travě-Porubě, zoo, ale i sportovní aktivity ve škole – jízda na koloběžkách,
stolní tenis a jiné. I pro letošní rok je
připraven bohatý program, který již
brzy naleznete i s přihláškami na www.
zsnadrazni.eu.

DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

13–17 hodin
13–17 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
3. 4. 2019
13–18 hodin
4. 4. 2019
13–16 hodin
Doklady, které jsou nutné k zápisu:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné
škole, písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu

Bližší informace na webových stránkách
moap.cz a jednotlivých základních škol.
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V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Pozvánka občanům
sídliště Šalamouna II

Pro Ostravu k novému tisíciletí: Milenci

K ceně roční parkovací karty

Dovolujeme si vás informovat, že dne
24. dubna od 16.30 hodin se uskuteční ve školní jídelně ZŠ Zelená veřejné
projednávání s občany na téma připravovaného záměru Regenerace sídliště
Šalamouna II. Na tomto jednání budou mít občané možnost se seznámit
s ideovým záměrem úprav a zatraktivnění veřejných prostranství a okolí
bytových domů v této lokalitě. Veřejné
projednávání obsahově navazuje na
dotazníkovou anketu, která v tomto
sídlišti proběhla ve všech domácnostech již v lednu tohoto roku. Těšíme se
na vaši účast!

Platba za odpad
Poplatek za odvoz a zpracování komunálního odpadu se v Ostravě už
řadu let nezvýšil a také letos zůstane na
částce 498 korun. Od letoška však poplatek budou hradit i občané s trvalým
pobytem na radnici, kteří byli dosud
osvobozeni.

Hřbitovní správa
Od dubna letošního roku bude
správa vítkovického hřbitova přemístěna do budovy radnice městského
obvodu Vítkovice. Nově si tak budete moci vyřítit od tohoto data veškeré
záležitosti týkající se agendy spojené
s užíváním hrobových míst na vítkovickém úřadu na Mírovém náměstí
516/1, na odboru Komunálních služeb
dopravy a hřbitovní správy v kanceláři č. 109. V případě dotazů neváhejte
kontaktovat příslušné referenty správy
hřbitova na tel. č.: 599 453 111. Mimo
výše uvedenou agendu můžete kontaktovat správce pohřebiště na tel. č.:
720 735 344, který vám bude k dispozici od pondělí do pátku od 7 do
14 hodin přímo na veřejném pohřebišti
v ulici Závodní.

Další zajímavou plastikou,
která stojí za povšimnutí
v centru Ostravy, je plastika
Pro Ostravu k novému tisíciletí: Milenci od Mariuse Kotrby umístěná v Husově sadu.
Marius Kotrba byl profesorem a tvůrcem katedry sochařství na Ostravské univerzitě, je autorem mnoha soch
ve veřejném prostoru nejen
u nás a jeho rukopis se naštěstí
vryl do prostoru Ostravy nesmazatelným způsobem. Za
zmínku stojí také další jeho
dílo, a to sv. Hedvika Slezská
umístěná na zdi biskupství
ostravsko-opavské diecéze.
Kotrbova plastika Milenců
vyniká vyjádřením prostých
tvarů otevřeně sdělujících napětí mezi mužskou a ženskou
postavou. Toto napětí v sobě
ovšem skrývá i určitou míru rovnováhy a vzájemného tělesného spojení milenců.
Kvalita Kotrbovy plastiky navíc vyniká ve srovnání s problematickou sochou Věry
Špinarové umístěné ve stejném parku. Marius Kotrba žijící v Rožnově pod Radhoštěm uměl tvořit svá díla s citem pro jejich umístění na konkrétní místo a je škoda
nejen pro Ostravu, že předčasně odešel v roce 2011.
Lukáš Jansa,
radní Moravské Ostravy a Přívozu pro oblast veřejného prostoru
a architektury

Duben – měsíc
bezpečnosti
Aktiv Besip pořádá v dubnu dopravně-znalostní soutěž na téma jízdy na
kolech, znalosti dopravních značek
a správného chování cyklistů. Otázky
naleznete na stránkách www.ostrava.
cz pod odborem dopravy. Dále Aktiv
Besip organizuje ve spolupráci se Záchranným týmem oblastního spolku
Českého červeného kříže Ostrava čtyři dvouhodinové semináře o tom, jak
se chovat při dopravních nehodách.
Konají se 16. a 17. dubna od 16 hodin
a 23. a 24. dubna od 9 hodiny v hlavní
budově společnosti Ostravské komunikace. Nutná je registrace na aktiv.
besip@okas.cz.

Hledáme nové pány!

Našli jste zatoulaného pejska, nebo chcete
pomoci najít domov
zatoulané fence nebo
pejskovi? Požádejte o
bližší informace třebovický útulek pro psy prostřednictvím
telefonního čísla 602 768 795 nebo
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek je
otevřen denně kromě pondělí od 10 do
17 hodin. www.utulekostrava.cz

ta byla téměř stejná a nedocházelo
k „obchodování“ s kartami. Zároveň
aby cena byla větší částí veřejnosti přijatelná. Takto rozhodla Rada města Ostravy. Moc se to nepovedlo. Ve Svinově
parkovací karta stojí ročně 120 korun,
ve Vítkovicích a Slezské Ostravě 360
korun, v Mariánských Horách a na Fifejdách II 240 korun. V nově zřízených
zónách Fifejdy III a Šalamouna od
1. července bude stát 240 korun.
Josef Blahuta,
zastupitel za KSČM

Navyšování pokračuje

Mění se otevírací doba
sběrných dvorů
V dubnu bude ve sběrných dvorech
společnosti OZO Ostrava jako každoročně odstartován letní provoz. Otevírací doba některých sběrných dvorů
se však oproti dlouholetým zvyklostem
změní. Sběrný dvůr v Přívozu, který
patří ke čtveřici největších sběrných
dvorů společnosti OZO Ostrava, bude
od dubna do konce října otevřen denně
od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů.
Na rozdíl od předchozích let se však
změní letní provozní doba sběrných
dvorů v Mariánských Horách, Martinově, Radvanicích a Slezské Ostravě.
Zatímco dříve byly tyto sběrné dvory
v pracovní dny přes léto otevřeny od 10
do 20 hodin, nově to bude od 9 do 19
hodin. Sobotní provoz zůstává stejný –
od 8 do 14 hodin.
Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z uvedených 12 sběrných dvorů
(i v jiném městském obvodu, než sami
bydlí).

Před nedávnem obyvatelé ostravského sídliště Fifejdy II nepříjemně překvapilo zvýšení ceny roční parkovací
karty, a to hned o 30 procent. Na jednání zastupitelstva MOaP jsem vznesl dotaz, kdo, na základě čeho a proč tak učinil. Dnes mohu veřejnost informovat
o obsahu odpovědi zodpovědných činitelů. Sdělili mi, že na základě průzkumů
a analýz odborných organizací a politických rozhodnutí orgánů městských
obvodů a města bylo dohodnuto, aby
cena parkovacích karet na území měs-

Jaro je tady a s ním i jarní úklid!
Nádherné sněhové podmínky panovaly letos v zimě Beskydech i Jesenících. Lyžaři, běžkaři i děti se radovali
ze zasněžených kopců! Řidiči ani pracovníci technických služeb však toto
nadšení nesdíleli. „Ostravě se, na rozdíl od okolních hor, sněhové kalamity
vyhnuly, takže průběh zimní údržby
městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz byl v naprosto běžném režimu.
Zima oproti přelomu roku 2017/2018,
kdy jsme vyjížděli s vozy celkem
59krát, byla kratší, ale za to intenzivnější. Naše vozy vyjely tentokrát kvůli
sněžení nebo námraze celkem 43krát
a spotřebovaly 590 tun soli na posyp
komunikací a chodníků,“ popisuje toto
roční období z pohledu pracovníků
Technických služeb Moravská Ostrava
a Přívoz jejich ředitel Petr Smoleň.
A i když v některých horských městech ještě pod slunečními paprsky tají
poslední zbytky sněhu, v Ostravě již
naplno vykukují poslové jara – sněženky, krokusy, tulipány narcisy. Pupeny
stromů začínají pukat a některé jsou
již dokonce zahaleny spoustou květů.
Jaro je tady! A pro technické služby to
znamená vše opravit, uklidit a připravit na letní sezonu. „Koncem března
vyjely čtyři samosběrné a dva kropicí
vozy a stroje pro tlakové mytí vozovek
a chodníků do ulic a zahájily čištění.
Kromě toho se dalších zhruba 40 lidí
přidalo a s pomocí škapírky a jednoho škapírovacího stroje čistí chodníky
a místa, kde se stroje nedostanou,“ navazuje Petr Smoleň a pokračuje: „Nejvíce závad v podobě výtluků řešíme
na komunikacích, museli jsme však
opravovat například také nabouraná
ochranná zábradlí, dopravní značení
u komunikací, výsuvné kůly v centru
a zamezovací betonové kůly, poškozené
kanály, a dokonce nabouranou plastiku
v ulici Reální. A čeká nás spousta dalších oprav.“
Místostarosta David Witosz společně s ředitelem Petrem Smoleněm
a dalšími zástupci obvodu osobně pro-

šli centrum města, aby zkontrolovali,
v jakém stavu je po zimně dlažba nejvíce využívaných chodníků a na Masarykově náměstí. „Tyto kontroly provádějí naše technické služby pravidelně,
a samozřejmě v celém obvodu. Při naší
kontrole v centru jsme však vytipovali
nejvíce kritická místa, jejichž oprava je
s ohledem na cenu dlažby finančně náročnější, což bylo před Radegastovnou
a obchodním domem Laso. Tady byly
některé kostky zcela rozbité. A zjistili
jsme, že také v ulici Zámecké je uvolněných několik kostek, ale hlavně se zde
začíná komunikace prohýbat v místě
kanalizace. To je špatné a je nutné to
opravit co nejdříve, abychom zabránili
větším škodám, a tím pádem i větším
následným investicím. Je důležité, aby
lidé, kteří mají povolený vjezd auty do
pěší zóny, jezdili jen po vyhrazených
úsecích a nevjížděli na chodníky určené pouze pro pěší. Tím vznikají největší
škody. Ulice Zámecká projde opravou
ještě letos, tato investice je i součástí
rozpočtu. A postupně budeme opravovat samozřejmě i další části našeho
obvodu,“ vysvětluje místostarosta.
Kontrola se mimo jiné týkala i některých dětských hřišť v Husově sadu.
„Dětská hřiště na jaře kontrolujeme
všechna napříč obvodem. Opravujeme
poškozené části, dotahujeme mechanismy a měníme písek v pískovištích.
Jen letos nás čeká výměna 500 tun písku!“ dodává Petr Smoleň s tím, že k jarnímu úklidu patří také úprava a úklid
travnatých ploch, které jsou po zimě
značně zaneřáděny nejen odpadky, ale
i psími exkrementy.

Bezprostředně po volbách nové vedení obvodu navýšilo počet místostarostů
a členů rady. I toto byl jeden z důvodů,
proč jsme nechtěli být součástí koalice,
přestože jsme komunální volby vyhráli. Nechci, aby to vyznělo pateticky, ale
máme svou hrdost i zásady. K řízení
Moravské Ostravy a Přívozu jsme se
celých 8 let chovali zodpovědně, nejen
po stránce odborné, ale i finanční.
V současné době je ve vedení obvodu o jednoho místostarostu více
a rada má z původních sedmi členů
už členů devět. O zvýšených nákladech na provoz radnice není třeba
polemizovat. Nemyslíme si rovněž, že
by se tímto nějak zvýšily kvalita a výkon veřejné správy. Aby toho nebylo
málo, v prosinci 2018 byly rozšířeny
počty členů jednotlivých komisí rady.
Nyní má obvod devět komisí s 98 členy
oproti původnímu počtu 84 členů.
Komise jsou poradními orgány rady
a měly by být důležitým prostředníkem mezi občany a členy rady, měly by
poskytovat podněty k rozvoji, správě
a údržbě obvodu. Členy těchto komi-

sí jsou jak zastupitelé, tak zástupci za
jednotlivé strany a hnutí. Domnívám
se, že jejich práce by měla být spíše
otázkou cti než zdrojem příjmů. Jenže nové vedení to asi vnímá jinak. Na
první únorové radě bylo schváleno
navýšení odměny těm, kteří nejsou
členy zastupitelstva, z původních 300
Kč za účast na jednání komise na 1 000
Kč. Tento návrh byl taktéž schválen
většinou na únorovém zastupitelstvu.
Chápeme, že v dnešní době bohužel
téměř nikdo neudělá nic zadarmo, ale
při vědomí, že jednání komise trvá
v průměru 1 až 1,5 hod., je to přece jen
trochu drahý špás.
O konkrétním finančním dopadu vás
budeme informovat v příštím roce, až
budou známa konkrétní čísla. Buď se
k nim vyjádříme ve zpravodaji Centrum, nebo si náš komentář můžete přečíst na webu a Facebooku hnutí
Ostravak, podobně jako k jiným událostem a aktuálnímu dění v Moravské
Ostravě a Přívozu.
Petra Bernfeldová,
zastupitelka za hnutí Ostravak

Svou práci děláme
zodpovědně
Po několika měsících po volbách mi
nezbývá než konstatovat, že všichni
místostarostové i členové rady jsou zcela vytížení a řádně vykonávající svou
práci. Navýšení počtu místostarostů
o jednoho umožnilo vhodnější rozdělení kompetencí. Nestarají se o sebepropagaci jak se dělo v minulosti, ale

pracují. Větší množství názorů a širší
diskuze – to je přínos zvýšení počtu
radních. V radě je tak zastoupeno více
názorových proudů, což je jen ku prospěchu rozhodování.
Následující tabulku uvádím pro srovnání:

Městský
obvod

Počet obyvatel Počet místostarostů

Ostrava-Jih

110 tisíc

6

Počet členů rady celkem
9 (v koalici je hnutí
Ostravak)
11

Poruba
65 tisíc
4
Moravská
Ostrava
37 tisíc
4
9
a Přívoz
11 (v koalici je hnutí
Slezská
21 tisíc
5
Ostravak)
Ostrava
Mariánské
5 (v koalici je hnutí
Hory
12 tisíc
4
Ostravak)*
a Hulváky
* více radních ze zákona v tomto obvodě nemůže být
V našem obvodu chceme svou práci
vykonávat řádně a zodpovědně. Přihlížíme k tomu, kolik obyvatel zastupujeme. Pokud nechtělo být hnutí Ostravák členem koalice z důvodu počtu
místostarostů a radních, proč je členem
koalice v Ostravě-Jihu, Slezské Ostravě
a Mariánských Horách a Hulvákách?
Pokud se týká ohodnocení členů komisí, kteří nejsou zastupiteli, nezbývá
mi než konstatovat, že za stejnou práci
jsou stále odměňování menší částkou
než zastupitelé.

Musím se vrátit k tomu, že hnutí
Ostravak nechtělo být součástí koalice. V roce 2018 vydalo tehdejší vedení
kalendář na rok 2019, v němž je fotka
a úvodní slovo tehdejší a „budoucí“
starostky Petry Bernfeldové. Kalendář jste mohli před volbami zakoupit
i v informačním centru. Hnutí Ostravak tak předjímalo, kdo bude starostou
po volbách.
Zuzana Ožanová,
starostka městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Setkání jubilantů v klubu Parník

INFORMUJEME
Prázdninový provoz mateřinek
Termín konání zápisů do prázdninového provozu v červenci a srpnu 2019
v mateřských školách bude 9. května v
místě a době provozu jednotlivých škol.
Harmonogram prázdninového provozu MŠ je následující:
Provoz v červenci 2019:
1.–19. 7. MŠ Repinova 19
1.–19. 7. MŠ Poděbradova 19
1.–19. 7. MŠ Křižíkova 18
22.–31. 7. ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10
22.–31. 7. MŠ Dvořákova 4

V polovině února se uskutečnila v klubu Parník slavnostní akce, kterou městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
pořádá pravidelně pro seniory ve věku 80 až 89 let. Starší
90 let navštěvují zástupci obvodu v jejich domácím prostředí.

Na oblíbené akci, která se pořádá v duchu narozeninových
oslav, nechyběl ani bohatý kulturní program a občerstvení.
Seniorům osobně popřála také starostka městského obvodu
Zuzana Ožanová.

Seniory v regionu chrání další 3 tisíce hlásičů
Moravskoslezský kraj zakoupil hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého za více než 1 a půl milionu korun.
Zdarma je získají senioři starší 65 let,
kteří bydlí v Moravskoslezském kraji.
Tato akce navazuje na úspěšný projekt
z roku 2017, kdy kraj pro seniory nakoupil 1100 hlásičů.
„Díky těmto moderním hlásičům
zvyšujeme bezpečnost našich občanů.
Jsem rád, že hlásičů v domácnostech
přibývá. Rozdává je nejen Moravskoslezský kraj, ale také jednotlivé obce
a města. V minulém roce díky hlásičům vyrazili moravskoslezští hasiči
k celkem 97 případům, s nadsázkou lze
říci, že je to skoro stovka zachráněných
lidských životů. V lednu tohoto roku
bylo takových výjezdů už 15. Jsem přesvědčený, že má nákup těchto zařízení
velký smysl,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upřesnil,
že kraj pořídil 1390 kusů hlásičů požáru a 1690 detektorů oxidu uhelnatého.
„Kdyby si měli senioři kupovat hlásiče sami, dopadlo by to s největší prav-

Přihlaste své děti
na příměstské tábory!
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz prostřednictvím Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
připravil pro děti hned dva turnusy
příměstských táborů s názvem Velký
letní kolotoč aneb Chtěl bych být…
Ve dnech 1. až 5. července si děti na
prvním turnusu vyzkoušejí, jaké je
to být sportovcem, umělcem, rekreantem na chatě Hrádek nebo turistou
v Beskydech. Příměstský je tento tábor
jen dva dny, od 3. do 5. července budou
děti na zmíněné chatě. Druhý turnus

je už ryze příměstský a děti se během
pěti dnů promění z výtvarníků na
hradní pány hradu Hukvaldy, sochaře, režiséry nebo ošetřovatele na kozí
farmě u Jablunkova. Cena turnusu je
1500 Kč, cena obou je pak 2800 Kč.
V ceně je zahrnuto jízdné, vstupné,
ubytování, pitný režim. Přihlášky podávejte do 31. května prostřednictvím
e-mailu: gama@ckv-ostrava.cz nebo
osobně na Gen. Píky 13A. Více informací na www.ckv-ostrava.cz.

Svět jinýma očima

děpodobností tak, že by doma žádné
neměli. Jedno takové zařízení může stát
i patnáct set korun, a to není málo. Proto chceme starší občany podpořit i touto cestou. Stačí, když se zastaví do jednoho z 12 Senior Pointů, které v kraji

Závody kočárků

V neděli 14. dubna přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice
v pořadí již osmé závody ve sportovní chůzi s kočárkem. A s kočárky se bude soutěžit také v Ostravě,
kde se organizace ujala již poněkolikáté Doubravka Hank ve spolupráci
s Dětským rájem Ostrava. Je tedy jasné, že druhá dubnová neděle bude
patřit všem aktivním rodičům, kteří
mají chuť si změřit síly v této netradiční disciplíně. Záštitu nad ostravskými
závody kočárků v Komenského sadech
převzala také starostka městského ob-

22.–31. 7. MŠ Špálova 32
Provoz v srpnu 2019:
1.–2. 8. ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10
1.–2. 8. MŠ Dvořákova 4
1.–2. 8. MŠ Špálova 32
5.–23. 8. MŠ Šafaříkova 9
5.–23. 8. MŠ Lechowiczova
5.–23. 8. MŠ Na Jízdárně 19a
Ve dnech 26.–30. srpna budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku
2019/2020.

fungují. Musí mít s sebou občanský
průkaz a vyplnit příslušné předávací
protokoly,“ uzavřel náměstek hejtmana
kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil
s tím, že celkové náklady na pořízení
hlásičů přesály 1,6 milionu korun.

Centrum
plné běžců

vodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová.
Startovat se bude u Dětského ráje,
a to hned ve třech kategoriích: maminky, tatínci a rodiny, kdy je třeba, aby se
dva členové rodiny drželi madla kočárku současně. Podstatou závodů je
chůze s kočárkem na zhruba 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase.
Na každý „rozchod“ budou dohlížet
rozhodčí, jejichž úkolem je kontrolovat především regulérnost stylu chůze.
Součástí akce bude také řada doprovodných aktivit pro děti i dospělé.

V sobotu 13. dubna v podvečer se
centrum Ostravy doslova rozzáří! Na
Masarykově náměstí se shromáždí
doslova stovky nadšenců běžeckých
závodů, aby bojovali o medaile na již
6. ročníku akce Night Run Ostrava, jejímž cílem je rozsvítit město prostřednictvím běžců se svítilnami. Účastníci
mají možnost vybrat si hned z několika tras. Jako první vyběhnou před
18 hodinou na trať děti, v 19 hodin
poběží dvoukilometrovou trasu celé
rodiny a ve 20 hodin odstartují běžci, kteří účastí na pětikilometrovém
závodu Avonu podpoří boj proti rakovině prsu. Hlavní desetikilometrový
noční zážitkový běh Night Run Ostrava bude odstartován ve 21 hodin.
Nad akcí převzala záštitu starostka
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová, stejně
jako nad 23. ročníkem Juniorského
maratonu, který se uskuteční v dubnu
hned v několika městech naší republiky. V Ostravě se desetičlenné týmy
středních škol utkají na trati dlouhé
42,125 km v pátek 26. dubna, start
bude na Masarykově náměstí. Ze semifinálových kol postoupí nejlepší týmy
do finále, které se bude konat v rámci
prestižního mezinárodního Volkswagen Maratonu Praha 5. května 2019!
„Jsme rádi, že náš obvod, který leží
doslova uprostřed velkého města, ožívá
sportovními akcemi a my určitě budeme i v budoucnu pokračovat v podpoře těchto akcí,“ řekla starostka Zuzana
Ožanová.
Pokud již nyní víte, že nestihnete ani
jeden z těchto závodů, přijďte si zaběhat
třeba na Raibow run 25. května, start je
v Dolních Vítkovicích, nebo na 7. ročník Českého běhu žen 10. června. Start
i cíl bude u obchodního centra Nová
Karolina. Obě akce se uskuteční i díky
podpoře městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz.

Lidé z několika ostravských i mimoostravských neziskových organizací
se ve středu 20. března sešli ve středisku Cooltour na již 4. ročníku akce s názvem Svět jinýma očima, jejímž hlavním tématem byla problematika osob
s Downovým syndromem. Setkání
však nebylo určeno pouze neziskovým

organizacím, ale především veřejnosti, která zde měla možnost seznámit
se s aktivitami organizací, působících
v sociální oblasti. Nad Světem jinýma
očima, který pořádala Základní škola
Speciální Ostrava, převzala záštitu místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Alena Pataky.

Senioři objevují taje počítačů
Jste úplní začátečníci, nevíte, jak počítač funguje ani jak se ovládá? Práce
s myší, fungování internetu a pro ostatní běžné pojmy jako složky nebo internet jsou pro vás tabu? Kurz Senioři
objevují taje počítačů vám pomůže
s orientací na internetu, naučí vás organizovat si dokumenty, fotografie do
složek, komunikovat s ostatními přes

e-mail, psát a formátovat texty ve Wordu a mnoho dalšího. Tento kurz pořádá Spolek Druhé Svítání s finanční
spoluúčastí statutárního města Ostravy
a skládá se z 8. lekcí, kdy každá lekce
trvá vždy 2x 45 minut. Výuka bude
probíhat 2x týdně v Ostravě. Více informací se dozvíte na www.druhesvitani.
cz nebo na tel.: 608 680 276.

Akce pro seniory – řidiče našeho obvodu
Vyzkoušejte si jízdu se svým vozidlem na speciálním polygonu Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava pro
zdokonalování řidičských dovedností!
Lépe se tak seznámíte s množstvím krizových situací, které by vás na silnicích
s automobilem mohly potkat. Přihlas-

te se do projektu Jedu s dobou 2019,
první dvě akce se uskuteční již v pátek 12. a v úterý 16. dubna vždy od
8 do 14 hodin. Více informací na www.
jedusdobou.cz. Akce je pro seniory
městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz zdarma.

Neboj se poskytnout první pomoc!
Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a že člověk se někdy
ocitne ve špatný čas na špatném místě.
Tak tomu bylo i toho osudného odpoledne, kdy se Marek, mladý zdravý muž,
vracel z tréninku a těšil se na nadcházející večer… Probudil se až po několika
dnech na oddělení ARO Městské nemocnice Ostrava. Marek se stal účastníkem dopravní nehody. Život mu
zachránila paní, která byla náhodným
svědkem nehody. Pomoc těchto osob
ještě před příjezdem záchranářů je prvním článkem tzv. řetězce přežití, je velmi důležitý a bez něj může být následná

péče zdravotníků bez efektu.
Jak tedy správně a rychle poskytnout
laickou první pomoc? Pro laika na ulici
platí tyto zásady – zjistit, jestli postižený reaguje na hlas, dotyk. Pokud ne,
zakloňte mu hlavu a pokud jste sami,
volejte 155, kde už vás operátorka navede. Pokud je vás víc, určete, kdo má
volat 155, a vy se dál věnujte postiženému. Propněte obě ruce v loktech, dejte
dlaně přes sebe a mačkejte dotyčného
uprostřed hrudníku asi 100–120x za
minutu do hloubky 5 až 6 centimetrů.
Ruce pořád natažené, mačkáte rameny
a zády. To je vše.
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