
Masopustní rej masek roztančil centrum 

Ulicemi centra Ostravy se v úterý 25. února doslo-
va protančil bujarý masopustní průvod. Rej masek 
i roz jařených tanečníků rozveselil snad každého 
kolem jdoucího! Masarykovo náměstí vonělo domá-
cí zabi jačkou, svařeným vínem i dalšími sladkými 
a slanými pochutinami. Zpívalo a veselilo se až 
do 18. hodiny, kdy přišel na řadu podle masopust-
ních obyčejů sym bolický tanec „zabijeme kozla“ 
a „pochováme basu“. O hodinu později ukončil 

masopustní veselí smuteční průvod okolo náměstí 
s basou… 

Již 12. ročník této prastaré tradice pořádalo 
Ostrav ské muzeum ve spolupráci s centrálním 
městským ob vodem a Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Os trava. Připomeňte si společně s námi 
prostřednictvím fotografií v rubrice Kouzlo oka-
mžiku na straně 3 zpravodaje báječnou atmosféru, 
která akci provázela.

ZPRAVODAJ CENTRUM
BŘEZEN 2020 www.moap.cz

Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři,

v  měsíci  dubnu  čeka-
jí  předškoláky  zápisy  do 
základních  škol.  Jde  o  vý-
znamný milník v životě ka-
ždého  dítěte.  Školu,  kterou 
si společně s rodiči vybere, 

bude  navštěvovat  několik  let,  najde  v  ní  nové  ka-
marády  a  naučí  se  spoustu  nového. A  aby  si  kaž-
dý vybral tu správnou, přinášíme vám na straně 7 
zpravodaje  stručný  přehled  všech  základních  škol 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Kromě  toho  bych  však  ráda  zdůraznila,  že  
o své mateřské a základní školy městský obvod pe-
čuje neustále a každý  rok  investuje do  jejich  revi-
talizace a rekonstrukce nemalé finanční prostředky. 
Jen v roce 2019 bylo investováno zhruba 58,7 mi-
lionu korun! Komplexní revitalizací v celkové hod-
notě 18,6 milionu korun, která zahrnovala výměnu 
oken, zateplení, opravu fasády, rekonstrukci podlah 
i zřízení nové kotelny, prošla Waldorfská ZŠ a MŠ 
v Ostravě-Přívozu. V MŠ Repinova byla dokonče-
na II. etapa rekonstrukce školní zahrady v hodnotě 
1,9  milionu  korun,  ZŠ  Nádražní  má  nové  plynové 
kotle za 3,7 milionu korun a v MŠ Hornická a Va-
renská byla vyměněna zdravotechnika v souhrnu za 
9,4 milionu korun. Úprava hlavního vstupu včetně 
oplocení v ZŠ Gebauerova vyšla na 1,5 milionu ko-
run, zateplení hlavní části budovy a přírodovědecké 
budovy  s  rekuperací  v  ZŠ  Zelená,  včetně  zajištění 
bezbariérosti  školy,  nového  nábytky,  IT  vybavení 
i učebních pomůcek stálo celkem 23,6 milionu ko-
run.

V letošním roce projde největší proměnou ZŠ Ge-
bauerova, konkrétně pracoviště Ibsenova, kde bude 
sanován  suterén,  zateplena celá budova  i  střecha, 
vyměněny okna, vstupní dveře i klempířské výrobky. 
Staré plynové kotle nahradí nové a přibude tepelné 
čerpadlo i rekuperační jednotky a další. Vše v hod-
notě  34,5  milionu  korun.  Stavební  úpravy  za  1,5 
milionu korun čekají  rovněž Mateřskou školu Kři-
žíkova a necelých 34 milionu bude investováno do 
ZŠ Gajdošova, Gen. Píky a Nádražní, kde se budou 
provádět bezbariérové úpravy a školy budou vyba-
veny  novým  nábytkem,  IT  vybavením  a  učebními 
pomůckami. Třetí etapu v hodnotě 232  tisíc korun 
čeká i Waldorskou ZŠ a MŠ, kde vnikne menší hřiš-
tě na míčové hry a souběžně s hřištěm i rozběhová 
dráha pro skok do písku. 

Školství  je  jednou z našich priorit. Děti pro svůj 
vývoj  potřebují  kvalitní  zázemí  jak  pro  výuku,  tak 
i sport a stejně tak potřebují kvalitní zázemí i uči-
telé.  Proto  budeme  i  nadále  v  těchto  investicích 
pokračovat  a  naplňovat  tak  náš  společný  koaliční 
program.  

Valentina Vaňková, místostarostka

Železniční muzeum 
stojí za to  
navštívit!                 
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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

Po slavnostním předání masopustního práva z rukou starostky městského obvodu Moravské 
Ostravy a Přívozu Zuzany Ožanové (vpravo) následoval maškarní průvod účinkujících i široké 
veřejnosti centrem Ostravy.
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Jak jsme vás již informova-
li, městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz se v loňském 
roce zapojil do programu Míst-

ní agendy 21, jakožto teprve druhý městský obvod 
v rámci statutárního města Ostravy. A hned první 
rok se nám díky splněným kritériím podařilo přesu-
nout se ze základního zařazení „Zájemci“ o stupeň 
výše do kategorie „D“ a budeme se samozřejmě 
snažit postupovat dále. I když je nutno podotknout, 
že hlavním naším cílem není postup v rámci jed-
notlivých kategorií databáze účastníků MA21, ale 
skutečné a praktické naplňování principů a cíle-
né směrování v rámci udržitelného rozvoje, který 
MA21 podporuje. 

O všech aktivitách v programu MA21 infor-
mujeme naše občany prostřednictvím webových 
stránek, Facebooku, zpravodaje Centrum, vi-
deoreportážemi, nebo nově zřízenou platformou 
Mobilní rozhlas. Úplným základem našich aktivit 
je snaha o zapojení a spolupráci sektoru veřejné 

správy, nevládního a podnikatelského sektoru. Jak 
to může fungovat, jste si mohli například vyzkou-
šet už loni v září, kdy se v našem obvodě v rámci 
Evropského týdne mobility a Světového dne bez 
aut uskutečnila sousedská slavnost „Zažít Ostravu 
jinak“. 

Rok 2020 bude pro městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz prvním kompletním rokem zapojení 
do Místní agendy 21. Naplánováno je jak pokra-
čování zavedených aktivit, jako jsou „Trhy co se 
hledají“ či výše zmíněné „Zažít Ostravu jinak“, ale 
to nebude zdaleka vše – započneme také několik 
nových stěžejních aktivit. Například ve spolupráci 
s krajským úřadem chystáme vzdělávací kampaně 
zaměřené na ochranu životního prostředí a našeho 
zdraví „Den Země“ a „Den zdraví“, v dubnu chce-

me zapojit vás všechny do nového participativního 
rozpočtu, kde budete moci navrhovat a následně 
i schvalovat menší projekty v našem obvodě, do-
čkáte se dalšího rozšíření platformy Mobilního 
rozhlasu a zároveň začínáme práce na novém stra-
tegickém plánu městského obvodu, kde budeme 
taktéž potřebovat vaši radu a pomoc. 

Místní agenda 21 je programem, který zavádí do 
praxe principy udržitelného rozvoje při zohledňo-
vání místních problémů. Výsledkem by měla být 
spolupráce městského obvodu s občany, organiza-
cemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, 
aby se všichni mohli podílet na rozhodování o dění 
ve svém městském obvodu. Budeme rádi, když se 
do toho s námi zapojíte i vy.

Rostislav Řeha, místostarosta

Vedení městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz se snaží o oživení centra například tím, že 
investuje do obnovy domů a bytových jednotek. Tě-
mito kroky chce oživit centrum města, aby se stalo 
příjemným místem k trvalému žití. Jedním z domů, 
který v blízké době projde rekonstrukcí, je i dům 
v Poštovní ulici č. 15. Cílem rekonstrukce v hod-
notě 5,7 milionu korun je změna způsobu vytápění 
celého objektu, rozdělení jednoho nebytového pro-
storu v 1. NP na dva samostatné nebytové prostory 
a zřízení nového vstupu do těchto prostor. V celém 
objektu dojde k výměně všech oken včetně změn 
velikosti výplní otvorů v 1. NP. Dům získá novou 
fasádu. Obnova domu by měla začít v dubnu a hoto-

vo by mohlo být na konci července letošního roku.

V programu MA21 postoupil centrální obvod do vyšší kategorie 

Zrekonstruujeme dům v ulici Poštovní 15

Z RADNICE

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 hendike-
pované nebo zrakově znevýhodněné osoby. Senioři dostávají textové, zrakově 
znevýhodnění hlasové zprávy. Více informací naleznete na Facebooku obvodu.

On-line přenos
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz přenáší jednání zastupitelstva on-
-line, virtuálně tak může být u rozhodování zastupitelů každý, kdo chce mít 
informace o dění v centrálním obvodu 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 zjed-
nodušit tak jejich přístup k informacím.

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků v sobotu 
18. dubna 2020. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlá-
sit do 3. dubna 2020 na oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři 
č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 599 442 812. Pro děti, 

které se zúčastní vítání občánků, je připraven dárek a pamětní listina.

Poplatek za psa
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nabízí držitelům psů mož-
nost úhrady místního poplatku za psa prostřednictvím platebního portálu, tzn. 
úhradu on-line platební kartou. Zájemci o platbu musí vyplnit jméno, příjme-
ní a e-mail. Zároveň musí znát svůj variabilní symbol pro platbu poplatku, na 
základě kterého jim bude vygenerována částka k úhradě. Ta bude následně po 
zadání požadovaných údajů z platební karty odečtena z jejich bankovního účtu. 
Variabilní symbol je možné získat telefonicky, e-mailem i osobní návštěvou úřa-
du. Úhradu můžete provést na odkazu https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi.

Aktuality z obvodu
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV Fab-
ex 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.

RADNICE INFORMUJE

Sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak budou 
i letos.

BŘEZNOVÉ 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
Na Náhonu Hlučínská – Podkovářská 24. 2. – 24. 4.2020 statutární město Ostrava úplná Odkanalizování Přívozu do ÚČOV
     2. etapa, 1. část

Tento dům v ulici Poštovní bude do konce 
července zcela rekonstruován.
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Už jste se určitě ve svém životě setkali se situací, 
kdy jste vy sami nebo kolemjdoucí osoba upad-
li na chodníku. Pokud se nic vážného nestalo, 
většinou se postavíme zpátky na nohy a pokra-
čujeme v chůzi. Doma pak maximálně objevíme 
modřinu. Dál už nic v té souvislosti nepodniká-
me a mávneme nad situací rukou. Jen málokdo 
ale ví, že existuje možnost odškodnění, pokud se 
zraníte nebo si způsobíte škodu. K tomu, abyste 
mohli prokázat nárok na odškodnění, je potřeba 
vše dobře zdokumentovat.  

Často nemáme dostatečné povědomí o tom, kdo 
za stav chodníku nebo komunikace zodpovídá. Je to 
však jednoduché – zodpovědnost nese majitel, a tím 
je zpravidla obec. V centrálním obvodě o chodníky 
pečují Technické služby Moravské Ostravy a Přívo-
zu.

Pokud tato nepříjemná situace někdy nastane, za-
pamatujte si několik doporučení. 
1.  Místo a čas – přesná adresa místa a čas jsou dů-

ležité pro vyřizování škodní události. 

2. Fotografie místa – pokud můžete, pořiďte foto-
grafii místa.

3. Svědci – požádejte o kontakt svědky události.
4. Doložte lékařskou zprávu o ošetření. 

 Ne vždy však máte šanci na odškodnění. Zákon 
totiž hovoří o tom, že vlastník komunikace může 

být zbaven odpovědnosti, pokud nebylo v jeho si-
lách závadu odstranit. Například při rychle se mění-
cím počasí. Je nutné také myslet na to, že vlastník 
nemusí být odpovědný v okamžiku, kdy chodec 
dobře zná situaci a povětrnostní podmínky a nepři-
způsobil tomu svou chůzi.

David Račák

Na chodnících buďte opatrní a vše dobře zdokumentujte

ZAOSTŘENO

Ilustrační foto

Podtitul letošního masopustu v centru Ostravy, kte-
rý se ukutečnil 25. února, zněl: Dvanáctero v pohád-
kách. Ústřední pohádkou, kterou návštěvníci viděli 

ve svérázném podání ostravských ochotníků ve třech 
po sobě následujících částech, byla ta O dvanácti mě-
síčkách podle literární předlohy Boženy Němcové. 

Víte, na koho se obrátit v případě  
úrazu na chodníku? Zodpovědnost  
za stav chodníků nese majitel,  
a tím je zpravidla obec.

KOUZLO OKAMŽIKU Cizinci budou mít  
v Ostravě své centrum 

Ostrava otevře na začátku března centrum pro ci-
zince, kteří ve městě nebo Moravskoslezském kra-
ji žijí nebo sem na delší dobu přijíždějí. Takzvané 
Expat centrum Ostrava jim pomůže se životem u nás 
i s pracovním uplatněním, aby bylo využito jejich 
vzdělání a zkušeností, případně aby začali vykoná-
vat profese, které jsou na regionálním trhu žádané. 
Informace o nabídce a službách centra bude zveřej-
něna na webu i sociálních sítích, sídlit bude v Čes-
kobratrské ulici v bývalém prostoru kanceláře Refill.

 Expat centrum by mělo být místem, kde budou 
cizinci v regionu získávat praktické informace a po-
moc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se 
v něm příjemně, přichází město Ostrava se službami 
centra, ve kterém časem na jednom místě najdou 
vše potřebné – od nabídky práce nebo bydlení, přes 
možnosti odborných i neformálních setkání až po 
vzdělávání a volnočasové aktivity. Cílem je mimo 
jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu, proto 
vzniká centrum, které zajistí komunikaci mezi měs-
tem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde něja-
kou dobu žili a třeba i trvale zůstali. 

Úkolem pilotní etapy je provozovat Expat centrum 
Ostrava jako samostatné kontaktní místo, ve kterém 
budou všechny informace poskytovány v angličtině. 
Otevřeno bude od 2. března. Hlavní cílovou skupinou 
budou kvalifikovaní cizinci, kteří chtějí pracovat, stu-
dovat nebo podnikat v regionu, včetně jejich rodin. 
Centrum bude naplňovat jeden z hlavních ukazatelů 
Strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnO-
VA – zastavit negativní migrační saldo města do 
roku 2030 a zvýšit počet cizinců žijících v Ostravě. 
Nová služba bude spuštěna prozatím v pilotní etapě 
na jeden rok a její fungování v tomto období vyjde 
město Ostravu na maximálně 2,3 milionu korun. 
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PROMĚNY CENTRA 

Simulátor bývá v obležení
Vstupujeme dovnitř a hned za pokladnou jsou po 

celé podélné chodbě vystaveny úžasné pamětihod-
nosti. „Máme tady řídicí a stavědlový přístroj, dále 
telefonní  ústředny  a  mechanický  kozlík  z  hlásky. 
Je zde  i unikátní historický kilometrovník s číslem 
265  z  bývalé  Severní  dráhy  císaře  Ferdinanda  se 
značením z Vídně, který byl umístěn v minulosti na 
území Ostravy, nebo model  košového návěstidla,“ 
popisuje nádherné starobylé stroje a předmět Voj-
těch Hermann z vedení Železničního muzea mo-
ravskoslezského a vede mě dál do místnosti s tre-
nažérem. „Toto je hlavně u dětí nejoblíbenější část 
expozice,“  podotýká. Simulátor, prostřednictvím 
něhož si mohou návštěvníci vyzkoušet řízení vlaku 
na některé trati našeho kraje, bývá doslova v oble-
žení. A tak dáváme prostor čekajícím návštěvníkům 
a pokračujeme dál. Za dalšími dveřmi se ocitáme 

v prvorepublikové dopravní kanceláři výpravčího 
z minulého století. Chybí zde už jen Vlasta Burian, 
který by do dobového telefonu s klikou vysvětloval: 
„My spolu nemluvíme. On mi jednou poslal vlak 
s uhlím dopředu, a to se nedělá!“ Kancelář je vy-
bavená nejen již zmíněným cinkajícím telefonem, 
ale i skříní s jízdenkami, psacím stolem u dobového 
výdejního okýnka a nechybí zde výpravčí v unifor-
mě. „Naše kancelář je pěknější než ve filmu Před-
nosta stanice,“ podotýká s úsměvem pan Hermann 
a jedním dechem dodává, že toto ještě není její 
konečná podoba. „Máme plány, jak ji vyšperkovat, 
ale není  jednoduché sehnat sto let staré fotografie 
čekárny nebo jiné předměty.“ 

Nové výstavní prostory
Na tuto místnost navazuje zcela nová expozice 

železničních zabezpečovacích zařízení doplně-
ná artefakty traťového hospodářství a dílů parních 
lokomotiv.  „Vyčlenili  jsme  pro  ně  nové  výstavní 
prostory. Máme tady například unikátní řídicí a zá-
roveň  i stavědlový přístroj výpravčího z železniční 
stanice Brantice typu Einheit z roku 1938, který ješ-
tě nedávno fungoval na Krnovsku. Bylo to poslední 
zařízení svého druhu v Česku. Pyšní jsme i na pře-
jezdový zvon z Košicko-bohumínské dráhy. Ovládal 
se manuálně  taháním za  táhlo,“ zatahuje za řetěz 
a v tu chvíli se místností rozezvučí cinkání zvonu 
připomínající právě zvuk signalizačního zařízení 
na přejezdech, jen mnohem silnější.  V poslední 
přízemní místnosti je modelové kolejiště. To zabí-
rá více než polovinu prostoru. Vláčky zde jezdí ve 
třech trasách. „Koukej,  teď vyjede ten vláček z  to-
hohle  tunelu.“ ukazuje asi desetiletý chlapec své 
mladší sestře. A ouha, vláček sice vyjíždí, ale ze 
zcela jiného tunelu! „Tohle děti baví nejvíce. Háda-
jí, kudy vede trasa vláčků, které vjíždějí do mnoha 
tunelů v těchto vybudovaných horách.“

Košicko-bohumínská dráha
O poschodí výš si návštěvníci mohou prohlédnout 

aktuální výstavy instalované pracovníky muzea. Až 

do jara příštího roku je zde k vidění výstava věno-
vaná 150. výročí zahájení provozu na Košicko-bo-
humínské dráze. Je to v pořadí již sedmá tematická 
výstava. „Košicko-bohumínská  dráha  (ká-bé-dé) 
– byla budována jako soukromá dráha pro spojení 
severní části bývalých Horních Uher s rozvíjejícím 
se průmyslovým regionem Slezské části Rakousko-
-uherského  mocnářství  a  pro  spojení  s  Pruskem. 
Trať byla obrovským přínosem hned od  svých po-
čátků a je stále. Zajímavostí je, že úsek tratě mezi 
Těšínem  a  Košicemi  byl  vybudován  za  pouhé  tři 
roky.“ popisuje jedinečnou výstavu, kterou již na-
vštívila téměř tisícovka lidí, pan Hermann. Kromě 
ní je zde i výstava k výročí trať Bohumín – Těšín, 
doplněna historií této tratě až do Mostů u Jablun-
kova. Pro příští rok chystá muzeum výstavu, která 
bude více pojednávat o trati v úseku Moravské Os-
travy a Přívozu. 

Lokomotiva i unikátní stavědlo
Statickou část oživuje videosmyčka v televizi, 

připomínající, co vše se v muzeu událo. „Rádi by-
chom návštěvníkům nabídli historické dokumentár-
ní školicí filmy, které se před padesáti lety promítaly 
zaměstnancům drah. Lidé by  tak  viděli  například, 
jak se vyráběla parní lokomotiva, jak se obsluhova-
lo zabezpečovací zařízení, co bylo v té době povin-
ností výpravčího a další. Nyní řešíme, zda je možné 
zapůjčení  těchto  filmů,“  doplňuje pan Hermann, 

zatímco scházíme dolů a vycházíme na perón. 
„Naproti  výpravní budově mohou  lidé  vidět  (pou-
ze  pohledem  přes  koleje)  rekonstruované  unikátní 
stavědlo č. 2. z roku 1905. Jde o jedinečnou staveb-
ní památku  z doby budování Severní dráhy císaře 
Ferdinanda. Ve venkovní expozici pak máme parní 
lokomotivu  řady  310.001  z  roku  1883  (Kafemlej-
nek) postavenou na 100  let  starých kolejích, které 
jsou uchyceny na pražcích již historickými hřeby,“ 
dodává na závěr pan Hermann.

Návštěvníci, kteří chtějí vše vidět na vlastní oči, 
mohou zavítat do muzea kdykoli ve středu, ve 
čtvrtek a o víkendu, nebo přijít na komentovanou 
prohlídku muzea 22. března. Na tu se mohou hlá-
sit prostřednictvím e-mailu:  zmms@zmms.cz nebo 
na tel. čísla: +420 608 390 363.

Lenka Hatlapatková

Za nenápadnými dveřmi Železničního muzea  
moravskoslezského se ukrývá spousta vzpomínek…

Rekonstruované unikátní stavědlo č. 2. z roku 
1905 je jediné v Česku, Polsku i Rakousku.

Historie muzea
Železniční muzeum moravskoslezské (dále jen 

ŽMMS) bylo založeno v roce 2012 skupinou 
bývalých železničářů. Prvními artefakty byly 
listinné a grafické dokumenty, na které postupně 
navázaly drobnější artefakty dříve používané na 
železnici, až později došlo na celé přístroje a za-
řízení sloužící k řízení vlakové dopravy, jako 
jsou řídicí a stavědlové přístroje, telefonní pří-
stroje, další zabezpečovací a sdělovací zařízení 
a pomůcky používané železničními zaměstnan-
ci v minulosti. Prvotním zájmem bylo historii 
železnice v kraji přiblížit na panelech a drobné 
předměty nebo listinné dokumenty ukázat ve 
vitrínách. Významným počinem bylo i založení 
vlastního nakladatelství, kde už bylo vydáno de-
set brožovaných publikaci.  V nejbližších dnech 
vydá muzeum publikaci o historii železničních 
dílen Krnov a nově připravuje vydání publika-
ce o historii Dráhy moravskoslezských měst, 
Kojetín-Těšín-Bílsko a Košicko-bohumínské 
dráhy. 

Na nádraží Ostrava-střed přicházejí lidé nejen proto, že chtějí někam odcestovat, ale i proto, že je zde 
jedinečné železniční muzeum. Za nenápadnými dřevěnými dveřmi se ukrývá spousta vzpomínek... 
K železničním profesím totiž patří mnoho oborů, od stavitelů a architektů železnic přes přednosty 
stanic, posunovače, strojvedoucí, signalisty, opraváře tratí a zabezpečovací techniky, výhybkáře až po 
výpravčí. A tak i v muzeu najdete artefakty napříč všemi oblastmi…

Prvorepubliková dopravní kancelář výpravčího z minulého století.



5

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zre-
konstruuje dalších osm bytů!  Zhotovitel vzešel 
z výběrového řízení, kdy nabídl za opravu osmi 
položek nejnižší cenu. „Celková vysoutěžená část-
ka je 1,9 milionu korun. Díky veřejné soutěži došlo 
k úspoře zhruba 82 tisíc korun oproti předpokláda-
né hodnotě  celé  zakázky,  což  je  dobrá  zpráva pro 
občany  našeho  obvodu,“  říká starostka Moravské 
Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová.

V první části zakázky budou opraveny tři byty 
1+1 a jeden 0+1, z toho dva v ulici Dostojevského 
1079/3 a po jednom v ulicích Maroldova 2992/3 
a Na Můstku 1068/2. Práce, které vyjdou v souč-
tu na 905 tisíc korun, již byly zahájeny v únoru.  
K užívání mají být byty připraveny v průběhu měsí-
ce května. Ve druhé části zakázky budou opraveny 
dva byty v ulici Na Náhonu 315/8 a dva v ulici Ž. 
Podlipské, v domech 215/3 a 317/3a, všechny 2+1. 
Rekonstrukce v hodnotě zhruba 1 milionu korun 
bude zahájena v jarních měsících a k užívání budou 
byty předány v červnu. Ve všech osmi bytech dojde 
k obnově elektroinstalace, k rekonstrukci podlah, 

vodovodních rozvodů nebo výmalbě. Kompletně 
nově budou zařízeny koupelny, WC a nainstalovány 
nové kuchyňské linky.  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz inves-
tuje ročně do rekonstrukce volných bytových pro-
stor 12 milionů korun a opraví zhruba 50 neobyd-
lených bytů.

-dr-

Z RADNICE

Centrální obvod pokračuje  
v opravách bytů

Investice v roce 2019
Celkový počet dokončených investičních akcí 

Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz v roce 2019 se přehoupl přes dvě desít-
ky. V centrálním obvodu se celkem proinvesto-
valo necelých 108 milionu korun. Z toho v Mo-
ravské Ostravě 50,6 milionu a v části Přívoz 44,8 
milionů korun. Do regenerace sídliště Fifejdy 
II – XIII. etapy se investice přehouply přes 12,5 
milionu korun. Jedná se o celkové náklady za 
stavební práce po dokončení staveb. 

„Obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  ušetřil  na 
základě  výběrových  řízení  konaných  podle  záko-
na  o  zadávání  veřejných  zakázek  nemalé  finanční 
prostředky. V celkovém součtu se oproti cenám dle 
projektové  dokumentace  podařilo  ušetřit  na  všech 
třiadvaceti položkách více než 15,5 milionu korun,“ 
říká za vedení obvodu starostka Moravské Ostravy 
a Přívozu Zuzana Ožanová.

Mezi největší investiční akce v roce 2019 v části 
obvodu Moravská Ostrava patří zateplení hlavní části 
budovy a přírodovědecké učebny s rekuperací v Zá-
kladní škole Zelená 42 v Ostravě v hodnotě 19,710 
milionu korun. Díky veřejné soutěži došlo k úspoře 
1,1 milionu korun. K další významné investiční akci 

patří regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa – část 
A v celkové hodnotě 8,6 milionu korun. Při této akci 
se díky veřejné soutěži oproti projektové dokumen-
taci podařilo ušetřit 951 tisíc korun. 

Mezi největší investiční akce v roce 2019 v části 
obvodu Přívoz patří výměna oken, zateplení, opra-
va fasády starého objektu a rekonstrukce podlah ve 
Waldorfské základní škole a mateřské škole v Os-
travě. Celkové náklady na stavební práce u tohoto 
projektu činily 18,5 milionu korun. U této položky 
se díky veřejné soutěži podařilo uspořit téměř 1,2 
milionu korun. Další velkou investiční akcí v této 
části obvodu v roce 2019 byla výměna oken a zříze-
ní plynových kotelen v domovním bloku v ulici Na 
Náhonu 8, 10, 14. Náklady se zde vyšplhaly do výše 
necelých 12,5 milionu korun s tím, že díky veřejné 
soutěži došlo k úspoře více než 812 tisíc korun. 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2020 
vydá na investice ještě více finančních prostředků 
než v loňském roce. Celkové investiční náklady 
rozpočtované v roce 2020 se budou pohybovat ve 
výši skoro 129 milionů korun, což tvoří 23 % z cel-
kových výdajů rozpočtu.

-dr-

Kuchyň ve zrekonstruovaném bytě má nové 
podlahy, rozvody i kuchyňskou linku.

Ulice Jurečkova v centru 
Ostravy projde znovu  
rekonstrukcí

V ulici Hrušovské bude 
vyměněno potrubí

Na jaře letošního roku dojde k rekonstrukci velko-
formátové dlažby v ulici Jurečkově. Opravy budou 
probíhat v rámci reklamačních prací. Pro obyvatele 
okolí Domu umění dojde ke značnému omezení po-
hybu v ulici Jurečkově a v přilehlém okolí.  Opravy 
začnou od 25. března 2020, kdy budou pracovníci 
umísťovat v lokalitě přechodné dopravní značení. 
Od 1. dubna 2020 pak začnou stavební práce v I. 
etapě. Do 3. května by měly být dokončeny veškeré 
práce, tedy včetně II. a III. etapy.

V letních měsících bude probíhat v ulici Hrušov-
ské v Moravské Ostravě a Přívozu generální opra-
va potrubí rozvodu tepla. V této souvislosti dojde 
k částečnému omezení provozu zmíněné frekven-
tované ulice v místě od Partyzánského náměstí ve 
směru k ulici Muglinovské. Ulice Hrušovská bude 
uzavřena po etapách, tak aby dopad na silniční pro-
voz byl co nejmenší. Chodcům zůstane vymezený 
průchod. Opravu zajišťuje společnost Veolia Ener-
gie ČR. Po provedení montážních a stavebních pra-
cí bude provedena úprava všech dotčených povrchů 
zasažených opravou do původního stavu.

Ulice Hrušovská bude v letních měsících  
po etapách uzavřena.

Úřad městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz 

Kontaktní  
centrum:  844 121 314  

Spojovatelka:  599 444 444 
                      599 442 991 

www.moap.cz
Základní škola Zelená prošla velkou rekonstrukcí.
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Indiánské městečko, jinak také nazývané Mini-
krajina na Fifejdách, vznikalo postupně od roku 
1977. Jde o autorské dílo významného českého 
výtvarníka a vysokoškolského pedagoga Kurta 
Gebauera s přírodními i umělými prvky jako jsou 
přístřešky, bunkry, jeskyně, mosty, kolotoč, pís-
koviště, místo k posezení i malý amfiteátr. A toto 
místo, určené dětem všech věkových kategorií, 
projde ještě do konce června letošního roku částeč-
nou rekonstrukcí. Kompletně bude totiž vyměněna 
konstrukce menšího i většího dřevěného mostu. Ta 

nová bude z tvrdého dřeva – 
dubu, a spoje konstrukčních 
prvků budou kovové v kad-
miovém provedení s nere-
zovými vruty. Investici ve 
výši 400 tisíc korun uhradí 
z rozpočtu městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz 
a podoba indiánského měs-
tečka zůstane i po rekon-
strukci zachována. 

Indiánská vesnička na Fifejdách projde částečnou rekonstrukcí

Na konci ledna skončila lhůta pro odevzdání 
žádostí o dotace v našem obvodu. Nová koalice 
Pirátů, ODS a ANO si schválila v dotačním říze-
ní podstatnou změnu ve schvalování výše dotace. 
Dotace do 50 tisíc korun již nebude schvalovat za-
stupitelstvo obvodu, jak to bylo až do současnos-
ti zvykem, ale nově bude schvalovat výši dotace 
jen rada obvodu. Proč? Schvalování výše dotace 
v zastupitelstvu bylo transparentní. Každý občan 
mohl vidět, jak kdo hlasuje, jaké kdo navrhuje 
změny. Zároveň ve veřejné důvodové zprávě po-
drobně viděl, kdo kolik žádal a kolik je navržena 
výše dotace. Občané mohli ještě před schválením 
dotací na zastupitelstvu vystoupit a k navrženým 
dotacím se vyjádřit, případně prostřednictvím za-
stupitele navrhnout změny. To je transparentní. 
Koalice Pirátů, ODS a ANO si schválila, že bude 
rozhodovat pouze rada obvodu. Rada je neveřejná 
bez účasti opozice, návrhy, změny, diskuse jsou 
pro občana uzavřeny.  Co říká volební program Pi-
rátů? „Ztransparentníme proces přidělování dotací 
při zachování jeho účelnosti.“ nebo také „Podpo-
říme zapojení občanů do rozhodování a jejich sou-
náležitost s místem, kde žijí“. Už jsme si zvykli, 
že pro Piráty je jejich volební program jen taková 
sranda pro voliče (např. nádoby na použitý olej,) 
a že jednají v rozporu se svým programem. Voli-
čům Pirátů to nevadí, a my ostatní máme smůlu. 

Bo fajně už bylo a snad někdy zas bude.
Vít Macháček, KSČM

Prezentace městského obvodu je jednou z čin-
ností, kterou si nechala zastupitelstvem svěřit sta-
rostka našeho obvodu a zároveň poslankyně a za-
stupitelka kraje. Mnohdy se ptáme, jestli právě 
prezentace obvodu funguje s novým vedením tak, 
jak má. Mají na ni osoby, kterým byla svěřena, do-
statečnou kompetentnost a čas? A kolik to obvod 
stojí? Nově vzniklo oddělení starosty, které čítá 
6 lidí. Po navýšení počtu zaměstnanců vznikem 
tohoto oddělení včetně jeho nového vedoucího to 
znamená v rozpočtu nárůst finančních prostředků 
na platy zaměstnanců o zhruba půl milionu korun 
ročně. Jak probíhá samotná práce těchto pracovní-
ků a jejich kontrola? Bohužel, chyby se objevují 
jak na Facebooku, tak v měsíčníku Centrum. Již 
několikrát jsme upozorňovali například na stále se 
opakující chybu. Paní starostka by si už po více 
než roce ve funkci měla uvědomit, že spravuje 
městský obvod nikoliv městskou část, jak tomu 
je v Praze, kde tráví většinu pracovního týdne. 
V minulosti jsme se rovněž snažili provádět ve-
řejné zakázky s maximální trasparentností. Proč 
byla v průběhu loňského roku zadána veřejná za-
kázka tisku měsíčníku Centrum na výjimku, tzn. 
přímo konkrétní firmě? Zdůvodnění pro kontrolní 

výbor, že nebyla v té době obsazena funkce tis-
kového mluvčího, podle nás není akceptovatelné, 
zejména s ohledem na fakt, že kvalitních tiskáren 
je mnoho a jediným kritériem výběru byla cena. 
Tímto šetřením si práce může v konečném důsled-
ku docházet ke zvyšování nákladů. Zda se jednalo 
o ojedinělý případ, bude kontrolní výbor dále bed-
livě sledovat.

Petra Bernfeldová, hnutí Ostravak

Reorganizací došlo pouze ke vzniku jednoho no-
vého pracovního místa – vedoucího oddělení. Do 
oddělení byly zařazeny 3 asistentky vedení, pra-
covník prezentace a vztahů k veřejnosti a tiskový 
mluvčí. Všechna zmíněná místa ovšem již na úřa-
du existovala, došlo pouze k přeskupení v rámci 
organizační struktury. Oddělení starosty byla orga-
nizační změnou předána i další agenda, což zase 
ušetřilo personální kapacity v jiných útvarech. 

Veřejná zakázka, o které paní Bernfeldová dále 
píše, byla vyhlášena několik měsíců před usta-
vením oddělení starosty, kdy danou agendu měl 
v gesci odbor vnitřních věcí. Důvodem pro zadá-
ní zakázky konkrétní firmě, tj. stávajícímu doda-
vateli, na pouhých 6 měsíců, byla řádná příprava 
výběrového řízení za spolupráce nového tiskového 
mluvčího. 

Zuzana Ožanová, starostka

Píšu, čtu i počítám,
zkoumám, bádám, nalézám.

mezinárodní titul Ekoškola
přírodovědné zaměření
aktivní přírodní zahrada  
s ekologickými prvky
dvě učebny-altány ve školní zahradě
badatelský kroužek pro žáky od 1. třídy

čističky vzduchu v každé třídě
pravidelné měření kvality ovzduší ve třídách
od září 2020 nové odborné učebny
škola rodinného typu 
výborná dopravní dostupnost 

PRO MALÉ BADATELE
ZŠ GAJDOŠOVA

Cvičím, kreslím a zpívám,  
přírodu okolo vnímám.

6. 4. 2020 (12:00–16.30 hod.) a 7. 4. 2020 (12:30–16:00 hod.)

3. 3. 2020 a 10. 3. 2020

www.zsg.cz

10 důvodů, proč být žákem naší školy

GEkoskola

Zápis do první třídy

Dny otevřených dveří

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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Zápisy do mateřské i základní školy jsou v životě dětí i jejich rodičů nezapomenutelnými okamžiky. 
Pokud máte doma malého tříleťáka, kterého čeká nástup do mateřinky, nebo předškoláka, který si už 
vybírá aktovku, můžete se cítit pod tlakem. Jakou školu vybrat? Jaké dokumenty k zápisu jsou třeba 
a co musí dítě umět? Abyste tento velký den v životě dítěte zvládli s přehledem, je pro začátek asi 
nejdůležitější mít potřebné informace o mateřských nebo základních školách v blízkém okolí. A pro-
tože v dubnu probíhají zápisy do základních škol, přinášíme v tomto čísle prioritně informace o nich. 
K mateřským školám se vrátíme v příštím vydání. 

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Zápis do základní školy patří ke zlomovému  
okamžiku v životě každého dítěte…

Základní školy Počet žáků ve školním Počet prvňáčků pro rok 
 roce 2019/2020 2020/2021 (odhad)

ZŠ Gajdošova 9 166 25
ZŠ Gebauerova 8 344 45 
ZŠ Gen. Píky 13A 597 80
ZŠ Matiční 5 741 80
ZŠ Nádražní 117 326 50
ZŠ Ostrčilova 10 774 75–80
Waldorfská ZŠ a MŠ, Na Mlýnici 36 168 23
ZŠ Zelená 42 508 70
Celkem 3 624 žáků 448 až 553 prvňáčků

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má 
v současné době osm základních škol s 3624 
žáky a do prvních tříd jsou tyto školy připraveny 
přijmout až 553 prvňáčků.

Zápisům by měla předcházet návštěva rodičů 
ve školách, které mají blízko bydliště, nejlépe 

i s dítětem, aby se v klidu všichni mohli sezná-
mit s prostředím, se zvyky, s nabídkou předmě-
tů, kroužků, ale třeba i s družinou a jídelnou. 
Ideální k této návštěvě jsou dny otevřených 
dveří, které v tomto čase pořádají všechny zá-
kladních školy. 

Účast dítěte u zápisu není podmínkou, ale je 
žádoucí, aby dítě absolvovalo 10- až 20minu-
tový rozhovor s pedagogem, otázky a úkoly pro 
dítě vycházejí z dokumentu Desatero pro rodiče 

předškolního věku. Pokud však prvňáčci znají 
prostředí školy, většinou si svůj velký den oprav-
du užijí. A to i díky tematickým doprovodným 
programům, prostřednictvím nichž se školy pro-
mění na chvíli v kouzelné říše plné pohádkových 
bytostí. A děti mají o zábavu postaráno, což je 
skvělé! Tyto přelomové chvíle se totiž mrňous-
kům rozhodně zapíší do paměti! A nejen jim, 
ale i rodičům a prarodičům, kteří je doprovázejí. 
Proto by byla škoda dítě k zápisu nevzít. 

A co tedy s sebou k zápisu? Rozhodně rodný list 
dítěte ( u cizích státních příslušníků pas/potvrzení  
o rezidenství) a občanský průkaz rodiče, pokud 
dítě mělo odklad školní docházky, pak i tento do-
klad. Žádost o přijetí do základní školy s rodiči 
vyplní zaměstnanec školy, rodič může být pří-
tomen u všech částí zápisu. Rozhodnutí o přijetí 
či nepřijetí dítěte vedení základních škol zasílá 
nejpozději do 30 dnů od zápisů. 

ZŠ Gajdošova 9
Zaměřuje se na nové formy práce a projektovou 
výuku. Realizuje vlastní projekt Moderní Gajdoš-
ka, prostřednictvím něhož pomáhá žákům, kterým 
hrozí školní neúspěch, formou zábavných logických 
i deskových her a čtenářského klubu v doučování. 
Má úspěšný pěvecký sbor Gajdošík.   

www.zsg.cz

Základní škola Gebauerova 8 
Vzdělává své žáky hned na dvou pracovištích 
– Gebauerova a Ibsenova. Mladší žáci mohou 
navštěvovat tzv. odpolední školu, kde si hravou 
formou doplní či upevní znalosti aktuálně získa-
né ve výuce. Pro starší žáky zde funguje podobná 
možnost, a to školní klub. ZŠ Gebauerova je je-
diná škola v centrálním obvodu s přípravnou 
třídou pro předškoláky.    

www.zsgebauerova.cz 

ZŠ Gen. Píky 13A
Rozvíjí jazykové schopnosti, technické a pří-
rodovědné dovednosti (vlastní arboretum, skle-
ník, kroužky robotiky, badatelský, veselá věda, 
Rubikova kostka), sportovní nadání (více hodin 
TV, bazén, posilovna, hřiště, spoustu sportovních 
kroužků), umělecké nadání i ekologické myšle-
ní.   

www.zsgepiky.cz 
ZŠ Matiční 5
Škola s rozšířenou výukou jazyků (angličtina, 
němčina, ruština a francouzština) a práce s počíta-
čem. Žáci této školy jsou úspěšní v matematických, 
přírodovědných a sportovních soutěžích. Mimo jiné 

se zde věnují technicky nadaným žákům. ZŠ Matič-
ní je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity. 

www.zs-mat5.cz 
ZŠ Nádražní 117
Nabízí dětem již od 1. třídy volbu mezi sportovní 
a běžnou třídou. K dispozici zde jsou dvě tělo-
cvičny, venkovní multifunkční hřiště, volejbalové 
i workoutové hřiště. K relaxaci slouží klasická 
finská sauna. Škola spolupracuje s klubem ma-
žoretek ELITÉ OSTRAVA a s klubem BOXING 
Ostrava.    

www.zsnadrazni.eu 

ZŠ a MŠ Ostrčilova 10
Součástí školy jsou mateřská škola a základní 
škola s bilingvní sekcí. Škola se profiluje nejen 
v oblasti jazykové, ale také v oblasti přírodo-
vědné a technické. Má nově zrekonstruovaný 
sportovní areál s basketbalovým a beachvolejba-
lovým hřištěm, běžeckou dráhou a víceúčelovým 
hřištěm. 

www.zsostrcilova.cz 

Waldorfská ZŠ a MŠO
Její předností je přístup k dítěti s respektováním 
jeho vývojových fází. Výuka je prodchnuta umě-
leckými, pohybovými a praktickými činnostmi. 
Děti nejsou známkovány, vysvědčení dostanou 
ve formě slovního hodnocení. Škola nabízí při-
rozený rozvoj hudebních dovedností, polytech-
nickou výchovu, silné mezipředmětové vazby 
a projekty.   

www.zswaldorfostrava.cz 

ZŠ Zelená 42

Prioritou této školy je výuka matematiky, čes-
kého a anglického jazyka. Škola, která prochází 
modernizací, podporuje výuku žáků prostřednic-
tvím nejrůznějších projektů.

V osmi základních školách našeho 
obvodu nyní studuje 3624 žáků.

ZŠ a MŠ Ostrčilova 10

ZŠ Nádražní 117
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VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
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

Město podpoří dalších  
pět projektů

Pět projektů na estetizaci veřejného prostoru ob-
drží dotaci města Ostravy z programu fajnOVY 
prostor v celkové výši 1, 598 milionu korun. Další 
žadatelé se mohou se svými nápady ucházet o fi-
nanční podporu města do konce března, k dispozici 
je celkem 3,4 milionu korun. Cílem dotačního pro-
gramu fajnOVY prostor je zlepšení vzhledu ulic, 
náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlast-
ních nápadů veřejnosti. Ostrava ho poprvé vyhlásila 
v roce 2017 a od té doby finančně podpořila celkem 
již 31 projektů částkou 8,5 milionu korun.  

„Dotační titul fajnOVY prostor již umožnil vznik-
nout  více  než  třem  desítkám  zajímavých  nápadů 
veřejnosti.  Přidanou  hodnotou  takových  projektů 
na úpravu veřejného prostoru je to, že se do jejich 
realizace zapojují aktivní obyvatelé, sousedská ko-
munita. Lidé pak mají k takovému místu lepší vztah, 
udržují ho, starají se o něj a smysluplně jej využíva-
jí,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostře-
dí Kateřina Šebestová.

A na jaké projekty se můžeme těšit v nejbliž-
ší době? Například na haldě Ema, která je jednou 
z dominant Ostravy a unikátní botanickou a geolo-
gickou lokalitou, vyrostou na základě návrhu spol-
ku Architectura v průběhu workshopů originální 
objekty ze dřeva a dalších přírodních materiálů, 
které zvýší atraktivitu místa s velkým turistickým 
a rekreačním potenciálem.  Projekt získal dotaci 
ve výši 500 tisíc korun. Spolek Pestré vrstvy zpří-
stupní veřejnosti drobné stavby a historické objek-
ty v Ostravě a okolí připomínající minulost města. 
Většina z nich je zanedbaná a zapomenuta. Členové 
spolku upraví pekárnu hornické kolonie Jan Maria, 
einmannbunker u Dolu Michal a pozorovatelnu CO 
na Hladovém vrchu v Hošťálkovicích. Tento projekt 
získal dotaci ve výši 154 tisíc korun. A čtyři umě-

lecké lavice přibydou ke dvěma současným u Hos-
pice sv. Lukáše ve Výškovicích pro klienty hospice, 
jejich blízké i pro širokou veřejnost. Do výzdoby 
betonových lavic keramickými prvky a výroby dře-
věných podsedáků se zapojí Chráněná stolařská díl-
na sv. Alexandra, matky z azylových domů a klienti 
hospice, kteří navštěvují terapeutické dílny. Projek-
tu byla schválena dotace ve výši 268 tisíc korun. 
Další projekty naleznete na www.fajnovyprostor.cz. 

Zastupitelé města zároveň schválili další ročník 
dotačního programu fajnOVY prostor, nově na 
dvouleté období (2020–2021). Přidali do něj pět 
milionů korun. Zájemci si mohou o peníze z dotač-
ního programu požádat v každém roce třikrát. Letos 
poprvé v březnu (od 2. do 31. 3.). 

V červnu loňského roku proběhla druhá etapa 
opravy soch v Sadu Milady Horákové. Na rea-
lizaci získal spolek Fitucia z programu fajnOVY 
prostor 120 tisíc korun. 

ZŠ Gen. Píky modernizuje
Na Základní škole Generála Píky byla v lednu za-

hájena rekonstrukce a modernizace počítačových 
učeben. Učebny budou vybaveny novými počítači 
a audiovizuální technikou. Od září bude moci zased-
nout k nové technice až 72 žáků ve třech učebnách. 

Další novinkou je také budování zimní zahrady, 
která poslouží k předmětu pěstitelské činnosti a pří-
rodopis. Žáci se tak budou učit zazimovat rostliny 
ze školních pozemků a připravit je na další sezonu. 
A tak díky nové zimní zahradě bude praktická vý-
uka i v zimě.

Nová bezpečnostní kamera
Památník Rudé armády v Komenského sadech v Os-

travě už hlídá bezpečnostní kamera. Je umístěna na 
samostatném sloupu a napojena na kamerový systém 
Městské policie Ostrava. Jedná se o jeden z nejnověj-
ších modelů, které jsou na trhu. Kamera je pohyblivá 
a samozřejmostí je snímání ve Full HD rozlišení. 

Instalace kamery je reakce na loňský vandalský 
útok, který se odehrál v říjnu. Tehdy pachatelé pa-
mátník polili červenou barvou a nastříkali na něj 
dva nápisy. Policisté situaci stále šetří a prozatím 
nikoho neobvinili.  

Víte, že…
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz mu-

sely kvůli vandalům vyměnit u lávky k Foru Nová 
Karolina odpadkový koš už minimálně 4x! A to jen 
od začátku roku 2020! Naposledy někdo ukradl 
nádobu i se stojanem. Jeden takový koš stojí zhru-
ba 1100 korun. Technické služby tam už tentokrát 
nainstalují betonový koš, který vyjde na asi 3200 
korun. Ročně se v průměru vymění v centrálním 
obvodu na padesát košů. Vandalismus asi nemá hra-
nice.

Nové pracoviště 
Vedení Městské policie Ostrava – Oblasti Mo-

ravská Ostrava a Přívoz změnilo svou adresu, nově 
sídlí v budově Integrovaného výjezdového centra 
v ulici Slovenské 1149/5, Ostrava-Přívoz. Pracoviš- 
tě městské policie v ulici Zámecké 10 v Moravské 
Ostravě zůstává nadále kontaktním místem pro ob-
čany, a to ve všední dny vždy od 8 do 10 hod. a od 
14 do 16 hod. 

INFORMUJEME


