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Senioři, přihlaste 
se na zájezd!

Městský úřad Moravská Ostrava  
a Přívoz bude i v  roce 2019 pokra-
čovat v pořádání oblíbených zájezdů 
pro seniory. Celkem jich je napláno-
váno osm. 

Senioři se zajedou podívat do síd-
la Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR do Prahy, užijí si Velikonoce ve 
Valašském muzeu v  přírodě v  Rož-
nově pod Radhoštěm, vyjedou la-
novkou na Pustevny za bohem úro-
dy Radhoštěm, navštíví sladkovodní 
expozici v  obci Modrá na Moravě  
a zároveň i archeoskanzen, odha-
lí historii v archeoparku v  Pavlově,  
vyjedou autobusem na nejvyšší horu 
Moravskoslezského kraje – Lysou 
horu, užijí si exkurzi v pivovaru Os-
travar a stejně jako v roce 2018 zaví-

tají i do bylinkového ráje Sonnentor  
a sklepů Čejkovice. 

Vzhledem k  obrovskému zájmu  
o tyto zájezdy, které bývají obsazené 
takřka okamžitě, však vedení měst-
ského obvodu rozhodlo, že každý 
účastník (stejně tak manželský pár), 
může absolvovat nejvýše tři ze zmí-
něných osmi zájezdů, aby mohlo vy-
cestovat co nejvíce lidí. 

Termíny jednotlivých zájezdů 
budeme opět zveřejňovat postup-
ně v  jednotlivých číslech zpravo- 
daje Centrum, a to i s termíny přihlá-
šení. 

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytváří 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-

Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválili  
20. prosince rozpočet obvodu pro rok 
2019. Schválený rozpočet je sestaven na 
základě reálného zhodnocení finanč-
ních možností obvodu po příjmové  
i výdajové stránce. 

„Hospodařit budeme s částkou  
v celkovém objemu zhruba 536,6 mi-
lionu korun, tj. o 52,2 milionu korun 
více než v roce 2018. Celkové příjmy 
jsou rozpočtovány ve výši zhruba 
494,2 milionu korun. Financování  
z vlastních zdrojů ve výši zhruba  
42,4 milionu korun představuje zapo-
jení vlastních finančních prostředků, 
které tvoří převody prokazatelných 
úspor výdajů roku 2018 a splát-
ky úvěru na pořízení budovy rad- 
nice,“ uvedla starostka Zuzana Oža-
nová. 

Výše daňových příjmů je rozpočto-
vána ve výši 71,6 milionu korun. Část-
ka těchto příjmů vychází z očekávané 
skutečnosti roku 2018 a dále z  platné 
obecně závazné vyhlášky o regulaci 
hazardu, podle které je na území měst-
ského obvodu povoleno provozování 
sázkových her pouze v kasinech umís-
těných v devíti objektech v městském 
obvodu. Nedaňové příjmy jsou v cel-
kové výši zhruba 150,2 milionu korun. 
Strukturu nedaňových příjmů tvoří pří-
jmy, které vytvářejí jednotlivé odbory  
z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy  
z poskytování služeb a příjmy z pro-
nájmu nemovitého majetku svěřeného 
městskému obvodu. 

Výše kapitálových příjmů je pláno-
vána na 25,6 milionu korun. Transfery 
ze státního rozpočtu a rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy přesáhnou 
246,7 milionu korun. 

Celkový objem rozpočtu výdajů na 
rok 2019 je zpracován v  závislosti na 
reálné tvorbě zdrojů v celkovém obje-
mu cca 536,6 milionu korun. Kapitálo-
vé výdaje jsou plánovány ve výši 120,1 
milionu Kč. 

Z investičních akcí městský ob-
vod mimo jiné plánuje pokračo-
vat v  realizaci regenerace sídliště  
Fifejdy II. Jedná se o XIII. etapu (5,4 
milionu korun) a VII. etapu (2 miliony 
korun). Řešení bude zahrnovat úpravu 
parkování, vybudování nových parko-
vacích stání, rekonstrukci komunikací 
a chodníků včetně jejich trasování, ře-
šení napojení pěších tahů, úpravu ve-
řejného osvětlení a části inženýrských 
sítí, sadové úpravy, drobnou architek-
turu a mobiliář. Rovněž se bude pokra-
čovat v regeneraci sídliště Šalamouna, 
a to 6. etapou, která řeší jižní prostor 
sídliště (0,2 milionu korun).

Zmínit lze také připravovanou 
soutěž o návrh a následnou reali-
zaci památníku válečných veteránů  
v parku Čs. Letců (0,5 milionu korun). 

V  rámci úprav bytových do- 
mů dojde ke komplexní rekon-
strukci bytového domu Sládkova 4  
(12 milionů korun), kde je plánována 
výměna oken a dveří, oprava fasády 
vč. zateplení, ošetření nosných prvků 
střešní konstrukce vč. výměny střešní 
krytiny a zateplení půdního prostoru, 
změna dispozice v bytech mimo byty 
č. 1 a č. 5, změna nebytového prostoru 
v 1. NP na 2 byty, rekonstrukce celko-
vého vnitřního řešení bytů vč. úprav 
sklepních kójí a připojení na společnou 
plynovou kotelnu. 

Rovněž se plánuje realizace změn 
způsobu vytápění vybudováním nové 
plynové kotelny v bytových domech Na 
Náhonu 8, 10, 14 (9,2 milionu korun) 
a předpokládáme realizaci nové kana-
lizační přípojky pro bytové domy Žofie 
Podlipské 3, 3a, Na Náhonu 8, 10, 14 
(2,4 milionu korun).

Dále se bude připravovat projekto-
vá dokumentace na výstavbu nového 
bytového domu Kostelní – Biskupská 
(3,6 milionu korun), která obsáhne 
zajištění všech fází projektového říze-
ní. Předmětem návrhu je bytový dům  
o 6 nadzemních podlažích s 37 bytový-

mi jednotkami a nebytovými prostory. 
Součástí budou i 2 podzemní podlaží 
pro parkování.

Další akce se týká samotné budovy 
radnice ÚMOb na nám. Dr. E. Beneše 
6, kde je plánována realizace první eta-
py výměny oken (2,4 milionu korun) 
a v  oblasti informačních technologií 
výměna síťových prvků (2,4 milionu 
korun). V rámci dotačního projektu 
Ostravou na alternativní pohon II bu-
dou pořízeny dva elektromobily (0,8 
milionu korun). 

V rámci školských zařízení jsou in-
vestiční výdaje plánovány na několik 
akcí, z velké části budou směřovat na 
projekty modernizace Infrastruktury 
základních škol, jejichž záměrem je za-
jištění moderního prostředí pro výuku 
odborných předmětů prostřednictvím 
rekonstrukce učeben, pořízení IT vy-
bavení, zajištění vnitřní konektivity 
škol a bezbariérovosti projekty dotče-
ných prostor. Konkrétně dojde k reali-
zaci prací u ZŠ Zelená (3,8 milionu ko-
run), ZŠ Gajdošova (6 milionu korun), 
ZŠ Nádražní (6,7 milionu korun) a ZŠ  
a Gen. Píky (6,3 milionu korun). 

Součástí plánu investic je také  
Waldorfská ZŠ a MŠ, u které dojde  
k výměně oken, zateplení, opravě fa-
sády a výměně zdroje vytápění (16,3 
milionu korun) a rovněž proběhne  
3. etapa rekonstrukce zahrady spočí-
vající v úpravě oplocení a rekonstrukci 
povrchů míčových hřišť (2,3 milionu 
korun).

Plánována je také realizace akce ZŠ 
Zelená 42 – zateplení hlavní části bu-
dovy a přírodovědecké učebny s  re-
kuperací (19 milionů korun). Akce se 
zaměří na zateplení obvodových stěn 
hlavní budovy ZŠ, v částečném rozsahu 
také na výměnu oken, dále na zateple-
ní střechy a obvodových stěn přírodo-
vědné učebny a osazení rekuperačních 
jednotek.

Dalším cílem je provést druhou část 
rekonstrukce zahrady MŠ Repinova 19, 

která se zaměří na úpravu zpevněných 
ploch, chodníků, oplocení a parkova-
cích ploch (2,2 milionu korun). Pro ZŠ 
Nádražní 117 bude provedena rekon-
strukce stávající plynové kotelny (2,7 
milionu korun). 

U akcí, jejichž realizace je podmí-
něna získáním finančních prostředků, 
jsou  v rozpočtu zejména náklady na 
úhradu části projektové dokumentace 
a zajištění zadávacího řízení veřejné 
zakázky.

Ve výdajové části rozpočtu je dále na-
příklad neinvestiční příspěvek na ZŠ  
a MŠ celkem 44,5 milionu korun a 4,0 
milionu korun na účelové dotace do 
oblasti kultury, sportu a sociální ob-
lasti.

Neinvestiční příspěvek Technic-
kým službám Moravská Ostrava a Pří-
voz, p.o., ve výši 86,4 milionu korun 
bude využit na údržbu veřejné zeleně, 
na opravy komunikací, komunální 
služby, strojní a ruční čištění, zimní 
údržbu a údržbu veřejného prostran-
ství před obchodním centrem Karoli-
na, před hlavním nádražím a na ulici 
Stodolní. 

Rovněž příspěvek Centru kultury  
a vzdělávání, který je ve výši 11,1 mi- 
lionu korun bude použit na provoz této 
kulturně vzdělávací instituce. Bude se 
jednat především o zajištění již tra-
dičních akcí, jako jsou Svatováclavský 
jarmark, Vánoce, Slavnosti Ostravice  
a akce pro seniory Senior na palubě 
Parníku, Senior na cestách krajem  
a kulturou a akce pro seniory v  rám-
ci Minikina. Dále provoz střediska 
GAMA, Atlantik, Parník a Minikina.

Schválený rozpočet bude zveřej-
něn na internetových stránkách www.
moap.cz, sekce povinně zveřejňované 
informace, a na úřední desce v sekci 

Rozpočet MOb MOaP a související 
dokumenty. Rovněž rozpočty zříze-
ných příspěvkových organizací jsou 
zveřejněny na jejich internetových 
stránkách.      

 Kouzelné 
Ostravské Vánoce…
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Parkovací karty
Výdej parkovacích karet pro stá-

vající parkovací zóny typu R a A pro 
centrum i Fifejdy  byl zahájen v říjnu 
2018. Cena parkovací karty R pro ob-
last centra činí 840 Kč za rok, kartu 
A pořídíte za 12 tisíc Kč za rok a 1 
680 Kč za rok uhradí vlastníci nemo-
vité věci ve vymezené oblasti. Cena 
parkovací karty R pro oblast Fifejdy 
byla podle nového nařízení navýše-
na ze 180 Kč na 240 Kč za rok a cena 
parkovací karty A činí 480 Kč za rok 
pro vlastníky nemovité věci v oblasti  
a 6  000 Kč na rok pro podnikatele. 
Základními podmínkami pro vyří-
zení parkovací karty je v případě re-
zidentní karty R trvalý pobyt ve vy-
mezené oblasti a příslušný stanovený 
vztah k vozidlu. 

2018

Pokračování 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 
19. ledna 2019. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlásit 

do 4. ledna na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 
599 442 812. Pro děti, které se zúčast-
ní vítání občánků, je připraven dárek  
a pamětní listina. 

Svoz vánočních 
stromků 

V souladu s tradicí, kdy odstrojování 
vánočních stromků začíná v den svát-
ku Tří králů, zahajuje společnost OZO 
Ostrava jejich odvoz hned v  nejbližší 
možný svozový den, a to v   pondělí  
7. ledna. Od tohoto dne mohou občané 
odkládat stromky vedle kontejnero-
vých stanovišť na směsný odpad, svoz 
bude probíhat po čtyři týdny podle 
předem stanoveného harmonogramu. 
Svoz vánočních stromků se netýká 
obyvatel rodinných domů a ani men-
ších bytových domů v centru města, ti 
mohou stromky odkládat ve sběrných 
dvorech.

vat akce, oblíbená místa, sdílet články  
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled  
doporučených nabídek podniků. Stačí 
zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.
cz. 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 
občané Moravské Ostravy  
a Přívozu,
před několika dny jsme vstoupili do 
dalšího, v  pořadí už 19. roku tohoto 
století. Jménem svým i jménem vede-
ní městského obvodu vám chci popřát, 
aby to byl ve všech ohledech rok zdra-
vý, šťastný a úspěšný, a to jak pro vás  
a vaše blízké, tak pro naši „Moravskou“ 
a Přívoz.

Na startovní čáře letošního roku sto-
jíme v  nové koalici ve složení ANO, 
Piráti a ODS, bývalá koalice Hnutí Os-
travak, KSČM a část současného SPD 
je v  opozici. Naším společným cílem, 
ve spolupráci s  celoměstskou koalicí, 
je proměna celého městského obvodu 
v  živý a pulsující obvod, který bude 
atraktivní pro obyvatele i návštěvní-
ky. Zvládla to města, která byla dříve 
s  Ostravou srovnatelná: například té-
měř sousední Katowice (mimocho-
dem partnerské město Ostravy), které 
se stejně jako my potýkaly s  následky 
dlouholeté těžby černého uhlí a těžké-
ho průmyslu, nebo, chceme-li zůstat 
„doma“, jihomoravská metropole Brno, 
kam se, na rozdíl od Ostravy, lidé stě-
hují za prací i dobrou adresou. Pokud 
jste v poslední době Katowice či Brno 
navštívili, určitě mi dáte za pravdu, 
že obě města jsou dnes daleko před 
námi…

Nechtěla bych začínat naše působení 
na radnici tím, že odsoudím všechno, 
co se za poslední roky v  obvodě udě-
lalo. Avšak změny, kterými centrum 
i celá Ostrava musí projít, abychom jí 
navrátili důstojnost třetího největšího 
města v republice, dosud probíhaly ne-
smírně pomalu. Chceme rozvoj centra 
i celého obvodu nastartovat s větší ra-
zancí a pozitivní změny urychlit.

Výchozím krokem, tak jako každý 
rok, je schválený rozpočet. Pro rok 
2019 máme v městském obvodu k dis-
pozici 536 milionů Kč. Jak budou vyu-
žity, se dočtete na jiném místě našeho 
zpravodaje. Jsme si vědomi, že musíme 
řešit nezastavěné proluky v centru, bu-
doucnost bývalého módního domu Os-
travica-Textilia a navazujících náměstí 
Benešova i Masarykova, věžáku na ulici 
Ostrčilova, dopravní stavby a parkova-
cí místa. Za všechny koaliční partnery 
bych vás chtěla ujistit, že budeme pod-
porovat také všechny kvalitní projekty 
privátních investorů, které přinesou 
do obvodu pracovní místa v  nových 
technologiích i ve službách a výstavbu 
nových bytů, zejména pro mladé a se-
niory.

Naše cíle jsou ambiciózní, ale věřím, 
že s vaší voličskou podporou dosažitel-
né. Své záměry budeme s  vámi sdílet 
v měsíčníku Centrum, na webu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz i sociálních sítích. A samozřejmě se 
budeme ptát na vaše názory.

Zuzana Ožanová,
starostka 
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Už 29. listopadu centrum Ostravy doslova zaplavil nádherný ad-
ventní čas, provoněný jehličím a vánočním punčem. Vánoční jar-
mark, nejrůznější atrakce, živý betlém i pestrý kulturní program 
si lidé užívali jak na Jiráskově, tak i Masarykově náměstí. Kluziš- 
tě bylo jako každý rok doslova v  obležení, stejně jako taverna.  
A vše nádherně protkalo množství úžasné světelné výzdoby. Trhy 
zahájily provoz již 29. listopadu a 2. prosince byl starostkou městské-
ho obvodu Zuzanou Ožanovou slavnostně rozsvícen vánoční strom.  
O tři dny později nad náměstím bouchal mikulášský ohňostroj  
a 12. prosince zpívali lidé na náměstí vánoční koledy s celým Českem  
a 15. prosince si užívali Vánoce s Českým rozhlasem. Nechyběla nej-
různější divadelní vystoupení ani koncerty známých osobností, jako 
například Davida Stypky, Ondřeje Rumla nebo kapel Mirai a Perutě. 
Vánoční trhy, které se konají každoročně za finanční podpory měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, byly otevřeny od 10 do 
20 hodin až do 23. prosince. Ponořte se to této nádherné vánoční 
atmosféry a zavzpomínejte s námi prostřednictvím fotografií Adolfa 
Horsinky, Romana Jaroše a Zdeňka Kamrly….

Adventní čas provoněný jehličím a vánočním punčem v centru Ostravy…
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ZAOSTŘENO Na sníh i led jsme 
připraveni

Parkovací karty

Zpracování urbanistické 
koncepce další části sídliště 
Šalamouna

Pokračování ze strany 1
Na základě nařízení města č. 9/2018 

vzniknou na území našeho obvodu  
k 1. dubnu 2019 další dvě oblasti s pla-
ceným stáním, a to na sídlišti Fifejdy III 
a na sídlišti Šalamouna. S  ohledem na 
fakt, že termín realizace souvisejícího 
dopravního značení v  těchto oblastech 
padl na zimní měsíce, kdy kvůli kli-
matickým podmínkám nebude možné 
zajistit jeho úplnou a řádnou realizaci, 
rozhodla rada obvodu o tom, že požá-
dá město o změnu termínu účinnosti 
tohoto nařízení od 1. července 2019.  
Cena za parkovací kartu R bude činit 
v těchto oblastech stejně jako na sídlišti 

Fifejdy II 240 Kč za rok za prvé vozidlo. 
O termínu zahájení výdeje parkovacích 
karet pro nové oblasti placeného stání 
budeme informovat ve zpravodaji, na 
webových stránkách i na FB obvodu. 
Více informací naleznete také na htt-
ps://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/
odbor-investic-a-mistniho-hospo-
darstvi/oddeleni-mistniho-hospodarst-
vi/zivotni-situace/parkovaci-karty. 

Parkovací karty se vydávají ve vestibu-
lu radnice městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v úřední dny, a to v pon-
dělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 
12.30 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 
11.30 hodin a od 12.30 do 14 hodin.  

Městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz chce nadále pokračovat v již 
započaté regeneraci našich sídlišť za 
pomocí dotací z programu Státního 
fondu rozvoje bydlení. S pomocí pro-
středků ze státního rozpočtu chceme 
investovat do postupného zatraktiv-
nění dalších veřejných prostranství na 
sídlišti Šalamouna. Zejména se jedná  
o investice do zeleně, mobiliáře, chod-
níků, komunikací, osvětlení a hřišť.   
Tato regenerace sídliště nezahrnuje 
rekonstrukce a opravy domů na sídliš- 
ti, kde jsou nutné postupné investice 
jejich jednotlivých vlastníků. 

Před zahájením prací na vlastním 
návrhu úprav nás velmi zajímá, jaký-
ma očima své sídliště vidíte vy, jeho 
obyvatelé – co vám vadí, co je pro vás 
prioritou k řešení a co považujete na-
opak za dobré z celkového pohledu 
i pohledu na okolí svého domu. Pro 
získání vašich názorů vám budou do 

schránek v  první polovině ledna 2019 
distribuovány anketní lístky – vždy je-
den pro domácnost. Výsledky ankety 
budou jedním z  důležitých podkladů 
pro návrh na vylepšení a zatraktivnění 
právě vaší části sídliště. Každý vyplně-
ný anketní lístek, za který vám předem 
velmi děkujeme, bude pečlivě přečten  
a vyhodnocen v rámci  zpracování cel-
kových výsledků ankety. 

Na anketním lístku, který obdržíte, 
budou uvedeny informace o termí-
nu jeho odevzdání (28. ledna 2019)  
a o místech, kde budou umístěny 
sběrné boxy pro jejich sběr. Na těchto 
místech budou k  dispozici další volné 
formuláře anketních lístků a k případ-
nému vytištění a vyplnění je najdete 
také na internetových stránkách www.
moap.cz.

vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

Svoz odpadu v zimě
Od 1. listopadu platí ve všech sběr-

ných dvorech OZO Ostrava zkrácená 
zimní provozní doba. Sběrné dvory  
v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábře-
hu budou od pondělí do neděle zavírat 
už v 18 hodin, ostatní ostravské sběrné 
dvory budou mít ve všední dny ote-
vřeno do 18 hodin a v  sobotu do 12 
hodin. Zkrácená zimní provozní doba  
v ostravských sběrných dvorech potrvá 
do konce března. Více informací o tom, 
jaký odpad, v  jakém množství a kdy 
mohou Ostravané ve sběrných dvorech 
bezplatně odevzdat, lze nalézt na www.
ozoostrava.cz. 

Poděkování
Od poloviny října jsem strávila  

6 týdnů v  městské nemocnici Ost-
rava-Fifejdy na interním oddělení. 
Chtěla bych poděkovat primáři Janu 
Šmídovi a celému jeho lékařskému 
týmu za odbornou péči a lidský pří-
stup k pacientům. Můj dík patří i rev-
matoložce Martině Malcové. Stejně 
tak i všem sestřičkám a stážistkám 
na oddělení. Jejich práce je náročná,  
a přesto mají pro pacienty vždy úsměv 
a starají se o ně s empatií a vstřícností. 
Děkuji za návrat do života.

Ivana Šotková

Nové kamery
Během prosince minulého roku bylo 

na území Moravské Ostravy a Přívozu 
zprovozněno hned devět bezpečnost-
ních kamer. Informovala o tom Měst-
ská policie Ostrava.

Čtyři nové kamery hlídají okolí ulice 
Porážkovy v Moravské Ostravě a pět 
ulici Hájkovu v Přívoze. Všechny nově 
nainstalované kamery budou spolu se 
stávajícími přispívat k zabezpečení ve-
řejného pořádku a boji proti kriminali-
tě v této lokalitě.

V současné době kamerový systém 
Městské policie Ostrava čítá více než 
400 kamer, obsluhovaných na deví-
ti stanovištích. Strážníci, obsluhující 
jednotlivá kamerová stanoviště, nepře-
tržitě sledují a vyhodnocují záběry na 
monitorech. Více informací na www. 
mpostrava.cz v sekci O nás – Technické 
prostředky.

Přípravka pro 
předškoláky

Chystáte se letos se svým dítětem 
k  zápisu do 1. třídy? Pokud zvažuje-
te alternativní školství, nabízíme vám 
možnost se blíže seznámit se způso-
bem výuky ve waldorfské škole. Dobrý 
vztah mezi rodiči a školou považujeme 
za klíčový k úspěšnému rozvoji dítěte, 
a  proto bychom vám a  vašemu dítěti 
rádi nabídli ještě před zahájením škol-
ního roku pravidelná setkávání. 

Děti, budoucí žáci naší školy, se tak 
mohou vzájemně poznat ještě před ná-
stupem do školy. Poznají prostředí ško-
ly a zažijí i předškolní přípravu. Děti si 
vyzkouší nejrůznější praktické činnosti 
s  učiteli – malování, zpívání, tvoření  
s včelím voskem, s  ovčím rounem, po-
hybové hry, básničky. Bude pro ně při-
pravena malá ochutnávka aktivit, jež 
budou prožívat v  1. třídě, seznámí se  
i s učiteli, kteří je budou ve škole prová-
zet. Pro rodiče je vždy připravena před-
náška na dané téma, tak aby měli dosta-
tek informací o waldorfské pedagogice, 
kterou si pro své dítě vybrali. Příklady 
témat přednášek pro rodiče:  principy 
waldorfské pedagogiky, výuka na 1. a 2. 
stupni, výuka jazyků, matematiky, umě-
ní a formy, role učitele a rodiče ve wal-
dorfské škole… Přípravka bude probíhat 
vždy v úterý od 16.30 do 17.30 hodin ve 
Waldorfské základní škole a mateřské 
škole v  ulici Na Mlýnici 36 v  Ostravě-
-Přívozu, začínáme 19. února. Více na 
www.zswaldorfostrava.cz. 

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

Radnice naruby 

Reakce na příspěvek: Radnice naruby 

Technické  služby Moravská  Ostra-
va  a Přívoz pečují o bezmála 200 km 
komunikací a chodníků v centru měs-
ta. Když ty zapadají sněhem, dá spous-
tu práce, než je vše v  pořádku. A to  
i v případě, že sněhová nadílka nebyla 
nijak nadstandardní.

„Při běžném výkonu vysíláme do ulic 
40 až 45 zaměstnanců, kteří se věnují 
ručnímu čištění. Ale v případě kalami-
ty jsme schopni nasadit až 90 pracov-
níků,“ informuje Petr Smoleň, ředitel 
Technických  služeb Moravská  Ostra-
va a Přívoz, a dodává, že lidem pomáhá 
také patnáct různých vozidel a strojů. 
Tři z nich jsou určeny k čištění komu-
nikací, pět si musí poradit s chodníky, 
k  dispozici jsou i dva stroje na ruční 
posyp, pak dva nakladače a jedna fré-
za. A v záloze jsou další dva stroje. „Při 
současném vývoji průběhu zimního 
období je takový strojový park dosta-
čující,“ konstatuje. Problém je jinde. 
Přestože Technické  služby Morav-
ská  Ostrava  a Přívoz mají k  dispozici 

kvalitní vozový park, je to málo platné, 
když některými ulicemi vozidla kvů-
li zaparkovaným autům projedou jen 
stěží, nebo se do nich nedostanou vů-
bec. „Parkování automobilů v ulicích je  
v současnosti naším nejpalčivějším 
problémem, a to nejen při zimní, ale 
i letní údržbě. V  takových případech 
musíme volit jinou variantu úklidu, to 
znamená buď nasazení menší techniky, 
nebo ruční vyčištění. V  každém pří-
padě to však znamená zdržení. Kvůli 
tomu se samozřejmě oddálí i chvíle, 
kdy je ulice uklizena,“ pokračuje Petr 
Smoleň a vrací se opět k  zimě, sněhu 
a ledu a dodává: „Posypové soli máme 
dostatek, nikdy nic neponecháváme 
náhodě. Z loňských zásob zůstalo zhru-
ba 200 tun, pro letošní rok jsme pořídili 
dalších 600 tun. Takže připraveni jsme 
dobře,“ uzavírá s tím, že jiné posypové 
hmoty Technické služby Moravská Os-
trava a Přívoz v posledních letech ne-
používají.

Vyznačené území, pro které má být zpracována urbanistická koncepce

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 zastupi-
telstvo obvodu schvalovalo rozpočet na 
rok 2019 (v den uzávěrky zpravodaje 
Centrum). KSČM připravila návrhy na 
zlepšení připraveného rozpočtu. Chce-
me přidat školám, chceme snížit výdaje 
na byrokratický úřednický aparát rad-
nice a chceme zamezit rozprodávání 
majetku obvodu. Rozpočet předpoklá-
dá navýšení příjmu z prodeje majetku 
oproti roku 2018 o 290 %. Budeme pro-

ti. Věříme, že naše návrhy ve prospěch 
občanů uspějí.

Připravuje se komise na hodnocení 
soch v našem obvodu, určitě nám všem 
vysvětlí, co se nám má líbit a co ne.  
A pak už se bude jen řezat, tak věřme, 
že nepřeříznou něco důležitého. Bo faj-
ně už bylo a snad někdy zas bude.

Vít Macháček, KSČM
vmachacek@ostrava.cz

K informaci o rozprodávání majet-
ku obvodu uvádím, že záměr prodeje 
majetku obvodu (bytů) byl schválen ra-
dou, jejímž členem byl pan komunista 
Macháček. K informaci týkající se hod-
notící komise k sochám lze uvést, že o 
osudu problematických soch v našem 
obvodu bude rozhodovat rada s při-
hlédnutím k názorům celé řady uzná-
vaných odborníků, a nikoliv komise. 
Sochy paní Špinarové, Janáčka i Kryla 
byly bez jakékoliv diskuze a soutěže 
zhotoveny a umístěny v cenném veřej-
ném prostoru městského obvodu, který 
se tak stal obětí politického marketin-
gu. Osobně nejsem zastáncem odstra-
ňování soch a jsem dalek toho, abych 
předjímal výsledek odborné diskuze  

a rozhodnutí rady. Jako radní chci pro-
sazovat při umísťování umění do veřej-
ného prostoru standardní přístup vy-
spělých zemích v podobě soutěží, jejíž 
výsledky bude hodnotit odborná komi-
se. To je dle mého názoru zodpovědný 
přístup. Jen připomenu, že komunisté 
v Ostravě rozebrali do šrotu významné 
dílo Karla Nepraše Rodina připravená 
k  odjezdu, v Kostelci nad Orlicí strhli 
a rozválcovali sochu T. G. Masaryka, 
a že to byli komunisté, kdo zavřeli do 
pracovního tábora Jáchymov a nechali 
tam zemřít Rytíře české kultury akade-
mického sochaře Jaroslava Šlezingera.

Lukáš Jansa, radní Moravské 
Ostravy a Přívozu pro oblast 

veřejného prostoru a architektury

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Čeká nás rok překvapení

Vážení čtenáři, 
předně mi dovolte, abych vám jmé-

nem svým i hnutí Ostravak popřála 
mnoho štěstí, zdraví a lásky v roce 2019. 
Čeká nás rok překvapení. A to v  tom 
smyslu, co pro nás bude nové vedení 
městského obvodu znamenat. Bude po-
kračovat v nastavené práci, která vedla 
k rozvoji obvodu, nebo z principu obrá-
tí vše naruby?

Rozpočet na rok 2019 bude jistě 
schválen (schvaluje zastupitelstvo po 
uzávěrce tohoto čísla). Oproti námi 
připravovanému návrhu doznal něko-
lik změn, ale spíše jsme v  očekávání, 
jaké úpravy přijdou v  průběhu roku. 
Při přípravě rozpočtu, která již začala o 
prázdninách roku 2018, jsme kladli dů-
raz na pokračování zvelebování našich 
dvou významných sídlišť – Fifejdy a Ša-
lamouna. Naší snahou bylo také využít 

možnosti dotací na investice do škol-
ských zařízení. Jsme pyšni na stav bu-
dov základních i mateřských škol, jejich 
venkovní prostory i vnitřní vybavení, 
což nám leckterý ředitel či pedagog ško-
ly z  jiného obvodu závidí, přesto jsme 
si vědomi ještě některých možností ke 
zlepšení. 

V roce 2019 by mělo být do MŠ a ZŠ 
investováno zhruba 63 milionů korun, 
z toho minimálně 20 milionů korun po-
kryjí dotační prostředky, které se obvo-
du vrátí a bude je moci použít na další 
investiční akce. Především chodníky  
a cesty jsou mnohde v žalostném stavu. 

Jak tyto prostředky využije nové vede-
ní, se nechme překvapit. Z  opozičních 
křesel však budeme „lobbovat“ za vás, 
občany Moravské Ostravy a Přívozu. 

Petra Bernfeldová
opoziční zastupitelka hnutí Ostravak

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA
Schody do nebe

Mezi velmi cenné umělecké artefakty 
ve veřejném prostoru patří nepochybně 
dílo Jana Koblasy Schody do nebe, které 
se nachází vlevo od informačního cen-
tra u zastávky Elektra. Jedná se o deko-
rativní stěnu, kterou vytvořil uznávaný  
a světoznámý umělec Jan Koblasa 
(1932–2017). Tato dekorativní stěna 
vznikla v letech 1964–1965 na objed-
návku Československých aerolinií, je 
složena z desítek betonových tvárnic 
s  vystupujícími plastickými prvky. Ty 
se nepravidelně mění a vystupují do 
prostoru. Jak uvádí spoluautor pro-
jektu ostravskesochy.cz Jakub Ivánek: 
„Označení Schody do nebe “...navozuje 
rovněž konotace až metafyzické, což 
nelze v  případě Koblasy vůbec podce-

ňovat. Expresivita, dynamika a orga-
nická proměnlivost jeho děl často čerpá 
z  barokního principu. Na ten pomýšlel  
i v případě ostravské dekorativní stěny...“. 
Jedná se tedy o velmi hodnotné umělec-
ké dílo, jež je součástí jedinečného veřej-
ného prostoru Ostravy (předprostor Ga-
lerie výtvarného umění) a které bylo pro 
tento prostor Janem Koblasou vytvořeno 
a mělo by být zachováno , a to navzdo-
ry snahy vlastníků domu o jeho prodej. 
Město, resp. obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz, bude usilovat o jeho opravu, 
tak aby hodnota Schodů do nebe Jana 
Koblasy byla udržena i do budoucna.

Jansa Lukáš, radní Moravské 
Ostravy a Přívozu pro oblast 

veřejného prostoru a architektury 
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Úspěchy dětí při řešení logické 
olympiády

Ježíškova vnoučata 2018 

Poslední dva výlety 
roku 2018 si senioři užili!

Zelenější waldorfská školka v srdci Přívozu 

Andělský jarmark  
v Ostrčilce 

Kojení – dar pro dítě  
i mámu

V polovině listopadu se v ZŠ Provaz-
nická uskutečnila logická olympiáda. 
Tato soutěž je pořádána Mensou Čes-
ké republiky a jak už název napovídá, 
je založena na logickém a kreativním 
přístupu k  řešení úloh, nikoliv na na-
učených faktech. Logické olympiá-

dy v  kategorii mateřské školy se pro  
okres Ostrava-město zúčastnilo celkem 
12 dětí, mimo jiné i děti z MŠ Dvořáko-
va. První místo patří Pavlíku Urbanovi 
ze třídy Koťátek a třetí místo Danečku 
Paukovi ze Sluníček. Gratulujeme!

Tento projekt, který se uskutečnit již 
podruhé, opět překonal veškeré hra-
nice. Této úžasné události se letos zú-
častnilo 8 klientů pečovatelské služby 
v  Moravské Ostravě a Přívozu, kteří 
měli různá přání. Od sladkostí a kří-
žovek přes počítačové reprobedýnky, 
mobilní telefon, holicí strojek či pán-
skou tašku až po návštěvu vánočních 
trhů s  ochutnáním vánočního punče 
a rozsvícení stromečku. Ježíškovými 
vnoučaty byli lidé napříč celou repub-
likou. Dárky byly našim klientům pře-
dávány jak osobně, tak formou balíčků 
poštou. I přesto, že se setkávali napros-

to, do této doby, cizí lidé, našli si vždy 
společné téma. Vánoční atmosféra byla 
s námi na každém kroku. Ti netrpěli-
ví si rozbalili dárky okamžitě, ale např. 
paní Alena si nechala dárek na Štědrý 
den. A jelikož je svět malý a o náhody 
v  něm není nouze, při jedné návštěvě 
zjistila paní Anna, že má vazbu na Je-
žíškovo vnouče. Ani chvíli neváhala  
a požádala o zprostředkování návště-
vy s  maminkou a babičkou Ježíškova 
vnoučete. Opět se tak setkají lidé, kte-
ří mezi sebou ztratili před mnoha lety 
kontakt. A zároveň byla navázána přá-
telství nová. Co může být víc? 

Tak se jmenoval jeden z projektů, 
který podpořila společnost OZO Os-
trava v rámci Tematické výzvy 2018 – 
Zelená pro Ostravu. Díky tomuto pro-
jektu se zahrada naší waldorfské školy 
a školky, která opravdu leží v  samém 
srdci ostravského Přívozu, zase trošku 
více zútulnila a na jaro se bude moci 
v plné kráse zazelenat. Díky finančním 
prostředkům jsme získali možnost po-
táhnout plot zelenou krycí textilií, kte-
rá naši zahradu chrání před nevzhled-
ným a průmyslovým okolím, dále jsme 
si pořídili dřevěné herní lavičky, koše 
na tříděný odpad a kompostér, stínicí 
plachty do horkých letních dní a v ne-
poslední řadě jsme si vyrobili a společ-
ně s  dětmi naplnili krásné hmyzí do-
mečky, které snad do naší zahrady při-
lákají trochu bzučícího života. Tak se 
přijďte podívat, jak se to u nás zelená! 

Martina Vůjtková, učitelka MŠ

Na advent jsme se s dětmi připra-
vovali již v  říjnu. Náš pěvecký sbor 
Cvrčci pilně nacvičoval pásmo koled 
a vánočních písniček pro vystoupení 
na Masarykově náměstí. V  listopadu 
rodiče s dětmi ve třídě Hříbek tvořili 
betlém na výstavu ve dvoraně městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
V ostatních třídách se chystaly přírod-
ní vánoční ozdoby pro stromeček na 
radnici městského obvodu. Na  Miku-
láše jsme pro děti a rodiče připravili 
nadílku v historické tramvaji. Mile nás 
překvapil velký zájem o tuto předem 
avizovanou akci. Naším úkolem bylo 
vypravit jízdu pro více než sto dětí  

a stejný počet rodičů. Bylo potřeba vše 
důkladně zorganizovat, zveřejnit jízd-
ní řád pro tři jízdy a předem umístit 
všechny pasažéry do dvou vozů. První 
jízda začala v 16 hodin. Jelo se výbor-
ně, celou cestu lemovala hezká vánoční 
výzdoba města. V nástupní stanici ve 
třetí jízdě jsme měli pouhých 10 minut 
zpoždění. Během jízdy jsme sledovali 
nadšení dětí, rodičů i  kolemjdoucích 
z  rozsvícené Barborky s  Mikulášem  
a anděly uvnitř. Děkuji všem rodičům 
i zaměstnancům mateřské školy za po-
moc při organizaci všech akcí. 

Šárka Králová, 
ředitelka MŠ Lechowiczova

Mateřská škola Lechowiczova žila 
adventem

www.nemovitostimoap.cz www.moap.cz

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Božkova 990/55 1+1
Hornopolní 2851/49 3+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Na Můstku 906/6 2+kk
Palackého 56/91 1+1
Pobialova 1432/23 2+1
Poštovní 345/23 2+1
Spodní 2151/24 2+1
Spodní 2147/32 2+1
Úprkova 985/18 1+1
Vaškova 1449/19 1+1
Zákrejsova 972/9 1+1

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY 
Petra Ryboňová
T  720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz

VOLNÉ BYTY K PRONÁJMU 
formou výběrového řízení

Na Můstku  906/6

V  listopadu vyrazilo šedesát dva se-
niorů z  Moravské Ostravy a Přívozu 
v doprovodu starostky Zuzany Ožano-
vé do společnosti Marlenka u Frýdku-
-Místku. Čekala je zde více než hodi-
nová prohlídka s možností nahlédnout 

do „kuchyně“ společnosti a podívat se, 
jak se vyrábí na unikátní výrobní lince 
medové dorty a další výrobky. Během 
prohlídky se  výletníci seznámili také  
s historií a vývojem společnosti a měli 
možnost ochutnat její výrobky. Při od-

poledním zájezdu seniory doprovodil 
místostarosta Rostislav Řeha. 

Poslední výlet roku 2018 si senioři 
užili v předvánoční Opavě, kde navští-
vili Slezskou tvorbu. Tam na vlastní 
oči viděli, jak vznikají tradiční ruč-
ně foukané skleněné ozdoby, a každý 
si také mohl vyrobit svoji originální 
baňku. Účastníky zájezdu doprovázela 
místostarostka obvodu Alena Pataky, 
s níž všichni zavítali také na nádherné 
vánoční trhy na Dolním a Horním ná-
městí v Opavě.

Oba zájezdy byly realizovány v rámci 
projektu Podpora volnočasových akti-
vit seniorů v MOaP, který je podpořen 
dotací z Moravskoslezského kraje.

Škola plná andělů, děti v andělských maskách, učitelé pře-
vlečeni za anděly, andělská výzdoba… Tak vypadal tradiční 
předvánoční jarmark v naší škole. Letos ale přece jen tro-
chu jiný. Nazvali jsme ho Andělský nejen proto, že andělé 
k   adventu samozřejmě patří, ale především proto, že jsme 
se rozhodli v předvánočním období podpořit nadaci Dobrý 
anděl. Na jarmarku samozřejmě nechyběly vánoční dílny  
a prodejní stánky s vánočními výrobky, dekoracemi a drob-
nými dárečky. Letos navíc přibyly i Mikulášská cukrárna  
a čertovské laboratoře. Pestrý byl rovněž i doprovodný pro-
gram. Děti tančily, zpívaly, hrály divadlo a všichni si to moc 
užili.           Táňa Bahnerová

INFORMUJEME 
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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 formou výběrového řízení

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

  

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Na Jízdárně 2895/18 – volné prostory 
v nebytovém domě po výměně oken

Českobratrská 1805/32 - kadeřnictví 86,38 m²
Jurečkova 1935/12 - prodejna 226,65 m²
Chelčického 693/7 - kanceláře 95,36 m²
Na Jízdárně 2895/18 - volné kanceláře  
a další volné prostory
Nádražní 385/34 - prodejna 22,68 m²
Nádražní 996/195 - prodejna 83,90 m²
Sokolská 2443/42 - garáž 18 m²
Tyršova 1703/22 - prodejna 83,96 m²
Tyršova 1775/28 - prodejna - 263,76 m²

Petra Ryboňová
T 720 966 853
E makler@moap.ostrava.cz

INFORMUJEME 
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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 formou výběrového řízení

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
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BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

INFORMUJEME
Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních 
Ve dnech 24. září až 5. listopadu 

2018 byl realizován projekt, který se 
zaměřoval na snížení energetické ná-
ročnosti památkově chráněné budovy 
MŠ Poděbradova 19. Cílem projektu 
byla výměna stávajících plynových kot-
lů za moderní a energeticky úspornější 
kondenzační kotle na zemní plyn. Díky 
tomu dojde ke snížení spotřeby energie 
na vytápění, přípravu teplé užitkové 
vody a  k  celkovému snížení množství 

produkovaných emisí vyplývajících  
z provozu budovy. Instalací nových 
kotlů se také předejde možným havá-
riím topného zařízení, protože staré 
plynové kotle již byly na hranici své 
životnosti. Statutární město Ostra-
va, městský obvod Moravská Ostrava  
a Přívoz obdržel dotaci ve výši 282 450 
korun (40 % ze způsobilých výdajů). 
Celkový výdaje projektu činily 798 628 
korun.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 

(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006589).

Centrum pomoci
Koncem roku se v  centru Ostravy 

otevřelo nové Centrum pomoci onko-
logickým pacientům s  názvem OVA-
HELP. V ulici Kostelní 22, kde je sídlo 
tohoto centra, budou pravidelně probí-
hat tematické přednášky, speciální cvi-
čení, zájmové činnosti a lidé zde najdou 
i spoustu informací a především pod-

poru, aby na nemoc nebyli sami. Cent-
rum je členem Ligy proti rakovině. Více 
informací na www.ovahelp.cz

Zveme těhotné maminky na bezplatné vzdělávací setkání 
s laktační poradkyní a dulou, které se uskuteční ve středu 23. 
ledna od 9.15 hodin v  poradně Cesta těhotenstvím (Česko- 
bratrská 13). Dozvíte se, jak se na kojení připravit již v těho-
tenství, co je to samopřisátí, jaké jsou nejčastější mýty o kojení. 
V případě zájmu se přihlaste předem (e-mail: poradna@dlan-
zivotu.cz, mobil: 605  32  92  32). Více na www.dlanzivotu.cz.

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU




