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Moravská Ostrava a Přívoz se postupně mění

Rozvoj městského obvodu není jen stá-
lá a zodpovědná práce v rámci úřadu, ale 
i každodenní snaha radnice o to, aby se zde 
obyvatelům dobře žilo. Přes mnohé dopady 
koronavirové krize jsme udrželi rozpočet 
v dobré kondici a realizovali většinu pláno-
vaných akcí a investic. Zkusme si tedy připo-
menout, co se nám v tomto volebním období 
podařilo.

Máme strategický plán rozvoje
Jsme dalším městským obvodem, který přijal 

principy strategického plánování. Strategic-
ky plán určuje, jakým způsobem by se měl 
městský obvod rozvíjet. Rovněž jsme spustili 
tzv. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – NÁŠ 
OBVOD, jehož prostřednictvím se mohou ob-
čané podílet na změnách a úpravě svého okolí. 
V rámci realizace vítězných projektů byly již 
proinvestovány 2 mil. Kč. Letos jsme také vy-
hlásili participativní rozpočet pro základní ško-
ly a vyčlenili jsme na něj 400 tis. Kč.

Uskutečnili jsme rekordní investice 
Díky vyrovnanému a proinvestičnímu rozpoč-

tu se podařilo uskutečnit téměř všechny plá-
nované investiční akce. Ty největší směřovaly 
především do školství. Jednalo se záchranu 
naprosto nevyhovující budovy základní školy 
na ul. Ibsenova v hodnotě 35 mil. Kč. Revi-
talizovali a modernizovali jsme např. ZŠ a MŠ 
Waldorfskou, MŠ Křižíkovu, MŠ Blahoslavo-

vu, zde se jedná o částku ve výši téměř 77 mil. 
Kč. Další investice byly použity při revitalizaci 
sídlišť Fifejdy a Šalamouna v hodnotě více než 
100 mil. Kč. V našem posledním volebním roce 
je jednou z největších akcí rekonstrukce místní 
komunikace a chodníků na ulicích Horova a Sa-
dová, a to v předpokládané částce 25,5 mil. Kč.

Vrátili jsme do života  
100 opravených bytů
Stávající vedení městského obvodu v roce 

2019 připravilo novou strategii pro obnovu by-
tového fondu. V rámci revitalizace bytových 
domů se podařilo během posledních čtyř let 
uvést zpět do života téměř 100 dlouhodobě ne-
obyvatelných bytů. Tím se nám podařilo zvý-
šit příjmy obvodu o zhruba 18 mil. Kč. Oblast 
správy bytů se tak postupně stává soběstačnou 
a nutnost dotace z jiných příjmů se snižuje.

Staráme se o zeleň a čistotu
Již na začátku tohoto volebního období jsme 

rozhodli o novém způsobu údržby zelených 
ploch. V osmi lokalitách se nachází deset tzv. 
lučních trávníků, které pomáhají navrátit do-
mov pro různé druhy motýlů, brouků a další-
ho hmyzu. Zmapovali jsme všechny stromy 
v našem obvodu a nechali je zhodnotit odbor-
níky, naši pracovníci údržby zeleně teď s tě-
mito informacemi pracují přímo v terénu po-
mocí tabletů. Máme zpracovánu pasportizaci 
komunikací a městského mobiliáře v centru 

a další oblasti budou následovat. Tyto infor-
mace umožní efektivně plánovat jejich údržbu 
a investice. Pořídili jsme nové čistící stroje pro 
individuální údržbu v částce 2 milionů korun.

Pečujeme o seniory
Nezapomínáme ani na naše dříve narozené 

občany, pro které bylo zorganizováno několik 
zajímavých zájezdů, pravidelně jsme se s nimi 
setkávali v Parníku, a hlavně jsme s nimi mohli 
oslavit Den seniorů. Velmi krásná jsou osobní 
setkání s jubilanty nad 90 let, kterým chodíme 
osobně blahopřát. Senioři od 70 let mohou vy-
užívat novou službu Senior express!!!, kterou 
si velmi pochvalují. V období nouzového stavu 
jsme zajišťovali seniorům nákupy a roušky.

Informujeme a komunikujeme
Od roku 2019 jsme zavedli moderní systém 

komunikace a informování občanů – MOBIL-
NÍ ROZHLAS. Jedná se především o rych-
lý způsob varování před krizovou situací, ale 
i o zasílání podnětů ze strany občanů, co zlep-
šit, opravit, upozornění na černou skládku apod. 

Centrum opět ožilo!
Po období koronavirových omezení se daří 

znovu oživit společenský život v centru Ost-
ravy. Přibyly restaurační zahrádky a znovu se 
pořádají kulturní, sportovní a další společenské 
akce. Užili jste si milá setkání na velikonoč-
ním jarmarku, při Ostravské muzejní noci, na 
Dni dětí, Férové snídani nebo dobrou zábavu 
Rozmarných slavností řeky Ostravice, hudbu 
a tanec na akci Léto v Komenského sadech či 
již tradiční Svatováclavský jarmark. Co nás 
těší nejvíce, to je zprovoznění dlouhodobě ne-
využitého bočního křídla naší radnice, kterému 
jsme dali název DVORANA. Zde se podařilo 
vybudovat multifunkční prostor pro pořádání 
nejrůznějších akcí, jako jsou výstavy, besedy, 
charitativní akce nebo různé obřady. 

Diskutujeme s občany  
o budoucnosti obvodu
Starosta Petr Veselka, místostarostové Da-

vid Witosz, Valentina Vaňková, Alena Pataky 
a Rostislav Řeha se setkali s občany a diskuto-
vali o budoucnosti Přívozu, Šalamouna, Fifejd 
i centra obvodu. Děkujeme za Vaše připomín-
ky, názory i nápady.

Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zleva: místostarosta David Witosz, místostarostka 
Alena Pataky, starosta Petr Veselka, místostarostka Valentina Vaňková a místostarosta Rostislav Řeha.
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RADNICE INFORMUJE
Zveme vás na zastupitelstvo
V pondělí 12. září od 15 hodin se koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat v zasedací místnosti č. 306 Nové 
radnice (Prokešovo náměstí 8). Program a materiály naleznete na 
www.moap.cz. 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.

Vítání občánků 
Městský obvod se vrací k slavnostnímu 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 1. října 
2022, následně pak 19. listopadu 2022. Účast na těchto akcích je třeba 
na základě zaslaných pozvánek potvrdit, nejlépe telefonicky na čísle 599 
442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina.

Verze pro
Android

Verze pro
iOS:

ZZDDAARRMMAA si stáhněte mobilní aplikaci
na www.MobilniRozhlas.cz/aplikace

MMoobbiillnníí  RRoozzhhllaass

Informace jsou uvedeny k datu redakční uzávěrky zpravodaje Centrum.

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

Havlíčkovo nábřeží Biskupská – Kostelní do 11. září (vždy od pátku 17.00 Ostravský spolek náplavkářů úplná víkendová zóna "Malá Kodaň" pro veřejnost
  do neděle 23.59)   s konáním trhů a kulturních akcí

Havlíčkovo nábřeží  Za Výstavištěm do 30. listopadu  Statutární město Ostrava částečná realizace stavby "Levobřežní - revitalizace nábře-
     ží Ostravice za Výstavištěm Černá Louka"

Gajdošova Vítkovická–Na Jízdárně do 11. října MO Moravská Ostrava a Přívoz úplná regenerace sídliště Šalamouna

Vítězná Sokolská třída–Sadová do 15. listopadu Statutární město Ostrava úplná oprava komunikace

Lechowiczova Domy č. or. 1–7 do 17. října JANKOSTAV s.r.o. úplná regenerace sídliště Fifejdy II

 Sadová (Blahoslavova – Horova) 
Sadová a Horova a Horova (Blahoslavova do 25. září MO Moravská Ostrava a Přívoz úplná/částečná rekonstrukce komunikací 
 – vjezd do podzemního parkoviště) 

ZÁŘIJOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

OKÉNKO PRO DŘÍVE NAROZENÉ...

Přihlaste se na listopadový zájezd do Karviné

Další zájezd pro seniory nás čeká v listopadu. 
Vydáme se po stopách historie staré Karviné, 
navštívíme kostel sv. Petra z Alkantary, který 
proslavil román Šikmý kostel. Průvodce nám 
povykládá o historii kostela. Na programu zá-
jezdu spolupracujeme úzce se spolkem stará 
Karviná. Jde o skupinu nadšenců různého věku 
a různých životních zkušeností snažící se o to, 
aby město Karviná vzkvétalo a aby zůstala za-

chována jeho obrovská historická hodnota. Ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Karvi-
ná a Magistrátem města Karviná zřídili infostá-
nek u kostela sv. Petra z Alkantary, kde turis-
té mohou získat informace o zaniklém městě 
(pracovníky stánku jsou i bývalí Karviňáci) 
a také si mohou koupit nějaké suvenýry. Čistý 
zisk z prodeje veškerého zboží ve stánku jim 
pomáhá v ostatních činnostech spolku. Více 

informací naleznete na https://starakarvina.cz/
aktuality/.

Po komentované prohlídce kostela se přesune-
me na poutavou besedu do farního sálu v Kar-
viné-Fryštátě, kde nás čeká výklad o historii 
staré Karviné. Veliké díky patří paní Tereze 
Ondruszové, samostatné pastorační asistentce 
Římskokatolické farnosti Karviná, která s námi 
při přípravě tohoto zájezdu spolupracovala. 

Přihlásit se na zájezd můžete od 17. října od 8.30 
hodin na informacích v přízemí radnice městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na adrese 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Kapacita zájezdu 
je omezená, záleží na pořadí přihlášek. Každý 
účastník se musí dostavit osobně s občanským 
průkazem. Autobus i prohlídky jsou zdarma.

Zúčastnit se mohou zájemci ve věku od 65 let 
s trvalým bydlištěm v obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz. Každý senior se může přihlásit 
v roce 2022 pouze na jeden zájezd. Podrobné 
informace k zájezdu (čas odjezdu apod.) dosta-
nou účastníci v den přihlašování na radnici.

Na poslední zájezd letošního roku se můžete 
těšit v prosinci, kdy nás čekají Vánoce na zámku 
v Kravařích a návštěva Slezské tvorby Opava. 

V srpnu vyrazili senioři v rámci projektu Brno INdustrial na dvouhodinovou prohlídku Šalinou moravským 
Manchesterem.

Zajímá vás, do čeho náš obvod investuje? Jak se prostor, kde bydlíte, 
pracujete nebo chodíte za zábavou, rozvíjí? Podívejte se na náš nový in-
vestiční web, kde naleznete prezentace investičních záměrů Moravské 
Ostravy a Přívozu. Projekty jsou rozděleny do 3 kategorií – připravované, 
probíhající a realizované. Vše naleznete na webu www.rozvojmoap.cz.
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KDO MŮŽE PŘIJÍT VOLIT
Právo volit do zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů a Se-
nátu PČR má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci (městském obvodu) přihlá-
šen k trvalému pobytu a u prvních dvou jmenovaných druhů voleb také 
státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,  
je v den voleb v této obci (městském obvodu) přihlášen k pobytu a je-
muž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republi-
ka vázána (státy Evropské unie). 

JAK PROKÁZAT PRÁVO VOLIT
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávně-
ni volit na území České republiky, platným průkazem o povolení k po-
bytu, a to u voleb do zastupitelstev obcí. U voleb do Senátu PČR ještě 
navíc diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Budou k dispozici také v každé volební místnosti. V sou-
vislosti s distribucí hlasovacích lístků žádáme občany, aby si zkontro-
lovali, zda mají správně označenou poštovní schránku, abychom moh-
li zajistit řádné doručení hlasovacích lístků všem trvale přihlášeným 
občanům našeho městského obvodu. Hlasovací lístky pro případné II. 
kolo voleb do Senátu PČR obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

JAK VOLIT
Do zastupitelstva městského obvodu volíme 35 členů a do zastupitel-
stva města 55 členů. Podrobné pokyny o způsobu úpravy hlasovacího 
lístku obdrží volič s hlasovacími lístky. Upravené hlasovací lístky do 
obou zastupitelstev vloží volič v prostoru určeném pro jejich úpravu do 
jedné k tomu určené úřední obálky (tuto obdrží ve volební místnosti), 
kterou následně vhodí do volební schránky. Do druhé barevně odlišné 
úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek určený pro volby do Senátu PČR, 
který se nijak neupravuje.

SEZNAM VOLIČŮ
Stálý seznam voličů pro volby do zastupitelstev obcí bude uza-
vřen ke dni 21. 9. 2022. Volič vykoná své volební právo v okrsku, 
ve kterém je veden ke dni voleb v evidenci obyvatel jeho trvalý po-
byt. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše 
úřad na jeho vlastní žádost do dodatku stálého seznamu voličů. Po-
kud této možnosti chce volič, který není státním občanem ČR, vyu-
žít, dostaví se na oddělení matriky a ohlašovny odboru vnitřních věcí,  
a to v úředních hodinách pondělí, středa 8.00–11.30, 12.30–17.00, 
a čtvrtek 8.00–11.30, 12.30–14.00, a předloží doklad totožnosti osvěd-

čující skutečnost, že je přihlášen k trvalému pobytu na území městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a že je státním občanem státu 
Evropské unie, a to nejpozději do 21. 9. 2022. Jestliže o tento zápis po-
žádal již při některých z minulých voleb, je oprávněn hlasovat na úze-
mí České republiky v místě trvalého pobytu i nyní. Volič je oprávněn 
ověřit si, zda je v seznamu zapsán. Zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů opravňuje cizince hlasovat pouze do zastupitelstev obcí.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, trvale hlášeni v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mo-
hou, ale pouze pro volby do Senátu PČR, požádat na oddělení matri-
ky a ohlašovny úřadu městského obvodu v úředních hodinách o vydá-
ní voličského průkazu osobně do 21. 9. 2022 do 16 hodin. O voličský 
průkaz může volič požádat i písemně nebo prostřednictvím datové 
schránky, nejpozději však do 16. 9. 2022. Písemná žádost musí být 
opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz bude  
od 8. 9. 2022 předán přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz také 
zašle, a to do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předložení 
voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje voliče k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve volebním okrsku spadajícím do 
volebního obvodu č. 70, který tvoří městské obvody Moravská Ostrava 
a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, 
Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vít-
kovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves nad Ondřejni-
cí, Vratimov, Václavovice a Šenov. Podrobnější informace k vydávání 
voličských průkazů a k vedení seznamů voličů Vám budou poskytnuty  
na tel. čísle 599 442 856. Cizinci u voleb do Senátu PČR nehlasují.

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA
Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje přijít do volební místnos-
ti, může požádat ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby ho její 
členové navštívili s přenosnou volební schránkou. Žádosti lze podat již 
nyní na tel. čísle 599 442 852.

ÚŘEDNÍ ADRESA
Voliči, kteří mají trvalý pobyt veden na úřední adrese v sídle ohlašovny, 
tj. Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, mají vo-
lební okrsek číslo 8028 se sídlem v budově radnice městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na uvedené adrese.

ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Dále upozorňujeme voliče zařazené v městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz do volebních okrsků číslo 8032 a 8033, že z pro-
vozních důvodů došlo ke změně sídla volebních místností pro uvede-
né okrsky. Volební místnosti byly přemístěny z Domu kultury města 
Ostravy do objektu základní školy v ul. Zelená v Moravské Ostravě. 

PRŮVODCE VOLBAMI
Informace k volbám do zastupitelstev obcí  

a Senátu Parlamentu České republiky

Více informací k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu PČR naleznete na www.moap.cz  
pod Informačním rozcestníkem v sekci „Volby 2022“.

Volby do Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Zastupitelstva města Ostravy a Senátu PČR se v souladu s roz-
hodnutím prezidenta republiky uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin. 
V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR se toto uskuteční ve dnech 30. září 2022 a 1. října 2022.
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Volební okrsek Volební místnost Vymezení volebního okrsku
číslo
8001 Waldorfská základní škola Přívoz
 a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici 36  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)
8002 Waldorfská základní škola Přívoz
 a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici 36  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)
8003 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 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)
8004 Církevní základní škola a mateřská škola Přívoz
 Přemysla Pittra, Ostrava, Jungmannova 3 Muglinovská č. or. 1, 3, 5, Nádražní č. or. 166–172 (sudá), 186–198 (sudá), 213, 215,  
  Zákrejsova č. or. 3–5, 9, 15–32, Jungmannova, Libušina, Macharova, Na Liškovci,  
  Na Můstku, sad B. Němcové, Skladištní, Šafaříkova, Špálova, Wattova (celé)
8005 Církevní základní škola a mateřská škola Přívoz
 Přemysla Pittra, Ostrava, Jungmannova 3 Jirská č. or. 24–34, Mariánskohorská č. or. 2A, 12, 14, Nádražní č. or. 157–197 (lichá), 176, 182, 184,  
  Zákrejsova č. or. 6–12 (sudá), Arbesova, Hlávkova, Chopinova, nám. Svatopluka Čecha, U Tiskárny (celé)
8006 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Mánesova č. or. 5–23 (lichá), Maroldova č. or. 12, Nádražní č. or. 117–139A (lichá),  
  Engelmüllerova, Kochanova, Repinova (celé)  
8007 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Jirská č. or. 7–19, Mánesova č. or. 32, Mariánskohorská č. or. 11–27 (lichá), Maroldova č. or. 1–10
8008 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Mánesova č. or. 2–22 (sudá), Mariánskohorská č. or. 3, Nádražní č. or. 145–153 (lichá)
8009 IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Hornopolní č. or. 35–45 (lichá), Sládkova č. or. 21, 23, Varenská č. or. 2–20 (sudá), Garážní (celá)
8010 IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Hornopolní č. or. 57, Sládkova č. or. 16–28 (sudá), 27, 27A, 38, 50, Varenská č. or. 2A, 22–50   
  (sudá), Novinářská, U Stadiónu (celé)
8011 Základní škola Ostrava, Nádražní 117  Moravská Ostrava
  Bieblova č. or. 3–7 (lichá), Křivá č. or. 4–8 (sudá), 35, Nádražní č. or. 73–75, 91–109 (lichá),   
  Poděbradova č. or. 97–113, 30. dubna č. or. 3A, Valchařská č. or. 11, 16, Dostojevského,   
  Gorkého, Plynární, Tolstého (celé)  
8012  Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Bieblova č. or. 2–26 (sudá), 13, Českobratrská č. or. 46, Křivá č. or. 25, 46, Nádražní č. or.   
  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)
8013  Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36 Moravská Ostrava
  Cihelní č. or. 67–111, Hornopolní č. or. 42, Mariánskohorská č. or. 29–38, 50–90, Ibsenova,   
  Jílová, Nákladní, Spodní, Tomkova, Vaškova, Zelná (celé)
8014 IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Cihelní č. or. 2–49C, Českobratrská č. or. 61, 63, 28. října č. or. 80–152 (sudá), Hornopolní   
  č. or. 5–34, 36–48A (sudá), Sládkova č. or. 2–14 (sudá), Varenská č. or. 1, 5, 49, 51,  
  Bozděchova, Cingrova, Červeného kříže, Janovského, Kafkova, Kounicova, Na Fifejdách,   
  náměstí Republiky, Nemocniční, Odboje, Senovážná (celé)
8015  Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Muglinovská č. or. 10, Nádražní č. or. 104–156 (sudá), Sokolská třída č. or. 83–107 (lichá),   
  Křižíkova, Myslbekova, Suchardova, Škrétova, Živičná (celé)
8016  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Bachmačská č. or. 18–36, Nádražní č. or. 86–102 (sudá), Slavíčkova č. or. 19,  
  Verdunská č. or. 2–13, Zborovská č. or. 3–9 (lichá), Jindřichova, Na Spojce (celé)
8017 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1, Moravská Ostrava
 Sokolská tř. 46 Muglinovská č. or. 26, Sadová č. or. 2–28 (sudá), 39–55 (lichá), Sokolská třída č. or. 56–76 (sudá),  
  Vítězná č. or. 13, 15–20, Budečská, E. F. Buriana, Hrušovská, Na Bělidle, U Parku (celé)  
8018  Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1, Moravská Ostrava
 Sokolská tř. 46 Sadová č. or. 17–35 (lichá), Slavíčkova č. or. 32, Sokolská třída č. or. 34–50  
  (sudá), 81, Vítězná č. or. 2–12, 14, Partyzánské náměstí, Pelclova, Preslova (celé)  
8019  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Bachmačská č. or. 1–16, Slavíčkova č. or. 5–15 (lichá), 20–30 (sudá), Sokolská  
  třída č. or. 65–77 (lichá), Verdunská č. or. 15–29 (lichá), Zborovská č. or. 21–34
8020  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Gregorova č. or. 2–10 (sudá), Nádražní č. or. 66–84 (sudá), Ostrčilova č. or. 1, Slavíčkova č.  
  or. 10, 12, 14, Sokolská třída č. or. 57–63 (lichá), Zborovská č. or. 4–10 (sudá), 11–18,   
  Josefa Lady (celá)
8021 Základní škola a mateřská škola Ostrava,   Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Gregorova č. or. 12–20 (sudá), Ostrčilova č. or. 2–19, Slavíčkova č. or. 4, 6, 8,    
  Sokolská třída č. or. 47–55 (lichá), Ženíškova (celé)
8022 Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Balcarova č. or. 3, 5, 7, Českobratrská č. or. 2–14 (sudá), Gregorova č. or. 3, Sadová č. or.   
  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)
8023 Základní škola Ostrava, 30. dubna 20 Moravská Ostrava
  Balcarova č. or. 1, 4, Husova č. or. 9, Nádražní č. or. 52–64 (sudá), Přívozská č. or. 31,  
  30.  dubna č. or. 4–21, 23, 25
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8024  Základní škola Ostrava, 30. dubna 20 Moravská Ostrava
  Českobratrská č. or. 16–40 (sudá), Husova č. or. 2–7, Husovo náměstí č. or. 2–8, Nádražní č. or.  
  40–50 (sudá), Přívozská č. or. 17–23 (lichá), 30–36 (sudá), Veleslavínova (celá)
8025    Základní škola Ostrava, Matiční 5 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) 
8026 Základní škola Ostrava, Matiční 5 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)                                                                                                                
8027  Radnice městského obvodu Moravská Ostrava Moravská Ostrava
 a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6 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)                      
8028  Radnice městského obvodu Moravská Ostrava Moravská Ostrava
 a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6 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 škola elektroniky Moravská Ostrava
 a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 7 Dr. Šmerala č. or. 1, 28. října č. or. 1–31, 33–53 (lichá), 54–59, 61, Havlíčkovo nábř. č. or. 12–29,  
  nám. Dr. E. Beneše č. or. 3, Masarykovo náměstí č. or. 1–15, 20–33, Sokolská třída č. or. 1–4, 7, 9, 11,  
  Tyršova č. or. 6A, Antonína Macka, Biskupská, Černá louka, Dlouhá, Kostelní ul., Kostelní náměstí,  
  Pivovarská, Smetanovo náměstí, Střelniční, Velká, Vojanova, Zeyerova, Žofinská (celé)                                                                                     
8030 Střední umělecká škola, Ostrava,  Moravská Ostrava
 Poděbradova 33 Nádražní č. or. 27–49 (lichá), Pobialova č. or. 14–23, Poděbradova č. or. 19, 27–46, Porážková  
  č. or. 18–28, Stodolní č. or. 6, 8, 16, 18–31, Janáčkova, Masná, Musorgského, Škroupova (celé)                      
8031 Střední umělecká škola, Ostrava,  Moravská Ostrava
 Poděbradova 33 28. října č. or. 60, 65, 66, Nádražní č. or. 1–23 (lichá), Pobialova č. or. 8, 10, Poděbradova č. or. 2–12,  
  16, 18, 20–26, Stodolní č. or. 1–4, 7, 9, 11–17, Brandlova, Denisova, Důlní, F. X. Riepla, Hollarova,  
  Jantarová, Jurečkova, K Šalomounu, K Trojhalí, Kolejní, Na Prádle, nám. Biskupa Bruna, Střední,  
  Šubertova, Švabinského, Umělecká (celé)   
8032  Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Pozor, změna volební místnosti pro tyto ulice:  Dr. Malého č. or. 4, 28. října č. or. 91–111A (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, Vítkovická č. or. 1–3, 20, 22, Zelená č. or. 22–40 (sudá), 29–37 (lichá)                                
8033 Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Pozor, změna volební místnosti pro tyto ulice: Petra Křičky č. or. 5–23 (lichá), 14–26 (sudá),  
  Vítkovická č. or. 3A–10, 12–28 (sudá)          
8034  Základní škola Ostrava, Gajdošova 9 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 9–13, 26–34 (sudá), Gajdošova č. or. 2, 4, 6, Hornická č. or. 43A, Na Jízdárně č. or.  
  20–29, Na Široké č. or. 14–31, nám. Jiřího Myrona, Šalamounská (celé)
8035  Základní škola Ostrava, Gajdošova 9 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 15–37 (lichá), Gajdošova č. or. 8–16 (sudá), 9–37 (lichá), Hlubinská č. or. 6, 10,  
  Na Jízdárně č. or. 30, 34, Vítkovická č. or. 11, 15, 17, 36, 38, 42, Hutnická, Uhelná, Železárenská (celé)
8036  Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  28. října č. or. 117–143, Foerstrova č. or. 17–20, Chocholouškova č. or. 7–19 (lichá), Na Jízdárně č. or. 2, 4, 
  Nedbalova č. or. 7–20, Zelená č. or. 39–47 (lichá), 40A–52 (sudá), Karolínská, Na Zapadlém (celé)       
8037 Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Hornická č. or. 50, 52, 54, 64, Na Jízdárně č. or. 12–18 (sudá), Nedbalova č. or. 22–30, 32,   
  Zelená č. or. 51, 53, 55                                                                                                           
8038  Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova 39B, Moravská Ostrava
 Moravská Ostrava Dr. Malého č. or. 39–52, Gajdošova č. or. 34A–50 (sudá), 39A–61(lichá),  Hlubinská č.   
  or. 12–36, Hornická č. or. 43–55 (lichá), Nedbalova č. or. 31, 33–38, Pohraniční č. or. 16,   
  Sportovní č. or. 2–12, 14, Výstavní č. or. 43–51 (lichá), Hornických učňů (celá)                  
8039 Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova 39B, Moravská Ostrava
 Moravská Ostrava Hlubinská č. or. 46, Pohraniční č. or. 86–130, Výstavní č. or. 30, 40A, 42, 44, 1. máje, Válcovní,  
  Zukalova (celé)
8040  Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 53–63, 28. října č. or. 145–153 (lichá), Foerstrova č. or. 14, 19A–31 (lichá),  
  Gajdošova č. or. 52A, 52B, Hornická č. or. 61–84, Chocholouškova č. or. 4–18 (sudá), Sportovní  
  č. or. 13, 15–26, Výstavní č. or. 1–41 (lichá), Zelená č. or. 57–62, Havířská (celá)                                                                                                                       
8041 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Ahepjukova č. or. 2–14 (sudá), 27–33 (lichá)                                                                         
8042 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Ahepjukova č. or. 1–25 (lichá), Gen. Janouška č. or. 2–18 (sudá), Gen. Píky č. or.  
  13A–13D, Hornopolní č. or. 54, 54A, 56                                                                                               
8043 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Janouška č. or. 1, 3, Hornopolní č. or. 49, 51, 53, Lechowiczova č. or. 2–8 (sudá)      
8044 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Lechowiczova č. or. 1–31 (lichá)                                                                                      
8045 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Hornopolní č. or. 61, 63, 65, 65A, Josefa Brabce č. or. 1–19, 25–47                                     
8046 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Píky č. or. 1A, 1B, 2–12 (sudá)                                                                                   
8047 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Píky č. or. 1–25 (lichá), 14–28 (sudá), Josefa Brabce č. or. 21, 23, Oskara Motyky (celá)
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Do 30. června 
2022 podali občané 
do 3. ročníku parti-
cipativního rozpočtu 
celkem 6 různoro-
dých a velmi kva-
litních projektů. 
Mezi návrhy je na-
příklad stavba veřej-

ného grilovacího místa, naučné stezky s infor-
mačními cedulemi o odpadovém hospodářství 
a ekologii, dále místa pro sousedská setkává-
ní, malovaná hřiště, okrasné záhony a lavičky 
s gravírovanými texty k historickým událostem 
a zajímavostem městského obvodu. 

Přihlášené projekty  
procházejí kontrolou
„V  současné  době  probíhá  hodnocení  z  po-
hledu  realizovatelnosti  projektů,  které  pro-
vádějí  odborníci  z  řad  jednotlivých  odborů 
městského úřadu, ale  i  externí  spolupracovní-
ci,  Technických služeb MOaP i města Ostravy, 
projektanti, architekti a další,“ popisuje průběh 
participativního rozpočtu jeho koordinátor Jan 
Horák a pokračuje: „Z tohoto hodnocení vzejde 
seznam projektů, k nimž se bude ještě vyjadřo-
vat Komise pro otevřenou radnici a MA21. Ná-
sledně  budou  vybrané  projekty  předány  Radě 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
ke  schválení  pro  hlasování  veřejnosti.  Rada 

odsouhlasí finální seznam projektů, který bude 
následně na přelomu září a října zveřejněn.“

Zapojte se do hlasování
Ve stejném termínu se uskuteční rovněž veřejná 

prezentace schválených projektů a proběhne 1. 
vlna hlasování. Hlasování veřejnosti bude násled-
ně pokračovat až do 31. října. Vítězné projekty, na 
jejichž realizaci obvod letos vyčlenil 1,2 mil. ko-
run, budou vyhlášeny v průběhu listopadu. Více 
informací k jednotlivým projektům i samotnému 
hlasování budeme postupně zveřejňovat mj. také 
na facebookové stránce Náš obvod – participativ-
ní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu.

Loňské projekty  
začínají sloužit lidem
Centrální městský obvod aktuálně realizu-

je vítězné projekty z roku 2021. „V červenci 
byl například dokončen projekt Freetime zóna 
na Ostrčilce pro všechny děti a od září bude 
v provozu  také houpačka pro hendikepované 
děti v Dětském ráji II. U projektu Relax zóna 
v Komenského  sadech  se  připravuje  výběro-
vé  řízení na dodavatele, a discgolfové hřiště 
v ulici Hornopolní je již také ve fázi projekto-
vání.  Všechny  loňské  vítězné  projekty  budou 
dokončeny ještě v letošním roce,“ dodává Jan 
Horák. 

V uplynulých letech se městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz podařilo revita-
lizovat prostory parku Čs. letců a Sadu Petra 
Bezruče i Komunitní park Jindřich mezi ulicí 
Balcarovou a Sadem Petra Bezruče. Ve zve-
lebování této části centra by vedení obvodu 
rádo pokračovalo. Bohužel, v mnoha přípa-
dech souvislejším rekonstrukcím a opravám 
brání problémy se soukromými majiteli, kteří 
pozemky nebo objekty vlastní, ale nechávají 
je chátrat.
„Rádi bychom pokračovali například ve zve-
lebování ulice Na Desátém. Potýkáme se zde 
však s problémem, že část pozemku vlastní ne-
dohledatelný majitel. V těchto případech pak 
po majitelích ve spolupráci s úřady pátráme, 
ale často bez výsledku. Znamená to, že s tímto 
prostorem a jemu podobnými nemůžeme vůbec 
nijak hnout, opravit  je, zvelebit. Prostě nic,“ 
vysvětluje vedoucí odboru starosty Michaela 
Tichá, podle níž část ulice Na Desátém zdale-
ka není ojedinělý případ, naopak. „Na území 
našeho  obvodu  je  hned  několik  různých  po-
zemků a objektů, o které se majitelé nestarají 
a obvod s  tím nemůže nic dělat. V některých 
případech majitelé ani neví, že jsou vlastníky 
nebo probíhá složité dědické řízení a podob-

ně.  S  vlastníky,  kteří  s  námi  komunikují,  se 
snažíme jednat o různých úpravách nebo do-

konce i o odkoupení majetku. Pokud ale maji-
tele nedohledáme, máme svázané ruce.“ 

Hlasování třetího ročníku participativního rozpočtu 
Náš obvod bude již brzy spuštěno

Nedohledatelní vlastníci komplikují zvelebování centra

Děti v ZŠ Ostrčilova se již mohou těšit z nové freetime zóny.

Zvelebení části prostor v ulici Na Desátém brání nedohledatelný majitel.
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V květnu le-
tošního roku byl 
Zastupitelstvem 
města Ostravy 

schválen Strategický plán udržitelného rozvoje 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na roky 2022–2027 s dlouhodobým výhledem 
do roku 2035, který je komunikován pod znač-
kou fajnOVA CENTRUM a navazuje na Strate-
gický plán rozvoje statutárního města Ostravy 
na roky 2017–2023 (fajnOVA). 

Strategický plán je základní rozvojový doku-
ment, který určuje směr, kterým by se měl měst-
ský obvod do roku 2035 rozvíjet. Do jeho pří-
pravy se zapojilo v různých formách přes 1 500 
osob z řad občanů, návštěvníků a významných 
aktérů městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, i celého statutárního města Ostravy. 
Zpracovatelem plánu byla Ostravská univerzita.

Výstupem ročního (březen 2021 až únor 2022) 
plánovacího procesu pracovních skupin, strate-
gického a realizačního týmu jsou čtyři strategic-
ké cíle, které tvoří jádro fajnOVA CENTRUM. 
Poznatky vzešlé z tohoto procesu byly oboha-
ceny o poznatky z rozhovorů s významnými 
aktéry v území. 

Naplňování těchto strategických cílů má měst-
skému obvodu zajistit realizaci takzvané Vize 
obvodu pro rok 2035, která stanovuje, jak by 
měl městský obvod v budoucnu vypadat. Ta 
zní: Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-

voz bude v roce 2035 představovat atraktivní 
a živé centrum celého metropolitního regio-
nu a bude tahounem rozvoje Ostravy. Bude 
městským obvodem s menším množstvím 
bariér bránicích jeho rozvoji a otevřený pří-
ležitostem. Díky vysoké kvalitě života bude 
narůstat počet a spokojenost jeho obyvatel.

V tomto a následujících třech vydáních zpra-
vodaje CENTRUM vás postupně seznámíme se 
všemi 4 strategickými cíli a tím, jakým způso-
bem je bude městský obvod naplňovat. Každý 
z těchto cílů obsahuje několik skupin typových 
opatření, které jsou dále rozpracovány na úro-
veň typových projektů či aktivit.

Strategický cíl č. 1: Posílení role a funkce 
obvodu jako centra města a regionu
Záměrem je zvýšit atraktivitu a vitalitu histo-

rického jádra a celého centra města Ostravy. Pro 
dosažení tohoto cíle bude aktivně podporována 
oblast kultury, jakož i sektory maloobchodu 
a služeb. Funkční veřejný prostor a pestrá do-
pravní nabídka napomohou k tomu, že funkce 
centra nebudou jen prostým součtem, ale sou-
činem poskytujícím unikátní pozici městského 
obvodu v regionu.

V rámci prvního strategického cíle je navr-
ženo celkem 11 opatření a 37 aktivit a projek-
tů, jejichž realizací se městský obvod posune 
k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následu-
jící opatření:
• Oživení historického jádra a veřejného pro-

storu
Jednou z aktivit městského obvodu je rozšíře-

ní nabídky prostor pro předzahrádky a obecně 
zjednodušení a zrychlení povolovacího pro-
cesu. Dále také například vytvoření uceleného 
a přehledného manuálu pro zábor veřejných 
prostranství nebo vytvoření cizojazyčného ori-
entačního systému v centru města.
• Funkční a prostorové propojování velkých 

rozvojových projektů na území městského 
obvodu s jejich okolím

• Důsledné uplatňování principů promyšle-
ného designu při rekonstrukci a údržbě ve-
řejných prostranství
Zde zapadá například zlepšení údržby ve-

řejných prostranství, ale i vytvoření koncepce 
nebo manuálu pro mobiliář městského obvodu.
• Dočasné využívání prázdných nemovitostí

V rámci tohoto opatření je zásadním bodem 
zejména analýza současného stavu proluk 
v městském obvodu a návrh postupu k jejich 
budoucímu využití.
• Vytvoření komunikační platformy pro 

místní podnikatele v oblasti služeb
Zde najdeme například chystané zavedení pra-

videlných setkání s místními podnikateli, nava-
zování partnerství a sběr podnětů.
• Vytvoření souboru nástrojů pro sdílené 

služby místních podnikatelů
Například společný marketing místních malo-

obchodních a gastronomických podniků.
• Podpora zlepšení sortimentní nabídky ma-

loobchodu a služeb
Jedním z navrhovaných projektů je doplnění 

městské tržnice se zaměřením na ovoce a zele-
ninu.
• Komplexní a udržitelné řešení pěší a cyklo-

dopravy
• Vytvoření a naplňování koncepce automo-

bilové dopravy
• Vytvoření a naplňování koncepce parkování
• Zlepšení fyzického stavu přestupních bodů 

a vstupních bran s cílem zlepšit jejich vní-
mání návštěvníky
Kompletní strategický plán i jeho zkrá-

cená 20stránková verze je ke stažení na  
www.fajnovacentrum.cz  Zde je k dispozici také 
mapa projektů a aktivit a zveřejňovány jsou 
zde také veškeré novinky týkající se strategic-
kého plánu. 

Moravská Ostrava a Přívoz strategicky plánuje

Alexandr Nováček, katedra sociální geo-
grafie a regionálního rozvoje Ostravské 
univerzity: „Chtěl bych tímto poděkovat 
všem, kteří se do tvorby strategického plánu 
zapojili. Sladit různé představy o tom, jak by 
se měl městský obvod dále rozvíjet, nebylo 
jednoduché. Nakonec se však podařilo vytvo-
řit dokument, který by měl současnému, ale 
i budoucímu vedení městského obvodu být 
oporou v tom, aby se z centra Ostravy stalo 
atraktivní místo nejen pro život, ale i pro pod-
nikání. Strategický plán je však pouze doku-
ment, důležité bude, aby se s ním v násle-
dujících letech pracovalo, aby byl naplňován 
a věci se pohnuly tím správným směrem.“

Ondřej Dostál, Magistrát města Ostravy, 
Odbor strategického rozvoje: „Jsem moc 
rád za to, že spolupráce na tvorbě strategic-
kého plánu městského obvodu probíhala se 
zapojením široké veřejnosti i odborníků a vý-
sledný dokument byl vytvářen v úzké spolu-
práci se zástupci magistrátu a vedení města. 
Díky tomu je plán fajnOVA CENTRUM přiroze-
ně v souladu s tím, co reprezentuje značka 
fajnOVA a s cíli rozvoje města Ostravy – oži-
vit historické centrum, lépe propojit obvod se 
svým okolím nebo posílit metropolitní funkce 
města.“
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KOUZLO OKAMŽIKU

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Krásný den, v září budou komunální volby 

a povinností každé opozice je kontrolovat pl-
nění volebního programu vládnoucích stran. 
Tak jsme vzhledem k omezenému prostoru pro 
možnost vyjádřit se (naše články jsou vlád-
noucí koalicí kráceny o důležité informace 
z důvodu místa) vybrali pár bodů volebního 
programu, které se „zapomněly“ realizovat. Pi-
ráti slibovali: „Pro rezidenty a abonenty vytvo-
říme bezplatné parkovací zóny“ – žádné nové 
nevznikly. „Chceme propojit sídliště Fifejdy 
a Šalamouna s centrem (Sepněme Moravskou) 
projekty různých přemostění, lávek atd. a to 
pro chodce, tak pro cyklisty a lidi na vozíku.“ 
– Z Fifejd do centra vede pořád ta jedna stará 
lávka, ale na vozíku ji určitě nepřejedete. „Vy-
budujeme parkovací boxy na kola u sportovišť, 
úřadů, obchodních center atd.“ – Možná je ně-
kde schovávají, já bydlím v centru, a ještě jsem 
na ně nenarazil. „Současně chceme upravit tok 
Ostravice při nábřeží tak, aby zde vznikly záto-
činy vhodné pro život říčních živočichů“ – Po 
nábřeží chodím často, ale pirátské zátočiny tam 
nejsou. „Prosadíme Stodolní ulici jako pěší 

zónu a umístíme vzrostlou zeleň na Nádražní 
ulici. Vybudujeme nová veřejná WC“ – Také 
se nepodařilo. Co se pirátům podařilo, bylo 
vytvoření pro sebe jednoho místa místosta-
rosty navíc a v poslední době také vykácet 54 
vzrostlých stromů na ulicích Horova, Sadová. 
Pirátským voličům to nevadí a my ostatní mu-
síme vydržet. Bo fajně už bylo a snad někdy 
zas bude.

Vít Macháček, Ostravská levice (KSČM)

Krásný den. Povinností opozice je zjis-
tit si informace, které jsou veřejně pří-
stupné. Například od vašeho člena komi-
se dopravy ve městě by se mohl dovědět: 
1) že zhruba od roku 2016 (v té době pan 
Macháček seděl ve vedení) mělo město 
nařízení a metodiku parkovaní v nesoula-
du se zákony. Já osobně s týmem úřední-
ku obvodu MOaP a magistrátu města jsme 
na novelizaci více jak rok a půl pracovali.  
2) že podchod ve stanici Ostrava-střed, 
který povede od Trojhalí ke staniční bu-
dově, iniciovalo nové vedení MOaP. 

Tedy, že toto propojení je součástí plá-
nované modernizace železničního uzlu. 
3) že v tomto volebním období došlo k dohodě 
mezi ŘSD, MSK a městem Ostravou v otázce 
týkající se rozšíření ulice Místecké a že zde 
vznikne nové přemostění Místecké a želez-
niční dráhy. Pro pěší, cyklisty, i pro imobil-
ní osoby, které míří do městské nemocnice. 
Dále by pan Macháček měl vědět, že i když je 
Ostravice v gesci povodí Odry, kterým nemů-
žeme přikazovat, hned vedle Ostravice vznikly 
na pozemcích obvodu luční trávníky. A pokud 
by pana Macháčka skutečně zajímala proble-
matika obvodu, jako například jeho kolegu 
Blahuta, který, když se mne zeptá, tak mu rád 
odpovím, tak by se mohl dozvědět, že projekt 
na pěší zónu Stodolní je zadán u Ostravských 
komunikací a netýká se JEN Stodolní, ale taky 
jejího okolí, to znamená Havlíčkova nábřeží 
nebo ulice Nádražní. Takhle bych mohl pokra-
čovat, bohužel místa nezbývá. Na závěr však 
v jedné věci s předřečníkem souhlasím. Pro 
pana komunistu Macháčka fajně už bylo.

David Witosz, Piráti

Přivítali jsme prvňáčky v našich školách

ZAOSTŘENO

Dětem, které na území obvodu poprvé usedly 
do školních lavic, budou tuto chvíli ještě dlou-
ho připomínat dárky, jež obdržely od zástupců 
vedení městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Ti osobně přivítali prvňáčky ve všech 
osmi školách. Každé z 487 dětí tak dostalo ba-
líček s voskovkami, omalovánkou, abecedou 
pro školáky a krásným ilustrovaným pexesem 
s pohádkovými postavami. 
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Populace České republiky prošla za posled-
ních 30 let velkými změnami. Díky poklesu 
úmrtnosti se prodloužila délka života přibliž-
ně o 6 let. Nepříznivé však je, že po roce 1989 
došlo k prudkému poklesu porodnosti. Úbytek 
narozených dětí není v současné době již tak 
dramatický, přesto česká populace – stejně 
jako v ostatních zemích Evropy – demogra-
ficky stárne. Znamená to, že se zvyšuje podíl 
seniorů v populaci, kterých je nyní více než  
20 %. Skupina dětí mladších 15 let je menší – 
přibližně 16 %. 

Obyvatelstvo je vzdělanější
Trendem dnešní doby je, že mladí lidé mno-

hem déle studují. Obyvatelstvo je tak daleko 
vzdělanější než před 30 lety, v populaci přibývá 
vysokoškoláků. Zatímco před 30 lety převažo-
vali na vysokých školách mladí muži, dnes tvo-
ří mezi studenty více než polovinu ženy.

Cenným zdrojem dat je  
mimo jiné i sčítání lidi
Údaje o obyvatelstvu zachycují průběžně 

matriky. Zde se zaznamenávají data o naroze-
ných dětech, o uzavřených sňatcích, registro-
vaných partnerstvích a také úmrtích. Kromě 
matrik jsou cenným zdrojem informací o vý-
voji populace sčítání lidu, která probíhají co 
10 let. Poslední sčítání lidu, domů a bytů (jak 
se oficiálně tento sběr dat nazývá) jsme zažili 
v loňském roce. Výsledky jsou zveřejnovány 
postupně od jara letošního roku. Dozvíme se 
tak, jak se změnilo složení obyvatelstva nejen 
Česka, ale také našeho obvodu. Na stránkách 
Českého statistického úřadu nalezneme údaje 
o bydlení, struktuře domácností i jejich ekono-
mické aktivitě. Můžeme tak snadno porovnat 
změny, ke kterým dochází, napříč celou Ostra-
vou nebo i Českem.

Jsme třetím nejlidnatějším  
obvodem v Ostravě
Podle sčítání lidu 2021 žilo v Moravské Ost-

ravě a Přívozu skoro 38 tisíc obyvatel, což nás 
řadí mezi tři nejlidnatější ostravské obvody (po 
Ostravě-Jihu a Porubě). Necelých 7 % obyvatel 

Moravské Ostravy a Přívozu jsou podle cen-
trální evidence Ministerstva vnitra ČR cizinci 
(údaj ke konci roku 2021). Cizích státních pří-
slušníků žije v MOaP více, než je průměr celé 
Ostravy. Největší část cizinců tvoří naši sousedi 
Slováci, které mnozí za cizince ani nepovažují. 
Co se týče rodinného stavu, kopíruje Moravská 
Ostrava vývoj celého Česka a ostatních západ-
ních zemí. Roste podíl nesezdaných osob, které 
tvoří asi polovinu obyvatelstva MOaP. Počet 
rozvedených se za posledních 10 let naštěstí 
(sice nepatrně) snížil. 

Jak se změnila věková struktura  
obyvatel MOaP? 
Před 10 lety žil v MOaP zhruba stejný po-

čet dětí mladších 15 let jako seniorů starších 
65 let. Dnes je již situace jiná, senioři tvoří 
oproti dětem větší skupinu. 18 % obyvatel 
obvodu je ve věku 65 a více let. Ve srovnání 
s ostatními velkými obvody nebo s celou Ost-
ravou je podíl seniorů v MOaP nižší (Ostrava:  
21 % seniorů). Zhruba 1300 seniorů je starších 

80 let. V této věkové skupině výrazně převa-
žují ženy. Je to proto, že se ženy v průměru 
dožívají asi o 6 let vyššího věku než muži. 
Což ovšem není specialita jen Moravské Os-
travy a Přívozu. Platí to nejen pro celou ČR, 
ale také pro Evropu i mimoevropské země.  

Vzdělaností převyšují obyvatelé MOaP 
celostátní průměr
Stupeň dosaženého vzdělání se podobně jako 

v celém Česku také v Moravské Ostravě a Pří-
vozu zvyšuje. Podle sčítání lidu před 10 lety 
bylo mezi obyvatelstvem MOaP starším 15 let 
17 % vysokoškolsky vzdělaných osob, zhruba 
stejný počet mužů a žen. Dnes je to takřka čtvr-
tina obyvatel 15+. Tím se náš obvod MOaP řadí 
mezi nejvzdělanější obvody Ostravy. Dokonce 
převyšujeme i celostátní průměr. V celé ČR je 
podíl vysokoškoláků v populaci 15+ necelých 
19 %, v našem obvodu 25 %.

Ze statistických dat vyplývá, že náš obvod je 
stále vyhledávaným místem k bydlení, což nás 
velmi těší a věříme, že tomu tak bude i nadále. 

Co prozradilo sčítání lidu o našem obvodu
Vzdělanost

VŠ
20%

ZŠ + 
bez vzdělání

16%

SŠ s 
maturitou 

+VOŠ
 32%

SŠ bez 
maturity 

32%

Sčítání lidu 2021

Ostrava

Vzdělanost

VŠ
25%

ZŠ + 
bez vzdělání

16%

SŠ s 
maturitou 

+VOŠ
   33%

SŠ bez 
maturity 

26%

Sčítání lidu 2021

MOaP

Podle sčítání lidu 2021 žilo v Moravské Ostravě a Přívozu skoro 38 tisíc obyvatel, což nás řadí mezi tři nejlidna-
tější ostravské obvody (po Ostravě-Jihu a Porubě).
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Třetí prázdninový týden se na Statku Samsa-
ra v Blansku sešli poskytovatelé včasné péče 
z celého Česka na letní škole Platformy pro 
včasnou péči. Cílem setkání bylo prohloubit 
vzájemnou spolupráci mezi členy Platformy, 
učení se od sebe navzájem a sdílení přístupů 
a zkušeností s tématem včasné péče. Organi-

zátorem akce byla Platforma pro včasnou péči, 
která vznikla v roce 2020. 

Do malebného prostředí blanenského statku 
Samsara od 18. – 22. července dorazilo bezmá-
la šest desítek odborníků z řad poskytovatelů 
sociálních služeb napříč Českem. Všechny spo-
jovalo téma včasné péče a členství v Platfor-

mě pro včasnou péči. Včasnou péčí se rozumí 
práce s dětmi od narození do osmi let a jejich 
rodinami ze socio-kulturně znevýhodněné-
ho prostředí. Jde například o přípravu dětí na 
docházku do školky či školy v předškolních 
klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji 
jejich dětí, pomoc s komunikací se školami a ji-
nými institucemi.

Se svými zkušenostmi s inkluzivním vzdě-
láváním účastníky seznámila také ředitelka 
Mateřské školy Špálova z Ostravy Jarmila 
Karnovská, která má dlouholetou praxi s pra-
cí s rodinami jiných etnik, dětí s SVP a dětmi 
s odlišným mateřským jazykem. Jarmila Kar-
novská ve své přednášce hovořila o tom, jak se 
jim v MŠ Špálova osvědčila práce s romskými 
asistenty. 

Během celého týdne letní školy probíhaly 
workshopy zaměřené na nejrůznější témata, 
díky nimž se účastníci mohli navzájem oboha-
tit a zkvalitnit tak svou práci, aby bylo možné 
v budoucnu dosahovat trvalých změn v systé-
mu služeb pro rodiny a děti.

Nově opravené a vybavené prostory Mateřské 
školy Repinova 19 se od 3. října 2022 stanou 
domovem dětské skupiny Snílkov, která aktuálně 
nabízí volná místa. Jedná se o zařízení alternativ-
ní péče s celodenním provozem zaměřené na mi-
moškolní výchovu a vzdělávání. 

Otevřená bude jedna třída s kapacitou 15 dětí od 
1,5 do 6 let v režimu celodenního hlídání a péče 
od 7 do 17 hodin. Službu péče o dítě tak mohou 
využít například rodiče, kterým nevyhovuje ob-
vyklá provozní doba mateřských škol. Ale i rodiče, 
kteří se potřebují vrátit do zaměstnání dříve, než 
děti dosáhnou věku pro přijetí do mateřské školy, 
nebo rodiče, kteří chtějí či potřebují při rodičovské 

dovolené pracovat brigádně nebo na částečný úva-
zek apod. Podmínkou pro využívání dětské skupi-
ny není trvalé bydliště v Ostravě.

Péče o děti je nastavena tak, aby bylo možné čle-
nit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících 
skupin se specifickými aktivitami a potřebami. 
Každé dítě může zařízení navštěvovat celodenně 
nebo ve zkrácené denní době tak, aby byla svými 
podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám 
rodičů. K benefitům Snílkova patří individuální 
pozornost díky malému počtu dětí, učební program 
s mimoškolní péčí, pozitivní a nově vytvořené 
prostředí a kvalifikovaný tým zaměstnanců.

Návštěvu prostor si můžete zamluvit e-mailem 
na: snilkov@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 
773 619 909. Na těchto kontaktech získáte také 
více informací.

Koncem školního roku si zástupci žáků Eko-
týmu ZŠ Gajdošova společně s koordinátor-
kou EVVO Janou Dvořákovou a ředitelkou 
školy Annou Krasulovou převzali v Praze me-
zinárodní titul Ekoškola. Jedná se o ocenění 
v mezinárodním vzdělávacím programu, jehož 
hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologic-
ký dopad školy a svého jednání na životní pro-
středí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.  
V České republice je aktuálně v programu za-
pojeno 418 škol a neškolských zařízení. Z toho 
více než 170 z nich je držitelem mezinárodní 
certifikace Ekoškola. Slavnostní předávání se 
konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice. 
Tento titul škola obhájila, na základě auditu své 
práce, potřetí. Po slavnostním vyhlášení násle-
dovala prohlídka Staroměstské radnice.

„Každé dítě si zaslouží zažívat ve škole úspěch,“ 
shodují se členové Platformy pro včasnou péči

MŠ Repinova otevírá alternativní třídu Snílkov

ZŠ Gajdošova je certifikovanou Ekoškolou

Ředitelka ZŠ Gajdošova Anna Krasulová (vpravo), koordinátorka EVVO Jana Dvořáková a zástupci žáků si  
v Praze převzali mezinárodní titul Ekoškola. 

Ředitelka Mateřské školy Špálova Jarmila Karnovská (vpravo) při besedě na téma práce s romskými asistenty.
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Vlajka oddílu je zdobena táborovým 
strážným ohněm a podanýma  
rukama – symbolem přátelství.

Ostravský oddíl TOM 4338 K.T.O., který je 
součástí Asociace TOM ČR, najdete nedaleko 
ZŠ Ostrčilova. Oddíl byl založen v roce 1977 
a po celé roky se věnuje práci s dětmi a mlá-
deží. Mnozí z členů našli v tomto přátelském 
kolektivu kamarády na celý život. Oddíl vždy 
vede mladá skupina vedoucích, kteří své zku-
šenosti získávali a často stále získávají od před-
chozích vedoucích. Mnohdy jde o děti rodičů, 
kteří byli dlouholetými členy a nyní jejich po-
tomci převzali štafetu. Mladí členové nejdříve 
vedou po celý rok jednotlivé družiny a naučí se 
práci s dětmi a zodpovědnosti. Po dosažení do-
spělosti se mohou stát členy oddílového vedení.

Tematické výpravy i tábor děti milují
„Vítáme všechny děti od osmi let (od třetí tří-
dy) a starší. Kdykoli nás mohou třeba jen navští-
vit a podívat se, jak to u nás chodí. Každý týden 
máme jednu až dvě oddílové schůzky v klubovně, 
kde si děti zahrají zábavné hry a naučí se základ-
ní dovednosti,  které následně využijí na výpra-
vách  a  táborech. O  víkendech  jezdíme  na  jed-
nodenní i vícedenní výlety do přírody – výpravy, 
které připravují vedoucí oddílu. Každá výprava 
se točí kolem konkrétního příběhu. K tradičním 
výpravám patří  vánočka, velikonočka, boj dru-
žin a další. V létě jezdíme na dvoutýdenní stano-
vý tábor mimo civilizaci, který letos byl na téma 

příběhu Duna,“ popisuje hlavní aktivity oddílu 
jeho hlavní vedoucí – náčelník Radan Vincenec.

Cesta v oddíle, který má nyní 30 aktivních 
členů, začíná nováčkovskou zkouškou, po je-
jímž splnění se děti stávají plnohodnotnými 
členy oddílu, dostávají oddílový šátek a mohou 
se účastnit slavnostních sněmů. Splnění nováč-
kovské zkoušky je zároveň jakési osvědčení 
o schopnosti vykonávat samostatně činnosti 
s oddílem spojené – například práce s mapou, 
nožem nebo ohněm. Dále se členové oddílu 
mohou rozvíjet ve svých tábornických, příro-
dovědných, uměleckých nebo sportovních do-
vednostech plněním odborností.

 www.ktoostrava.info 

Kamarádi táborových ohňů v Ostravě slaví 45 let

Víte, že na území Moravské Ostravy a Přívozu je hned několik různých oddílů, s nimiž se děti dostanou do pří-
rody, naučí se tábořit, hrát nejrůznější hry uprostřed lesů a hor a získají užitečné dovednosti, které se jinde 
nenaučí? Tři z nich vám dnes představujeme.

Letošní první schůzka je ve středu 7. září od 16 do 18 hodin v klubovně (adresa: Ostrčilova 
4, hospodářská budova, Ostrava). Přes rok se děti scházejí 1x týdně, mohou si vybrat buď 
pondělí nebo středu. Členský příspěvek je 1500 Kč na pololetí. Z příspěvků se platí ubyto-
vání a jízdné na výpravách a nájem klubovny. 

26. dívčí oddíl Ostrava působí v centru Os-
travy a sdružuje děvčata všech věkových ka-
tegorií od Světlušek (6–10 let), přes Skautky 
(11–14 let) až po Rangers (15 a více let).

Cílem oddílu je vychovat čestného, všestranně 
rozvinutého člověka, který se v životě neztratí, 
občana, který bude schopný zodpovědně čelit 
problémům v životě, bude nezištně pomáhat 

druhým lidem, ctít svoji zemi a bude si umět 
poradit. Skauting dává dítěti spoustu příležitostí 
prostřednictvím her, soutěží a poznávání příro-
dy, jak v sobě rozvíjet schopnosti jako spolu-
práce, zodpovědnost, pracovitost, schopnost 
překonat sama sebe a řešit krizové situace. 
Hlavně vše absolvuje s partou kamarádů, kte-
ří jej pak mnohdy provází celý život.

Minimálně jednou měsíčně vyrážejí děvčata 
na výpravu do přírody. Výpravy bývají jed-
nodenní, ale i celovíkendové. Přes léto většinou 
táboří pod stany, v chladnějších obdobích spí 
v chatě uprostřed přírody. Čas od času společ-
ně vyrazí na nějakou netradiční akci – bazén, 
cyklovýpravu. Školní rok vždy zakončí letním 
táborem. 

Děvčata se scházejí vždy v úterý od 16 do 
17.30 hod. (Skautky) nebo ve čtvrtek od 16.30 
do 18 hod. (Světlušky) v klubovně na faře 
u katedrály Božského Spasitele. 

https://dvacetsestka.skauting.cz/

26. dívčí skautský oddíl

148. chlapecký  
skautský oddíl

148. skautský oddíl sdružuje naopak jen klu-
ky, a to ve dvou věkových kategoriích – Vlčata 
a Skauti. Klubovnu najdete ve sklepě na faře 
katedrály Božského Spasitele (náměstí Msgre 
Šrámka č. p. 4). Oddíl je členem Junáka – čes-
kého skauta, největší a nejznámější výchovné 
organizace pro děti a mládež v Česku.

Společně se pravidelně setkávají na schůz-
kách, hrají hry, plánují a podnikají jedno i více-
denní výpravy do přírody, učí se novým věcem, 
zažívají dobrodružství, dělají dobré skutky 
a nebojí se žádných výzev. Jejich průvodci 
jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědněj-
ší členové navíc svým vedoucím pomáhají při 
přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Závěrem skautského roku je 14denní tábor, 
kde se schází celý oddíl. Spolu se podílí na 
stavbě tábora, na jeho chodu – třeba při hlídá-
ní tábora nebo vaření a učí se tu dovednostem, 
jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a dal-
ší. Na vlastní kůži testují, jestli se dokážou po-
starat o sebe i o ostatní. 

https://148oddil.skauting.cz/
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Minikino má ve svém zářijovém programu 
několik českých novinek, například historic-
ké drama Jan Žižka inspirované skutečným 
příběhem jednoho z největších vojevůdců své 
doby, nebo komorní drama Slovo z okupova-
ného Československa. Kromě toho reprízuje 
oblíbený dokument pro celou rodinu Planeta 
Praha o životě zvířat ve městě nebo komedii 
Miroslava Krobota Velká premiéra. Ve fil-
movém klubu nabídne restaurovaný americký 
velkofilm z roku 1978 Lovec jelenů o válce 
ve Vietnamu a milovníkům Davida Bowieho 
by neměl ujít nový dokument Moonage Day-
dream. Nebude chybět ani oblíbená Filmová 
seznamka pro dříve narozené, tentokrát s ame-
rickou akční komedií Všechno, všude, najed-
nou. 

Na konci měsíce se Minikino připojí ke ka-
meramanskému festivalu Ostrava Kamera 
Oko, který potrvá do 2. října. 

www.minikino.cz

Září v Minikině

Centrum kultury a vzdělávání (CKV) před-
staví v ostravském veřejném prostoru sochy 
současných umělců Michala Trpáka a Jakuba 
Flejšara. Završí tak svůj letní kulturní program 
v Komenského sadech, které se promění v ga-
lerii pod širým nebem. 

V přírodních kulisách 
„Oba autoři  instalují  své  sochy ve veřejném 
prostoru  pravidelně  už  od  svých  studentských 
let,  a  to  především  v  jižních  Čechách,  odkud 
pocházejí. U nás na severní Moravě svá díla již 
prezentovali například v Opavě,“ říká Dominik 
Beneš, dramaturg CKV, a dodává: „Výstavou 
v Komenského  sadech  zahajujeme  na  vrcholu 
léta  tzv.  nultý  ročník  dočasných  sochařských 

instalací. Chceme tak výtvarné umění přinášet 
obyvatelům města přímo do jejich přirozeného 
prostředí. Sochy v přírodních kulisách zútulňují 
a zabydlují své okolí a mohou být pro pozoro-
vatele nejen objektem k pobavení a obdivu, ale 
také k reflexi a inspiraci.“

Mazlíci z mikrosvěta
Sochy Michala Trpáka jsou inspirovány mik-

rosvětem. „Mazlíci“ reprezentují mnohonásob-
ně zvětšené bakterie a mikroorganizmy. V ku-
lisách parku budou svítit do tmy, hrát barvami 
glazur nebo syrovostí betonu přitahovat ke kon-
taktu – vystavené objekty totiž bude možné si 
nejen prohlédnout, ale také si je osahat, což 
určitě přivítají hlavně děti. S reflexní plochou 
sklíček využívající hru světla pracuje i Virus, 
další socha z mikrosvěta, a dynamická forma 
Kapky zachycené ve svém dopadu. Kapku vy-
tvořenou z betonu 3D tiskem a následně pokry-
tou skleněnou mozaikou s perletí návštěvníci 

Komenského sadů uvidí v blízkosti restaurace 
Dáma Pyková.

Železo a polínka
Jakub Flejšar do Ostravy přiveze své figu-

rální plastiky, které vytváří převážně ze železa 
nebo v kombinaci se dřevem. Nepracuje však 
s kompaktním kmenem stromu, ale s polínky 
zasazenými do kovových rámů, využívá vět-
ve nebo staré laťky. V příbězích jeho sedících, 
stojících či cvičících geometrizovaných postav 
se odrážejí Jakubovy životní i sportovní zkuše-
nosti (vedle sochařství se věnuje snowboardin-
gu – snowboardcrossu a je trenérem olympijské 
vítězky Evy Samkové) i jeho filozofické pře-
mýšlení o smyslu lidské existence. Flejšarovy 
sochy budou instalovány v blízkosti busty J. A. 
Komenského.

Vernisáž výstavy proběhne 7. 9. v 17 hodin 
a sochy okrášlí Komenského sady po dobu ně-
kolika měsíců. 

Sochy!!! budou vyprávět své příběhy v Komenského sadech

Jeden z Mazlíků Michala Trpáka, vpravo Virus. Obě sochy uvidíme i v Ostravě.

Pokus o levitaci Jakuba Flejšara z výstavy Umění 
ve městě v Hluboké nad Vltavou (foto: Czeva).
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Prvním koncertem, který po prázdninách otevře 
další sezónu klubu Parník i celého CéKáVéčka, 
bude 8. 9. vystoupení světově proslulého jazzo-
vého kytaristy Američana Scotta Hendersona. 

Jeden z nejlepších kytaristů současnosti se na 
palubu Parníku vrací po deseti letech. Kromě 
toho, že je prvotřídním hráčem i skladatelem, 
je jeho typickým rysem pozoruhodná schopnost 
spojovat jazz s blues, rockem a funkem. Scott 
byl v roce 1991 jmenován nejlepším jazzovým 
kytaristou časopisem Guitar World a v roce 
1992 časopisem Guitar Player. Píše také knihy 
o hudbě. Stále intenzivně cestuje po USA, Ev-
ropě, Jižní Americe i Japonsku, a to jak se svou 
legendární kapelou Tribal Tech, tak s blueso-
vým triem, v němž ho doplňují Romain Labaye 
a Archibald Ligonnière. Koncert Scott Hender-
son Trio je realizován v rámci projektu Festival 
Ostrava Jazz Nights a koná se za finanční pod-
pory statutárního města Ostravy. 

Z dalších koncertů parníkový program na-
bídne například taneční večer s oblíbeným DJ 
Rosťou Petříkem (16. 9.) a poslední zářijový 

den narozeninovou benefici ostravské hudeb-
ní legendy Jerryho Erbena. V sobotu 1.10. 
zahraje se svou kapelou poprvé v Parníku 
P.E.T.R., frontman někdejší Naděje, který se 

vydal na úspěšnou sólovou dráhu. Letos získal 
ocenění Českého rozhlasu 2 a vydal mezigene-
rační duet a videoklip s Petrou Janů. 

www.klubparnik.cz

Na počátku byl projekt Mateřské školy Va-
renská, u jehož zrodu stála ředitelka Stanislava 
Korcová a autorka knížek pro děti Jitka Severi-
nová. Dramatizace jejich psaných příběhů, kte-
ré dětem představují netradiční formou na prv-
ní pohled běžné, ale přesto výjimečné chvilky 
a dny každodenního života, se ujalo Centrum 
kultury a vzdělávání (CKV). První z interak-
tivních představení (ne)obyčejných dnů, Den 
srdce, zažijí předškolní děti 15. září dopoledne 
na palubě Parníku.
„Projektem  Pimprlata  v  Parníku  otevíráme 
naše prestižní  klubové  zařízení  také nejmladší 
generaci,“ říká Marcela Heříková, ředitelka 
CKV a autorka scénáře pimprlového Dne srd-
ce. „Jeho prostory s hudebním zázemím tak vy-
užijeme  i  během dnů,  kdy  se nekonají  večerní 
koncerty,“ dodává. „Projekt  jsme  zahájili  už 

v červnu koncertem dětského sboru Dvořáček. 
Tentokrát však děti nebudou v roli účinkujících, 
ale diváků aktivně zapojených do děje."

Během interaktivního Dne srdce budou děti 
kreslit, zpívat, a hlavně si povídat s hlavní-
mi protagonistkami představení, kterými jsou 
hodná víla Vílanka ze světa „nadzemského“ 
a zlobivá Ježčertka z království „podzemské-
ho“. Kromě „skutečných“ kostýmových po-
stav se děti s nimi setkají také v podobě loutek. 
Pohádkové bytosti doplní jejich „zemské“ ko-
legyně. Všechny postavy a loutky pak budou 
malé předškoláky provázet dvěma úkoly srdce 
a poradí jim co dělat, aby jejich srdíčka zůstala 
zdravá a prožívala hlavně radost. A také je na-
učí, proč je v životě důležité dodržovat pravi-
dla… Premiéra Dne srdce pro děti z mateři-
nek začíná 15. 9. v 9:30. 

Novou sezónu CKV zahájí koncert Scotta Hendersona

Pimprlata v Parníku: (ne)obyčejné dny s Vílankou a Ježčertkou

Scott Henderson, jeden z nejlepších současných jazzových kytaristů.

Vílanka a Ježčertka se už připravují na svou roli. 
Foto z kostýmové zkoušky.

Česko-německé dny
Česko-německé dny Der Kulturpunkt, jejichž 

spolupořadatelem je Centrum kultury a vzdělá-
vání (CKV), vstupují do 11. ročníku. Program, 
který bude od slavnostního zahájení 20. 9. v klu-
bu Parník probíhat až do prosince, letos zahrne 
další krajinu německy mluvícího prostoru, a sice 
Rakousko. Právě k zemi „hudby a vína“ se vzta-
huje výstava Wenzel a jeho noviny s vernisáží 
22. 9. na katedře germanistiky Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity (OU) na Reální ulici. 
Výstava mapuje historii českého tisku ve Vídni. 
Pohnutý osud švýcarského herce a dramatika 
s českými kořeny Petera Lotara je námětem di-
vadelního představení v Parníku 6. 10., který 
připravil 1. česko-německý kabaret TO TÉMA 
s Michaelou Kuklovou.

www.klubatlantik.cz

Výstavní síň Sokolská 26 vystavuje až do 14. října abstraktní malby jednoho z nejvýraz-
nějších představitelů mladé malířské generace poslední dekády, Jakuba Sýkory (vlevo). 
Na vernisáži jeho tvorbu představil kurátor výstavy Jan Kudrna a za CKV umělce přivítala 
ředitelka Marcela Heříková.
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Přijďte si ověřit, jak je na tom to nejcennější,  
co máte – vaše zdraví

Navštivte v úterý 13. září mezi 14 a 18 ho-
dinou Komenského sady a oslavte s námi 
Den zdraví. V části u restaurace Dáma Py-
ková se uskuteční další ročník tohoto oblíbe-
ného festivalu, který pořádá městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz společně s Kraj-
ským úřadem Moravskoslezského kraje, 

Institutem komunitního rozvoje a Centrem 
kultury a vzdělávání. Jedná se o pravidelnou 
osvětovou akci, jejímž cílem je podpořit zá-
jem občanů o zdraví a zdravý životní styl. 

Těšit se můžete například na ukázku sanit-
ky zdravotnické záchranné služby, základy 
první pomoci, informace o zrakových, slu-

chových a dalších postiženích, ukázky kom-
penzačních pomůcek, bezpečnost silničního 
provozu, měření tlaku, tuku a svalů v těle, 
ukázku canisterapie, možnost anonymního 
testování HIV, projížďku na koloběžkách, 
pro nejmenší děti bude připravena nemocni-
ce pro medvídky a mnoho dalšího. 

Na akci se podílejí: Zdravotnická záchran-
ná služba Moravskoslezského kraje, Ost-
ravská univerzita, IFMSA Česká republika, 
RBP, zdravotní pojišťovna, Krajská hygie-
nická stanice, Státní zdravotní ústav, Besip, 
samostatné oddělení Ministerstva dopravy 
ČR, Spirála Ostrava, Gemini oční optika, 
Rozkoš bez rizika, Podané ruce – canistera-
pie, Ostravské muzeum, Koloběžkárna.cz, 
Odbor sociálních věcí (MOaP), Invira, KA-
FIRA, Česká unie neslyšících, Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
a další. 

Akce je organizována v rámci projektu 
„Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022“, kte-
rý je finančně podpořen Moravskoslezským 
krajem.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zve širokou veřejnosti na oblíbené sousedské 
slavnosti, které jsou pořádány v rámci projektu 
Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022. Konají se 
v sobotu 17. září od 13 do 20 hodin na Sme-
tanově náměstí a přilehlých ulicích 28.října, 
Vojanova a Žofínská. 

Myšlenkou celé akce je, aby obyvatelé měs-
ta vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného 
prostoru, uvědomili si jeho hodnotu a změnili 
svůj přístup k němu. Přijďte se podívat na hu-
dební vystoupení Dětského operního studia 
NDM nebo kapely Bandaband.  Můžete se také 
těšit na workshop, poslechnout si komento-
vanou prohlídku, něco si vytvořit, namalovat 
nebo vyzkoušet výuku dle Montessori. Na své 
si přijdou i milovníci dobrého jídla a pití. 

Na akci máte jedinečnou možnost poznat své 
sousedy a prostor, kterým běžně procházíme, 
jinak, bez aut, plný hudby, jídla, lidí a možností.

„Akce je organizována v rámci projektu 
,,Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022", který je 
finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Zažijte Ostravu  
jinak 2022

V pondělí 19. září 2022 oslavíme společně 
Mezinárodní den seniorů. Kvůli rekonstrukci 
Domu kultury města Ostravy se akce bude ko-
nat v náhradních prostorách Klubu Alfa na 
Veleslavínově ulici 3183/2. Můžete se těšit na 
krásný kulturní program, ve kterém vystoupí 
Ondřej Ruml, tanečníci a další umělci. Při-
chystáno bude občerstvení a drobný dárek. 
Začátek akce od 9.30 nebo 13.00 hod.

Zúčastnit se mohou všichni senioři nad 65 
let s trvalým pobytem v obvodu Moravská  
Ostrava a Přívoz. Vstupenky (zdarma) si mů-
žete vyzvednout na informacích městského 
úřadu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Přijďte si pro vstupenky!
UPOZORNĚNÍ!
Sál je přístupný pouze po schodišti 
BEZ VÝTAHU.

Tradiční oslavy seniorů se uskuteční 
tentokrát v klubu Alfa

V loňském roce seniory potěšil svým vystoupení v Domě kultury města Ostravy mimo jiné i známý  
ostravský zpěvák Martin Chodúr. 

Poznejte své sousedy a užijte si 
centrum Ostravy jinak!
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POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
Benefiční koncert 
pro Štěpánka 
Daniel Hůlka, Martin Chodúr a další zazpí-

vají pro Štěpánka s dětskou mozkovou obr-
nou na benefičním koncertě s názvem Láskou 
svět spoutej. Ten se koná 10. září od 18 hodin 
v Divadle loutek v Ostravě. 

Vstupenky, které stojí 490 Kč, lze zakoupit 
prostřednictvím e-mailu vstupenky@beneficni.
cz. Veškerý výtěžek z koncertu bude věnován 
na nákladné neurorehabilitace a další terapie 
pro Štěpánka, které ve většině případů zdravot-
ní pojišťovna nehradí.

Štěpánkovi můžete také přispět na transparent-

ní účet 2201235032/2010 s variabilním symbo-
lem 19622 a sledovat jej na FB profilu: Štěpán-
kova cesta s dětskou mozkovou obrnou.

Koncert se uskuteční za finanční podpory 
města Ostravy pod záštitou Nadačního fondu 
Helpínek.

Deafember
Nedostatečná ochrana sluchu, pobývání 

v hlučném prostředí, nemoc či stáří, to jsou 
hlavní příčiny poškození či ztráty sluchu. Měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si tuto 
skutečnost uvědomuje, a proto se zapojí do 
osvětové kampaně Deafember, kterou již tra-
dičně v září pořádá nezisková organizace Tichý 
svět. Tématem letošního ročníku je získaná 
ztráta sluchu. Moravská Ostrava a Přívoz 
v rámci Deafemberu vystaví infografiku, 
která upozorňuje na důležitost ochrany sluchu. 
Informační plakáty můžete zhlédnout během 
celého září v prostorách městského úřadu ve 
vestibulu vstupní haly.

Tichý svět se zabývá poskytováním sociál-
ních služeb všem osobám se sluchovým po-
stižením, třeba i seniorům se ztrátou sluchu. 
Pomáhá například s vyřízením osobních doku-
mentů, dluhovou problematikou, ale také s ná-
cvikem různých dovedností. Cílem je upozor-
nit, že ztráta sluchu může potkat každého z nás 
a apel na jeho patřičnou ochranu. V případě, že 
se Vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit 
na naše konzultantky z ostravské pobočky nebo 
nás navštívit osobně na adrese pobočky: Zeye-
rova 110/12, 70200 Ostrava.

Zapojte se i vy do Deafemberové výzvy! 
Stačí, když se vyfotíte se symbolem motýla 
(viz obrázek) a foto budete sdílet na sociál-
ních sítích s hashtagem #deafember. Nebo nám 
fotku pošlete zprávou přes FB. Budeme moc 
rádi! A proč motýl? Stačí se podívat na logo 
Deafemberu. Více informací naleznete na FB  
@Deafember a webu Tichého světa.

Pestré září ve vědecké 
knihovně
Se začátkem nového školního roku se ná-

vštěvníci Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě mohou těšit na několik zajímavých 
akcí, které budou tentokrát určeny všem gene-
racím.

Na středu 21. září je připraveno zábavné od-
poledne pro děti (a jejich rodiče/prarodiče) se 
společností Veselá věda.Vědecká knihovna se 
i letos zapojuje do Noci vědců v Ostravě, která 
se bude konat v pátek 30. září s tématem Všemi 
smysly. Program poběží od 17 do 21 hodin. 

V levém křídle radnice bude po celou dobu 
Noci vědců probíhat workshop Trénujeme 
všechny smysly. 

Pod dlažbou je pláž! Ostrava Kamera Oko  
ohlašuje čtrnáctý ročník

Čtrnáctý ročník filmového festivalu Ostrava 
Kamera Oko (OKO) s podtitulem Pod dlažbou 
je pláž! nabídne od středy 28. září do neděle 
2. října 2022 audiovizuální žně.
„Sotva  jsme  si  během  předchozího  ročníku 
OKO s podtitulem RájPARADISE na chvíli od-
dechli od pandemie, vypukla válka. Města za-
plavily ukrajinské vlajky, svými barvami připo-
mínající pláž a moře, a nám se vybavilo jedno 
z hesel revolučního roku 1968: Sous les pavés, 
la plage! Bereme ho proto  letos za své, a sta-
víme  se  tak  na  stranu  všech,  kteří  se  nesmíří 
s agresí a jsou odhodláni hájit svobodu. Slyší-
me v něm nejen apel, ale i naději a víru v dobrý 
konec. Jsme zvědaví, jak na něj zareagují naši 
kurátoři  a  také  diváci,”  říká Gabriela Kný-
blová, ředitelka festivalu. Za vizuálním stylem 
letošního ročníku OKO stojí Bára Růžičková 
a Barbora Demovičová. 

Program se skládá z Oficiálního a Kurá- 
torského výběru, Krátkometrážní soutěže a mi-
mořádných audiovizuálních večerů. Promítat 
se bude v Minikinu, galerii PLATO Ostrava, 

v kinu Etáž a nově otevřených Městských 
jatkách. Průběžně dojde také na odtajňování 
dalších promítacích míst, která jsou běžně ve-
řejnosti nepřístupná. Vedle filmového progra-
mu Ostravu čekají speciální tematické eventy, 

masterclasses či výstavní program. Pro odbor-
níky festival nabídne industry program, jehož 
součástí budou location tours.

OKO 2022 se koná za finanční podpory SFK, 
Ministerstva kultury ČR, Ostrava!!! a MSK.
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INFORMUJEME

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře 226,38 m² 

Českobratrská 1805/32 – sklad 52,89 m²

Českobratrská 1888/14 - prodejna, kanceláře 280,90 m²

Nádražní 1265/24 – prodejna 21,75 m²

Nádražní 542/148 - sklad 54,44 m²

Nádražní 633/91 - prodejna - 114,22 m²

Nám. Republiky, podchod – prodejna 37,35 m²

Nám. Republiky 2112/2 – restaurace 289 m²

Nádražní 1110/44 - kanceláře 162,66 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE  
A PROHLÍDKY 
W  www.nemovitostimoap.cz
E   martina.volakova@moap.ostrava.cz  
T   702 018 267 

Aktuální nabídku volných bytů  
a nebytových prostor naleznete na   
www.nemovitostimoap.cz.

Chybí vám nějaké informace ve zpravodaji? 
Chcete novou rubriku?  
Pošlete nám své připomínky a náměty  
na e-mail: tiskove@moap.ostrava.cz. 

Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC 
Během září 2022 až července 2023 bude 

v Moravské Ostravě probíhat prestižní me-
zinárodní výzkum dospělých PIAAC, který 
pořádá Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj (OECD). Česká republika 
se výzkumu účastní společně s více než 30 
zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje 
Národní pedagogický institut ČR z pověření 
Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době ob-
rátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem 
bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respon-
dent obdrží za účast ve výzkumu finanční od-
měnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, 
aby se co nejvíce oslovených domácností do 
výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě 
ony a podle mezinárodní metodiky nemohou 
být nahrazeny. Data budou uchována jako přís-
ně důvěrná, budou zpracována hromadně a po-
užita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané 
v jednotlivých zemích připraveni na výzvy 
současné doby, jako jsou změny na trhu prá-
ce či rostoucí využívání digitálních techno-
logií v práci i mimo ni. Výzkum se proto za-
jímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale 
i o uplatňování různých dovedností v každo-
denním životě. Výsledky výzkumu dají zpět-
nou vazbu českému vzdělávacímu systému, 
ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde 
je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe od-
povídalo našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje 
jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Poradna radí bezplatně  
v životních obtížích 
Poradna Charity Ostrava poskytuje odbor-

né sociálně-právní poradenství zaměřené na 
rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou 
problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby 
jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 
let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emai-
lem nebo osobně. Po domluvě možná návště-
va i u klientů doma (např. zdravotní důvody). 
Objednávat se můžete na níže uvedených kon-
taktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 
599 526 906, 731 625 767, email: poradna@
ostrava.charita.cz.

Burza práce 2022
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, 

zve širokou veřejnost na Burzu práce 2022, 
která se bude konat ve středu 21. 9. 2022 od 9 
do 16 hod. v multifunkční aule Gong v Dolních 

Vítkovicích. Účast pro návštěvníky je zcela 
zdarma. Připravena je pestrá nabídka volných 
pracovních míst významných zaměstnavatelů 
Moravskoslezského kraje. 


