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Jaká bude budoucnost soch
Špinarové a Janáčka?
Rada městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz schválila na svém zasedání 8. dubna 2019 další kroky týkající se budoucnosti soch Věry Špinarové
a Leoše Janáčka v centru města.
Autorem obou soch je uznávaný sochař David Moješčík, který má v Ostravě velmi kvalitní sochu „Levitace“
před nádražím ve Svinově. Pokud autor
podepíše smlouvu, která prodej, respektive přemístění soch, umožní, pak
bude socha Věry Špinarové nabídnuta
k prodeji prostřednictvím aukční síně
a socha Leoše Janáčka přemístěna na
důstojnější místo. Dosavadní smlouva,
kterou bývalé vedení radnice s autorem
uzavřelo, totiž městský obvod neopravňuje s uměleckými díly jakkoliv nakládat, ačkoliv předchozí vedení utratilo
více než 1,2 mil. Kč z veřejných peněz.
Rozhodnutí rady odráží stanoviska odborníků a rada chce realizovat tento
postup v součinnosti s autorem uměleckých děl. Sedm předních odborníků
z celé ČR na veřejný prostor se shodlo
na problematičnosti soch a zejména
jejich umístění. Ve vztahu k oběma sochám zaznělo kromě jiného „Socha je
zosobněním pomníkové koncepce à la
19. století, v níž je hlavním kritériem
fixace vnější vizuální podoby dané osobnosti… bez ambic dotknout se jiným než

ryze popisným způsobem podstatných
stránek odkazu připomínané osobnosti… Před určením umístění díla neproběhla kvalitní, soustředěná rozprava za
účasti zadavatele a odborné veřejnosti…
Z hlediska kreativity uměleckého přístupu, je možné ho posoudit jako neinvenční
a povrchní…“ K soše Janáčka zaznělo: „…názorná ukázka „turely“
(turistického realismu) v praxi. Realizace se vyznačuje zcela konvenčním pojetím bez výraznější přidané
hodnoty… Sezení bronzové figury na
náměstích je současné sochařské klišé
a nadužívaná strategie, která nijak neobohacuje místně specifickou kvalitu.
Génius Janáčkova formátu by si jistě zasloužil odvážnější výtvarné řešení, které
by odpovídalo jeho experimentálnímu
a avantgardnímu pojetí tvorby.“
Rada městského obvodu přistoupila
k řešení obou soch dle mého názoru
velmi zodpovědně a je nyní na sochaři Davidovi Moješčíkovi, zda umožní
realizovat schválený a odborníky doporučený postup. Věřím, že v budoucnosti již nedojde k umístění umění do
nejcennějšího veřejného prostoru bez
diskuze s odbornou veřejností a bez
soutěže.
Lukáš Jansa, radní pro oblast
veřejného prostoru a architektury

Vzpomenuli jsme osvobození
města Ostravy

Stromům v obvodu
dáme „rodokmen“
V Komenského sadech se 30. dubna uskutečnilo vzpomínkové setkání věnované
74. výročí osvobození Ostravy. Hold osvoboditelům vzdala také starostka našeho
městského obvodu Zuzana Ožanová (na fotografii uprostřed) a místostarostové David Witosz a Valentina Vaňková. Ostrava byla osvobozena 30. 4. 1945.

Moravskoslezský kraj podpoří malé a střední podnikatele
Podnikatelé si mohou zažádat
o speciální ,vouchery´, které jim pomohou v jejich činnosti. Dotační program na podporu malých a středních
podnikatelů připravil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava
(MSIC).
„To, že jsme společně se statutárním
městem Ostravou založili MSIC, považuji za trefu do černého. Inovační
centrum je skvělým zázemím pro talentované lidi, kteří se nebojí mít odvážné nápady a vize. Je to prostor ideální pro rozvíjení nejrůznějších inovací
a podnikatelských záměrů. Úspěšné
podnikání je pro rozvoj našeho regionu

klíčové,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Velmi si cením příkladné spolupráce kraje a města
a věřím, že finanční prostředky z dotačního programu pomohou nadaným
a odvážným podnikatelům také z našeho městského obvodu,“ dodala starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana
Ožanová.
Kraj celkově přerozdělí 13 milionů
korun, o podporu budou moci žádat začínající podnikatelé i fungující
společnosti. „Podnikatele podpoříme
ve třech oblastech. Začínající nebo
mladé firmy mohou žádat o Start Up
Voucher v hodnotě až půl milionu
korun. Úspěšným žadatelům pomo-

hou nejen peníze, ale také spolupráce
se zkušeným podnikatelem. Fungujícím společnostem pak pomůže InnoBooster Voucher (maximálně 500 tisíc
korun). Díky němu získá firma zkušeného zaměstnance, který posílí tým
v potřebné oblasti při zavádění inovací. TechArt Voucher (až 200 tisíc
korun) a spolupráci se zavedeným
designérem ocení firmy, které připravují nový produkt nebo redesign
nějakého stávajícího výrobku,“ vyjmenoval hejtman kraje Ivo Vondrák.
Moravskoslezský kraj vyhlásil výzvy
na svých stránkách www.msk.cz. Žádosti přijímá krajský úřad od 13. do
17. května.

Starostka MOaP Zuzana Ožanová
a hejtman kraje Ivo Vondrák se shodují
na tom, že úspěšné podnikání je klíčové
pro rozvoj regionu i města.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Senioři, přihlaste
se na zájezd!
V úterý 25. června pořádáme zájezd pro seniory do Prahy. Kapacita zájezdu je 30 osob. Odjezd bude
okolo 5. hodiny ranní vlakem z hlavního nádraží Ostrava, předpokládaný návrat kolem 20 hod. Bude nás
čekat procházka stověžatou Prahou
a komentovaná prohlídka sídla Poslanecké sněmovny PČR. Na zájezd

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

se zájemci mohou hlásit pouze osobně (u manželských párů stačí účast
pouze jednoho z manželů) od středy
22. května 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 hod. a ve čtvrtek od 8 do 14 hod. Každý účastník
(stejně tak manželský pár) může absolvovat nejvýše tři zájezdy v průběhu
roku 2019.

leznete 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. Naleznete ho i na
www.youtube.cz 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.

a ohlašovny, osobně v kanceláři
č. 15 nebo telefonicky na tel. č.
602 782 095 nebo 599 442 812. Pro
zúčastněné děti je připraven dárek
a pamětní listina.

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. Na-

Chcete mít aktuální přehled
o kulturním, sportovním a společenském dění v centru Ostravy? Navštivte webový portál s kalendářem
akcí konaných v Moravské Ostravě
a Přívozu www.kamvcentru.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.
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
název odboru
funkce
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
E
T
M

dlouheprijmeni@ostrava.cz
+420 599 442 000
+420 000 000 000

Milé čtenářky, milí čtenáři,
občané Moravské Ostravy
a Přívozu,
jaro k nám letos dorazilo zase o něco
dříve, místy se dokonce začíná tvářit
skoro jako léto. Klima v našem okolí se
bohužel začíná měnit a my budeme muset změnám náš život ve městě postupně
přizpůsobit. Nebude to zrovna jednoduchá cesta, protože procesy v přírodě
netrvají měsíce, ale roky a desetiletí. My
už dnes tušíme, že hlavním problémem
budoucnosti bude voda, hlavně její obsah v půdě, a největší naši pomocníci
v tomto boji se změnami klimatu jsou
stromy. Dnes kolem sebe ještě pořád
vidíme vzrostlé vysoké listnáče i jehličnany, které byly zasazeny před mnoha desítkami let, ale ty už mají bohužel
svůj produktivní věk téměř za sebou
a nahradit je nebude až tak snadné, neboť v posledních letech bylo zvykem do
města umisťovat spíše stromy menšího
a estetického vzrůstu nebo jen keře na
kmínku. Pro větší stromy prostě nebylo
místo a mnoha občanům dokonce vadily, protože jim stínily do oken.
Na tyto změny se i my chceme v nejbližších letech soustředit. V minulém
čísle zpravodaje jste se mohli dočíst
o plánovaném experimentu s lučními
trávníky, ale to jsou, v porovnání se zbytkem zeleně v našem obvodu, jen jakési
malé oázy přírody. Prvním krokem, který by měl správný hospodář udělat, než
začne řešit problém, je zjištění situace,
a nám dnes bohužel chybí přesné informace o tom, kolik stromů a v jakém
stavu v našem obvodu vlastně máme.
Jiné obvody s pasportizací stromů začaly
už před lety, nás tento krok čeká teprve
nyní. A co si tedy máme pod cizím slovem „pasportizace“ představit? Každý
jednotlivý strom se zaměří do mapy,
krajinářský odborník zhodnotí jeho stav,
jeho perspektivy a navrhne případnou
péči, kterou by měl strom v dalších letech
dostat. Poté my můžeme naplánovat, jak
o stromy budeme pečovat a pomáhat jim.
Výhodou je, že tyto informace můžeme
zároveň nabídnout i vám, takže si takový
„rodokmen“ konkrétního stromu snadno dohledáte a bude vám pak jasné, proč
jsme jej museli pokácet – nebo naopak,
proč jej pokácet prostě nechceme, i když
se tváří „suše“. Pasportizace by měla trvat zhruba dva roky, než se nám ji podaří
dokončit (protože stromů v našem obvodu je více než 15 tisíc!), ale samozřejmě
začneme tam, kde nám to v plánování
péče pomůže co nejdříve. A pasportizací
stromů určitě nekončíme – data potřebujeme, už ať se jedná o byty, chodníky,
městský mobiliář a další. Ale na to už je
náš sloupek poněkud těsný. Snad se mi
aspoň na jeho konec vejde přání, aby
se nám povedlo v brzké době přivést
i náš obvod do 21. století.
Rostislav Řeha, místostarosta
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PRŮVODCE VOLBAMI
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
▶ Kdo může přijít volit
Právo volit má každý občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let. Právo volit má také občan jiného členského
státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR
a do 14. dubna 2019 požádal o zápis
do seznamu voličů. Překážkami ve
výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
▶ Jak prokázat právo volit
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem), nebo totožnost
a občanství jiného členského státu.
Pokud volič nemá platný občanský
Volební okrsek číslo:
Volební místnost:
8001 SPOLEČNĚJEKHETANE, o. p. s.,
Božkova 65
Ostrava
8002 SPOLEČNĚJEKHETANE, o. p. s.,
Božkova 65
Ostrava
8003 Základní škola
Ostrava,
Gebauerova 8
8004

8005

8006
8007
8008
8009

8010

8011

8012

8013
8014

8015
8016

8017

8018

8019
8020

8021
8022

8023
8024

průkaz a nevlastní cestovní pas, může
požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíce od data vydání, a to v úředních hodinách na Magistrátu města
Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava (naproti těžní věži Dolu Jindřich).
O doklad lze mimořádně požádat
i v době konání voleb.
▶ Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do
schránek nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Lístky budou k dispozici i ve
volební místnosti. Občany trvale přihlášené v našem městském obvodu
prosíme o kontrolu, zda mají správně
označenou poštovní schránku, abychom mohli zajistit řádné doručení
hlasovacích lístků.
▶ Jak volit
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek zvolené politické strany. Na něm může zakroužko-

vat pořadová čísla nejvýše u dvou kandidátů, kterým dává přednost.
▶ Seznam voličů
Seznam voličů vede obecní úřad
samostatně a byl sestaven ke dni
14. dubna 2019. Volič, který změní
adresu trvalého pobytu po uvedeném
datu, musí požádat úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení, že byl vyškrtnut z tamního seznamu
voličů. Toto potvrzení musí předložit
buď úřadu v místě nového trvalého pobytu, a to nejpozději 22. května 2019 do
16 hodin, nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební
místnosti.
▶ Voličské průkazy
Voliči trvale hlášení v městském
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat na oddělení matriky
a ohlašovny úřadu městského obvodu o vydání voličského průkazu

Vymezení volebního okrsku:
Přívoz
Hlučínská č. or. 69, Palackého č. or. 50-68 (sudá), 69-107, Božkova, Dobrovského,
Hálkova, Heydukova, Karolíny Světlé, Oderská, Přednádraží, Slovenská, Terezy Novákové,
.
Vinařického (celé)
.Přívoz
.
.
Hlučínská č. or. 3-68, 70, Palackého č. or. 6-47, 49-63 (lichá), Elišky Krásnohorské,
Jaroňkova, Koksární, Křišťanova, Na Mlýnici, Na Náhonu, Na Valše, Podkovářská,
.
Podmolova, Rovná, Úprkova, Žofie Podlipské (celé)
Přívoz, Moravská Ostrava
Muglinovská č. or. 11-41 (lichá), 22, TJ Lokomotiva č. p. 2734, Sokolská třída č. or. 80-100
(sudá), 110-131, Fügnerova, Gebauerova, Hájkova, K Lávce, Korejská, Kosmova,
.
Newtonova, Orebitská, Teslova, Trocnovská (celé)
Církevní základní škola Přívoz
a mateřská škola
Muglinovská č. or. 1, 3, 5, Nádražní č. or. 166-172 (sudá), 186-198 (sudá), 213, 215,
Přemysla Pittra,
Zákrejsova č. or. 3-5, 9, 15-32, Jungmannova, Libušina, Macharova, Na Liškovci,
Ostrava, Jungmannova 3 Na Můstku, sad B. Němcové, Skladištní, Šafaříkova, Špálova, Wattova (celé)
.
Církevní základní škola Přívoz
a mateřská škola
Jirská č. or. 24-34, Mariánskohorská č. or. 2A, 12, 14, Nádražní č. or. 157-197 (lichá), 176,
Přemysla Pittra,
182, 184, Zákrejsova č. or. 6-12 (sudá), Arbesova, Hlávkova, Chopinova, nám. Svatopluka
Ostrava, Jungmannova 3 Čecha, U Tiskárny (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Mánesova č. or. 5-23 (lichá), Maroldova č. or. 12, Nádražní č. or. 117-139A (lichá),
Nádražní 117
Engelmüllerova, Kochanova, Repinova (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Jirská č. or. 7-19, Mánesova č. or. 32, Mariánskohorská č. or. 11-27 (lichá), Maroldova
Nádražní 117
č. or. 1-10
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Mánesova č. or. 2-22 (sudá), Mariánskohorská č. or. 3, Nádražní č. or. 145-153 (lichá)
.
Nádražní 117
IUVENTAS - Soukromé Moravská Ostrava
gymnázium a Střední
Hornopolní č. or. 35-45 (lichá), Sládkova č. or. 21, 23, Varenská č. or. 2-20 (sudá), Garážní
odborná škola, s. r. o.,
(celá)
.
Kounicova 2
IUVENTAS - Soukromé Moravská Ostrava
gymnázium a Střední
Hornopolní č. or. 57, Sládkova č. or. 16-28 (sudá), 27, 27A, 38, 50, Varenská č. or. 2A,
odborná škola, s. r. o.,
22-50 (sudá), Novinářská, U Stadiónu (celé)
.
Kounicova 2
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Bieblova č. or. 3-7 (lichá), Křivá č. or. 4-8 (sudá), 35, Nádražní č. or. 73-75, 91-109 (lichá),
Nádražní 117
Poděbradova č. or. 97-113, 30. dubna č. or. 3A, Valchařská č. or. 11, 16, Dostojevského,
Gorkého, Plynární, Tolstého (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Bieblova č. or. 2-26 (sudá), 13, Českobratrská č. or. 46, Křivá č. or. 25, 46, Nádražní č. or.
Nádražní 117
53, 55, 57, 81, Poděbradova č. or. 53-96, Porážková č. or. 42-70, 30. dubna č. or. 1-3, 3B,
Valchařská č. or. 4, 6, 15, 17, Harantova, Roháčova, Soukenická, Žerotínova (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava-Přívoz,
Cihelní č. or. 67-111, Hornopolní č. or. 42, Mariánskohorská č. or. 29-38, 50-90, Ibsenova,
Ibsenova 36
Jílová, Nákladní, Spodní, Tomkova, Vaškova, Zelná (celé)
.
IUVENTAS - Soukromé Moravská Ostrava
gymnázium a Střední
Cihelní č. or. 2-49C, Českobratrská č. or. 61, 63, 28. října č. or. 80-152 (sudá),
odborná škola, s. r. o.,
Hornopolní č. or. 5-34, 36-48A (sudá), Sládkova č. or. 2-14 (sudá), Varenská č. or. 1, 5, 49,
Kounicova 2
51, Bozděchova, Cingrova, Červeného kříže, Janovského, Kafkova, Kounicova,
Na Fifejdách, náměstí Republiky, Nemocniční, Odboje, Senovážná (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Muglinovská č. or. 10, Nádražní č. or. 104-156 (sudá), Sokolská třída č. or. 83-107 (lichá),
Nádražní 117
Křižíkova, Myslbekova, Suchardova, Škrétova, Živičná (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
a mateřská škola
Bachmačská č. or. 18-36, Nádražní č. or. 86-102 (sudá), Slavíčkova č. or. 19, Verdunská
Ostrava,
č. or. 2-13, Zborovská č. or. 3-9 (lichá), Jindřichova, Na Spojce (celé)
.
Ostrčilova 10
Moravská Ostrava
Tělocvičná jednota
Sokol Moravská
Muglinovská č. or. 26, Sadová č. or. 2-28 (sudá), 39-55 (lichá), Sokolská třída č. or. 56-76
Ostrava 1,
(sudá), Vítězná č. or. 13, 15-20, Budečská, E. F. Buriana, Hrušovská, Na Bělidle, U Parku
Sokolská tř. 46
(celé)
.
Moravská Ostrava
Tělocvičná jednota
Sokol Moravská
Sadová č. or. 17-35 (lichá), Slavíčkova č. or. 32, Sokolská třída č. or. 34-50 (sudá), 81,
Ostrava 1,
Vítězná č. or. 2-12, 14, Partyzánské náměstí, Pelclova, Preslova (celé)
.
Sokolská tř. 46
Moravská Ostrava
Základní škola
a mateřská škola
Bachmačská č. or. 1-16, Slavíčkova č. or. 5-15 (lichá), 20-30 (sudá), Sokolská třída č. or.
Ostrava, Ostrčilova 10 65-77 (lichá), Verdunská č. or. 15-29 (lichá), Zborovská č. or. 21-34
.
Moravská Ostrava
Základní škola
a mateřská škola
Gregorova č. or. 2-10 (sudá), Nádražní č. or. 66-84 (sudá), Ostrčilova č. or. 1, Slavíčkova
Ostrava, Ostrčilova 10 č. or. 10, 12, 14, Sokolská třída č. or. 57-63 (lichá), Zborovská č. or. 4-10 (sudá), 11-18,
Josefa Lady (celá)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
a mateřská škola
Gregorova č. or. 12-20 (sudá), Ostrčilova č. or. 2-19, Slavíčkova č. or. 4, 6, 8, Sokolská
Ostrava, Ostrčilova 10 třída č. or. 47-55 (lichá), Ženíškova (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
a mateřská škola
Balcarova č. or. 3, 5, 7, Českobratrská č. or. 2-14 (sudá), Gregorova č. or. 3, Sadová č. or.
Ostrava, Ostrčilova 10 1-13 (lichá), Sokolská třída č. or. 28, 30, 39, 41, 30. dubna č. or. 22, 24, 35, Blahoslavova,
Bráfova, Herodova, Horova, Na Desátém, Prokešovo náměstí (celé)
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Balcarova č. or. 1, 4, Husova č. or. 9, Nádražní č. or. 52-64 (sudá), Přívozská č. or. 31,
30. dubna 20
30. dubna č. or. 4-21, 23, 25
.
Moravská Ostrava
Základní škola
Ostrava,
Českobratrská č. or. 16-40 (sudá), Husova č. or. 2-7, Husovo náměstí č. or. 2-8, Nádražní
30. dubna 20
č. or. 40-50 (sudá), Přívozská č. or. 17-23 (lichá), 30-36 (sudá), Veleslavínova (celá)
.

Volby do Evropského parlamentu se na území
České republiky uskuteční v pátek
24. května 2019 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin.
– osobně v úředních hodinách nejpozději do 22. května 2019. Písemná žádost zaslaná poštou musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem nebo doručená prostřednictvím datové schránky nejpozději
do 17. května 2019 (zaslání e-mailem
nestačí). Voličský průkaz bude předán
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz
také zašle, a to na adresu uvedenou
v žádosti. Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje
občana, aby byl zapsán do výpisu ze
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky. Podrobnější informace k vydávání voličských průkazů poskytnou pracovníci úřadu na tel. čísle
599 442 856 a 599 442 857.
▶ Přenosná volební schránka
Volič, kterému jeho zdravotní stav
nedovoluje přijít do volební místnosti, může požádat ve dnech voleb

8025 Základní škola
Ostrava,
Matiční 5
8026 Základní škola
Ostrava,
Matiční 5
8027 Radnice městského
obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz,
nám. Dr. E. Beneše 6
8028 Radnice městského
obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz,
nám. Dr. E. Beneše 6

okrskovou volební komisi, aby ho
její členové navštívili s přenosnou
volební schránkou. Žádost lze podat již nyní na tel. čísle 599 442 852
a 599 442 851.
▶ Úřední adresa
Voliči, kteří mají trvalý pobyt veden na úřední adrese v sídle ohlašovny, tj. Ostrava, Moravská Ostrava,
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, přísluší do volebního okrsku číslo 8028
se sídlem na radnici městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.
▶ Změna volebních místností
U volebních okrsků číslo 8001 a 8002
došlo z provozních důvodů ke změně
sídla volebních místností.

Více informací k volbám
do Evropského parlamentu
naleznete na www.moap.cz
v sekci Volby 2019.

Moravská Ostrava
Českobratrská č. or. 1-19 (lichá), Dr. Šmerala č. or. 5, 7, 9-29, Dvořákova č. or. 5-17
(lichá), Havlíčkovo nábř. č. or. 38, 38A, Husovo nám. č. or. 9-11, Milíčova č. or. 15-20,
Nádražní č. or. 34, 36, 38, Přívozská č. or. 9-13 (lichá), 14-24 (sudá), Sokolská třída č. or.
.
20-26A (sudá), 27-33 (lichá), Chelčického, Matiční, S. K. Neumanna (celé)
Moravská Ostrava
Dr. Šmerala č. or. 2-8 (sudá), Dvořákova č. or. 2-26 (sudá), Havlíčkovo nábř. č. or. 32, 34,
Milíčova č. or. 12, Poštovní č. or. 8, 10, 14-25, Přívozská č. or. 3-8, 10, 12, Sokolská třída
č. or. 6-16 (sudá), 15-23 (lichá), Zahradní č. or. 1, 3, 5, Hrabákova, Kratochvílova,
.
Na Hradbách (celé)
Moravská Ostrava
Nádražní č. or. 14-32 (sudá), Poštovní č. or. 29, 31, Tyršova č. or. 19-31 (lichá), 26-38
.
(sudá), Zahradní č. or. 4, 7-17, Milíčova č. or. 1-8, Čs. legií, Mlýnská (celé)

Moravská Ostrava
Čs. legií 11, 28. října č. or. 32, 34, 38, Masarykovo náměstí č. or. 19, Nádražní č. or. 4-12
(sudá), nám. Dr. E. Beneše č. or. 6, Poštovní č. or. 2-7, 9, 11, Tyršova č. or. 4, 6, 7-14, 20,
22, 24, Bankovní, Jiráskovo náměstí, nám. Msgre Šrámka, Puchmajerova, Purkyňova,
.
Reální, Solná, Zámecká (celé)
8029 Střední průmyslová Moravská Ostrava
Dr. Šmerala č. or. 1, 28. října č. or. 1-31, 33-53 (lichá), 54-59, 61, Havlíčkovo nábř. č. or.
škola elektroniky
12-29, nám. Dr. E. Beneše č. or. 3, Masarykovo náměstí č. or. 1-15, 20-33, Sokolská třída
a informatiky,
č. or. 1-4, 7, 9, 11, Tyršova č. or. 6A, Antonína Macka, Biskupská, Černá louka, Dlouhá,
Ostrava,
Kostelní ul., Kostelní náměstí, Pivovarská, Smetanovo náměstí, Střelniční, Velká,
Kratochvílova 7
.
Vojanova, Zeyerova, Žofinská (celé)
Moravská Ostrava
8030 Střední umělecká
Nádražní č. or. 27-49 (lichá), Pobialova č. or. 14-23, Poděbradova č. or. 19, 27-46,
škola Ostrava,
Porážkova č. or. 18-28, Stodolní č. or. 6, 8, 16, 18-31, Janáčkova, Masná, Musorgského,
Poděbradova 33
.
Škroupova (celé)
Moravská Ostrava
8031 Střední umělecká
28. října č. or. 60, 65, 66, Nádražní č. or. 1-23 (lichá), Pobialova č. or. 8, 10, Poděbradova
škola Ostrava,
č. or. 2-12, 16, 18, 20-26, Stodolní č. or. 1-4, 7, 9, 11-17, Brandlova, Denisova, Důlní,
Poděbradova 33
Hollarova, Jantarová, Jurečkova, K Šalomounu, K Trojhalí, Kolejní, Na Prádle,
nám. Biskupa Bruna, Střední, Šubertova, Švabinského, Umělecká (celé)
.
Moravská Ostrava
8032 Dům kultury
města Ostravy, a. s., Dr. Malého č. or. 4, 28. října č. or. 91-95 (lichá), Frýdlantská č. or. 5, 7, Na Jízdárně č. or.
3-19A (lichá), Na Široké č. or. 2-8 (sudá), Petra Křičky č. or. 1-3, 4-12 (sudá), 25,
28. října 124
Vítkovická č. or. 1-3, 20, 22, Zelená č. or. 22-40 (sudá), 29-37 (lichá)
.
Moravská Ostrava
8033 Dům kultury
.
města Ostravy, a. s., Petra Křičky č. or. 5-23 (lichá), 14-26 (sudá), Vítkovická č. or. 3A-10, 12-28 (sudá)
28. října 124
Moravská Ostrava
8034 Základní škola
Dr. Malého č. or. 9-13, 26-34 (sudá), Gajdošova č. or. 2, 4, 6, Hornická č. or. 43A,
Ostrava,
Na Jízdárně č. or. 20-29, Na Široké č. or. 14-31, nám. Jiřího Myrona, Šalamounská (celé) .
Gajdošova 9
Moravská Ostrava
8035 Základní škola
Dr. Malého č. or. 15-37 (lichá), Gajdošova č. or. 8-16 (sudá), 9-37 (lichá), Hlubinská č. or.
Ostrava,
6, 10, Na Jízdárně č. or. 30, 34, Vítkovická č. or. 11, 15, 17, 36, 38, 42, Hutnická, Uhelná,
Gajdošova 9
Železárenská (celé)
.
Moravská Ostrava
8036 Základní škola
28. října č. or. 117-143, Foerstrova č. or. 17-20, Chocholouškova č. or. 7-19 (lichá),
Ostrava,
Na Jízdárně č. or. 2, 4, Nedbalova č. or. 7-20, Zelená č. or. 39-47 (lichá), 40A-52 (sudá),
Zelená 42
Karolínská, Na Zapadlém (celé)
.
Moravská Ostrava
8037 Základní škola
Hornická č. or. 50, 52, 54, 64, Na Jízdárně č. or. 12-18 (sudá), Nedbalova č. or. 22-30, 32,
Ostrava,
Zelená č. or. 51, 53, 55
.
Zelená 42
8038 Dům s pečovatelskou Moravská Ostrava
Dr. Malého č. or. 39-52, Gajdošova č. or. 34A-50 (sudá), 39A-61 (lichá), Hlubinská č. or.
službou,
12-36, Hornická č. or. 43-55 (lichá), Nedbalova č. or. 31, 33-38, Pohraniční č. or. 16,
Gajdošova 39B,
.
Moravská Ostrava Sportovní č. or. 2-12, 14, Výstavní č. or. 43-51 (lichá), Hornických učňů (celá)
8039 Dům s pečovatelskou Moravská Ostrava
Hlubinská č. or. 46, Pohraniční č. or. 86-130, Výstavní č. or. 30, 40A, 42, 44, 1. máje,
službou,
Válcovní, Zukalova (celé)
.
Gajdošova 39B,
Moravská Ostrava
Moravská Ostrava
8040 Základní škola
Dr. Malého č. or. 53-63, 28. října č. or. 145-153 (lichá), Foerstrova č. or. 14, 19A-31
Ostrava,
(lichá), Gajdošova č. or. 52A, 52B, Hornická č. or. 61-84, Chocholouškova č. or. 4-18
Zelená 42
(sudá), Sportovní č. or. 13, 15-26, Výstavní č. or. 1-41 (lichá), Zelená č. or. 57-62,
Havířská (celá)
.
Moravská Ostrava
8041 Základní škola
Ahepjukova č. or. 2-14 (sudá), 27-33 (lichá)
.
Ostrava,
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8042 Základní škola
Ahepjukova č. or. 1-25 (lichá), Gen. Janouška č. or. 2-18 (sudá), Gen. Píky č. or. 13A-13D
Ostrava,
Hornopolní č. or. 54, 54A, 56
.
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8043 Základní škola
Gen. Janouška č. or. 1, 3, Hornopolní č. or. 49, 51, 53, Lechowiczova č. or. 2-8 (sudá)
.
Ostrava,
.
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8044 Základní škola
Lechowiczova č. or. 1-31 (lichá)
.
Ostrava,,
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8045 Základní škola
Hornopolní č. or. 61, 63, 65, 65A, Josefa Brabce č. or. 1-19, 25-47
.
Ostrava,,
.
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8046 Kulturní zařízení
Gen. Píky č. or. 1A, 1B, 2-12 (sudá)
.
GAMA ,
Gen. Píky 13A
Moravská Ostrava
8047 Kulturní zařízení
Gen. Píky č. or. 1-25 (lichá), 14-28 (sudá), Josefa Brabce č. or. 21, 23, Oskara Motyky
GAMA ,
(celá)
.
Gen. Píky 13A
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V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO
Zónové čištění
Každou středu provádějí Technické
služby Moravská Ostrava a Přívoz zónové čištění ulic centrálního obvodu.
Samosběrné stroje vyjíždějí v 7 hodin
ráno, kdy většina lidí odjíždí auty do
práce, a s úklidem končí okolo 13. hodiny, aby lidé měli opět kde zaparkovat.
Čištění hlásí příslušné dopravní značky, které jsou instalovány v týdenním
předstihu. Žádáme proto řidiče, aby
v době blokového čištění respektovali dopravní značení a nestáli v daných
ulicích. V květnu, místo 1. a 8. 5., kdy
jsou státní svátky, proběhne zónové
čištění ve čtvrtky – 2. května 4 části
vnitrobloku v ulici Křižíkova a čištěna bude i ulice Živičná, 9. května pak
ulice Vítězná a Budečská. Další středu
15. května bude provedeno zónové
čištění v ulicích Blahoslavova, Horova, Sadová a v křížení ulic Preslova–Horova, 22. května pak v ulicích
Bráfova, Herodova a v parku ČS letců
a 29. května v ulicích Na Desátém, Husova, Žerotínova a křížení ulic Poděbradova a Nádražní.

Parkovací karty
V souladu s nařízením města
(č. 6/2019), účinným od 26. března
2019, byla zvýšena pro oblast Fifejdy II
cena ročních parkovacích karet: u prvního vozidla zaplatí majitelé rezidentní
karty R 360 Kč (místo původních 240
Kč), abonentní karta A pro osoby vlastnící nemovitost bez trvalého pobytu
stojí 720 Kč (místo dřívějších 480 Kč).
Na stejné částky byly zvýšeny ceny za
parkovací karty pro nové oblasti placeného stání Fifejdy III a Šalamouna, a to
s datem účinnosti od 1. července 2019.
Občané budou platit za parkovací karty
na letošní rok pouze poměrnou část.

Platba za odpad

Nové místo k odpočinku:
Farská zahrada

Farskou zahradu za kostelem svatého Václava v centru Ostravy, kterou kdysi procházelo dodnes patrné
městské opevnění, čeká ve druhé
polovině roku revitalizace. Zahrada
bude oplocená a rozdělena do dvou
odlišných částí. Výše položený úsek
zůstane více slunečný s odolnější travnatou plochou pro pikniky nebo odpočinek a dětským hřištěm. Přibude
zde solitérní listnatý strom Zelkova,
podobný jilmu, se střídavými dvouřadými jednoduchými zubatými listy.
Ve spodní části vznikne ovocný sad,
který zde byl již v 19. století, a nabídne příjemná stinná místa. Budou
zde vysazeny krásné ovocné jabloně
Malus ’Evereste‘, které na jaře rozjas-

ní zahradu velkými vonnými bílými
květy, a jejich jasně červená jablíčka vydrží na stromech celou zimu
a mohou tak kromě estetického efektu
sloužit i jako potrava pro ptactvo.
Spojujícím prvkem obou úrovní
bude terasa, umístěná pod platanem,
která bude chránit jeho kořenový systém a zároveň nabízet nejen odpočinek vleže ve stínu stromu, ale bude
sloužit také pro pořádání menších kulturních akcí.
V rámci estetizace zde budou odstraněny nevzhledné zpevněné plochy,
které nahradí mlatové. Zahradu kromě
zeleně ozdobí i nový mobiliář a osvětlení, chybět nebudou ani stojany na kola
a odpadkové koše.

Sdílejte modrá i růžová kola

Značení syntetickou DNA

Jednodušší je
nechat pneumatiky
v pneuservisu
Šetřete svůj čas a námahu, nepřidělávejte si starosti. Nechávejte ojeté
pneumatiky přímo v pneuservisu. Za
jejich likvidaci platíte už v rámci jejich
pořizovací ceny a přirozeným místem
sběru pneumatik je místo jejich prodeje, tedy pneuservis nebo autoservis.
Tímto pravidlem se sice řídí většina řidičů, ale někteří z nich mění pneumatiky svépomocí a ty ojeté pak odvážejí do
sběrných dvorů. Sběrné dvory v Ostravě však nejsou místy zpětného odběru
pneumatik, a tak bylo rozhodnuto, že
město už nebude na odběr pneumatik
doplácet. Od července se proto připravuje zpoplatnění příjmu pneumatik ve
všech sběrných dvorech OZO Ostrava.

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

Památník válečných veteránů
Armáda ČR již dlouho volá po vytvoření památníku válečných veteránů,
který by byl důstojným místem pro
nejen vzpomínkové akce. Nyní obvod
Moravská Ostrava a Přívoz společně
s Moravskoslezským krajem a zejména
statutárním městem Ostravou usiluje
o vytvoření památníku. Památník by
měl vzniknout v parku Čs. letců, a to
na základě výtvarně-architektonické
soutěže. Domnívám se, že tato soutěž
představuje právě již tolikrát deklarovaný správný přístup k umění ve veřejném prostoru, který bychom měli
držet i nadále v budoucnu. Základními principy jsou tedy transparentní

veřejná a otevřená soutěž, s odborně
a srozumitelně definovaným zadáním
a zejména porotou tvořenou většinově
skutečnými odborníky. Takto chceme
ukázat pozitivní příklad ve srovnání
s nezodpovědným postupem v podobě
přímého zadání soch jednomu autorovi bez konzultace s odbornou veřejností.
Jsem přesvědčen, že výsledná realizace bude svým pojetím současná a nadčasová a především bude důstojným místem uctění památky
na naše válečné veterány.
Lukáš Jansa, radní pro oblast
veřejného prostoru a architektury

Vizualizace budoucího vzhledu Farské zahrady.

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 od
poplatku osvobozeni.
Strážníci Městské policie Ostrava
budou i letos provádět značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek.
Při značení jízdního kola musí mít
zájemce minimálně 15 let, čisté jízdní
kolo, občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti a doklad
o nabytí jízdního kola. 22. 5. od 14 do
17 hodin – cyklostezka v Komenského
sadech, za Magistrátem města Ostravy
u restaurace Pyková dáma.
4. 6. od 14 do 17 hodin – Slezská Ostrava, loděnice na soutoku Ostravice
a Lučiny nedaleko Hradní lávky
Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA se neprovádí při nepříznivých klimatických
podmínkách (déšť) a při teplotách nižších než 10° C.

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA

Park Čs. letců v Moravské Ostravě, v němž bude památník instalován, je vymezen ulicemi Na Desátém, 30. dubna, Přívozskou a Gregorovou. Na financování památníku
se kromě města Ostravy a kraje bude podílet také náš městský obvod.

Veřejná debata k regeneraci sídliště Šalamouna II
Koncem dubna se setkali obyvatelé
sídliště Šalamouna II s místostarostou
Rostislavem Řehou a vedoucím odboru
investic a místního hospodářství Jiřím
Vozňákem na veřejné debatě nad urbanistickou koncepcí, která bude podkladem pro zkvalitnění prostředí pro
bydlení v této části našeho městského
obvodu.
Urbanistická studie, kterou prezentovala architektka Iva Seitzová z Ateliéru
Genius loci, se týká úprav veřejného
prostranství a okolí bytových domů
– zeleně, chodníků, ulic a parkovišť
(modernizace samotných domů je záležitostí jejich vlastníků). Navazuje na
dotazníkovou anketu, která proběhla
v domácnostech na sídlišti v lednu letošního roku. Studie definuje současné
problémy, které je třeba při regeneraci

řešit. Pozitivní je příznivá vzdálenost
sídliště od centra, přiměřená občanská
vybavenost, a hlavně dostatek zeleně,
která vytváří ve vnitroblocích příjemné prostředí. K nedostatkům, které
byly předmětem diskuze s přítomnými občany, patří například problémy
s parkováním, neatraktivní a zanedbaný stav některých prostranství či špatné
pěší propojení s parky v okolí i s ulicí
28. října. Účastníci debaty se zajímali
o to, kde mohou být vytvořena nová
parkovací místa, jak bude obvod postupovat při úpravách vůči vzrostlým
stromům, jakou podobu budou mít
kontejnerová stání i jaké jsou možnosti
komunitních zahrádek.
Prezentovanou studii naleznete na
www.moap.cz v sekci Etapizace úprav
panelových sídlišť.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Zavřít, nebo otevřít?!
Padesát devět cyklostojanů se sdílenými koly můžete od poloviny dubna
najít na území Moravské Ostravy a Přívozu, což je nejvíce ze všech ostravských
obvodů! Bikesharing, oblíbený způsob
dopravy po městě, byl s novým dodavatelem, společností nextbike Czech Republic, zahájen 15. dubna. A od tohoto
dne je v provozu všech 600 modrých
kol městského typu s nízkým nástupem vybavených 3rychlostními převody
a praktickým košíkem. Nezávisle na vítězné společnosti nextbike, která provozuje modrá kola, budou ve městě fungovat také růžová kola firmy Rekola, která

znají Ostravané i návštěvníci města z loňského roku. Ta budou ale jen v centrální
části a budou fungovat bez podpory města. Kde všude najdete cyklostojany, zjistíte na mapě společnosti nextbike Czech
Republic https://nextbikeczech.com/cs/
ostrava/m%C3%ADsta/.
Ostrava městskou cyklistiku dlouhodobě podporuje. Aktuálně má na
svém území 253 kilometrů cyklostezek
a další se postupně připravují a staví.
V letošním roce se bude jednat o zprovoznění dalších 6 kilometrů tras. Bikesharing patří k podpoře ekologické
dopravy ve městě.

Křižovatka projde rekonstrukcí
Od června do září letošního roku
bude probíhat rekonstrukce komunikací na křižovatce ulic Českobratrská
a Sokolská třída v centru Ostravy, která naváže na předchozí rekonstrukci
ulice Českobratrské z roku 2017 směrem k ulici Nádražní a také na probíhající rekonstrukci estakády ve směru
na most Pionýrů. Objízdné trasy pro
řidiče i městskou hromadnou dopravu budou rozděleny do několika samostatných etap s úpravami dopravního značení, vyznačením objížděk
a úpravou režimu svícení semaforů. Výluky trolejbusové dopravy
budou pouze v prázdninových měsících.
Vozovka křižovatky dostane v průběhu rekonstrukce nový živičný povrch
do žulového dvouřádku s kamennými
obrubami a stávající chodníky budou
vydlážděny zámkovou dlažbou. Podél budovy Policie ČR přibude nové
parkoviště s 12 místy a chodníkem,
včetně nové příjezdové komunikace.
Stejně jako v případě opravy Česko-

Jarní slunce dostává sílu, rozkvétají ulice a parky, teplé dny lákají projít
se parkem, nebo si na chvíli sednout
na kávu a třeba i zákusek do příjemné předzahrádky. Zatím je centrum
ještě lehce ospalé po dlouhé zimě, ale
otázek, co letos městský obvod pro své
občany a návštěvníky připravuje, s teplejším počasím přibývá.
Tradičními akcemi léta, které pořádala radnice v posledních letech prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání,
měly velký ohlas u lidí, byly Slavnosti
řeky Ostravice a Písek v centru. Jak to
bude letos? Máme už začít stavět netradiční plavidla, abychom se mohli
zúčastnit originálního a zábavného
dne u řeky? Můžeme se opět těšit na
beachvolejbalové hřiště a kavárnu pod

šapitó na Masarykově náměstí s celým
doprovodným programem?
A protože na naše články pokaždé
okamžitě reaguje vedení obvodu, věřím, že tomu bude i nyní. Osm let jsme
pracovali na dobré komunikaci s občany, podnikateli a návštěvníky. Informovali jsme je o chystaných projektech
a akcích s dostatečným předstihem.
Dnes to nějak drhne. Na co se člověk
nezeptá, to se nedozví. Na Facebooku
se odpovědí nedočká vůbec. Snad se na
tento nešvar – hradbu mlčení – zaměří nově zřízená komise pro otevřenou
radnici. Na tom všem je úsměvné, že
roky lidem otevřenou radnici současné vedení dalo nejdříve „zavřít“, aby
následně zřídilo novou komisi, která ji
chce postupně „otevřít“.
Petra Bernfeldová, hnutí Ostravak

Rozmarné slavnosti ano, písek neplánujeme

bratrské ulice zpestří i křižovatku nově
vysazená zeleň. K záhonům a dělícim
ostrůvkům pro chodce přibydou rostlinky tavolníku, nízkého keře s malými
žlutozelenými listy.
Vyměněno bude trolejové vedení
a upravena světelná signalizace. Rekonstrukce semaforů zahrnuje technickou
i softwarovou úpravu stávajícího řadiče, výměnu stožárů a dalších technologických komponentů. Přemístěny
budou kamery městského dopravního
kamerového systému tak, aby při pohledu na vjezd do křižovatky zabíraly
současně kromě vozidel i stav semaforů. Drobné úpravy se dotknou také veřejného osvětlení v křižovatce.

Vážená paní Bernfeldová, tak jako
v předchozích letech, tak i letos chceme
organizací zajímavých akcí přispět k oživení historického jádra Ostravy a naplnit tak potřeby a očekávání spoluobčanů, jejichž stále stoupající zájem o dění
v centru nás samozřejmě těší.
Především se chceme zaměřit na
Rozmarné slavnosti řeky Ostravice a v
soutěži netradičních plavidel tak rádi
uvítáme každý tým s originálním plavidlem, poháněným pouze vlastní silou.
Symbolický „svátek řeky“ budeme realizovat na obou březích řeky Ostravice,
v okolí mostu Miloše Sýkory, především
pak v nově renovovaných úsecích a na
slunících plochách. Kromě hlavní soutěže ve sjezdu originálních plavidel na návštěvníky čekají různé soutěže a zábava
s tematikou vody, které organizujeme ve
spolupráci s místním vodáckým klubem,
ale také aktivity a program na suchu –
např. kejklíři, malování na obličej, stánky

s občerstvením, relax zóna s lehátky a slunečníky, spousta hudebních vystoupení
a nakonec ve finále již tradiční večerní
překvapení. Také bychom rádi využili
nově dokončenou cyklostezku přímo
v bermě Ostravice, která nejen svou
polohou vybízí k dalším doprovodným
aktivitám.
Úspěšný jednodenní happening, který každoročně navštěvuje zhruba 8 až
10 tisíc návštěvníků, se letos bude konat předposlední červnovou sobotu
22. června od 14 hodin a start tradiční
neckyády bude v 15 hodin.
Projekt Písek v centru pro letošní rok
neplánujeme, ale společně s vedením obvodu Moravská Ostrava a Přívoz hledáme pro letní měsíce zajímavější využití
„zelené plochy“ v blízkosti Masarykova
náměstí, které by více splňovalo požadavky na funkci veřejného prostranství.
Martin Vidura,
ředitel Centra kultury a vzdělávání
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Technické vzdělávání v mateřinkách
V březnu se uskutečnily hned dvě
vzdělávací aktivity pro pedagogy mateřských škol Hornická, Na Jízdárně
a Blahoslavova, zapojených do projektu Technické vzdělávání v MŠ. Ta
první, s názvem Pedagog ve světě
techniky, probíhala ve dnech 14. až
16. března v Mateřské škole Hornická
43A a následně v Dolních Vítkovicích.
„Pedagogové Mateřské školy Hornické
představili svoji koncepci technického vzdělávání, odprezentovali ukázky
práce z lekcí Malé technické univerzity
a s pomůckou Anna a Leon experimentují. Přednášku obohatily svým vystoupením také zástupkyně VŠB. V sobotu
pak všichni navštívili Dolní Vítkovice,
kde vzniklo mnoho nových nápadů
na propojení předškolního vzdělávání
s těmito úžasnými prostorami a expozicemi,“ uvedla Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka MŠ Hornická 43A.
Druhá aktivita s názvem Výzkumně laděná koncepce se konala koncem
března v Trnavě a jejím organizátorem
byla partnerská Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11. Cílem této vzdělávací aktivity pro pedagogy bylo seznámení se s teoretickými
východisky koncepce přírodovědného
a technického vzdělávání. Tematicky
laděné workshopy v Trnavě lektorovala
docentka Žoldošová z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě.

Zvyšujeme kvalitu života seniorů
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz získal účelovou dotaci 100
tisíc korun z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP
v roce 2019. Hlavním cílem projektu
je podpořit a rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro seniory ve věku
60 a více let, kteří žijí v Moravské Ostravě a Přívozu, a tím přispět ke zdravému procesu stárnutí obyvatel našeho
obvodu a ke zvýšení možností využití
volného času. Dlouhodobě realizujeme
řadu akcí pro naše starší spoluobčany
a projekt považujeme za jednu z dalších cest, jak zlepšit kvalitu jejich života.

V rámci projektu budou realizovány:
Den seniorů 2019, divadelní a hudební představení, Kino blíže seniorům,
semináře, přednášky, besedy a v neposlední řadě také zájezdy – letos jich pro
seniory pořádáme celkem osm (Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny, Praha,
Modrá, Pavlov, Lysá hora, Čejkovice,
pivovar Ostravar).
Projekt Podpora volnočasových aktivit
seniorů v MOaP v roce 2019 je podpořen
dotací z Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2019. Městský obvod na realizaci projektu přispívá
částkou 104
tisíc korun.

Roztančeme Karolinu s kytičkou
Projekt Technické vzdělávání v MŠ (CZ/FMP/11b/01/023) je podpořen dotací
z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika.

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,

INFORMUJEME

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

KOUZLO OKAMŽIKU
Týden před Velikonočním pondělím ožilo ostravské Masarykovo náměstí lidovými tradicemi a zvyky. Kromě bohatého kulturního programu zde nechyběly ani
nejrůznější stánky se širokým sortimentem potravin s občerstvením a také řemesly.
Akce, kterou pořádá Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava pod hlavičkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, se uskutečnila od 15. do
19. dubna.

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

Zažádejte si
o bezpečnostní
řetízek
Městská policie Ostrava i letos bude
zdarma instalovat dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na
vstupní dveře do bytu nebo rodinného
domu. O montáž mohou žádat občané
starší šedesáti let, a to pouze písemnou
formou prostřednictvím svého strážníka-okrskáře, nebo na sociálním odboru
v místě bydliště.
V průběhu instalace, kterou provádí
pověřený zaměstnanec Městské policie
Ostrava, se lidé mohou zároveň zeptat
strážníků na cokoliv, co je zajímá. Ti rovněž předávají informace o bezpečném
chování nejen doma, ale i venku. Bližší
informace získáte v pracovních dnech od
8 do 15 hodin na tel. čísle 720 735 125.

Víkend bez
televize
Jen pouhá myšlenka trávení času bez
moderních technologií mnohé děsí.
My v Mateřské škole Varenská jsme se
jeden víkend pokusili bez těchto moderních vymožeností „vydržet“.
Dětem a rodičům byly nabídnuty
různé alternativy prožití společných
chvil, ať už se jednalo o čtvrteční ukázkové keramické tvoření, kde si mohli
vyzkoušet práci s hlínou a vyrobit si pro
sebe něco originálního a jedinečného,
nebo víkendová návštěva Divadla loutek, tentokrát netradičně formou divadelní dílny. Dveře školky jsme měli výjimečně otevřené i celé sobotní dopoledne, a to v rámci finále aktivity Honzík
a Numeráčci zaměřené na vyhledávání
nadaných a mimořádně nadaných dětí
v matematicko-logické oblasti.
Mini anketa o prožitém čase během
netradičního víkendu nás zpětně utvrdila v tom, že možností, jak být spolu
bez digitálního světa, je opravdu mnoho. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem za to, že umí tyto možnosti najít a skvěle využít.
J. Severinová, S. Korcová

Ve středu 15. května budou dobrovolníci na různých
místech republiky
nabízet žlutou kytičku za dvacet korun
na podporu sbírky
Ligy proti rakovině.
V Ostravě však Český den proti rakovině proběhne díky
OVAHELPu, centru
na pomoc onkologicky nemocným lidem, tentokrát úplně

jinak – radostněji! Lidé, kteří zavítají do
obchodního centra Karolina, se mohou
těšit na kulturní program, v jehož čele
bude stát Jakub Mazuch, mistr Evropy
v salse, který se svojí partnerkou Míšou
věnuje letošní ročník Dance For People
tomuto dni a OVAHELPu. A právě tito
energičtí tanečíci se postarají o to, aby
se celá Karolina roztančila v rytmu salsy
a Český den proti rakovině se v Ostravě slavil především projevem radosti
ze života. Program začíná ve 13 hodin
a bližší informace naleznete na www.
ovahelp.cz

Rodina v centru Ostravy!
Komenského sady ve čtvrtek
16. května od 10 do 19 hodin ožijí zábavou, sportem, hudbou, soutěžemi
a občerstvením pro všechny návštěvníky. RKC Chaloupka organizuje
2. ročník akce rodina v centru Ostravy!
za podpory statutárního města Ostravy
– FAJNA RODINA a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k příle-

žitosti Mezinárodního dne rodiny. Od
17 hodin se můžete těšit na koncerty
ostravských skupin Marow a Felix Teleke. Přijďte s námi oslavit Mezinárodní
den rodiny za každého počasí, vstup je
zdarma! Svou účastí podpoříte kampaň Dejme dětem rodinu a děti, které
nemohou vyrůstat ve svých rodinách.
Více na www.rcchaloupka.cz

Ruku v ruce v Trojhalí Karolina
Již druhý ročník benefiční akce
Moravskoslezského kraje s názvem
Ruku v ruce, jejímž hlavním účelem
je přiblížení života osob s postižením
běžné populaci, se uskuteční v sobotu
11. května v prostorách Trojhalí Karolina. Návštěvníci se mohou těšit nejen
na vystoupení Voxela, bubenického
souboru Rytmy a kapely Slza, ale také
na bohatý doprovodný program pro
rodiny s dětmi. Uvidí Cirkus trochu

jinak, taneční vystoupení Patricka Ulmana nebo zážitkové workshopy, na
nichž se budou podílet školy a poskytovatelé sociálních služeb. Účastníci
si budou moci vyzkoušet výuku znakového jazyka, simulaci zdravotních
překážek občanů v seniorském věku
prostřednictvím gerontoobleku či se
seznámit s multisenzorickou metodou
snoezelen. Vstupné na akci je dobrovolné.

Ukliďme Česko v ZŠ Gajdošova

V uplynulých týdnech se spousta
dobrovolníků zapojila do akce Ukliďme Česko, která probíhá každoročně na
území celé České republiky. Lidé uklízejí
nelegálně vzniklé černé skládky a nepo-

řádek v přírodě i v okolí svých domů.
A také ZŠ Gajdošova, Ostrava 9 se tohoto projektu zúčastňuje již mnoho let.
Vzali jsme si patronát nad blízkým parkem a dvakrát ročně ho chodíme uklízet.
V dubnu se žáci VIII. a IX. ročníků pod
vedením Jany Dvořákové a Petra Kohúta
opět do akce zapojili. Bylo pro nás překvapující, že i když je park udržovaný,
stále se najdou lidé, kteří zde vyhazují
odpadky. Žákům se podařilo sesbírat několik pytlů odpadu, který následně roztřídili do našich barevných kontejnerů.
Anna Krasulová, ředitelka školy

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
28. Ĝíjna 106/18 – ordinace 149,40 m²
30. dubna 3060, 3059/4,6 – kanceláĜe 226,38 m²
ýeskobratrská 1805/32 – kadeĜnictví 86,38 m²
Chelþického 693/7 - kanceláĜe 95,36 m²
Jureþkova 1935/12 – prodejna 139,75 m²
Na JízdárnČ 2895/18 - kanceláĜe
a další volné prostory
Nádražní 1110/44 - kanceláĜe 162,66 m²
Nádražní 996/195 - prodejna 83,90 m²
Reální 1859/4 – prodejna 118,79 m²
Tyršova 1761/14 - prodejna 269,70 m²
Tyršova 1703/22 - prodejna 83,96 m²
Tyršova 1775/28 - prodejna - 263,76 m²

VOLNÉ GARÁŽE
Gen. Píky 2911/9 - 17 m²
Sokolská 2443/42 - 18 m²
BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

Na JízdárnČ 2895/18 – volné prostory
v nebytovém domČ po výmČnČ oken

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

www.nemovitostimoap.cz

www.moap.cz
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