
Ze silnic a parkovišť zmizí dlouhodobě 
odstavené automobily 

Milí čtenáři, 
milé čtenářky, 
často se setkávám 
s otázkou, zda je sku-
tečně přínosem pro 
náš obvod má práce ve 
sněmovně. Za mě ano 
– uvedu konkrétní pří-
klad. Spolu se dvěma 
kolegy, kteří se zabý-
vají dopravou (Danem 
Ťokem a Milanem Fe-
rancem), jsem předlo-

žila návrh novely zákona týkající se dlouhodobě 
odstavených vozidel v našich ulicích. Tento palčivý 
problém znáte jistě i ze svého okolí. Nemůžete najít 
místo na parkovišti, protože tam již rok, dva roky 
stojí jiné auto. Současná legislativa neumožňovala 
účinné řešení. 

Více pravomocí pro vlastníky komunikací
Věděli jste, že v současnosti není protiprávní stá-

ní vozidel bez platné technické kontroly na cestě? 
To mění právě zmíněná novela, kterou sněmovna 
schválila v lednu. Provozovatele vozidla bez platné 
technické kontroly minimálně v délce 6 měsíců bude 
možné vyzvat ke zjednání nápravy a posléze bude 
možné ze silnice či veřejného parkoviště vozidlo 
odstranit. A co pokuta? Vysoká – až 300 tisíc korun. 
Délka 6 měsíců byla zvolena s ohledem na to, že 
občas někdo jen zapomene na „technickou“, chybí 
peníze na opravu auta nebo majitel třeba onemocní.  
Vlastník komunikace bude ten, který se bude nej-
aktivněji do celého procesu zapojovat. V Moravské 

Ostravě a Přívozu to bude především městský ob-
vod. Bude oprávněn žádat o údaje z registru vozi-
del, což dosud nebylo možné. Bude moci v případě, 
kdy nelze vozidlo identifikovat podle registrační 
značky nebo VIN na sklech, požádat o úřední ote-
vření vozidla a zjištění VIN z karosérie. Starší vo-
zidla, právě ta, která nejčastěji majitelé neužívají 
a odstavují je, nemají VIN na sklech. Již dnes velmi 
vytížené silniční správní úřady budou do procesu 
vstupovat jen v nejnutnější možné míře. 

Jak by měl celý postup fungovat? 
Vlastník komunikace vyzve provozovatele vozi-

dla k odstranění důvodu, pro který nesmí být vo-
zidlo provozováno na pozemních komunikacích, 
nebo k odstranění vozidla a odstavení mimo po-
zemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců 
od doručení výzvy je vlastník pozemní komuni-
kace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace od-
stranit a odstavit jej na vhodném místě. Náklady 
na odstranění a odstavení silničního vozidla nese 
jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné 
důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.  
Pokud vozidlo nebude vyzvednuto do 3 měsíců, pak 
rozhodne silniční správní úřad na návrh vlastníka 
pozemní komunikace o povolení prodat silniční vo-
zidlo ve veřejné dražbě. 

 Novelu zákona ještě musí schválit Senát. Bude-li 
přijata, obcím podstatně usnadní řešení často neu-
těšené situace, kdy nepojízdné, dlouhodobě odsta-
vené automobily zbytečně blokují cenná parkovací 
místa – a pro náš centrální městský obvod to platí 
dvojnásob. 

Zuzana Ožanová, starostka 
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Milé čtenářky, čtenáři, 
občané Moravské Ostravy  
a Přívozu,
v úterý 25. února ožije náš 
obvod  bláznivou  oslavou 
dobrého  jídla  a  pití  –  tra-
dičním  masopustem.  Le-
tošní,  již  12.  ročník,  bude 
ve  znamení  pohádek,  jeho 
podtitul  zní  Dvanáctero  

v pohádkách..  Neváhejte a přijďte na tuto veselici, 
ať již s maskami nebo bez! Sejděte se zde se svými 
sousedy,  přáteli  i  rodinou,  a hlavně  si  akci  užijte. 
Je  důležité  si  připomínat  tradice  a  způsob,  jakým 
žili naši předkové a stejně důležité je scházet se se 
svými blízkými a přáteli a veselit se. A my uděláme 
maximum pro  to,  aby  i  letošní  rok  centrum města 
ožívalo nejen tradičními akcemi, na které jste zvyk-
lí, ale připravujeme i několik novinek. 

Jednou z nejdůležitějších je to, že letošní přípravy 
všech kulturních, sportovních a jiných akcí v našem 
obvodu, které organizujeme prostřednictvím Centra 
kultury  a  vzdělávání,  bude  mnohem  klidnější,  než 
tomu  bylo  v  předchozích  letech. Důvodem  je  fakt, 
že pro letošní rok byl pro CKV poprvé schválen roz-
počet ve výši téměř 20 milionů korun, který do této 
doby nebyl zvykem. V uplynulých letech se akce sice 
připravovaly v předstihu, ale nebylo jisté, jak budou 
financovány, peníze se vyčleňovaly až z hospodář-
ského výsledku. 

A na co dalšího se tedy můžete těšit? Už 6. dubna 
zaplaví Masarykovo náměstí v rámci Velikonočního 
jarmarku jarní květiny, malovaná vajíčka, pomlázky 
i dobroty přímo od farmářů a chybět nebude ani kul-
turní  program  v  duchu  folklorních  tradic.  Koncem 
dubna se zapojíme do oslav Dne Země, na přelomu 
května a června oslavíme Den dětí a 20. června nás 
čekají  oblíbené  Rozmarné  slavnosti  řeky  Ostravice 
– happening  spojený  s mnoha volnočasovými akti-
vitami, a především se sjezdy netradičních plavidel. 
Symbolický  svátek  řeky  budeme  pořádat  společně 
s  vedením  Slezské  Ostravy  na  obou  březích  řeky. 
Po celou dobu  letních prázdnin  se pak děti,  rodiče 
i  široká  veřejnost  mohou  těšit  na  bohatý  program  
2. ročníku Sportovně-kulturního  léta na Masaryko-
vě náměstí. V polovině července čeká ulici 28. října, 
v úseku od  tvarůžkárny po náměstí,  zajímavá akce 
Bo Street – „Bo tam najdeš všecko“, do níž se zapojí 
i místní podnikatelé a CKV vytvoří na náměstí  zá-
bavnou dětskou zónu. Plánujeme i propojení s Huso-
vým sadem, kde připravujeme komunitní akci Viva la 
Sea ve spolupráci s cizinci, kteří zde žijí a podnikají. 

A už nyní chystáme i tradiční Svatováclavský jar-
mark, Svatomartinské hody i Ostravské Vánoce. Vě-
říme, že si každý z vás z bohaté nabídky vybere a že 
v centru bude po celý rok opět živo!  

Alena Pataky, místostarostka

Estetizujeme  
veřejný  
prostor                
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Na Černé louce 
vzniká studentský 
kampus
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Parkovací čipy  
a kamery v ulicích 
centra 
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Tři králové zavítali i na naši radnici
V pondělí 6. ledna přivítalo vedení městského 

obvodu na radnici Moravské Ostravy a Přívozu 
Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří přišli s tra-
diční koledou v rámci jubilejního 20. ročníku 
Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. 

Díky koledování dobrovolníků a štědrosti dárců 
může sbírka v lednu 2020 dosáhnout úctyhodné-
ho čísla. Padnout by mohla hranice 1,5 miliardy 
korun vybraných od dárců za celou historii. Paní 
starostka i všichni místostarostové přispěli svým 
dílem k co nejlepším výsledkům letošní sbírky. 
Setkání si nenechali ujít ani zaměstnanci úřadu, 
kteří rovněž přispěli do kasičky peněžitým da-
rem. Konkrétní využití výtěžku sbírky si můžete 

prohlédnout na stránkách Charity Česká repub-
lika.
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Víte, že městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz spravuje přes 350 nebytových pro-
stor? Ty se nacházejí v různých lokacích, mnohé 
i v samotném historickém centru města, kde se 
obvod podílí na správě nebytových prostor spo-
lečně s vlastníky budov – společenstvím vlastní-
ků jednotek (SVJ). Snahou centrálního obvodu 
je přimět tato společenství k opravám společ-
ných částí domu, především pak výměně roz-
vodů technických instalací a výměně výkladců, 
oken a vstupů do nebytových prostor.

„V minulém roce byla v součinnosti se společen-
stvím  vlastníků  realizována  například  výměna  vý-
kladců v nebytových prostorech v domech v ulicích 
Nádražní 91, Puchmajerova 9, Tyršova 14 a v domě 
v  ulici  28.  října  13,“ vysvětluje Martin Cyž, ve-
doucí oddělení správy majetku městského obvodu 
MOaP, a pokračuje: „V letošním roce nás čeká, kro-
mě pokračování výměn výkladců v dalších domech, 
i významný projekt v režii samotného obvodu. Řeč 
je  o  opravě  domu  v  ulici  Poštovní  15,  kde  mimo 
jiné  vytvoříme  z  bývalé  kuchyně  menzy  dva  nové 
reprezentativní komerční prostory. Celkové náklady 
na opravu tohoto domu převýší částku 6,5 milionu 
korun.“ 

Novým vzhledem se od loňského roku mohou 
pochlubit i webové stránky www.nemovitostimo-
ap.cz, které přehledným způsobem nabízejí k pro-
nájmu volné nebytové prostory.  „K  této  činnosti 
máme  vyčleněného  jednoho  pracovníka,  který  je 
schopen adekvátně reagovat na poptávku a nabíd-

nout  žadatelům  vhodný  a  odpovídající  nebytový 
prostor  v  souladu  s  jejich  podnikatelským  zámě-
rem,“  navazuje Martin Cyž s tím, že při výběru 
nájemců není pro vedení městského obvodu nejdů-
ležitější jen ekonomický výnos, ale také přínos pro 

centrum a doplnění chybějících služeb. „V  tomto 
ohledu spolupracujeme i s městskou organizací Re-
fill, která dokáže vhodně propojit zajímavé start-u-
py s možnostmi obvodu,“ uzavírá Martin Cyž. 

www.nemovitostimoap.cz 

Péče o nebytové prostory ve správě obvodu 
Z RADNICE

Zveme vás na zastupitelstvo
V pondělí 24. února se od 15 hodin koná zasedání zastupitelstva městského 
obvodu. Schůze se bude konat v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice (Pro-
kešovo náměstí 8). Program a materiály naleznete na www.moap.cz.

Mobilní rozhlas 
Chcete být varování před krizovými situacemi, jako je hrozba povodní, požárů, 
náledí, sněhových kalamit, výpadků elektrické energie, mít přehled o uzavír-
kách a důležitých tématech obvodu? Nebo naopak chcete jednoduše zaslat ve-
dení obvodu podněty o tom, co byste chtěli zlepšit nebo nás informovat, s čím 
jste spokojeni? Využijte náš mobilní rozhlas, jehož registrace na stránce www.
moap.mobilnirozhlas.cz  je zcela zdarma. Služba myslí i na seniory a hendi-

kepované nebo zrakově 
znevýhodněné osoby. 
Senioři dostávají textové, 
zrakově znevýhodnění 
hlasové zprávy.

On-line přenos
Městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz 
přenáší jednání zastupi-
telstva on-line, virtuálně 
tak může být u rozhodo-
vání zastupitelů každý, 
kdo chce mít informace 
o dění v centrálním ob-

vodu Ostravy. Jednání zastupitelů jsou již zveřejněna na www.youtube.cz, na 
kanálu centrálního obvodu, další budou následovat. Je to další krok radnice, 
kterým se chce přiblížit občanům a zjednodušit tak jejich přístup k informa-
cím. 

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 7. března 
2020. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do 21. února 
2020 na oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo telefonic-
ky na tel. č. 602 782 095 nebo 599 442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání 
občánků, je připraven dárek a pamětní listina. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV Fa- 
bex a také Facebook! Na všech těchto informačních kanálech vás informujeme 
o aktuálním dění v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde nabídku vol-
ných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální tis-
kové zprávy. Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz a odkazy na videozpravodajství obvodu v obou regionálních televizích 
najdete na hlavní straně webových stránek www.moap.cz.

Zpravodaj patří do schránek
Nenašli jste zpravodaj Centrum ve své schránce, nebo naopak jste ho zahlédli 
položený na místě, kde nepatří? Informujte nás o tom, ať vše můžeme napravit. 
A to prostřednictvím e-mailu tiskove@moap.ostrava.cz. 

LEDNOVÉ UZAVÍRKY SILNIC V NAŠEM OBVODĚ

  Ulice Úsek komunikace Doba  uzavírky (stavebních prací) Investor  Druh uzavírky Stavba (práce) 

Čs. legií  Přívozská – Poštovní  3. 2. – 7. 3. 2020 statutární město Ostrava úplná Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
     na ulici Čs. legií

RADNICE INFORMUJE

Úřad městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz 

Kontaktní centrum: 844 121 314 
Spojovatelka:  599 444 444,  
                      599 442 991 

www.moap.cz
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Ostrava se připojila k řadě měst nejen v České 
republice, které se pustily do řešení problema-
tiky reklamního smogu. Chce tak chránit urba-
nistický a architektonický charakter veřejného 
prostoru, jeho jedinečnosti a „genius loci“ před 
nevkusnou reklamou. Město připravilo projekt: 
OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze 
všech úhlů, jehož cílem je kultivace veřejného 
prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také 
ilegální reklamy v Ostravě. A pro lepší orientaci 
v této problematice vydalo Manuál umísťování 
reklamy města Ostravy. Ten doplňuje Nařízení 
o regulaci reklamního smogu, které platí od led-
na letošního roku. Záměrem města není reklamu 
zakázat, ale estetizovat veřejný prostor.

„Město  je dnes zahlceno reklamními nosiči, kte-
ré mnohdy dokonce brání  ve výhledu do křižovat-
ky nebo pohybu pěších po chodnících. U některých 
osvětlených  reklam  zase  zasahuje  nainstalované 
osvětlení  do  sousedních  pozemků  jiných  majitelů. 
Výlohy a  vstupy do některých prodejen  jsou  zcela 
polepeny  barevnou  reklamou.  Přitom  zákazníka 
nejvíc  láká, když vidí do  interiéru prodejny. Takže 
některé  reklamy  jsou  pro  obchodníky  paradoxně 
kontraproduktivní.  Nevhodné  je  například  umístě-
ní  jedné  reklamy  na  sloupech  ve  výši  hlavy,  takže 
nevidomý člověk do ní může vrazit hlavou a zranit 
se,“ řekl místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu 
David Witosz. 

Zásady jsou určeny pro majitele provozoven 
a podnikatele, ale platí také pro kulturní instituce 
a jednotlivé městské obvody. Právě s těmi probíhají 
od prosince minulého roku komentované obhlídky 
v terénu, mezi prvními byla i prohlídka Moravské 
Ostravy a Přívozu. „V Poštovní ulici na dvou mís-

tech brání v průchodu chodcům reklamní vlajky. Do 
chodníku by neměly v žádném případě zasahovat,“ 
poukazuje Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA, a po-
kračuje: „Svůj smysl postrádají reklamy, které jsou 
umístěné na rohovém domě na Masarykově náměstí. 
Jsou nečitelné, povětrnostní podmínky nápisy téměř 
zničily,  takže  jen  hyzdí  fasádu.“  Velkoprostorové 
plachty s reklamami se objevují především na boč-
ních stěnách domů v prolukách. „Většinou se jedná 
o vykřičené barvy, které se vkusem nemají nic spo-
lečného.  Jedna  ze  společností  ale  zvolila  decentní 

barvy  i  skromnější  nápisy  a  kolemjdoucího  zrovna 
tato reklama zaujme více, než změť barev a nápisů,“ 
dodává Vysloužil. Reklamy jsou také součástí fasá-
dy obchodního domu Laso. „Jedná se o architekto-
nický prvek. V tomto případě si ale myslím, že měly 
mít  stejný  rozměr. V  současném  provedení  působí 
neuspořádaně a chaoticky,“ vysvětlil David Sasín, 
grafik a průvodce projektem OSTRAVA 360°.  

Manuál umísťování reklamy i plné znění nařízení 
pro regulaci reklamního smogu a další informace 
jsou k dispozici na www.ostrava360.cz. 

Město řeší venkovní reklamu v jednotlivých obvodech

Senioři, pojeďte s námi na Slovensko! 

ZAOSTŘENO

Místostarosta David Witosz poukazuje na nevhodnou reklamu v úrovni hlavy, o níž se kdokoli může 
poranit. 

Zájemci z řad seniorů se mohou přihlásit na 
zájezd „Kultúrny deň seniorov v Čadci“, po-
řádaný ve čtvrtek 20. února 2020. Čeká vás 
bohatý kulturní program včetně občerstvení. 
Odjezd bude v 10.30 hodin ráno od budovy 
radnice městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz, předpokládaný návrat kolem 18. 
hodiny. Doprava, program i občerstvení jsou 
zdarma. Zájemci se mohou hlásit pouze osob-
ně (u manželských párů stačí účast pouze jed-
noho z manželů) od středy 5. února. Občané, 
kteří se již zúčastnili česko-polského projek-
tu zájezdem do Ratiboře, mohou být zapsáni 
pouze jako náhradníci. Pro zájezd platí, že se 

senioři hlásí na informacích Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve vestibu-
lu radnice, a to v úředních hodinách v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 
do 14 hod. 

Akce je realizována v rámci projektu  
„Se seniory od Ostravy po Čadcu”, který je 
podpořen dotací z Fondu malých projektů 
v rámci programu Slovenská republika – Čes-
ká republika.

V centrálním obvodu 
se loni narodilo více 
chlapců než dívek

V Moravské Ostravě a Přívozu se v loňském roce 
narodilo 1466 miminek! Z toho 753 chlapců a 713 
dívek. Na svět zde přišlo 8 párů dvojčat, z toho 3 
páry kluků, 3 páry dívek a dva smíšené páry. K nej-
oblíbenějším chlapeckým jménům jednoznačně 
patřili Matyáš, Jan a Dominik. Dívkám dávali loni 
rodiče nejčastější jména Eliška, Ema nebo Emma 
a Laura. A zajímají vás neobvyklá jména? U chlap-
ců je to Sajmon, Vojmír, Čeněk, Timotej, Salvatore, 
Mickey, Mervin, Levi, Diego a kombinace jmen 
Iktan Gabriel, Adrian Lion, Neriah Simon, Josef 
Antonio nebo Jeremiah Izák. U dívek se objevují 
např. Zara, Teodora, Milly, Madlen, Kordula, Etel, 
Aya a v kombinaci Amy Liběna, Mária Mercedes, 
Selina Sophie, Melanie Ashley nebo Rachel Nataša. 

Do nového roku 2020 vstoupil městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz s celkem 39 215 obyvateli, 
včetně cizinců. Ze statistiky pak vyplývá, že v uply-
nulém roce se odstěhovalo z centrálního obvodu 
1750 lidí a přistěhovalo 1675. Na místním matrič-
ním úřadu bylo v roce 2019 uzavřeno 150 sňatků.

Moravská Ostrava a Přívoz se řadí počtem oby-
vatel na třetí místo v rámci celého města. Nejpo-
četnější obvod je Ostrava-Jih, za ním je Poruba.  
Na území statutárního města Ostravy bylo celko-
vě k 1. lednu 2020 přihlášeno k trvalému pobytu 
297 430 obyvatel.

Nabízíme k pronájmu stánky na Jiráskově náměstí 
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-

voz schválila na svém zasedání 27. ledna podmínky 
pro výběrové řízení na celoroční pronájem stánků na 
Jiráskově náměstí. Šance se tak naskýtá především 
farmářům. Čtyři dřevěné stánky mají sloužit převážně 
k prodeji regionálních potravin, zeleniny, květin a dal-
šího tradičního zboží a produktů. Půdorys těchto stán-
ků je 6 m2, jsou vybaveny elektroinstalací napojenou 
na rozvaděč umístěný na náměstí s tím, že první stánek 
(od ulice Poštovní) je vybaven elektrickými rozvody 
umožňující vyšší odběr elektřiny, např. pro vaření, 
mrazení, chlazení a ostatní 3 stánky umožňují zapojení 

spotřebičů s nízkým odběrem elektřiny např. lednice. 
Stánky jsou nabízeny prodejcům na dobu jednoho 

roku, s výjimkou měsíců listopadu a prosince. Mini-
mální měsíční nájemné za jeden stánek je 2000 Kč 
včetně DPH. V případě zvýšeného odběru elektřiny 
bude ke konečné výši nájemného připočítána paušální 
částka za odběr elektrické energie.

Prodejní doba musí být v pracovních dnech mini-
málně od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. 
Nabídky je možné podávat formou žádosti, kterou na-
jdete na webu www.nemovitostimoap.cz do 19. února 
na podatelně Úřadu městského obvodu MOaP. 
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PROMĚNY CENTRA 

Nádherná architektura zatraktivní centrum
„Je skvělé, že tento vlajkový projekt Strategického 

plánu města,  který  vznikl  ve  spolupráci Ostravské 
univerzity  a  statutárního  města  Ostravy,  zmíně-
nou mrtvou část centra brzy zkultivuje a oživí, což 
je  i  přáním  mnoha  občanů.  Ostravská  univerzita 
bude  mít  důstojné  a  špičkově  technicky  vybavené 
sídlo  fakulty umění v duchu 21.  století, čímž bude 
zajímavá  pro  mnoho  studentů  z  jiných  měst  i  stá-
tů. Navíc tento kus nádherné architektury přispěje 
k zatraktivnění Ostravy také pro turisty. A to nejen 
díky modernímu sportovnímu a kulturnímu areálu, 
ale i díky tomu, že zde vznikne tolik potřebná nová 
náplavka  na  „levobřežní“  komunikaci,  která  od-

děluje budoucí areál Ostravské univerzity od  řeky 
Ostravice,“   popisuje přínosy této velké investiční 
akce Miroslav Svozil, předseda komise pro strate-
gický rozvoj města Ostravy, a pokračuje: „Fakt, že 
se  vedení  Ostravské  univerzity  podařilo  získat  na 
tak velký projekt dotaci z Evropské unie, je obrov-
ským úspěchem, a zcela jistě to nebylo jednoduché. 
Stejně jako navazující spolupráce s městem týkající 
se pozemků, výstavby nového podzemního parkoviš- 
tě, náplavky nebo prodloužené ulice Pivovarské.“

Největší investice do vysokého  
školství v Česku

Vedení města předpokládá, že investice 1,13 mi-
liardy korun do budov Ostravské univerzity potvrdí 
univerzitní charakter města, podpoří jeho ekono-
mický rozvoj a přispěje k dalšímu oživení centra. 
Proto město věnovalo Ostravské univerzitě necelé 
4 hektary pozemků za Divadlem Antonína Dvořáka 
v hodnotě 42 milionů korun a dále zaplatí 117 mi-
lionů za výstavbu podzemních garáží se 155 místy, 
která budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřej-
nosti. Vystavěny budou pod budovou „Univerzitního 
zázemí sportu a behaviorálního zdraví“. Město se 
podílelo i na předfinancování projektové dokumen-
tace staveb. Největší část financí, celkem 954 mili-
onů korun, bude hrazena ze zdrojů Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, který v roce 2017 vyhlásilo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. A do 
projektu se zapojil také Moravskoslezský kraj se 14 
miliony korun na přípravu projektových dokumenta-
cí i samotná Ostravská univerzita 4 miliony korun.

Uzavírky a jiná omezení v centru
Výběrové řízení na stavbu nových budov za více 

než miliardu vyhrálo konsorcium dvou firem – ost-
ravského závodu IMOS Brno a Beskydské stavební. 
„Jsme si vědomi významnosti celého projektu a jsme 

velmi rádi, že jsme v soutěži uspěli. Se stavbami po-
dobného rozsahu máme bohaté zkušenosti. Zároveň 
prosíme zejména veřejnost o shovívavost v úvodních 
měsících  stavby,  kdy  bude  docházet  k  rozsáhlým 
výkopovým  pracím.  Budeme  se  samozřejmě  snažit, 
aby omezení pro obyvatele města i návštěvníky bylo 
co nejmenší, ale přece  jen se  jedná o území v bez-
prostřední  blízkosti  centra  města  s  komplikovaným 
přístupem. I z tohoto důvodu se budeme snažit o co 
největší  informovanost  o  průběhu  stavebních  pra-
cí,“ uvádí Ing. Martin Nevrlý, ředitel závodu Ostrava 
a člen představenstva IMOS Brno, a.s. Diskomfort, 
který mohou obyvatelům města přinést stavební 
uzavírky, nebo hluk je však u každé stavby nezbyt-
ností... „Centrální  městský  obvod  za  minulá  dvě 
volební  období  naprosto  stagnoval,  nevznikla  jedi-
ná významná stavba. Přitom občané opravdu volají 
po oživení zejména centra města. To však znamená 
centrum především dostavět – ze zdrojů města, kra-
je,  státu  a  privátních  investorů.  Pokud  chceme  mít 
důstojné a atraktivní centrum srovnatelné s Brnem 
nebo Katovicemi, musejí sem nastoupit jeřáby. A to 
je  vůle  nové  koalice  na  radnici  Moravské  Ostravy 
a Přívozu, stejně jako koalice na radnici statutární-
ho města Ostravy,“ dodává Svozil. 

Smyčka i Miniuni se stěhují
Souběžně se zahájením přípravných stavebních 

prací se postupně začalo také se stěhováním Miniu-
ni – světa miniatur světových památek, který najde 
své nové místo vedle Slezskoostravského hradu. 
A demontovat se musela rovněž tramvajová smyč-
ka. Tramvaje se dočasně budou otáčet na terminálu 
Hranečník nebo v tramvajové vozovně v Přívoze, 
než se za řekou Ostravicí v blízkosti Slezskoost-
ravského hradu vystaví nová smyčka, na kterou se 
již připravuje projektová dokumentace. Dokončena 
bude v roce 2021. Pro cestující linek 4, 10 a 12 se 
nic nemění. Spoje, které dříve končily na Výstaviš-
ti, zajíždějí dále, až na Hranečník. Linky 11 a 6 jsou 
odkloněny na Nádražní ulici a pokračují směrem do 
Přívozu. Tramvajová zastávka Výstaviště zůstává 
v obou směrech nadále v provozu.

Černá louka se do dvou let promění v multifunkční 
areál pro studenty i širokou veřejnost

Nová náplavka by měla do budoucna přispět 
k celkovému zklidnění ulice a vytvoření pro-
storu pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své 
nové podobě nebude tvořit umělou hranici mezi 
sportovně rekreačním a uměleckým děním Os-
travské univerzity a životem u řeky, naopak je 
přirozeně propojí. Návštěvníky lokality bude vy-
zývat nejen k relaxaci, ale také ke sportu.

Co na Černé louce 
vznikne?
Klastr umění a designu – nová budova 
Fakulty umění Ostravské univerzity
•  Galerie v koncepci White Cube 
•  Komorní sál pro téměř 250 posluchačů
•  Ateliér a výzkumná laboratoř  

pro muzikoterapii 
•  Nové studijní programy, jako jsou Produk-

ce v kulturních a kreativních odvětvích, 
Grafický design nebo Komorní hra a další 

Zázemí pro zdraví, sport a technologie
•  Sportoviště napojené na vědecké  

laboratoře
•  Nové studijní programy, jako jsou  

Sportovní vědy nebo Behaviorální zdraví 
a další

 • Magnetická rezonance pro studenty  
i výzkumníky

•  Poradna pohybových programů  
i pro veřejnost

Stavba dvou nových univerzitních budov architektů Kuby a Mrvy za více než miliardu korun zcela 
zásadně promění centrum našeho města! Moderní zázemí pro sport, zdraví a technologie i klastr 
umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity budou sloužit nejen studentům, ale také veřej-
nosti. Postaveny budou do dvou let na Černé louce, která je dlouhodobě v neutěšeném stavu a v kon-
trastu s těsně sousedícím historickým centrem je doslova trnem v oku.

Ostravská univerzita deklarovala ve svém projektu vytvoření 10 nových studijních programů, které budou 
reagovat na nové trendy. Tyto programy budou vyučovány v nových prostorách o celkové ploše 9 000 m2 
a s nově nakoupenými přístroji. Jen během prvních let má novou infrastrukturu využívat 1 400 studentů.
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Najít volné místo k zaparkování v centru Ostravy je 
jako najít jehlu v kupce sena. Zná to snad každý řidič, 
většina míst je buď obsazena, nebo jsou určena jen 
rezidentům. A tento čas strávený hledáním volného 
parkovacího místa se mnohdy protahuje i na dlouhé 
minuty. A to by se do budoucna mohlo změnit, vede-
ní centrálního obvodu chystá projekt unikátního par-
kovacího systém, který bude svým rozsahem jeden 
z prvních v České republice, přestože v zahraničí se 
už s ním setkat můžete. A pokud naplní očekávání, 
mohl by inspirovat i další města v Česku.

Pro projekt je vytipováno 400 parkovacích míst, 
kde nově instalovaný hardware umožní detekci 
obsazenosti a takto získaná data mohou být ná-
sledně použita například pro mobilní aplikace 
nebo navigace řidičů. O jaká místa se jedná?

David Witosz, místostarosta: Mapovat chceme 
nejvytíženější úsek v centru, kde parkují nejen místní 
obyvatelé, zaměstnanci zdejších firem, ale i návštěv-
níci. Půjde o celou ulici Tyršovu a sektor, který je 
vymezen ulicemi Čs. legií, Přívozskou, Českobra-
trskou a Nádražní. Nebavíme se o stáních na těchto 
ulicích, ale o bloku uvnitř, kde je zhruba 300 velmi 
vytížených parkovacích míst. Když k tomu připo-
čteme místa, která mají Ostravské komunikace ko-
lem katedrály Božského Spasitele, jde o zhruba 400 
parkovacích míst. V této oblasti je problém sehnat 
parkovací místo v kteroukoli hodinu, je zde velmi na-
vštěvované divadlo, katedrála, spousta firem a restau-

rací. Situace je tím složitější, že jde o relativně úzké 
a klikaté ulice a řidiči je projíždějí při hledání místa 
stále dokola a dokola. Mnoho netrpělivých řidičů pak 
parkuje na naprosto nevhodných místech, a to i za 
cenu pokuty. Už si však neuvědomují, že zabloková-
ním průjezdu pro záchranné složky mohou způsobit 
nebezpečnou situaci. 

Klikaté ulice i množství stromů budou mít vliv 
také na umisťování kamerového systému. 

Rostislav Řeha, místostarosta: Uvědomujeme si, 
že jsme vybrali pro pilotní projekt ten nejsložitější 
terén a použitý hardware to musí zohlednit. Kromě 
levnějšího kamerového systému, který detekuje vol-
ná parkovací místa shora, budeme muset na mnoha 
místech umístit i dražší variantu parkovacích čipů 
přímo v silnici. V tomto případě musíme vhodně 
zkombinovat obě varianty. Umístění těchto hard-
warových prostředků bude první etapou projektu, 
jehož výstupem budou informace o obsazenosti na-
šich parkovacích míst v reálném čase, které následně 
zveřejníme ve formě open data na našich stránkách. 
Možnosti použití pak budou velmi široké.

Jakým způsobem se získaná data dostanou k ři-
dičům?

David Witosz: Data budeme nějaký čas sbírat pro 
statistické účely a po vyhodnocení zvážíme další 
postup, jakým způsobem a pomoci kterých aplikací 
je budeme řidičům předávat. Nabízí se jak možnost 
vlastní mobilní aplikace, tak implementace do již 
dnes používaných navigačních software. Zároveň by-
chom rádi napojili systém také na městskou policii, 
která by měla možnost kontrolovat stání na místech, 
jež z bezpečnostních důvodů musejí být stále prů-
jezdná. Statistiky nám následně pomohou zmapo-
vat současnou dopravní situaci v centru, abychom 
mohli adekvátněji reagovat na nejrůznější požadavky 
ohledně cyklostezek, pěší zóny, parkovacích domů 
a další. Uvědomujeme si však, že budeme v tomto 
ohledu průkopníci, takže určité slepé uličky se dají 
očekávat.

Projekt je zatím takzvaně na papíře. Obvod by však 
chtěl během tohoto roku dokončit všechny potřebné 
administrativní práce a vybrat realizátora, v příštím 
roce by systém mohl být již v provozu.

Z RADNICE

Centrální obvod by již v příštím roce mohl mít zcela 
unikátní parkovací systém

Moravská Ostrava a Přívoz mapuje stromy v obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz je dalším městským 

obvodem, ve kterém probíhá mapování stromů na 
pozemcích města. Popsáno je v první etapě zatím 
5800 dřevin. Pasportizaci provádí od loňského 

roku specializovaná firma, která své práce dokončí 
již letos. 

„Hlavním  důvodem,  proč  si  necháváme  zeleň 
v  našem  obvodu  takto  zmapovat,  je  potřeba  znát 
přesný  počet  a  umístění  stromů  v  našem  obvodu 
a jejich současný stav. Tyto informace máme bohu-
žel historicky spíše kusé a nepřesné. Dnes odhadu-
jeme, že stromů na pozemcích obvodu nebo města 
je zhruba 12 až 15 tisíc, přesné číslo ale budeme 
vědět až po dokončení,“ říká místostarosta Rosti-
slav Řeha. A dodal, že systém následně pomůže 
zlepšit ošetřování stromů i lépe plánovat novou 
výsadbu.

Každý občan si může zkontrolované stromy najít 
na veřejně přístupném portálu www.stromypod-
kontrolou.cz. Můžete tam zjistit o jednotlivých 
stromech hlavní údaje, jako je druh, výška, průměr 
kmene, stáří i jeho další perspektivu. Na financo-
vání tohoto projektu se podílí z poloviny městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz a z druhé polo-
viny statutární město Ostrava. 

Nový parkovací systém bude řidiče navigovat k nejbližšímu volnému místu. Kromě toho by však měl de-
tekovat také nevhodně stojící automobily.

Najít volné parkovací místo v centru je takřka 
nemožné…
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Každému z nás se může stát, že nás zdraví zra-
dí… A to natolik, že nebudeme schopni o sobě říci 
ani záchranářům základní údaje o našem zdravot-
ním stavu, jaké léky bereme, na jaké nemoci se 
léčíme, zda jsme na něco alergičtí a jiné důležité 
informace. A to pak může velmi ztížit naši záchra-
nu a léčbu, okamžitá adekvátní pomoc je vždy 
nejdůležitější! 

Proto Moravskoslezský kraj přináší takzvanou 
IN.F. obálku, která má pomoci zvýšit kvalitu ži-

vota obyvatel, s důrazem na seniory, a zvýšit je-
jich bezpečí. Obálka slouží k předání důležitých 
informací o dané osobě složkám záchranného 
systému – hasičům, zdravotníkům, policii, v pří-
padě, že se ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví 
nebo života ve své domácnosti, např. při náhlých 
zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak 
k řešení krizové situace a poskytnutí efektivní po-
moci.

Obálka obsahuje formulář k vyplnění vašich 
osobních údajů, informací o alergiích, nemocech, 
užívání léků, kontaktů na blízké osoby a kontakt 
na praktického lékaře. Vyplnění formuláře je 
dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých úda-
jů. Pokud si nevíte rady, obraťte se na své blízké 
a přátele. Nezapomeňte připsat i datum vypsání 
formuláře.

Vyplněný formulář pak umístíte do připravené 
plastové obálky, která je součástí balíčku, a vložíte 
ji do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří, 
tak aby byla viditelná a nebyla zakrytá láhvemi či 
potravinami. Dveře lednice pak označíte magnet-
kou nejlépe v úrovni očí dospělého člověka. Pa-
matujte na to, že po uplynutí určité doby je nutné 
údaje ve formuláři upravit, aby byly aktuální!

A kde si můžete obálku vyzvednout? Navštiv-
te nás na odboru sociálních věcí, Nádražní 110, 
Moravská Ostrava a Přívoz, na oddělení sociální 
péče u Jany Holáskové a na oddělení sociálních 
služeb u Renáty Kunzové.

IN.F. obálka je projektovou aktivitou Morav-
skoslezského kraje pod osobní záštitnou náměst-
ka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila, 
MBA, z projektu „Informace jako forma ochrany 
osob v seniorském věku“. 

Obálka v lednici může zachránit život!

KOUZLO OKAMŽIKU 
Ve středu 15. ledna poděkovala starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Zuzana Ožanová ve své kanceláři studentům 
Střední umělecké školy v Ostravě a jejich peda-
gogům. Ti už podruhé vytvořili v rámci svých 
studijních aktivit nástěnný kalendář s motivy 
našeho centrálního obvodu. „Vaše práce se nám 
velmi  líbí  a  moc  mě  těší,  že  je  na  vás  studen-
tech,  ale  i  pedagozích  vidět,  že  pracujete  na 
kalendáři  s  nadšením.  Moc  si  této  spolupráce 
ceníme a už  se velmi  těšíme na další kalendář 
pro rok 2021. Přeji vám radost z vaší práce a ze 
studia,“ řekla starostka obvodu Zuzana Ožano-

vá. A studenti se již pustili do přípravy kalendá-
ře pro rok 2021, který se ponese v duchu všech 
čtyř ročních období. 

Na prosincovém zastupitelstvu Piráti, 
ODS a ANO schválili rozpočet na rok 2020.  
Součástí schváleného rozpočtu je i příjem  
ve výší 12,6 mil. korun z prodeje bytů, ne-
bytových prostor a celých domů. KSČM je 
proti prodávání majetku. O veřejný majetek 
se má obec starat, ne jej prodávat. Co pova-
žujeme za velmi špatné rozhodnutí, je prodej 
dvou domů v Jílové ulici. Tyto neobydlené 
domy ve špatném stavu chtěl v minulém vo-
lebním období místostarosta Mouka nechat 
zbourat. KSČM navrhovala vytvořit z Jílo-
vé ulice bezdoplatkovou zónu, a tím špatnou  
situaci v celé oblasti vyloučené lokality  
zlepšit Prodej těchto domů a jejich opra-
va v dnešní době povede k nárůstu počtu  
občanů tzv. ohrožených vyloučením o více 
než 100 a opět zde pokvete známý systém 
obchodu s chudobou a zneužíváním dávek  
na bydlení. S tím bude přímo souviset i nárůst  
kriminality v oblasti Fifejd a ulic Máneso-
va a Nádražní. Prodejchtivost Pirátů a ODS  
odnesou slušní občané. Piráti tvrdí, že smluv-
ně s kupujícím zajistí, aby do ulice Jílové přišli 
slušní lidé. Voliči Pirátů tomu jistě uvěří a my  
ostatní jejich vládu v našem obvodu  
musíme přečkat. Bo fajně už bylo a snad někdy 
zas bude.                  

Vít Macháček, KSČM

Názory zastupitelů

Pomozte najít  
osobnost kraje

Už potřetí vyhlásil hejtman kraje Ivo Vondrák an-
ketu Osobnost Moravskoslezského kraje. Ocenění 
má upozornit na výjimečnou osobnost z regionu, 
ale není určeno jen pro celebrity, titul může získat 
také třeba oblíbený učitel nebo lékař. 

„Předloni se osobností našeho regionu stal poli-
tický vězeň Luděk Eliáš, v minulém roce jsme oce-
nili Jiřího Michálka, který stál za fantastickou pro-
měnou Dolních Vítkovic z průmyslového areálu na 
kulturní a společenské centrum. Opět platí pravi-
dlo, že nám lidé posílají své tipy, ze kterých Osob-
nost  Moravskoslezského  kraje  vybere  odborná 
hodnotící komise. Nemusí jít o celebritu ani o ultra 
úspěšnou personu. Hledáme osobnost, která je dů-
ležitá pro náš kraj, jeho rozvoj nebo pro lidi, kteří 
zde žijí,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Rozhlédněte se kolem sebe – možná že vhod-
ného kandidáta na prestižní ocenění najdete 
i v našem městském obvodu! Své tipy mohou 
občané zasílat pomocí formuláře, který najdou 
v regionálním tisku (poštou na adresu Krajského 
úřadu MSK, nebo naskenovaný e-mailem na ad-
resu: osobnost@msk.cz.  Nominovat lze také elek-
tronicky, na stránkách kraje je k dispozici elektro-
nický formulář.

Uzávěrka nominací je koncem února. Titul Osob-
nost Moravskoslezského kraje bude udělen v květ-
nu.
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Ojedinělá debata mezi žáky základní školy a mi-
nistrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se usku-
tečnila 15. ledna ve Foru Nová Karolina. Osmáci 
a deváťáci zdejší školy, kteří uvažují o budoucí pro-
fesi ve zdravotnictví, navštívili projektovou road-
show, kterou realizuje ministerstvo zdravotnictví 
v rámci projektu Studuj zdrávku. Žáci s ministrem 
a náměstkyní ředitele ostravské fakultní nemocnice 
pro ošetřovatelskou péči Andreou Polanskou pro-
brali témata ostrahy nemocnic po nedávné tragické 
události v Ostravě-Porubě, nedostatku zdravotnic-
kého personálu v České republice, podmínek studia 
na praktickou a všeobecnou sestru, praktického lé-
kaře a zdravotnického záchranáře.

Projekt Studuj zdrávku realizuje ministerstvo 
zdravotnictví společně s Unií zaměstnavatelských 
svazů ČR a ministerstva zdravotnictví za podpory 
odborových svazů. Jeho cílem je přilákat mladé lidi 
ke studiu na středních a vyšších zdravotnických od-
borných školách a k práci ve zdravotnictví vůbec.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Setkání ministra zdravotnictví s žáky ZŠ Matiční

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch (uprostřed) s žáky ZŠ Matiční v Ostravě. 

Školy chystají dny otevřených dveří
Chystáte se letos se svým dítětem k zápisu do  

1. třídy? Pokud zvažujete alternativní školství, na-
bízíme vám možnost se blíže seznámit se způso-
bem výuky na waldorfské škole, která ještě před 
zahájením školního roku nabízí pravidelná setká-
vání dětí, rodičů i pedagogů. A tak zatímco se děti 
budou seznamovat a zkoušet nejrůznější praktické 
dovednosti v rámci těchto setkání, rodiče si mo-
hou vyslechnout přednášky na téma týkající se 
waldorfské pedagogiky. Setkání se budou konat 
ve Waldorfské ZŠ a MŠ v ulici Na Mlýnici 36, 
a to každé úterý od 18. února do 24. března, 
kromě 3. března. V tento den zde totiž bude pro-

bíhat den otevřených dveří spojený s jarními 
dílnami. V dopoledních hodinách mohou zájemci 
nakouknout i do výuky, v tomto případě je však 
nutné přijít před 8. hodinou nebo v době přestáv-
ky. Odpoledne pak od 15. hodiny budou probíhat 
jarní dílny.  

Stejně tak zve zájemce na den otevřených dveří 
i Základní škola Gen. Píky. Ten se zde uskuteční 
ve čtvrtek 12. března od 14 do 17 hodin. Přijďte 
nahlédnout i do této moderně vybavené školy s pla-
veckým bazénem a mnoha odbornými učebnami. 
A vezměte s sebou i budoucí prvňáčky! 
Více na www.zsgepiky.cz a www.zswaldorfostrava.cz. 

Ze života ZŠ Gen. Píky 
v Ostravě

Od září loňského roku mají někteří nadaní žáci 
ZŠ Gen. Píky možnost se zapojit do dvou nových 
zájmových aktivit, které vznikly za podpory měs-
ta Ostravy v programu Talent management. Dva-
náctka žáků 7. a 8. ročníku dochází jednou týdně 
do kroužku Robotíme, kde se žáci věnují progra-
mování, skládání stavebnice Lega – MINDSTOR-
MS a sestavování solárních stavebnic, ale také se 
seznamují s ovládáním a využitím dronů. Kroužek 
Po stopách za kamenem mudrců je určen žákům  
4. a 5. tříd a děti v něm mají možnost zkoumat jevy 
z oblasti živé a neživé přírody, fyziky a chemie 
prostřednictvím pokusů a zapojením všech smys-
lů. V obou kroužcích je kladen důraz na týmovou 
práci, rozvoj praktických dovedností a logického 
myšlení.

Máme radost, když děti mají radost
Ve školním roce 

2019/20 začala ZŠ Ge-
bauerova v Ostravě spo-

lupracovat se spolkem Naše srdce – Amaro Ilo. Tato 
organizace se věnuje dětem a jejich rodinám.  Cí-
lem těchto činností je naučit děti smysluplně využí-
vat volný čas, připravovat se na vyučování, rozdělit 
si čas mezi povinnosti a zábavu. Formou hry se tak 
učí vzájemné bezkonfliktní komunikaci, zdokona-
lují se ve vědomostních i sociálních dovednostech, 
získávají patřičné schopnosti, aby se bezproblémo-
vě začlenili do kolektivu svých vrstevníků. 

Žáci se v rámci projektu Celoroční práce s dětmi 
zúčastnili výletu do ostravské zoo, Dolu Michal 
a vítkovického Malého světa techniky, kde si pro-
hlédli nejen expozice, ale navštívili i dva výukové 
programy Tkaní a Cesta za medem. Všechny akce 

zorganizoval spolek ve spolupráci se základní ško-
lou.

Vstupné a jízdné měly děti zdarma díky dotaci, 
kterou poskytl spolku Moravskoslezský kraj.

Za spolek Naše srdce – Amaro Ilo  
 Eva Čermáková, statutární zástupce 

Děti při výukovém programu v ostravské  
zoologické zahradě.

ZÁPISY do prvních tříd základních škol Moravská Ostrava a Přívoz
ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 
6. 4. 2020 12–16.30 hodin
7. 4. 2020 12.30–16 hodin

ZŠ Ostrava, Gebauerova 8  
a ZŠ Ostrava, Ibsenova 36 
1. 4.–2. 4. 2020  8–14 hodin
 12–15 hodin

ZŠ Ostrava, Matiční 5  
14. 4. 2020   12–17 hodin
15. 4. 2020      12–17 hodin

Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava,  
Na Mlýnici 36/611 
1. 4. 2020  16–18 hodin
2. 4.–12. 4. 2020 dle domluvy

ZŠ Ostrava, Nádražní 117 
23.–24. 4. 2020 12–17 hodin

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10
21. 4. 2020  12–17 hodin
22. 4. 2020  8–17 hodin
(Bilingvní třída)   

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A 
1. 4. 2020 12–17 hodin
2. 4. 2020   12–16 hodin

ZŠ Ostrava, Zelená 42 
1. 4. 2020 13–18 hodin
2. 4. 2020   13–16 hodin
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VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
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
Masarykovo nám. 3/3 – prodejna – 166,17 m²
Nádražní 615/30 – prodejna – 139,14 m²
Nádražní 1110/44 - kanceláře - 162,66 m²
Nám. Republiky 2112/2 – restaurace – 216,13 m²
Přívozská 1787/30 - restaurace - 156,72 m²
Puchmajerova 489/7 – prodejna – 313,79 m²
Tyršova 1703/22 - prodejna - 83,96 m²
Tyršova 1775/28 - prodejna - 263,76 m²
Výstavní 2593/1 – prodejna – 149,29 m²
Zeyerova 110/12 – kancelář – 40 m²
Zeyerova 110/12 – výrobna – 77,75 m²

VOLNÉ GARÁŽE
Gen. Janouška 2814/2  16 m²
Sokolská 2443/42   18 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE A PROHLÍDKY 
T  720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

OVAHELP úspěšně pomáhá  
onkologicky nemocným lidem

Centrum pomoci onkologickým pacientům OVA-
HELP, které založila v roce 2018 Zdeňka Hyvna-
rová, ukončilo loňský rok s pocitem, že se dobrá 
věc podařila.  „Za  nejúspěšnější  akci  považujeme 
vyšetření  250  žen  ve  věku  40 až  45  let  na mamo-
grafu, které nehradí pojišťovna. Podařilo se to díky 
našemu finančnímu příspěvku 75 tisíc korun. A je-
likož jsme opět získali 50 tisíc korun na tato vyšet-
ření, budeme v této aktivitě rozhodně pokračovat,“ 
říká Zdeňka Hyvnarová a navazuje: „Úspěšná byla 
i naše účast na Kytičkovém dni v polovině května, 
kdy  jsme  prodali  kytičky  za  více  než  114  tisíc  ko-
run. Všem hodným a empatickým lidem jsme proto 
poděkovali v prostorách Nové Karoliny, kterou jsme 
roztančili spolu s ostravským tanečníkem Jakubem 
Mazůchem.“

V listopadu uspořádalo centrum OVAHELP 
a Vyšší odborná zdravotní škola v Ostravě konfe-
renci na téma Lidská důstojnost nemocného člově-
ka – realita nebo fikce. Zájem přednášejících a po-
sluchačů byl obrovský, což jen potvrzuje, že lidé 
si uvědomují, že na tomto poli je potřeba mnohé 
změnit a všechny čeká hodně práce, bolesti a také 
slziček. Fakt, že centrum OVAHELP se svému po-
slání věnuje naplno, zpečetilo v prosinci ocenění 
Skokan roku organizace Ligy proti rakovině, které 
si Zdeňka Hyvnarová převzala v aule Karlovy uni-
verzity v Praze. 

A co čeká OVAHELP v roce 2020?  „Samozřej-
mě  budeme  pokračovat  v  organizaci  pravidelných 
odborných přednášek, diskusí a setkávání v našem 
centru v ulici Kostelní 22. Naplno rozjedeme osob-
ní setkání s onkologickými pacienty v ostravských, 
smluvně dohodnutých nemocnicích. Tomu přikládá-
me velikou důležitost. Loňská setkání nám potvrdi-
la, že to je správná cesta pomoci. A hlavně budeme 
dál  prostřednictvím  dubnové  konference  rozvíjet 
naše velké téma, jimž je lidská důstojnost nemocné-
ho člověka,“ dodává paní Hyvnarová.  Více infor-
mací na  www.ovahelp.cz a Facebooku. 

Centrum OVAHELP poděkovalo lidem, kteří se 
zapojili do Kytičkového dne, netradičně – roz-
tančilo prostřednictvím Jakuba Mazůcha pro-
story Nové Karoliny.

INFORMUJEME

Rozmístění kontejnerů
Seznam míst, kde budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny, je pouze orientační. Z dů-
vodu momentálního stavu v daný den (par-
kující vozidla, stavební práce aj.) mohou být 
kontejnery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové kontej-
nery jsou rozváženy v době od 7 do 14 hod. 
a odváženy následující den rovněž v těchto ho-
dinách. 

17. 2. E. F. Buriana, U Parku 8–10, Na Bělidle 
8, Pelclova 4, Vítězná 2–8 a 17–19, Hrušovská 9, 
Bieblova 10 a 20, Gorkého 19–21 a 9–11, Tolsté-
ho 12.

18. 2. Bachmačská 15 a 30–32, Gregorova 16 
a 4, Jindřichova 14–16, Křižíkova 16, Na Desá-
tém 25, Na Spojce 2, J. Lady 10–12, Nádražní 
109, Verdunská 17–19, Zborovská 14–18.   

19. 2. Zborovská 8–10, Ženíškova 6–9, Jílová 10 
a 17, Jirská 11, Mánesova 10, 18, 21 a 2, Marián-
skohorská 2, Nádražní 137–139, Dvořákova 20.  

20. 2. Denisova 3, Husova 9, Janáčkova 16–18, 
Jurečkova 14, Milíčova 16, Zahradní 7, Zeyerova 
1, Českobratrská 12–14, Prokešovo nám. 2, Ve-
leslavínova 4–6, Chelčického 3–4, Msgr. Šrámka.

24. 2. Arbesova 13, Dobrovského 8–10, Božkova 
81–83, Fugnerova 20, Gebauerova 11, Hájkova 
8–10, Hlučínská 64–66, Jungmannova 6–8, Ko-
rejská 22, Kosmova 18–20, Libušina 5, Mugli-
novská 33.

25. 2. Na Liškovci 2, Na Náhonu 14, nám. Sv. 
Čecha 4, Orebitská 27–29, Palackého 50, Rovná 
22, Špálova 31, U Tiskárny 6–8, Newtonova 14, 
Úprkova 26, Ahepjukova 3, Ahepjukova 6.

26. 2. Ahepjukova 19, Hornopolní 51, Gen. Píky 
1A, J. Brabce 25–27 a 43–45, Lechowiczova 13 
a 19, Varenská 6 a 36, Bozděchova 14, Janovské-
ho 43, Senovážná 1–7.

27. 2. Nedbalova 20, P. Křičky 19–21, Uhelná 
22, Výstavní 23, Zelená 26, 28. října 153, Dr. 
Malého 25, Foerstrova 20, Gajdošova 8, 39 a 48,  
eP. Křičky 18.

Další rozmísťování bude  
v červnu až srpnu 2020.

Upřímné poděkování
Ráda bych poděkovala oddělení sociálních služeb 

za obětavou práci pro seniory v Domě s pečova-
telskou službou v ulici Gajdošově. A to především 
paní Janě Honové za pestré programy v klubu seni-
orů. Poděkovat bych chtěla ale i pečovatelkám, kte-
ré ke mně docházejí. Všechny jsou vstřícné a vždy 
usměvavé. Zvláštní poděkování patří čtyřlístku 
obyvatelek DPS, které pořádají akce s pohoštěním, 
například na Mikuláše, Silvestra a jiné. Tato setkání 
utužují kolektiv.

Eliška Wiejowská

Pečujete o člověka po cévní mozkové příhodě?
Podělte se o své pocity i zkušenosti, které jste zís-
kali péčí o blízkého po CMP (lidově mrtvici). Co 
vás trápí? Co vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, 
které služby a podpora jsou užitečné, co vám na-
opak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné 
situaci! Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních 

studií Ostravské univerzity, která na základě unikát-
ního výzkumu a ve spolupráci s VŠB-Technickou 
univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž na-
bídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké 
po mrtvici. 

Více na www.cmp-radce.cz.


