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Především vánoční atmosféra, kterou 
si sami vytvoříme, činí Vánoce nejkrás-
nějšími svátky v  roce. A tak věříme, 
že na Masarykově i Jiráskově náměstí 
bude už od prvního adventního víken-
du vládnout  nálada provoněná jehli-
čím, vůní svařáků a perníků. Přispět 
k ní by měla nejen bohatá vánoční vý- 
zdoba obou náměstí, ale i okolních ulic. 
„Letos jsme osvětlili nejen samotné cen-
trum, ale také hlavní nádraží v Přívoze, 
které je vstupní branou do Ostravy,“ říká 
místostarostka Alena Pataky. „Chceme, 
aby kouzlo Vánoc dýchlo na návštěvníky 
ihned poté, co vkročí do našeho města,“ 
dodává.  

Doslova nabitý však bude také kul-
turní program na obou místech, kaž-
dý den se návštěvníci mají nač těšit! 
Z  těch nejdůležitějších akcí si připo-
meňme rozsvícení vánočního stromu 
první adventní neděli v  17 hodin a 
navazující hodinový koncert Martina 
Chodúra. Jen o den později zaplní ná-
městí fanoušci populární hudební tele-
vize ÓČKO, která do Ostravy zavítá se 
svým programem ÓČKO TOUR VÁ-
NOCE 2019. Ve čtvrtek 5. prosince se 
pak centrem budou prohánět čerti. Ve 
středu 11. prosince se v 18 hodin celé 
Česko rozezvučí koledami, do akce se 
již poněkolikáté připojí i lidé na Masa-
rykově náměstí v Ostravě. Sváteční at-
mosféru podtrhnou ale i další interpre-
ti, kteří denně v odpoledních hodinách 
vystoupí na pódiu. A protože Vánoce 
milují hlavně děti, bude zde spousta 
zábavy i pro ně. Kromě kolotoče nebo 
tradičního vánočního kluziště se mo-
hou těšit i na pravidelné promítání vá-
nočních filmů a pohádek na Jiráskově 
náměstí. Čtyřtýdenní vánoční mara-
ton ukončí v  pondělí 23. prosince vy-
stoupení gospelového uskupení Keep 
Smiling a koncert Heidi Janků s ka-
pelou HeidiBand. „Přejeme všem po-
hodový adventní čas strávený s rodinou, 
blízkými i přáteli a budeme rádi, pokud 
k  navození  sváteční atmosféry přispěje 
i návštěva našich vánočních trhů,“ zve 
širokou veřejnost místostarostka Alena 
Pataky spolu s ostatními členy vedení 
radnice. 

Hodovat na tradiční svatomartinské hody na Masarykovo náměstí přišla spousta lidí… Víno teklo proudem a pečené husy i další 
dobroty mizely doslova pod rukama! Starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová společně s panem 
farářem Mons. Plačkem (na fotografii vpravo) požehnali nejen svatomartinskému vínu, ale i všem přítomným symbolickým pří-
pitkem.

 Moravská Ost-
rava a Přívoz od 
2. prosince zavádí 
nový systém pro 
informovanost 
a komunikaci s 
občany Mobilní 
rozhlas. Jedná se 

o moderní služ bu, která občanům přine-
se spolehlivý a rychlý přenos informací. 
Tyto infor mace v novém systému budou 
chodit jak směrem od radnice k obča-
nům, tak i opačnou cestou. „Chceme být 
mo derní úřad, který efektivně komunikuje 
s občany, díky Mobilnímu rozhlasu budou 

zájemci dostávat informace o dění v na-
šem cen trálním obvodu doslova z první 
ruky,“ říká místostarosta Rostislav Řeha.

A jak to funguje? Komunikace s ob-
čany zde má mnoho podob – probí há 
jak formou internetové stránky, e-mai-
lu nebo zprávou přímo do apli kace v 
chytrém telefonu, případně pro nouzo-
vé události jsou k dispozici i sms nebo 
hlasové zprávy. „Můžeme tak občany va-
rovat před krizovou situa cí, jako je třeba 
hrozba povodní, nále dí, požárů, sněhové 
kalamity, výpadky elektrické energie, 
uzavírky silnic apod. Prostřednictvím 
Mobilního rozhlasu se ale také můžeme 

zeptat formou an kety na důležité otázky, 
které v obvodě řešíme a chtěli bychom 
k tomu znát názor obyvatel,“ dodává 
místostarosta s  tím, že lidé mohou po-
moci roz hodnout třeba i o tom, jak co 
pojmeno vat, co opravit nebo postavit. 
A funguje to i naopak – občané obvo-
du mohou posílat podněty o tom, co je 
trápí, co by chtěli zlepšit anebo naopak s 
čím jsou spokojeni. Mohou vedení ob-
vodu pomoci poukázat na nepořádek, 
černé skládky, poškozený veřejný maje-
tek a další věci, a zajistit tak společnými 
silami nápravu.

 Pokračování na str. 3

Zveme vás  

  na zastupitelstvo 
V pondělí 16. prosince se od 15 ho-

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

On-line přenos 
Městský obvod Moravská Ostrava a 

Přívoz přenáší jednání zastupitelstva 
on-line, virtuálně tak může být u rozho-
dování zastupitelů každý, kdo chce mít 
informace o dění v centrálním obvodu 
Ostravy. Jednání zastupitelů jsou již zve-
řejněna na www.youtube.cz, na kanálu 
centrálního obvodu, další budou násle-
dovat. Je to další krok radnice, kterým 
se chce přiblížit občanům a zjednodušit 
tak jejich přístup k informacím. 

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 
18. ledna 2020. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlásit 
do 3. ledna 2020 na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 
nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 
nebo 599 442 812. Pro děti, které se 
zúčastní vítání občánků, je připraven 
dárek a pamětní listina. 

Parkovací karty 
Přijďte si vyřídit parkovací kartu pro 

oblast centra a pro sídliště Fifejdy II, Fi-
fejdy III a sídliště Šalamoun co nejdříve, 
předejdete tak čekání ve frontách, které 
bývají obvyklé na přelomu roku. Par-
kovací karty typu R (pro fyzické osoby 
s trvalým pobytem ve vymezené oblasti) 
a typu A (pro fyzické osoby podnikající 
nebo právnické osoby se sídlem nebo 
provozovnou a fyzické osoby vlastnící 
nemovitou věc ve vymezené oblasti) pro 
rok 2020 se vyřizují v  přízemí budovy 
radnice na oddělení místního hospo-
dářství (nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to 
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 

hod. a od 12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek 
od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod.

Bližší informace o nutných podkla-
dech pro vydání příslušné parkovací 
karty včetně cen jsou uvedeny na inter-
netových stránkách městského obvodu.

Aktuality z obvodu  
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství TV Polar a TV Fab-
ex a také Facebook! Na všech těchto 
informačních kanálech vás informuje-
me o aktuálním dění v našem obvodu, 
ale nejen to. Naleznete zde nabídku 
volných bytů i nebytových prostorů, 
pozvánky na nejrůznější akce i oficiál-
ní tiskové zprávy. Název facebookové 
stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a odkazy na video 
zpravodajství obvodu v obou regionál-
ních televizích najdete na hlavní straně 
webových stránek www.moap.cz.

ÓČKO tour v Ostravě
Populární hudební stanice ÓČKO 

zavítá se svým programem ÓČKO 
TOUR VÁNOCE 2019 i na letošní vá-
noční trhy do Ostravy! V  pondělí 2. 
prosince od 15 do 20 hodin zpříjemní 
všem návštěvníkům Masarykova ná-
městí adventní čas bohatým progra-
mem. Moderátor této stanice Vojtěch 
Drahokoupil zahájí akci v  15 hodin 
velkou Yoyo exhibicí, od 16.20 hodin 
se na pódiu představí děti z  místních 
základních škol a v 16.45 hodin zazpí-
vá Martin Harich. Toho v 17.50 hodin 
vystřídá kapela Nebe a v 19 hodin celou 
show bombasticky ukončí kapela O5 a 
Radeček. Fanoušci se mohou těšit na 
autogramiádu i focení se zpěváky i mo-
derátorem. Akce je určená pro celé ro-
diny. Přijďte si užít vánoční atmosféru, 
poslechnout hudbu a setkat se s vašimi 
oblíbenými interprety ÓČKA!

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

v rukou držíte poslední letošní vydání 
našeho zpravodaje. Kromě informací o 
dění v našem obvodu vám v něm přiná-
šíme přání spokojeného prožití sváteč-
ních okamžiků v kruhu vašich blízkých 
i nabídku bohatého programu, kterým 
chceme v centru Ostravy k předvánoční 
pohodě alespoň trochu přispět.

Prosinec je ale tradičně také dobou 
bilancování. Letošní rok byl pro nás 
prvním ve stávajícím koaličním slože-
ní. Nechci Vás „ohromovat“ čísly, kolik 
peněz jsme investovali do opravy škol, 
chodníků či laviček, ale ráda bych zmí-
nila kroky, které považuji za nesmírně 
důležité pro to, aby se radnice i úřad co 
nejvíce otevřely vám, občanům a obyva-
telům našeho obvodu. Shrnula bych je 
jedním slovem: transparentnost. Co to v 
praxi znamená? 

Například jsme se rozhodli, že dáme 
větší prostor názorům občanů na jedná-
ních zastupitelstva. Dříve mohli občané 
vystupovat pouze k projednávaným bo-
dům schváleného programu, nyní mají 
možnost v rámci bodu „různé“ pokládat 
své dotazy, připomínky a podněty k  ja-
kémukoliv tématu. Jde o běžnou pra-
xi na zasedáních zastupitelstva města 
Ostravy i kraje, v  našem obvodě však 
donedávna chyběla. Stejně tak od červ-
nové schůze, kdy bylo jednání našeho 
zastupitelstva poprvé streamováno, se 
každé další koná „v přímém přenosu“ a 
sledovat jej můžete on-line. Dalším kro-
kem, kterým se k  vám chceme přiblížit 
a zjednodušit váš přístup k informacím, 
je Mobilní rozhlas. Nedejte se zmást ná-
zvem, jedná se o zasílání informací od 
obce prostřednictvím SMS, e-mailů nebo 
aplikace. Tuto platformu pro moderní a 
efektivní komunikaci s občany už v naší 
republice využívá více než 500 obcí a 
měst a nás těší, že jsme se mezi ně tento 
měsíc zařadili i my. 

S  větší transparentností souvisejí také 
nové zásady pro poskytování dotací a pe-
něžitých darů Nyní chceme dotace posky-
tovat cíleně podle potřeb rozvoje obvodu, 
tak abychom podpořili konkrétní akce i 
celoroční činnosti, které přispívají k obo-
hacení všestranného života občanů nejen v 
oblastech sportu a kultury, ale také napří-
klad vzhledu obvodu či sociálních služeb.

O našich záměrech v  oblasti investic, 
podpory bydlení, veřejné zeleně a dal-
ších vás budeme informovat hned zkraje 
nového roku. Například již teď jsme se 
zaměřili na byty a jsme připraveni více 
investovat do jejich oprav. V  každém 
případě chci zdůraznit, že na oživení 
a budoucí podobě centra budeme úzce 
spolupracovat s  městem a podpoříme 
také smysluplné projekty privátních in-
vestorů. 

Za celé vedení radnice vám přeji krás-
né Vánoce a úspěšné vykročení do roku 
2020. 

Zuzana Ožanová, starostka
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ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

KOUZLO OKAMŽIKU

Listopadové uzavírky silnic v našem obvodě 

Zaměstnanci úřadu bojovali o pohár starostky

Ulice Úsek 
komunikace

Doba  
uzavírky 
od – do

Investor Druh 
uzavírky Stavba (práce) 

Čs. legií Poštovní – Tyršova 15. 7.–31. 12.
statutární město 

Ostrava
úplná

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace  
na ulici Čs. legií a nám. Msgre Šrámka 

Palackého
Na Mlýnici –  

E. Krásnohorské
1. 10.–20. 12.

Beskydská stavební 
a.s.

částečná
Rekonstrukce a výstavba objektu  

domova Slunovrat

Pracovníky technických služeb žádné 
roční období nezaskočí

V areálu technických služeb je již navezeno 400 tun posypové soli.

Týden žížalího projektu  
v mateřince Blahoslavova 

Ke světovému dni Ekoškol se připojila  
ZŠ Gen. Píky i ZŠ Nádražní

Děti z  Mateřské školy Blahoslavova 
měly možnost nahlédnout pod poklič-
ku kompostování. A to doslova díky 
kalifornským žížalám zakoupeným 
v rámci projektu „Co se stane když…“. 
Společnost OZO Ostrava totiž již po-
třetí finančně podpořila Mateřskou 
školu Blahoslavova, tentokrát v  rámci 
Tematických výzev 2019 „Nový život 
starým věcem“, kdy díky její podpoře 
došlo ve školním roce 2019/2020 k za-
koupení vermikompostéry s  kaliforn-
skými žížalami.

Žížaly ve vermikompostéru zpra-
covávají bioodpad, který se ve škol-
ce každý den vytvoří. Děti mohou 
pozorovat celý proces zblízka a 
objevovat tak zákonitosti přírody. 
Mateřská škola věnovala žížalímu 
projektu týden, během kterého se 
děti dozvídaly více o světě žížal, 
vytvářely různé tematické výrobky, 
výzdobu a také se naučily nové bás-
ničky, písníčky i tanečky. Jménem 
mateřské školy za veškerou pomoc 
děkujeme.

ZŠ Nádražní obhájila titul Ekoškola 
již třikrát, proto se vedení Ekotýmu 
letos rozhodlo oslavit světový den Eko-
škol, který připadá na listopad, společ-
ně s dalšími školami, a to se ZŠ Litovel, 
ZŠ a MŠ Hrabová a ZŠ Hulín. Bylo to 
krásné a inspirativní setkání čtyř škol 
v  Ostravě. Účastníci mimo jiné nato-
čili i společné video, kterým ostatním 
ekoškolám dali vědět, co si myslí, co je 
společně trápí na stavu dnešního envi-
ronmentálního prostředí a co by změ-
nili, kdyby měli neomezenou moc.

Další školou, která se připojila 
k  oslavám mezinárodního programu 
Ekoškola, byla i ZŠ Gen. Píky, která 
uspořádala projektové dopoledne plné 
různorodých aktivit v duchu zlepšová-

ní životního prostředí. Žáci provedli 
například analýzu a sestavili plán, jenž 
jim v každodenním životě pomůže re-
alizovat kroky vedoucí k  ekologizaci 
provozu školy. A protože aktuálním 
tématem dnešní společnosti je šetrná 
spotřeba, výroba a dovoz potravin, za-
mýšleli se účastníci tohoto projektové-
ho dne také nad možnostmi, které po-
skytuje naše krajina. Žáci si ve třídách 
připravili zdravé pokrmy a diskutovali 
o důležitosti využívání lokálních zdro-
jů. A na závěr uspořádal ekotým školy 
soutěž ve sběru papíru, vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií, aby pou-
kázal na nutnost šetření přírodními 
zdroji. Zapojili se nejen žáci, ale i ši-
roká veřejnost. 

Svatomartinské trhy přilákaly do centra opět mnoho lidí. Na své si zde přišly i děti, 
pro které byly připraveny kreativní dílny i slavnostní lampionový průvod. Ohlédněte 
se společně s námi prostřednictvím fotografií za těmito krásnými okamžiky.

Pracovníky 
Technických 
služeb Morav-
ská Ostrava a 
Přívoz může-
me vidět po 
celý rok na 
nejrůznějších 
místech cen-

tra města – čistí ulice, zametají chod-
níky, hrabou listí, sečou trávu, kácejí 
stromy, sadí květiny a keře, opravují 
lavičky a další mobiliář, pečují o chod 
fontán, sypou ulice solí, když mrzne, 
odhrabávají sníh, ale chystají také vá-
noční výzdobu. O tom, co vše tito lidé 
zajišťují, jsme si v polovině listopadu 
povídali s ředitelem technických slu-
žeb Petrem Smoleněm.

„Listopad je u nás ve znamení pod-
zimního úklidu, kdy ve dvou fázích od-
klízíme listí, a to na zelených plochách 
i na komunikacích a chodnících,“ říká 
Petr Smoleň a pokračuje: ,,V průměru 
odvezeme každý rok 200 až 250 tun lis-
tí. Třetí fáze nás paradoxně čeká až na 
jaře před prvním kosením trávy, kdy 
sklízíme listí, které padá ze stromů až 
v  prosinci. Úklid zelených ploch řeší 
naše provozovna veřejné zeleně s  30 
lidmi a šesti samohybnými mechanis-
my a několika fukary, komunikace a 
chodníky uklízejí zaměstnanci provo-
zovny ručního čištění a dopravy, kte-
rých je společně s  pracovníky veřejně 
prospěšných prací a pracovníky pro-
bační služby denně v  ulicích zhruba 
čtyřicet. A to po celý rok. K práci vy-
užívají čtyři samosběrné vozy a uli-
ce čistí podle rajonů, v  každé lokalitě 
Moravské Ostravy a Přívozu se objeví 
alespoň jednou za týden. Výjimkou je 
měsíc duben, kdy odstraňujeme ná-
sledky zimy a provádíme intenzivnější 
čištění. Během roku odklidíme z ulic a 
zelených ploch celkem 700 tun biolo-
gického odpadu v podobě listí a trávy.“

K povinnostem technických služeb 
patří i zónové čištění. Co to obnáší?

„Zónové čištění probíhá čtvrtým ro-
kem. V letošním roce jsme tak vyčistili 
65 ulic způsobem jiným, než je běžný. 
To znamená, že jsme uklízeli i na těžko 
přístupných úsecích z  důvodu celoroč-
ně zaparkovaných aut a prováděli jsme 
ruční i strojní čištění, škarpírku, úpra-
vu průchozích profilů a ořezy stromů a 
zároveň jsme čistili také dešťové kanály, 
kterých máme na našem území několik 
tisíc. V rámci zónového čištění jich vy-
čistíme zhruba 700, jde o ty, které jsou 

normálně nepřístupné. Bohužel, v  po-
slední době ztrácí toto čištění efekt. I 
když dlouho dopředu avizujeme, že 
v  určitém úseku nesmějí auta stát, še-
desát procent vozidel tam zůstane. 
Akce totiž neprobíhá represivní formou 
v  součinnosti s  policií a my nemáme 
možnost stojící auta odtáhnout. Přijede 
sem skupina pracovníků s  potřebnou 
technikou a výsledek není ani zdaleka 
takový, jaký by měl být. V  tuto chvíli 
řešíme, jak toto čištění realizovat v bu-
doucnu.“ 

Podzim však končí, jak se připravu-
jete na zimu?

„Tu samozřejmě nepodceňujeme. 
V posledních třech letech jsme spotře-
bovali ročně asi 500 až 600 tun posypo-
vé soli. V současné chvíli je deponová-
no ve skladovacích prostorách 400 tun 
materiálu. Jakmile se místo v průběhu 
zimy uvolní, materiál opět doplníme 
dalšími 400 tunami soli. Její trvanli-
vost je tři roky, takže přebytek můžeme 
vždy využít později. Nikdy ale nevíme, 
jaká zima nás čeká a musíme být při-
praveni. Například v zimě 2012/2013 
jsme spotřebovali mimořádně 1400 
tun posypového materiálu. Co se týká 
zaměstnanců, na ranní směně udržuje 
zhruba 150 km chodníků, 60 km cest, 
205 přechodů pro chodce a 60 čekáren 
a další veřejné plochy denně v průměru 
90 lidí. Zároveň už od listopadu až do 
konce března máme zimní pohotovost. 
To znamená, že náš dispečink přechází 
do 24hodinového nepřetržitého provo-

zu a pohotovost mají i posádky vozi-
del. Dokud však nezačne zimní počasí, 
využíváme tyto zaměstnance pro další 
práce spojené s  vánoční výzdobou a 
zazimováním různých fontán, pítek, 
úklidem závěsné zeleně nebo svozem 
laviček.“

Zmínil jste se o vánoční výzdobě, co 
vše v této souvislosti zajišťujete?

„Vánoční výzdoba je jen část pří-
pravy Vánoc v centru. Už začátkem 
listopadu musíme vždy instalovat 72 
stánků na Masarykovo a Jiráskovo ná-
městí, napojit je na elektřinu a zpro-
voznit tak, abychom je koncem listo-
padu mohli předat k užívání. Letos se 
nám to trochu zkomplikovalo osla-
vami sametové revoluce, takže jsme 
v  první fázi mohli postavit pouze 24 
stánků, zbývající jsme pak mohli při-
vézt až po 18. listopadu, kdy jsme za-
čali i se zdobením umělého stromu na 
Masarykově náměstí a živého stromu 
na náměstí Sv. Čecha. Po slavnostním 
rozsvícení stromu pak v  noci navá-
žíme tavernu, stoly s lavicemi a svě-
telné brány, které zde nemohou být 
1. prosince kvůli velké kumulaci lidí. 
V  průběhu listopadu také postup-
ně umisťujeme osvětlení na fontány, 
sloupy elektrického vedení, chystáme 
ledový strom na Jiráskovo náměstí a 
další. Nově letos budeme mít osvětle-
ní také na hlavním nádraží v Přívoze, 
světelnou bránu v Husově sadu a svě-
telný strom s  pamětí i brány budou 
také na náměstí Dr. E. Beneše.“

Badmintonový turnaj smíšených dvojic o 
putovní pohár starostky městského obvodu All 
MOaP Open 2019, který se uskutečnil v pátek 
1. listopadu v prostorách Trojhalí Karolina, má 
své vítěze! Ve finálových bojích porazila dvo-
jice Marcela Doležalová–Michal Sněhota tým 
Tamara Svěntková–Marek Plinta. Třetí místo 
vybojoval pár Petra Papalová–Zbyněk Baláž. 
„Jednalo se již o druhý ročník tohoto turnaje, 
kterého se tentokrát zúčastnilo 42 zaměstnanců 
Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz,“ říká starostka Zuzana Ožanová a dodá-
vá, že dvojice, náhodně rozlosované před tur-
najem, se utkaly ve třech skupinách o postup 
do vyřazovací fáze. Za vedení radnice se akce 
zúčastnil místostarosta Rostislav Řeha.

Čtyřhodinového zápolení, v  rámci něhož 
bylo odehráno 79 zápasů, zkonzumováno 17 
kilogramů banánů (112 kusů), čtyři a půl kila 
mandarinek, tři a půl kila hroznového vína a 
tři a půl kila jablek, se zúčastnili zástupci všech 
odborů úřadu i vedení a dorazili i fanoušci  
z řad nehrajících kolegů. Veškeré náklady na 
turnaj byly hrazeny z  reprezentačního fondu 
vedení centrálního obvodu. 

Vítězná dvojice Marcela Doležalová z majetkového odboru  a Michal Sněhota 
z odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit si z turnaje od-
vážela putovní pohár starostky. 

Setkání čtyř ekoškol v Ostravě, které uspořádala ZŠ Nádražní, bylo velmi inspirativní.
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Připomněli jsme si Den veteránů

Vzpomínkové akce v Komenského sadech se zúčastnila starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzana Ožanová 
(fotografie vlevo) v doprovodu místostarostů a místostarostek.

Zástupci Armády České republiky, 
představitelé státní správy a samosprá-
vy, hrdinové, vzácní hosté a veřejnost si 
v Komenského sadech v Ostravě připo-
mněli významné výročí. Den válečných 
veteránů. Ten připadá právě na 11. lis-
topad a slaví se celosvětově. V  České 
republice si ho připomínáme od roku 
2001. 

Vzpomínkové akce k uctění památ-
ky žijících i padlých veteránů všech 
válečných konfliktů světa se zúčast-
nili i všichni členové nejvyššího ve-
dení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v  čele se starostkou 
Zuzanou Ožanovou. Doprovázeli ji 
místostarostky Valentina Vaňková a 
Alena Pataky a místostarostové David 

Witosz a Rostislav Řeha. Den váleč-
ných veteránů připadá na 11. listopad 
symbolicky, neboť toho dne roku 1918 
bylo ve vlakovém vozu na území Fran-
cie podepsáno příměří mezi Spojenci 
a Německem, jímž byly na západní 
frontě ukončeny boje 1. světové války. 
Symbolem Dne veteránů se stal květ 
vlčího máku. 

Moravská Ostrava a Přívoz přichází s efektivní 
a moderní službou pro komunikaci s občany

Děti a pedagogové z mateřinek pod jednou střechou

Pokračování ze str. 1
To a mnohem více získáte jednodu-

chou registrací ZDARMA:
■  Přes mobilní aplikaci Mobilní roz-

hlas dostupné na platformách iOS i 
Android

■  Přes webovou stránku www.moap.
mobilnirozhlas.cz

■  Vyplněním registračního letáku a 

předání na Úřadu městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz, který 
bude dostupný na radnici městského 
obvodu a dalších kontaktních mís-
tech
Mobilní rozhlas ale přináší spoustu 

dalších funkcionalit, se kterými vás bu-
deme postupně seznamovat. Věříme, že 
jeho přínos oceníte a tímto krokem se 

nám podaří zlepšit a zrychlit komuni-
kaci s vámi. Doufáme, že díky tomuto 
novému systému už nepřijdete o žádné 
důležité informace o dění v našem cen-
trálním obvodu a umožní vám zapojit 
se do jeho správy.

Zapojte se do efektivní a moder-
ní komunikace s  vaším úřadem 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Projekt „Pod jednou střechou“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973) je spolufinancován z prostředků Fondu mikro-
projektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Od září do listopadu se uskutečnily hned tři velké akce reali-
zované prostřednictvím projektu Pod jednou střechou spolufi-
nancovaného z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v 
Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko. Projektu, který se koná od 1. srpna do 31. 
prosince, se účastní dvě mateřské školy našeho obvodu – MŠ 
Lechowiczova a MŠ Šafaříkova – a jedna polská mateřská škola 
Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej z Głubczyc.

První plánovaný zářijový víkend patřil pedagogům, kteří 
se vydali do hotelu v Horní Lomné, kde byli v průběhu po-
bytu seznámeni lektorkami galerie Plato s filozofií a formami 
současného umění. Říjnový víkend patřil dětem ze všech tří 
mateřinek. Vydali se společně do Stajni na Warszawskiej w 
Głubczycach. Program byl zaměřen na tradice, tradiční umě-
ní a řemesla, která jsou typická pro oblast Głubczyc a okolí. 
Děti se seznámily s některými řemesly, jako jsou kovář, stolař, 
malíř, hrnčíř, lidová umělkyně. Řemeslníci mrňouskům prá-
ci ukázali a nechali je i vše si vyzkoušet a vytvořit si vlastní 
výrobek.

Vrcholem tohoto projektu bylo společné listopadové setká-
ní dětí a pedagogů zmíněných mateřských škol v galerii PLA-
TO, kde se rozdělili do osmi smíšených skupin a společně 

poznávali prvky současného umění, a to i prakticky. Vyzkou-
šeli si experimentální kresbu tužkou vedením ruky kamaráda 
při malování na společně domluveném námětu, upekli povi-
dlové trojhránky, vytvořili japonské zahrádky, živé sochy, a 
nakonec si po poslechu příběhu vytvořili vlastní pohlednice. 

Děti z českých i polských mateřinek si společné tvoření v galerii 
PLATO patřičně užily.

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA

RADNICE INFORMUJE

Památník osvobození Rudou armádou

Obvod vydal kalendář pro rok 2020

Bezpečnost v obvodu řešíme  
na pravidelných schůzkách s policií

Tentokrát se podíváme do Komen-
ského sadů, a to na monumentální pa-
mátník osvobození Rudou armádou, 
který je národní kulturní památkou. 
Jde o dílo z  roku 1947 vzniklé na zá-
kladě soutěže, navržené akademic-
kým sochařem Karlem Vávrou (který 
žil většinou v  Ostravě) a dokončené 
brněnským sochařem Konrádem Ba-
brajem. Je tvořeno mohylou s  rudou 
hvězdou, vojákem ukazujícím dělní-
kovi „směrem na západ“ lepší budouc-

nost a hrobkou (656 sovětských vojá-
ků, 5 československých tankistů a 9 
padlých civilistů) s reliéfy Boj a Oběť. 
Tento památník je nedílnou součástí 
Ostravy, připomínkou těžké váleč-
né doby a hrdinství nejen padlých, a 
je velmi smutné, že jsme svědky jeho 
zneuctění, tak jako tomu došlo v  ne-
dávné době.

(zdroj: ostravskesochy.cz, Jakub Ivánek)
Lukáš Jansa, radní pro oblast 

veřejného prostoru a architektury

Památník hrdinů 

Pro příští rok vydal městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz kalendář, 
na jehož vzniku se podíleli studenti 
Střední umělecké školy Ostrava. Listy 
kalendáře věnované jednotlivým mě-
sícům představují významné budovy v 
Moravské Ostravě a Přívozu a nabíze-

jí pohled i do jejich interiérů. Snímky 
pořídili studenti oboru fotografie a mé-
dia pod odborným vedením Tomáše 
Macíčka. Vydáním kalendáře radnice 
podpořila tvorbu mladých výtvarníků 
střední školy sídlící v našem obvodě na 
ulici Poděbradově.

Každý měsíc, s  výjimkou letních 
prázdnin, se na radnici schází vede-
ní obvodu (starostka, místostarostové 
a místostarostky), tajemnice úřadu a 
vedoucí některých odborů se zástup-
ci Městské policie Ostrava (MPO) a 
Policie ČR, aby společně vyhodnotili 
bezpečnostní rizika na území Morav-
ské Ostravy a Přívozu. Na pravidelných 
jednáních se zástupci emergenčních 
složek se řeší podněty, které přicházejí 
jak od účastníků schůzek, tak od obča-
nů obvodu.

Nejčastěji jsou na programu stíž-
nosti, které se týkají hluku a špatného 
parkování, v poslední době se v centru 
rozmáhá také jízda na kole po chod-
níku. Dalším tématem, o němž pro-
bíhají intenzivní jednání, je například 
umístění dalších kamer v oblasti zad-
ního Přívozu a zvýšený dohled policie 
v  rizikových lokalitách. „Z nedávné 
doby pochází například stížnost ZŠ na 
Nádražní 117, kde docházelo k opako-
vanému vniknutí na hřiště v oploceném 
areálu školy, i když je škola vybavena 
čidly a kamerami,“ říká místostarostka 
Valentina Vaňková. „Situaci se rychle 
podařilo vyřešit díky častější přítom-

nosti hlídek městské policie a vyvěšení 
tabulky na plot s informací, že areál je 
monitorován kamerami a je napojen 
na centrální pult ochrany,“ pokračuje 
místostarostka Vaňková. „Příkladná 
byla také vzájemná spolupráce s MPO 
a Policií ČR při povodních v  květnu 
letošního roku, kdy došlo k  zatopení 
cesty na Havlíčkově nábřeží za Černou 
loukou. Naše technické služby ve spo-
lupráci s  Ostravskými komunikacemi 
pak zajistily úklid této lokality.“ Vedení 
obvodu usiluje i o umístění bezpeč-
nostních kamer v Komenského sadech 
u památníku Rudé armády, který v říj-
nu poničili vandalové červenou ole-
jovou barvou. Odborné čištění, které 
provedla specializovaná firma, trvalo 
pouhé dva dny. Nejsložitější bylo sa-
motné dočišťování, protože se barva 
nacházela ve spárách a různých záhy-
bech na dvojsoší, umístěné uprostřed 
památníku. Ruku k dílu přiložily i 
Technické služby Moravská Ostrava a 
Přívoz, které památník po dobu prací 
oplotily, opatřily plachtou a dovážely 
potřebnou vodu. Památník je už opět 
v původním stavu a je z něj důstojné 
pietní místo.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři, máme tady prosinec, 

poslední měsíc v roce. V tomto období 
se většinou zamýšlíme nad tím, co nám 
daný rok přinesl či odnesl. Já osobně 
z  role občana městského obvodu a za-
stupitelky vnímám rok 2019 jako rok 
přešlapování na místě, ztrátu transpa-
rentnosti, otevřenosti a kontaktu vedení 
s občany. Styl vedení a řízení radnice se 
začíná vracet tam, kde byl před naším 
nástupem na radnici. Na druhé straně 
jsem ráda, že vedení pokračuje v projek-

Každý desátý člověk v  ČR žije pod 
hranicí chudoby, průměrná domácnost 
má 2,1 členů, takže se tento problém 
týká každé páté domácnosti v  ČR. 26 
nejbohatších lidí na světě vlastní stejný 
majetek jako polovina lidí na světě (3,8 
miliardy lidí) a bohatí bohatnou a chudí 
ještě více chudnou. To jsou děsivé sta-
tistiky a špatná vizitka současného reži-
mu, ve kterém žijeme. V této hrůze má 

stále větší význam solidarita a pomoc 
potřebným. Svou důležitou roli musí 
mít i obec. Náš obvod má dvě sociální 
služby – pečovatelskou a odlehčovací. I 
z osobní zkušenosti vím, že pracují vel-
mi dobře a profesionálně. Není to lehká 
práce a rád bych všem zaměstnancům 
těchto služeb za jejich práci poděkoval. 
Vážíme si práce, kterou pro náš obvod 
děláte. Děkujeme.  Jan Havelka, KSČM

tech a akcích, které jsme zavedli, přesto-
že před volbami mnohé kritizovali. A i 
díky tomu věřím, že se s mnohými z vás 
potkám a pozdravím na tradičních vá-
nočních trzích v centru města. Na chvíli 
tak zapomeneme na předvánoční shon, 
uděláme si chvilku na setkání s rodinou, 
přáteli, známými u teplého punče a na-
sajeme atmosféru Vánoc.

Krásné Vánoce a PF 2020 přeje Pet-
ra Bernfeldová a celé hnutí Ostravak 
MOaP
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NA KOLE BEZPEČNĚ

VOLNÉ BYTY 

Masarykovo nám. 3/3 – prodejna – 166,17 m2

28. října 105/15 – prodejna   125,29 m²

28. října 106/18 – prodejna   38,4 m²

30. dubna 2938/3 – prodejna  77,95 m²

30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře  226,38 m²

Českobratrská 113/22 – prodejna  78,8 m²

Nádražní 1110/44 - kanceláře  162,66 m²

Přívozská 1787/30 - restaurace 156,72 m²

Puchmajerova 489/7 – prodejna  313,79 m²

Reální 1859/4 – prodejna   118,79 m²

Tyršova 1703/22 - prodejna  83,96 m²

Tyršova 1775/28 - prodejna   263,76 m²

Výstavní 2593/1 – prodejna  149,29 m²

VOLNÉ GARÁŽE K PRONÁJMU
Sokolská 2443/42    18 m²

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

BLIŽŠÍ INFORMACE 

A PROHLÍDKY  

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Náš obvod zkrášlí růže i nové stromy

I při jízdě na kole je důležité předvídat 

V říjnu pracovníci Technických služeb Moravská Ostrava 
a Přívoz vysadili na pozemcích obvodu 800 růží! Velkokvěté 
a malokvěté růže našly svá místa v lokalitách ulice 28. října, 
parku Milady Horákové, Bezručově sadu, Smetanově ná-
městí a Komenského sadech. Výsadbu provádějí pracovníci 
Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz dvakrát roč-
ně, na jaře a na podzim. Doplňují tak růže, které vlivem kli-
matických podmínek uhynuly nebo byly odcizeny. Už teď se 
tak můžeme těšit až nám na jaře tyto krásně rozkvetlé květiny 
zpříjemní všední i sváteční dny. 

Další zeleň přibyla také ve Zborovské ulici v centru Ostra-

vy, kde bylo nově vysázeno 39 stromů. Pracovníci technických 
služeb jimi nahradili nemocné dřeviny, které napadla houbo-
vá choroba. V polovině listopadu byly na záhony položeny i 
kobercové trávníky a následně byla ke stromům nainstalová-
na speciální čidla, která budou v testovacím režimu sledovat 
půdní podmínky. „Díky sondám pak dostaneme v internetové 
aplikaci detailní informace o tom, jak nejlépe o stromy pečovat. 
Pokud se tato technologie osvědčí, uvažujeme s jejím rozšířením 
i v jiných vhodných lokalitách, kde budou probíhat výsadby no-
vých stromů v našem centrálním obvodu,“ vysvětlil důvod zabu-
dování sond místostarosta centrálního obvodu Rostislav Řeha.

Během letošního roku se díky do-
stupnosti sdílených kol v ostravských 
ulicích výrazně zvýšil počet cyklistů. 
Stejný nápor očekáváme i v  příštím 
roce. Přicházíme zde proto s dalším 
dílem informací o bezpečnosti pro-
vozu.

Ohleduplnost a předvídavost – K 
ostatním účastníkům silničního pro-
vozu by se měl cyklista chovat tak, jak 
si představuje, aby se ostatní chovali 
k němu. Nelze však spoléhat na okolí. 
Důležité je předpokládat, že všichni 
kolem mohou kdykoli chybovat. Je 

potřeba předvídat a bezhlavě nevjíždět 
tam, kam není vidět. Nezbytné je dávat 
pozor na přijíždějící a předjíždějící vo-
zidla.

Důležité je komunikovat – Změna 
směru se s časovým předstihem ozna-
muje paží. Obzvlášť při odbočování 
vlevo je nutné se ujistit, že to ostat-
ní zaregistrovali. Teprve potom lze 
provést potřebný manévr. Důležité je 
sledovat stav vozovky, koleje, příčné 
prahy či mříže kanálů a případně se 
jim včas vyhnout, vždy však s ohle-
dem na bezpečnost vlastní i ostat-

ních. Za jízdy se nevyplácí poslech 
hlasité hudby, telefonování či psaní 
esemesek.

Místo je na pravém kraji – Na vo-
zovce i na stezce se jezdí vpravo, přitom 
se dodržuje bezpečný odstup od překá-
žek, zejména od parkujících aut. Nutné 
je sledovat i vozy, které zastavily, nebo 
zastavují, především jejich otvírající se 
dveře a vystupující osoby.   Ve skupině 
se jezdí za sebou a s rozestupy. Vyjížďka 
na silnici není jízda v pelotonu.

Vzniklo ve spolupráci se společností 
Besip.

V  listopadu absolvovali senioři 
z městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz exkurzi s degustací v Pi-
vovaru Ostravar v  Hornopolní ulici. 

Tentokrát přinášíme hned dvě po-
děkování pracovnicím pečovatelské a 
odlehčovací služby městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Chtěli bychom vyjádřit poděkování 
za možnost využití odlehčovacích slu-
žeb. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli 
letos jet na ozdravný pobyt všichni, 
kteří se staráme o naše dvě mamin-
ky – paní Klímkovou a Tomečkovou, 
rozhodli jsme se poprvé využít této 
možnosti. S určitými obavami jsme ty 
naše babky připravovali na jejich po-
byt u vás, ale musíme říct, že hlavně 

díky vstřícnosti tamního personálu a 
příjemnému prostředí, jsme se mohli 
každý večer po telefonu přesvědčit, že 
je všechno v pořádku. To nám potvr-
dily i po příjezdu, cítily se jako na do-
volené a my jsme měli opravdu klidné 
svědomí, že jim nic nechybí a je o ně 
dobře postaráno. Ještě jednou chceme 
poděkovat za to, že existujete – je to 
pro nás opravdu velká pomoc, kterou 
určitě budeme chtít využít i v budouc-
nosti.

 Burschiková, Maslonková 
 a manželé Tomečkovi

Blíží se konec roku, svátky vánoční, 
tedy čas obdarování, díků a také bilan-
cování. Dovolte mi, abych jménem ro-
diny, zejména však jménem naší téměř 
stoleté maminky,  vaší klientky, vyjád-
řila velké uznání a poděkování celému 
kolektivu pracovnic pečovatelské služ-
by městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz za velmi nelehkou a nároč-
nou práci. Jak jsem měla možnost po-
soudit, tak všechny zdejší pečovatelky 
neberou svou práci jako  zaměstnání, 
ale jako poslání.  Velmi nám pomoh-

ly i v nelehkém období po úrazu naší 
maminky s  tím, abychom ji nemuseli 
přemístit z  jejího domácího prostře-
dí.  Sama jsem invalidní, proto umím 
posoudit, jak bezmocně se v tak složi-
tých situacích člověk cítí. Na takovou 
pomoc se nezapomíná. Těžko se ale 
vyzdvihuje, která práce pečovatelské 
služby  je nejdůležitější, přesto musím 
zvlášť právě pečovatelkám. Zaslouží si 
velké poděkování a úctu, neboť jsou to 
právě ony, které jsou v každodenním 
kontaktu s klienty.  Dcera klientky

Po dvou letech intenzivních prací 
je veřejnosti přístupný Ostravský di-
vadelní archiv. Kdokoliv si teď může 
vyhledat údaje o repertoáru všech čes-
kých profesionálních divadel v  Ostra-
vě. Archiv má webovou adresu  www.
divadelniarchiv.cz. Informační data-
báze obsahuje název inscenace, jméno 
autora titulu i členů inscenačního týmu 
a herecké obsazení (včetně alternací), 
datum a místo premiéry, údaje o re-
prízách či derniéře, ohlasy z dobového 

tisku, kritiky a další dostupné údaje. A 
to u všech inscenací Národního diva-
dla moravskoslezského, Divadla Petra 
Bezruče, Divadla loutek Ostrava, Ko-
morní scény Aréna i nově vzniklého 
Divadla Mír – od jejich vzniku až do 
současnosti. Systém umožňuje vyhle-
dávání nejen podle autora či názvu in-
scenace, ale také podle divadel i jejich 
scén. Město na projekt uvolnilo téměř 
dva miliony korun, což pokrylo tech-
nické a personální náklady.

Prohlídka byla organizovaná pro dvě 
skupiny po 18 osobách a všichni si 
tuto poslední letošní společnou akci 
moc užili. 

V pivovaru se seniorům líbilo

Poděkování vždy zahřeje u srdce…

Historie ostravských divadel  
na jednom místě

Miliarda putuje do regionu  
na výměnu kotlů

První český mistr světa v kickboxu!

Pracovníci technických služeb na podzim sadili stromy i květiny.

Zájezd se uskutečnil v rámci projektu 
Podpora volnočasových aktivit seniorů 
v MOaP v roce 2019, který je podpořen 
dotací z Moravskoslezského kraje.

Ostravský rodák z klubu Hamr v  Moravské Ostravě a Pří-
vozu se stal mistrem světa v kickboxu! Ve finále tohoto šampionátu 
porazil teprve devatenáctiletý Václav Sivák v disciplíně WAKO – K1 ka- 
zachstánského protivníka Tlemissova a stal se historicky prv-
ním mistrem světa v kickboxu z České republiky!

Ve třetí výzvě kotlíkových dotací původně vyčlenilo mini-
sterstvo životního prostředí pro zájemce z Moravskoslezské-
ho kraje 500 milionů korun. Tyto peníze by nepokryly ani 
polovinu žádostí, které krajský úřad v  květnu přijal. Minis-
terstvo nyní posílá do našeho regionu další půl miliardy ko-
run. Díky tomu na kotlíkovou dotaci dosáhne zhruba 8 tisíc 
žadatelů – a to je dobrá zpráva také pro obyvatele Ostravy a 
samozřejmě i našeho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kte-
ří výměnou kotle za nízkoemisní přispějí k tomu, aby se nám  
v našem městě  lépe dýchalo. 

Moravskoslezský kraj přispívá ze svého rozpočtu ke každé 
dotaci 7 a půl tisíce korun, město Ostrava pak dalšími 10 ti-
sícovkami.

Rozmístění kontejnerů  
na velkoobjemový odpad

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny, je pouze ori-
entační. Z důvodu momentálního stavu v daný den (parkující vozidla, stavební 
práce aj.) mohou být kontejnery přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené 
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou rozváženy v době od 7 do 14 hod. a odvá-
ženy následující den rovněž v těchto hodinách. 
9. 12.  Nedbalova 10, Šalamounská 4, Výstavní 45, Zelená 55, Foerstrova 27–29, 

Gajdošova 11, Gajdošova 29–31, Havířská 16, Hornická 65, Hornická 78, 
Na Široké 25–27, Gajdošova 6. 

10. 12.  Na Široké 8, P. Křičky 1, 19–21, 26 a23, Sportovní 16, Vítkovická 14–16, 
Vítkovická 6, Poděbradova 63, Bieblova 3, Nádražní 73, Poděbradova 60.

11. 12.  Engelmüllerova 4 a 14, Mánesova 9, Mariánskohorská 17, Křižíkova 13–
17, Křižíkova 8, Nádražní 60, Ostrčilova 17, Slavíčkova 5–7, Sokolská tř. 
69–71, Verdunská 5–7, Živičná 12.

12. 12.  Mariánskohorská 3, Maroldova 4, Na Bělidle 1, Sokolská tř. 76, Arbesova 
3, Gebauerova 12, Muglinovská 1, Špálova 20, Vítězná 6–8, Sokolská tř. 
42, Zakrejsova 8, Sokolská tř. 82.

Další rozmísťování bude na jaře 2020.




