


Mateřské školy získají infrasauny a inhalátory
Mateřské školy v centrálním obvodu 
budou mít infrasauny a inhalátory! 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz investuje do tohoto projektu 
s názvem Pro zdraví více než milion 
korun.

,,Ostravsko je oblastí s nejvíce 
znečištěným ovzduším v České re-
publice. Poletavý prach poškozuje 
hlavně kardiovaskulární a plicní sy- 
stém a dlouhodobý pobyt ve znečiš-
těném prostředí může způsobovat 
chronickou bronchitidu a chronic-
ké plicní choroby. Tento fakt vede-
ní obvodu nedokáže nijak ovlivnit,  
může však zmírnit dopad znečiště-
ného ovzduší na zdraví dětí alespoň 
ve vnitřních prostorách mateřských 
škol," vysvětluje důvody k zakoupení 

infrasaun a inhalátorů místostarosta 
Dalibor Mouka.

Infrasauny a inhalátory budou 
dětem z mateřinek sloužit jako pre-
vence alergických a respiračních 
onemocnění. Je známo, že při pra-
videlném užívání infrasauny lze cel-
kem jednoduše zvýšit obranyschop-
nost imunitního systému. ,,Nyní 
infrasaunu využívají pouze dvě 
školky, do  devíti budou infrasauny 
zakoupeny ještě v letošním roce. 
Část mateřských škol používá již ně-
jakou dobu inhalátory, jde však pře-
devším o stolní (domácí) přístroje. 
Proto jsme se s ohledem na kapacitu 
dětí, které budou inhalovat, rozhodli 
do sedmi mateřinek zakoupit nové 
profesionální inhalátory pro inhala-
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ZOOM – zachyceno objektivem
Až do 26. března je možné v ostravské galerii MAMA 
Gallery zhlédnout unikátní výstavu skleněných plastik 
uměleckého skláře Yana Zoritchaka. Slovák, který žije 
od roku 1970 ve francouzském městě Talloires, je znám 
svou inspirací vesmírem, do Ostravy přivezl plastiky 
Velký třesk, Nebeské kytice, Vesmírný messenger a další 
díla, jež vytvořil v letech 2010 až 2014. Slavnostní verni-
sáže výstavy, která se konala 6. února, se zúčastnil fran-
couzský velvyslanec v České republice Jean-Pierre Asva-
zadourian, ostravsko-opavský biskup František Václav 
Lobkowicz, senátor Leopold Sulovský, starosta, starosta 
MOaP Jiří Havlíček a další významní hosté. 

ci až dvou dětí najednou. Vzhledem 
ke kvalitě přístrojů není nutný častý 
pravidelný servis ani servisní služby, 
čímž se ušetří finanční prostředky," 
dodává místostarosta. V současné 
době probíhá příprava zadávacího ří-
zení pro výběr dodavatele infrasaun, 
které bude pravděpodobně vyhláše-
no v průběhu března. U inhalátorů 
probíhá průzkum trhu a objednávka 
bude provedena až po získání kom-
pletních výsledků tohoto průzkumu. 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz je zřizovatelem jedenácti 
mateřských škol a jedna mateřská 
škola je součástí ZŠaMŠO, Ostrčilova 
a další waldorfské ZŠaMŠO. Kapacita 
mateřských škol je 1 220 dětí. 

(red)

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Dostojevského 1079/3 1+1
Hlučínská 120/18 3+1
Hornopolní  2830/51 3+1 
byty na ul. Jílová , Spodní, Vaškova – cena 
nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015 
3+1, 2+1, 1+1
Karoliny Světlé 210/13 1+1, 2+1
Macharova 1035/21 1+1
Maroldova 2992/3 3+1
Na Můstku 1068/2  2 × 4+1
Na Fifejdách 1559/1 1+1
Na Náhonu 3 × 2+1
Na Liškovci 1071/2 3+1
Nádražní 1265/24 3+1
Orebitská  1+1, 2+1
Palackého  1+1, 2+1
Pobialova 1432/23 2+1
Poštovní 345/23 1+1
Senovážná 1560/2 1+1
Šafaříkova 286/12 1+1, 2+1
Špálova 439/12 2+1
Spodní 2151/24 2+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Úprkova 75/11 2+1, 1+1
Varenská 1+1 
Žofie Podlipské 317/3a 2 × 2+1

BLIŽŠÍ INFORMACE  
Marek Plinta
T   599 442 612, M 702 018 264
E   makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY
k pronájmu formou výběrového řízení

Arbesova 1059/9,  
2+1, 62,7 m²

Ve víru tance 
Fakultní mateřská škola Ostravské 
univerzity, Poděbradova 19, při-
pravuje už šestý ročník akce Ve víru 
hudby a tance, na němž se opět po-
dílí tanečně-pohybový kroužek ško-
ly. Desátého dubna se tak na půdě 
Janáčkovy konzervatoře od 16 hodin 
představí nejen děti z mateřské ško-
ly v Poděbradově ulici, ale také děti 
z dalších ostravských školek. Prezen-
tovat budou různé taneční styly, le-
tos poprvé vystoupí i rodiče s dětmi. 
Vstupné na tuto akci, o kterou je kaž-
doročně velký zájem, je dobrovolné. 

Ostravice  
– živá řeka?
ZŠ Nádražní 117 se zapojila se svým 
projektem Ostravice – živá řeka? 
do mezinárodního projektu Voda 
spojuje, jehož cílem je zlepšit u žáků 
pochopení významu pitné vody 
a vytvořit u nich vztah k vodě jako 
k přírodnímu zdroji. Projekt, který 
vychází z konceptu vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj, bude realizován 
v průběhu března a dubna a nabízí 
žákům možnost prohloubit znalosti 
vodních ekosystémů, pochopit je-
jich funkci a seznámit se s koncep-
tem vodní ekostopy. Do projektu se 
zapojily školy z 8 evropských zemí. 
Mezinárodní koordinaci zajišťuje 
Ekoškola Slovinsko ve spolupráci se 
Světovým fondem na ochranu příro-
dy (WWF) Rakousko. V České repub-
lice má koordinaci na starosti Sdru-
žení TEREZA. 

Když je školka 
fakultní…
Pokud nevíte, že školka se sídlem 
v historické budově v  Poděbrado-
vě ulici č. 19 je fakultní mateřskou 
školou Ostravské univerzity, a v pří-
padě, že netušíte, co takový statut 
obnáší, máte před sebou článek 
plný novinek. Tato mateřská škola 
je „fakultní“ už několik desítek let, 
novodobě jí však tento statut byl 
předán 24. října loňského roku při 
oslavách šedesátého výročí založení 
Pedagogické fakulty OU, s níž škola 
spolupracuje. „V roce 2012 byly fa-
kultní mateřské školy zrušeny a my 
se museli o udělení tohoto statutu 
znovu ucházet. Podařilo se,“ usmívá 
se ředitelka školy Miroslava Pospí-
šilová a dodává, že bylo třeba, aby 
škola splňovala přísně stanovené 
podmínky, k nimž mimo jiné patří 
kvalifikace vysokoškolsky vzděla-
ných učitelů i vysoká úroveň jejich 
dalšího vzdělávání. „To, že nám byl 
zmíněný statut udělen, svědčí o vy-
sokých kvalitách vzdělávání v naší 
škole, kterou jako vynikající hodnotí 
i Česká školní inspekce ČR. Jako fa-
kultní mateřská škola zajišťujeme 
každotýdenní a také individuální 
souvislé praxe studentů oboru uči-
telství mateřských škol z Ostravské 
univerzity, vytváříme podmínky pro 

zpracovávání výzkumných a baka-
lářských prací, organizujeme semi-
náře a individuální programy pro 
studenty a vůbec s univerzitou vel-
mi úzce spolupracujeme. Naopak 
studenti nám pomáhají při lyžař-
ských kurzech a při plavání, během 
školy v přírodě a zapojují se i do vý-
ukových programů. Díky tomu je 
zajištěna nejen větší bezpečnost 
dětí, ale také pestřejší individuál-
ní činnost v průběhu těchto akcí. 
Studenti pomáhají dětem vytvářet 
výrobky z keramiky, vedou příro-
dovědný kroužek Malý vědec, jsou 
zapojeni do dramatické výchovy, 
věnují se rovněž individuální práci 
s dětmi například v oblasti matema-
tických představ, zrakového vnímá-
ní, rozvíjení poznání nebo přípravy 
na školu. Díky vazbě na Ostravskou 
univerzitu máme možnost setkávat 
se také se zástupci zahraničních 
vysokých škol, pravidelně k nám 
přijíždějí například hosté z pedago-
gické fakulty v Katovicích. Celkově 
se veškeré aktivity pozitivně odrážejí 
ve vysoké úrovni vzdělávání v naší 
škole i v rozvoji dětí, jež se setkávají 
s celou řadou zajímavých podnětů 
přispívajících k jejich rozvoji.“ 

(gl)

Infrasauny a inhalátory pomáhají dětem z mateřských škol zlepšit imunitu.

I v druhém pololetí školního roku se 
žáci školy účastní mnoha akcí. Mladší 
i starší děti se připravují do celé řady 
soutěží – matematických (Taktik, 
Klokan, Pythagoriáda, matematic-
ká olympiáda), olympiády v českém 
jazyce, recitační soutěže, do konver-

Umělec Yan Zoritchak (vpravo) je nositelem 
francouzského ocenění Rytíř řádu umění a literatury. 

Vernisáž slavnostně zahájila sólistka NDM  
Hana Fialová.

Starosta Jiří Havlíček (vpravo), místostarosta Dalibor 
Mouka (uprostřed) a senátor Leopold Sulovský na vernisáži.

Na Matiční to žije! 
začních soutěží v anglickém jazyce,  
přírodovědných, výtvarných, Sapere 
– výživa a zdravý životní styl, do in-
ternetové soutěže Najdi, co neznáš, 
nebo technické soutěže Postav model 
řemeslníka a dalších. V rámci motiva-
ce žáků k technickému vzdělávání, 

tak potřebnému v našem kraji, usku-
tečníme pro žáky 2. stupně exkurze 
do automobilky Tatra Kopřivnice 
a do provozu společnosti Vítkovice. 
Dále ve spolupráci SPŠ elektrotech-
niky a informatiky Ostrava vyjedou 
žáci 7. ročníku na několikadenní 
workshop se zaměřením na rozvoj 
technického myšlení a dovedností. 

Žáci 3. ročníku a 7. ročníku (cel-
kem 131 dětí) do konce dubna stráví 
10 až 14 dnů na ozdravných poby-
tech v Jeseníkách, které se mohou 
uskutečnit díky dotacím ministerstva 
životního prostředí a statutárního 
města Ostravy. Dalších dvacet žáků 
9. ročníku se zúčastní sportovního 
pobytu v Jeseníkách, který je reali-
zován v rámci projektu přeshraniční 
spolupráce s polským partnerem. 
Také Školní parlament intenzivně 
připravuje akce pro žáky i jejich ro-
diče, a to charitativní akci Sněhuláci 
pro Afriku, Valentýnské přání a Ve-
likonoční jarmark. Žáci se setkají se 
svými učiteli, vychovatelkami a ro-
diči při realizaci matematické a čte-
nářské dílny, při velikonoční dílničce, 
karnevalu, na sportovním odpoledni 
ke Dni dětí. A naši žáci nezapomínají 
ani na své přátele – seniory z Domo-
vů pro seniory na Kamenci a v uli-
ci Gajdošově, které na jaře navštíví 
s pěveckým a dramatickým vystou-
pením. 



Sotva se pořádně oteplí, mohou ro-
diče s dětmi ze sídliště Šalamouna, 
a nejen oni, vyrazit na nové dětské 
hřiště, které bylo dokončeno v  listo-
padu loňského roku v bezprostřední 
blízkosti sportovního areálu TJ UNIE 
Hlubina. „Oplocené a osvětlené hřiš-
tě s hracími prvky i lezeckou stěnou 
se zároveň stalo součástí zdejšího 
rozsáhlého veřejně přístupného par-
ku mezi ulicemi Gajdošovou a Že-
lezárenskou. Umístění hřiště, které 
bylo vybudováno díky financování 

Pokud budou klimatické pod-
mínky příznivé, zahájí městký 

z rozpočtu městského obvodu, bylo 
zvoleno s ohledem na plánovaný roz-
voj sousedního sportovního areálu 
tělovýchovné jednoty,“ poznamenal 
místostarosta Dalibor Mouka. Kromě 
uvolnění částky 2,3 mil. korun na vý-
stavbu dětského hřiště, městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz úzce 
spolupracuje a  významně podporuje 
aktivity tělovýchovné jednoty UNIE 
Hlubina. „Zafinancoval také částkou 
400 tis. Kč vypracování projektové 
dokumentace, díky níž jsou jednotou 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
v dubnu rekonstrukci vozovky 

úspěšně čerpány prostředky z minis-
terstva školství. V loňském roce byla 
pomocí dotace ve výši 3 mil. korun  
realizována první z pěti etap  rekon-
strukce areálu,“ doplnil místosta-
rosta Mouka. A protože v plánu je 
otevření sportoviště směrem do par-
ku tak, aby se příchozí mohli volně 
pohybovat po celé ploše a využívat 
vše, co nabízí, jedno je jisté. V této 
části obvodu vzniká velmi příjemný 
prostor určený k odpočinku, hrám 
i sportování.                                            (gl)

 

Havlíčkova nábřeží. Jde o úsek ko-
munikace podél nábřeží, od lávky 
po kruhový objezd. Vozovka, která 
je v těchto místech v havarijním 
stavu, vznikla historicky jako pro-
vizorní dopravní řešení po havárii 
mostu Pionýrů v roce 1976. Jde 
o stavbu dočasnou v bermě řeky 
Ostravice a její realizace je ome-
zena zákonnými požadavky Povo-
dí Odry. Samotná realizace a uzá-
věra by neměla trvat déle než dva 
týdny.                              Dalibor Mouka
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Dětské hřiště sousedí s parkem 
i sportovním areálem

Rozmístění 
kontejnerů 
24. – 25. 3. 
Nádražní 137–139, Mánesova 9, Má-
nesova 10, Mánesova 18, Mánesova 
21, Maroldova 4, Jirská 11, Marián-
skohorská 2, Mariánskohorská 3, 
Mariánskohorská 17, Engemüllerova 
4, Engemüllerova 14. 

25. – 26. 3. 
Křižíkova 13–17, Křižíkova 8, Křižíko-
va 16, Živičná 12, Jindřichova 14–16, 
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32, 
Verdunská 5–7, Verdunská 17–19, 
Zborovská 14–18, Zborovská 8–10, 
Josefa Lady 10.

26. – 27. 3. 
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Na Desá-
tém 25, Gregorova 4, Gregorova 16, 
Ženíškova 6, Gorkého 9–11, Gorkého 
19–21, Tolstého, Slavíčkova 5–7,  So-
kolská třída 69–71, Bieblova 20.

27. – 28. 3. 
Nádražní 109, Na Spojce, Dostojev-
ského, Bieblova 3, Bieblova 10, Po-
děbradova 60, Poděbradova 63, Ná-
dražní 73, U Tiskárny 6–8, Jílová 10, 
Jílová 17, Jílová 25.

31. 3. – 1. 4.
Výstavní 45, Gajdošova 47, Gajdošo-
va 48, Gajdošova 39, Gajdošova 34B, 
Sportovní 16, Sportovní 26, Dr. Ma-
lého 45, Dr. Malého 59, Výstavní 23, 
Hornická 65, Havířská 6.

1. – 2. 4.
Havířská 16, Zelená 61, Zelená 55, 
Nedbalova 28, Nedbalova 38, Zelená 
47, Hornických učňů 11, Šalamoun-
ská 4, Hornická 47, Zelená 39, Hor-
nická 52, Na Jízdárně 19.
Kompletní rozmístění kontejnerů  
v dubenu přineseme v dalším čísle.

Bez bakterií  
a virů… 
Mateřská škola Špálova 32 byla vy-
brána do celorepublikového projek-
tu Nanogt, zaměřeného na zvýšení 
kvality čistoty ovzduší ve vybraných 
předškolních zařízeních pomocí 
nejmodernějších nanotechnolo-
gických aplikací. V rámci projektu 
tak byl v prostorách mateřské školy 
v listopadu loňského roku proveden 
nástřik stropů a v lednu pak nástřik 
stěn ve všech třídách. ,,Děti se tak 
díky této technologii budou pohy-
bovat v prostředí bez bakterií a virů, 
bez plísní a částic mikroprachu, bez 
těkavých organických látek. Věříme, 
že se zde budou cítit lépe zejména 
děti s respiračními onemocněními. 
A hlavně – v případě vyhlášení smo-
gové situace, kdy nelze s dětmi po-
bývat venku, nebudou děti trávit čas 
ve vydýchaném prostředí, protože 
nanotechnologie mimo jiné masivně 
ionizují prostředí interiérů,“ vysvět-
luje výhody projektu Jarmila Karnov-
ská, ředitelka MŠ Špálova 32.

Na základě tohoto projektu chce 
společnost plošně ošetřit do konce 
roku 2014 všechna předškolní i škol-
ní zařízení na území České a Sloven-
ské republiky, čímž pomůže řešit 
doposud málo řešené problémy sou-
visející se znečišťováním ovzduší. Ze 
zahraničních studií a referenčních 
aplikací totiž vyplývá až 80procentní 
snížení nemocnosti dětí v předškol-
ních zařízeních, které byly ošetřeny 
touto nanoaplikací. 

Hřiště je součástí parku mezi ulicemi Gajdošovou a Železárenskou.

Rekonstruovaný prostor mezi ulicemi Ahepjukovou a Novinářskou.

Namalujte 
prachožrouta 
či prachostřika
Technické služby Moravská Ostrava 
a Přívoz ve spolupráci s městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
vyhlašují u příležitosti uvedení čisti-
cích vozů do provozu výtvarnou sou-
těž pro žáky svých základních škol 
na téma prachožrout a prachostřik. 
Formou kresby, malby nebo koláže se 
mohou zapojit všichni žáci ve věku 
od 6 do 10 let. Podmínkou je, aby své 
dílo, řádně označené na zadní straně 
(jméno, příjmení, věk, třída a název 
školy) a podepsané i na přední stra-
ně (jméno a příjmení) odevzdali tříd-
nímu učiteli do 21. března. 

Každý soutěžící může ztvárnit 
buď jen jeden z vozů (jednu práci), 
nebo oba stroje (dvě samostatné 
práce). V každé soutěžní kategorii 
budou vyhlášeni tři vítězové. Vy-
hodnocení a předání věcných cen 
autorům vítězných prací proběhne 
v rámci slavnostní vernisáže dne 14. 
dubna od 15 hodin ve Výstavní síni 
Sokolská 26 v Moravské Ostravě. Zde 
také bude možné ve dnech od 14. 
dubna do 15. května všechny výtvar-
né práce zhlédnout. 

Dejte jméno
prachožroutovi!
Víte, komu se říká prachožrout nebo 
prachostřik? Čisticím vozům Tech-
nických služeb Moravská Ostrava 
a Přívoz. Ty se nyní rozhodly ve spo-
lupráci s městským obvodem vyhlá-
sit soutěž na pojmenování těchto 
pomocníků při úklidu ulic. Vymy-
slete křestní jména těmto strojům! 
Neváhejte a zasoutěžte si! Zapojit 
se mohou třídní kolektivy žáků zá-
kladních škol, jejichž zřizovatelem je 
městský obvod MOaP. Návrhy je nut-
né odevzdat třídnímu učiteli nejpoz-
ději do 21. března. Každý návrh musí 
být označen současným názvem 
stroje (prachožrout 1 až 3 nebo pra-
chostřik), pro který je určen, názvem 
školy, třídy a jménem třídního učite-
le. Každý kolektiv může do soutěže 
přihlásit pouze jeden návrh ke ka-
ždému čisticímu stroji, maximálně 
tedy čtyři návrhy.  Vítězný třídní ko-
lektiv se zúčastní slavnostního křtu 
čisticích vozů, který bude spojen 
s exkurzí a prohlídkou čisticí techni-
ky v areálu Technických služeb Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. Více infor-
mací i fotografie jednotlivých strojů 
na www.moap.cz.

Nová  
pravidla
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 
Sb.) a zákon č. 67/2013 Sb., kterým 
se upravují některé otázky souvisejí-
cí s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových pro-
storů v domě s byty. Pravidla obsa-
hují způsob rozúčtování služeb - pl-
nění poskytovaných s užíváním bytu 
a nebytových prostorů. Tato pravidla 
budou přílohou nájemních smluv 
na byty i nebytové prostory a pro 
nájemce a pronajímatele budou zá-
vazné. Jejich znění bude po schvá-
lení radou obvodu zveřejněno na  
www.moap.cz.

V rozpočtu obvodu na rok 2014 jsou 
zahrnuty investice ve výši 3,839 mili-
onu korun na regeneraci sídliště Ša-
lamouna a 4,1 milionu korun na po-
kračování regenerace sídliště Fifejdy 
II. Pokračovat tedy budou práce, 
které byly započaty v předcházejí-
cím období a jejichž výsledky jsou už 
dnes patrné na první pohled. 
„Těšíme se, až se to tady zazelená,“ 

Těšíme se, až se to tady zazelená 
rozhlíží se Jiřina Tobolová po bezba-
riérově upraveném veřejném pro-
stranství Fifejdy-Morávka. „Už teď je 
tu hezky. Lavičky vypadají moc dob-
ře, na prolézačce si hrají děti, které 
zajímají i okrasné kamínky nasypa-
né kolem trávníků,“ pokračuje žena, 
jež v této části obvodu spokojeně žije 
37 let. Stejně pozitivně kvitují změnu 
prostoru mezi ulicemi Ahepjuko-

vou a Novinářskou také prodavačky 
z nedalekého obchodu. „Prochází-
me tudy několikrát týdně, takže vní-
máme všechny novinky, které se tu 
v loňském roce odehrály,“ hodnotí 
Pavla Palkovská a Hana Konarská vý-
sledky rekonstrukce v hodnotě 10,5 
milionu korun. „Dřív jsme ve tmě 
mnohdy šláply do kaluže, dnes jsou 
tady nové pevné chodníky, je tu i víc 
světla. A mnohem lépe vypadá i nová 
zastávka.“

Pozitivní ohlasy přicházejí i ze 
sídliště Šalamouna, kde další etapa 
regenerace v hodnotě 10 milionů 
korun zahrnovala rekonstrukci částí 
ulic Petra Kříčky a Na Široké, včetně 
nástupního prostoru u polyfunkč-
ního domu a úpravy zásobovací 
rampy. To s povděkem kvituje zdejší 
starousedlík Bořivoj Rampír. „Jsem 
rád, že vzniklo zábradlí, které za-
braňuje nákladním autům přijíždět 
až k polyfunkčnímu domu, takže se 
už nedevastuje travnatý prostor ko-
lem budovy. Vůbec se to tady celé 
zkulturnilo. Už se těším, až budou 
práce dokončeny a v pořádku budou 
i ostatní chodníky a cesty.“             (gl)

Řešení se blíží 
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POLICEJNÍ DISPEČINK NEPŘEHLÉDNĚTEEdith Piaf na scéně 
ostravského divadla

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU
V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  
se v březnu dožívá 90 a více let:
Drahomíra Marková, Jarmila Střílková, Jaroslav Konečný, Rudolf Pondo, 
Vanda Botorová, Erika Kubková, Františka Čiháková, Anna Staňková, Josef 
Brandejský, Irina Przebindová, Ludmila Surmová, Eliška Fialová, Josefa 
Denešová, Zdenka Kavková, Josef Jermář, Růžena Nohavicová, Valter Klocek, 
Josefa Herzlíková, Anna Wneková, Jarmila Lukšíková, Bohunka Přibylová, 
Jiřina Jelínková, Rozália Macháčková.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Chelčického 693/7 – 95,36 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Na Jízdárně 2895/18 -  8,40 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 542/148 – 54,44 m²
nám. Republiky 1562/1 – 103,24 m² 
Senovážná 2109/1 – 86,25 m² 
Sládkova 373/6 – 26,98 m² 
Sládkova 374/4 - 27,00 m²
Sládkova 862/10 – 34,57 m²
Českobratrská 1805/32 – 66,50 m²
Českobratrská 1805/32 – 144,96 m²
Dobrovského 490/6 - 69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
Zeyerova 110/12 – 66,65 m² 

BLIŽŠÍ INFORMACE  
Marek Plinta
T   599 442 612, M 702 018 264
E   makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ NEBYTOVÉ  
PROSTORY

Střelniční 10/1, prodejna a kancelářské 
prostory – 129 a 103,28 m2

Čilých  
sto jedna let 
Rok před vypuknutím první světové 
války, 18. ledna 1913, se narodila paní 
Karolína Libišová, obyvatelka domu 
s pečovatelskou službou v Gajdošově 
ulici.  Čilá, usměvavá žena zde žije už 
tři desítky let a, jak sama říká, je tu 
velmi spokojená. Nadšeně se účast-
ní klubu seniorů, který se ve zdej-
ší příjemné společenské místnosti 
odehrává v odpoledních hodinách 
od pondělí do pátku, s chutí si zde 
dá „kafíčko“ a také pravidelně jezdí 
na motomedu nebo si s dalšími členy 
klubu zacvičí. Paní Libišová se na-
rodila v Bašce u Frýdku-Místku, ale 
převážnou část svého života prožila 
v Ostravě. Vzpomínání se vyhýbá, 
protože ji bolí ztráta blízkých, kte-
ří už nenávratně odešli, těší se však 
z každého nového dne a z maličkostí.  

Distribuce 
zpravodaje
Nechodí vám zpravodaj Centrum 
pravidelně do vašich schránek? Ob-
raťte se se svým požadavkem na od-
bor vnitřních věcí. Stejně tak učinila 
i čtenářka, která spokojenost s reakcí 
na svou stížnost vyjádřila i písemně: 
„Vážená paní, vaše urgence pomoh-
la, zpravodaj Centrum na únor už 
nám do schránky doručili. Lednové 
číslo nám do schránky doručil osob-
ně dokonce někdo přímo od vás, 
za což dodatečně děkuji! Shodou 
okolností jsem měla možnost minu-
lý měsíc nahlédnout do podobné-
ho zpravodaje za Slezskou Ostravu 
a konstatovala jsem, že v něm nic 
zajímavého ke čtení prakticky není... 
jen takové suchopárné rádoby infor-
mace z jejich obvodu. Z toho našeho 
se dozvím, co se v obvodu skutečně 
děje, včetně různých praktických 
informací, a k tomu ještě i kulturní 
zpravodaj. Bude fajn, když si zpravo-
daj Centrum zachová tento trend!“

Hana A., Ostrava-Přívoz

MHD 
informuje
• Dne 28. února 2014 končí možnost 
výměny 15minutových a 24hodino-
vých jízdenek platných v roce 2013.  
• Od 24. února bude v prodeji doda-
tek Jízdního řádu ODIS, který nabý-
vá platnost 2. března 2014. 

Více na www.dpo.cz

,,Ostravské divadelní publikum bylo 
při prosincové premiéře hry Edith 
a Marlene v Divadle Jiřího Myrona 
svědkem zázraku – sólistka opere-
ty Národního divadla moravsko-
slezského Hana Fialová se doslova 
proměnila v Edith Piaf,“ komentuje 
zcela jedinečné představení Eva Ge-
bauerová-Philips, emeritní sólist-
ka opery (v NDM působila v letech 
1960 až 1993), která  Hanu Fialovou 
učila zpěvu již v době jejích studií 
na Janáčkově konzervatoři. ,,Už při 
prvním setkání s Hankou jsem vědě-
la, že toto dítě je stvořeno pro diva-
dlo. Má v sobě něco, co se nedá na-
učit, prostě se s tím narodila. Kromě 
toho však vždy na sobě hodně dře-
la. Její píle se odrazila i v roli Edith. 
Režisér Janusz Klimsza s ní doko-
nale vypracoval činoherní část role 

a Hanka sama desítky hodin pra-
covala na francouzské výslovnosti 
a charakteru zpěvu Edith Piaf. Jak 
jsem ji poprvé slyšela, řekla jsem jí: 
Hanko, ty jsi musela dřít jako Bulhar. 
Je v této roli neskutečně autentická! 
Na premiéře jsem se pak nafukova-
la tajak žaba, jak se říká ostravsky. 
Publikum několik minut tleskalo 
vestoje. S ředitelem NDM panem Ji-
řím Nekvasilem jsme se shodli, že si 
Hanka sáhla ke hvězdám. Osobně si 
myslím, že tato role by jí mohla vy-
nést i Cenu Thálie,“ pokračuje paní 
Eva. K tomuto ocenění má opavská 
rodačka Hana Fialová hodně blíz-
ko. Už v roce 2011 získala v katego-
rii opereta/muzikál hlavní nomi-
naci na Cenu Thálie za svůj výkon 
v titulní roli muzikálu Marguerite. 
,,Hanka se mi líbila už v roli matky 

v muzikálu Zvonokosy, v roli Mar-
guerite a dalších, Edith Piaf je však 
její životní role,“ dodává paní Eva. Ta 
sice svou úspěšnou kariéru sólistky 
opery ukončila v roce 1993, zpěvu se 
však věnuje stále. Její pěvecká škola 
pod záštitou ředitele NDM pana Ji-
řího Nekvasila a místostarosty obce 
Moravská Ostrava a Přívoz Tomáše 
Kuřece stále vychovává nové a nové 
hvězdy. ,,Po ukončení operní karié-
ry jsem si řekla, že vychovám ještě 
alespoň deset žáků, kteří by uspěli 
na konzervatořích nebo v různých 
sborech. Desítku jsem už dávno 
překročila, ale učím dál. Je to smysl 
mého života,“ uzavírá povídání paní 
Eva, která žije v Ostravě jen několik 
měsíců v roce, zbývající čas tráví se 
svým mužem v Anglii.        

 - hal -

Eva Gebauerová-Philips je na svou žákyni Hanu Fialovou patřičně pyšná...

Kdo bude tvrdit, že v Chelčického uli-
ci nikdy žádný trh neboli rynek nebyl, 
má pravdu. Ovšem jen do loňského 
prosince, kdy zde byla otevřena první 
ostravská prodejna Rynek společnos-
ti Beskyd Fryčovice, která se speciali-
zuje na české výrobky. V nabídce není 

Prodejna, v níž roste strom
jen tradiční sortiment firmy, který 
zahrnuje balené brambory a výrobky 
ze zpracovaných brambor, chlazenou 
zeleninu a zeleninové směsi, zeleni-
nové saláty, zeleninové šťávy a čer-
stvé bylinky, ale i produkce dalších 
potravinářských provozů zpracová-

vajících zejména vlastní zeměděl-
skou produkci. A tak jsou v prodejně, 
v jejímž centru „vyrůstá“ rozsochatý 
strom, k dostání i maso a masné vý-
robky, mléko a sýry v bio kvalitě, pe-
čivo regionálních producentů i vína 
z jižní Moravy. „Snažíme se vytvářet 
přijatelné podmínky pro podnikatele 
v našich nebytových prostorách, aby 
měli zájem zde své služby rozvíjet. 
Jedině tak zajistíme, aby se do centra 
města vrátili lidé, obchody i služby, 
které zde potřebujeme,“ dodává mís-
tostarostka Petra Bernfeldová.

 Foto: archiv  
společnosti Beskyd Fryčovice

Když pejskaři hřeší 

Je krásné nedělní ráno a vy jdete 
na procházku se svým psem. Poté, 
co vykoná svou potřebu, se vydáte 
na trávník, abyste po svém čtyřno-
hém příteli uklidili. A v tu chvíli ab-
solvujete poměrně náročný slalom 
mezi jinými psími exkrementy, které 
se neobtěžovali uklidit peskaři ven-
čící před vámi. A už se ani nedivíte 
lidem nadávajícím na to, jak psi zne-
čišťují město… Ovšem, přiznejme si, 
chyba není ve psech, ale v nezodpo-
vědných majitelích.

A právě kvůli lidem, kteří po svých 
psech neuklízejí, se musejí stráž-
níci městské policie v Ostravě roč-
ně zabývat tisícovkami přestupků 
na úseku veřejného pořádku. Kromě 
toho, že řeší znečišťování veřejné-
ho prostranství psími exkrementy, 
často se setkávají také s nerespekto-
váním povinnosti vedení psa na vo-
dítku. Spousta majitelů psů se totiž 
upřímně diví tomu, že někdo může 
mít strach z jejich obrovsky přítul-
ného chlupatého miláčka běhajícího 
po ulici bez vodítka a náhubku. Oblí-
bená věta zní: „Nebojte se, nikdy ni-
koho nekousnul!“  Majitelé, kteří 
ignorují povinnost po svých pejscích 
uklízet, možná netuší, že neuklizený 
psí exkrement má cenu zlata. Tedy že 
může chovatele vyjít poměrně draho. 
Strážník totiž může na místě ulo-
žit pokutu do jednoho tisíce korun, 
ve správním řízení pak hrozí pokuta 
až do 20 tisíc korun. Za ignorování 
povinnosti vedení psa na vodítku 
hrozí ve správním řízení pokuta až 
30 tisíc. Pokuta vyměřená strážníkem 
na místě je v nejvyšší sazbě taktéž ti-
síc korun. Strážníci se zaměřují také 
na kontrolu dodržování vyhlášky, 
která upravuje trvalé označování psů 
a evidenci jejich chovatelů. 


