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Koledníky Tříkrálové sbírky vítali ve 
dnech 1. až 14. ledna v  mnohých do-
mácnostech i organizacích, ne každé 
dveře se však těmto poslům otevřely. 
Ty radniční městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz však byly ve středu 
3. ledna dokořán. A tak i sem přišli tři 
králové zvěstovat šťastný nový rok. Zá-
stupcům obvodu, kteří sbírku osobně 
fi nančně podpořili, tito mudrcové po-
přáli vše dobré v roce 2018, nechyběla 
ani tradiční koleda a nápis K † M † B 
2018 nad dveřmi kanceláře starostky 
obvodu. „Tříkrálová sbírka je úžasná 
tradice, projev solidarity a důvěry při-
spěvatelů! Je důležité umět nezištně po-
máhat tam, kde je to potřeba. I proto se 

naše radnice každoročně tohoto krás-
ného projektu ráda účastní. A věřím, že 
i díky snaze několika stovek koledníků, 
kteří čtrnáct dnů chodili od rána do 
večera od domu k  domu, skončí ost-
ravská sbírka s co největším výtěžkem,“ 
komentuje návštěvu tří králů na radnici 
starostka Petra Bernfeldová.

Přispět na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, lidem bez 
domova a dalším potřebným mohli 
lidé několika způsoby – do kasiček ko-
ledníků, poslat dárcovskou DMS nebo 
poslat peníze na účet Tříkrálové sbírky. 
Výnos sbírky opět bude pomáhat po 
celé České republice. Výsledky lze najít 
na www.trikralovasbirka.cz. 

Chcete mít aktuální přehled o kul-

turním, sportovním a společenském 

dění v centru Ostravy? Navštivte 

nový webový portál s kalendářem 

akcí konaných v Moravské Ostravě 

a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

Kontaktní centrum: 844 121 314

Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Milé čtenářky a milí čtenáři,
dovoluji si vás pozvat v následujících 
měsících na malou exkurzi do naše-
ho obvodu. Ve zpravodaji budeme 
postupně  připomínat, jak vypada-
ly ulice, domy i parky ještě nedávno 
a jakými prošly změnami. Nový se-
riál Proměny mnohé napoví, ale 
hlavně nám všem nastíní dobu ne-
dávnou. Ostrava totiž stále buduje 
a modernizuje. A neexistuje obvod, kde 
je život lidí v posledních pěti letech tak 
jiný. Také proto je dost důvodů tento 
přerod sledovat a zaznamenávat.

Naše město sice postrádá malebnost 
a velkorysost jiných metropolí, ale 
bez kouzla určitě není. Nevěříte? Stačí 
se nechat vyvézt na věž Nové radnice 
a rozhlédnout se. Ptačí perspektiva 
Ostravě sluší. A nejen ona. Paneláky 
jsou vyšňořené, natřené, okna plastová, 
chodníky a cesty bez děr, i parkovacích 
míst a laviček k posezení je víc. 

Možná nebudete souhlasit, ale mys-
lím si, že současné ulice, stavby a inte-
riéry samotné centrum zdobí a je se na 
co dívat. Některé opravy a rekonstruk-
ce jsou zajímavé, inspirující a lákavé. 
Jiné méně, ale vždycky jsme se snažili 
rozumně investovat peníze do života 
a bydlení. Troufnu si říct, že se tím 
zvýšila naděje, že se náš obvod úspěš-
ně vymaní z šedi a nudy minulých let. 
Radní a zastupitelé takto uvažují a vní-
mají svou zodpovědnost. Bez nápadů 
a investic se prostě neobejdeme.

Moravská Ostrava a Přívoz není jen 
tradičním místem nákupů, zbude čas 
třeba i na procházku v Komenského sa-
dech kolem řeky Ostravice. Restaurace 
a kavárny, bary a kluby jsou v našem 
obvodu tak hustě naskládané, že vůně 
jedné kuchyně přebíjí další. Kdo je spí-
še na literaturu, může se vypravit  do 
knihkupectví nebo knihovny. Sázkou 
na jistotu jsou divadelní představení 
i četné koncerty. Kdo dává přednost 
koncentraci emocí a obrazům, může 
navštívit galerie. Záleží na osobních 
preferencích… 

Centrální část města je prostě skvělé 
místo pro hledání způsobu života podle 
vlastních představ. Vše nové a moderní 
je dnes samozřejmostí. Přesto by stálo 
za to, a také kvůli vzpomínkám, porov-
nat si, jak vyhlížela Moravská Ostrava 
a Přívoz ještě před pád lety a jak dnes. 
Naše „Proměny“ vás určitě zaujmou 
i překvapí.   

Petra Bernfeldová, 
starostka 

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Hlásit můžete 
nejen poškozené značky, zničený mobi-
liář, díry v silnicích a na chodnících, ale 
i stromy, které se po zimě nezazelenaly, a 
další.

Jednu z  největších ekologických zá-
těží v České republice – likvidaci kalů 
v Lagunách Ostramo, které zde zůsta-
ly po ukončení bývalé rafi nerie v roce 
1996 – převzal, vzhledem k rozsahu 
technické a fi nanční náročnosti likvi-
dace, stát. Poté, co bylo vytěženo více 
než 200 tisíc tun kalů, se ukázalo, že 
v lagunách je dalších zhruba 91 tisíc 
tun, s nimiž se původně vůbec nepočí-
talo. S těžbou těchto nebilančních kalů 
se započalo na podzim loňského roku. 
Vedení centrálního obvodu akci, v je-
jímž  průběhu se může zhoršit kvalita 
životního prostředí v okolí, od začátku 
bedlivě sleduje. Jednou z  podmínek 
obvodu při připomínkovém řízení 

bylo také nepřetržité monitorování 
kvality ovzduší během těžby měřicími 
stanicemi. V případě, že dojde ke zvý-
šení koncentrací ukazatelů znečištění 
ovzduší nad limity stanovené v povole-
ní, dodavatel prací, společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, neprodleně 
v řádu minut zastaví práce na odtěžo-
vání kalů do doby, než se situace vrátí 
k  normálním hodnotám. Průběžné 
výsledky monitoringu ovzduší z měři-
cích stanic umístěných v lokalitě laguny 
Ostramo jsou také dostupné na strán-
kách dodavatele prací: http://www.ave.
cz/cs/media/laguny-ostramo/monito-
ring-11235. 

Problémem jsou však uvolňované 

pachové látky, které nelze monitorovat. 
Současná legislativa totiž ani nestano-
vuje žádná kritéria pachových látek, na 
jejichž základě by bylo možné stanovit 
limity pro jejich měření. „Právě z toho 
důvodu jsme při připomínkovém říze-
ní trvali také na kontrole uvolňování 
pachových látek přímo lidmi, jejich 
čichem, jak navrhovala sama realizač-
ní fi rma. Jelikož se však tato kontrola 
ze strany realizační fi rmy ukázala jako 
nedostatečná, vyzvali jsme náměstkyni 
primátora Kateřinu Šebestovou, zodpo-
vědnou za životní prostředí, i zástupce 
krajského úřadu, aby v rámci pravomo-
cí svěřených zvláštními zákony realizo-
vali kontrolní činnost, případně i v ko-

operaci s dalšími orgány státní správy. 
A to zejména při aplikaci vápna, kdy 
dochází k největšímu úniku pachových 
látek,“ zdůrazňuje starostka obvodu 
Petra Bernefdová a pokračuje: „Jsme 
si vědomi, že likvidace nadbilančních 
kalů není možná bez úniku pachových 
látek, ale je možné tyto případy omezit 
na minimum. Sami budeme na reali-
zační fi rmu apelovat prostřednictvím 
našeho pověřeného pracovníka v rámci 
kontrolních dnů, jichž se účastníme. 
Ale jedině spoluprací všech zaintereso-
vaných subjektů je možné dospět k od-
stranění nadbilančních kalů při maxi-
mální ohleduplnosti vůči všem v okolí 
žijícím občanům,“ dodává starostka.

Předškolní vzdělávání je povinné!
Zápisy do mateřských škol na území 

městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz pro školní rok 2018/2019  
se uskuteční 3. května v místě a době 
provozu jednotlivých škol. Stále zůstá-

vá v platnosti, že od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do zaháje-
ní povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné.

Zveme vás 
na zastupitelstvo 

Ve čtvrtek 8. února se od 9 hodin 
koná zasedání zastupitelstva měst-
ského obvodu. Schůze se bude konat 
v zasedací místnosti č. 306 Nové 
radnice (Prokešovo náměstí 8). Pro-
gram a materiály naleznete na www.
moap.cz

Stěhování
Od 26. února bude oddělení sociál-

ní péče přemístěno do ulice Nádražní 
110. Toto oddělení se zabývá zejména 
poskytování sociálního poradenství 
a pomocí při řešení nepříznivé sociální 
situace osob ohrožených sociálním vy-
loučením, s rizikovým způsobem živo-
ta, osob,  které ztratily přístřeší nebo se 
nacházejí v  nejistém či neadekvátním 

Doklady, které jsou nutné k zápisu:
 rodný list dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce 
 pas u cizích státních příslušníků 
 – potvrzení o rezidentství 
 pokud byl dítěti udělen odklad 
 povinné školní docházky na jiné 
 škole, písemné rozhodnutí 
 o udělení tohoto odkladu

Bližší informace na webových stránkách 

Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO
3. 4. 2018 16:00 – 18:00 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
4. 4. 2018 13:00 – 18:00 hodin
5. 4. 2018 13:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Gajdošova 9, PO
9. 4. 2018 13:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Gebauerova 8, PO
3. a 4. 4. 2018 12:00 – 15:00 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova
3. a 4. 4. 2018 8:00 – 14:00 hodin

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
4. 4. 2018 12:00 – 17:00 hodin
5. 4. 2018 12:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Matiční 5, PO
23. a 24. 4. 2018  12:00 – 17:00 hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)

ZŠO, Nádražní 117, PO
3. a 4. 4. 2018 12:00 – 17:00 hodin

ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy
24. 4. 2018 13:00 – 17:00 hodin
bilingvní třídy
25. 4. 2018 13:00 – 17:00 hodin

Bližší informace na webových stránkách 
moap.cz a jednotlivých základních škol. 

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

bydlení, osob propuštěných z  výkonu 
trestu odnětí svobody apod., výkonem 
zvláštního příjemce důchodu a zvlášt-
ního příjemce dávek pomoci v hmotné 
nouzi a pomocí a poradenstvím rom-
ským spoluobčanům. Všechny tyto 
činnosti budou od tohoto data posky-
továny na nové adrese. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včet-

ně videozpravodajství a facebooku. 
Na všech těchto informačních kaná-
lech vás informujeme o aktuálním dění 
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i ne-
bytových prostorů, pozvánky na nej-
různější akce, ofi ciální tiskové zprávy 
i záběry z již proběhlých akcí. Název 
facebookové stránky je Městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz a videoz-
pravodajství funguje na hlavní straně 
webových stránek www.moap.cz, a na-
leznete ho i na www.youtube.cz a sle-
dovat ho můžete i na svých televizních 
přijímačích, a to každý den v 9.30, 15.30 
a 21.30 hodin na 59. kanálu ve vysílání 
regionální TV stanice LTV plus. 

„JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled 
doporučených nabídek podniků. Stačí 
zadat do prohlížeče www.jsemzostravy.
cz. 

Život v našem 

obvodu v roce 2017
Vzpomínáte, co vše se v  měst-

ském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz událo v  loňském roce? 
V tomto čísle zpravodaje si na stra-
ně 2 připomeňte společně s námi ty 
nejdůležitější akce a okamžiky roku 
2017.
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Připomeňme si alespoň ve zkratce 
nejdůležitější okamžiky městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v roce 2017…

Děti z mateřinek jely 
na hory

Již potřetí díky projektu Ozdravné po-
byty předškolních dětí městského obvo-
du MOaP III. vyjely děti z mateřských 
škol centrálního obvodu (Blahoslavo-
va, Dvořákova, Hornická, Lechowi-
czova, Na Jízdárně, Poděbradova, Repi-
nova, Šafaříkova a MŠ při ZŠ Ostrčilo-
va) do konce února 2017 do malebných 
lázní v  Karlově Studánce za čerstvým 
vzduchem. 

Masopustní průvod

Již podeváté bylo centrum Morav-
ské Ostravy svědkem oslav konce ma-
sopustního obdobíí. A již třetím rokem 
byl součástí této akce i masopustní 
jarmark. Ve stáncích na Masarykově 
náměstí bylo na prodej mnoho nej-
různějších pochutin, nápojů a řeme-
slných výrobků a na podium v  rámci 
masopustních radovánek vystoupila 
spousta hostů.  Poslední masopustní 
den vyšel shodou okolností na poslední 
únorový den, úterý 28. 

Prostor na parkování

Počátkem roku 2017 bylo na parko-
višti před Základní školou Ostrčilova 
zavedeno časově omezené parkování. 
Vozidlo zde může stát jen půl hodiny 
a dobu stání musí řidič označit parko-
vacím kotoučem. Důvodem byl fakt, že 
nově zrekonstruované parkoviště začali 
využívat zaměstnanci okolních fi rem 
a na rodiče, kteří zde potřebovali za-
parkovat, aby vyzvedli své dítě ze školy 
nebo centra volného času, často nezby-
lo místo.

Nový zametací stroj

V  úterý 21. března vyjel poprvé 
do ulic nový chodníkový samosběr-
ný čisticí stroj Methieu s mycí hlavou 
pro čištění ušlechtilých povrchů, který 
umí zametat nečistoty a zároveň umývat 
povrch. Používán bude především k za-
metání a umývání dlažeb v centru města. 
Náklady na jeho pořízení činily necelé 
4 miliony korun. „Jde nám nejen o to, 
aby atmosféru centra Ostravy dotvářela 
kvalitní dlažba, ale také o to, aby byla co 
nejlépe ošetřována. Jsem přesvědčen, že 
investice do kvalitních technologií se vy-
plácí vždy, nejen v souvislosti s úklidem,“ 
uvádí místostarosta Dalibor Mouka.

Atletická školka 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz již několik let podporuje po-
hybovou průpravu dětí v místních ma-
teřských školách nad rámec výchovně 
vzdělávacích programů projektem At-
letické školky. Každoročně tak vyčlení 
z rozpočtu částku ve výši 500 tisíc ko-
run na realizaci tohoto projektu. Nein-
vestiční příspěvek může vedení mateř-
ských škol použít podle svého uvážení 
na úhradu např. tělovýchovného ná-
řadí, atletických sad, sportovních kur-
zů, prvků na školní zahradu a dalších. 
„V dnešní době počítačů, tabletů, tele-
fonů a xboxů je více než důležité roz-
víjet pohybovou průpravu u dětí, a to 
i u těch nejmenších,“ dodává starostka 
Petra Bernfeldová.

Barevné Velikonoce

Velikonočně vyzdobené Masarykově 
náměstí, jemuž vévodila bříza, o jejíž 
výzdobu kraslicemi a pentlemi se po-
starali žáci Střední zahradnické školy 
Ostrava, vítalo návštěvníky takřka po 
celý pašijový týden, od pondělí 10. do 
pátku 14. dubna. 

Rekonstrukce 
náměstí před radnicí 

Začátkem dubna byla zahájena re-
konstrukce náměstí Dr. E. Beneše, 
která trvala do května. Náměstí získalo 
nový povrch z deskové žulové dlažby ve 
třech odstínech, nový mobiliář i umě-
lecké dílo. A úpravou prošly také stáva-
jící hodiny.

Centrální obvod 
krásně rozkvetl!

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zahájil již v roce 2014 výsadbu 
extenzivních záhonů. „Některé chod-
níky v  samotném centru města jsou 
nepřiměřeně široké a vytvářejí smutný, 
šedý, betonový dojem. Nejenom estetic-
ký pocit, ale i to, že tráva a zeleň je jed-
ním z největších lapačů prachu, nás vedl 
k  myšlence vysázení travnatých pásů 
a extenzivních záhonů v  místech, kde 
se nad tím dříve nikdo ani nezamys-
lel,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová. 
Centrální obvod navíc zkrášlilo od po-
loviny května více než 20 tisíc letniček. 

Tátafest v Ostravě 
pošesté 

Masarykovo náměstí v  centru Ostra-
vy ožilo  neděli 18. června Tátafestem 

– 6. ročníkem neformálního setkání 
řádných, neřádných i mimořádných tátů 
a jejich rodin. Tradici svátku otců v na-
šem městě založila ředitelka Rodinného 
a komunitního centra Chaloupka Edita 
Kozinová a tým jejích spolupracovníků 
v roce 2012. A i tentokrát záštitu převza-
la starostka městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

Den dětí plný zábavy 

Den dětí je jen jednou v roce! A pro-
tože ostravské děti slavily svůj svátek ve 
městě, které si připomínalo 750. výročí 
od první písemné zmínky dokumen-
tující existenci Ostravy, byly soutěže 
i radovánky ve čtvrtek 1. června zamě-
řeny právě na tento fakt. Hrad s věže-
mi a hradbami, středověké tábornické 
ležení, projížďky na koních, historic-
ký kolotoč, pětimetrový drak, soutěž 
v  ovládání mušketýrského kordu, to 
je jen zlomek z  toho, co vše mohly 
děti prožít a vyzkoušet v centru města 
a v centru dění! 

Rozmarné slavnosti

V sobotu 24. června už potřetí ožily 
oba břehy řeky Ostravice rozmarný-
mi slavnostmi.  Diváci fandili borcům, 
kteří na netradičních plavidlech  pro-
plouvali jezem. Srdce všech přihlížejí-
cích i poroty si získala posádka Štajgrů, 
na druhém místě se umístil vodník se 
svým plavidlem a na třetím Grinch 
a Maxík. Své plavidlo na řeku vyslal 
i obvod MOaP. Lidé si po celé odpo-
ledne půjčovali loďky i říční přívozy, 
hráli hry a soutěže, užili si koncerty, di-
vadla  a k tomu spoustu dobrého jídla 
a pití. Závěr pak patřil světelné show 
nad hladinou Ostravice k oslavě  750. 
výročí první zmínky o Ostravě.

Další etapa 
regenerace sídlišť 

S týdenním rozestupem byly v polo-
vině prázdnin odstartovány páté eta-
py regenerace sídlišť v našem obvodu. 
Zatímco projekt s názvem Regenerace 
sídliště Fifejdy II – V. etapa byl předá-
ním staveniště zahájen 24. července, 
stavba se jménem Regenerace sídliště 
Šalamouna – 5. B etapa II byla započata 
31. července. Obě akce zasáhly do ži-
vota obyvatel zmíněných sídlišť právě 
v  tropických vedrech, která na území 
republiky v  daném období panovala. 
„Cílem zmíněných projektů je zajištění 
všestranného zlepšení obytného pro-
středí na obou sídlištích, vytvoření kva-
litních podmínek k životu i bezpečných 
míst odpovídajících současným poža-
davkům na bydlení,“ řekl místostarosta 
Dalibor Mouka.

Tiché tramvajové 
tratě 

Do stávajících kolejí nejvytíženěj-
ší tramvajové trati od Frýdlantských 
mostů pro zastávku Karolina byly 

Život v našem obvodu v roce 2017
o prázdninách aplikovány zcela nové 
a unikátní absorbéry hluku a vibrací 
kolejových vozidel od plzeňské fi rmy 
Brens Europe. Jde o unikátní technolo-
gii, která se používá na železnicích, na 
tramvajové trati byla však zkušebně po-
užita poprvé právě zde, v Ostravě. 

Písek v centru

Již druhým rokem bylo Masarykovo 
náměstí z  části zasypáno 230 tunami 
písku, které opět přispěly k velkolepé 
zábavě a doslova vybízely k  nejrůzněj-
ším aktivitám. Tuto sportovně-relaxač-
ní akci každý týden obohacovaly dva až 
tři doprovodné programy sportovního 
a kulturního charakteru. Kromě toho 
zde probíhal jednou za dva týdny kru-
hový trénink, dospělé i děti bavila diva-
delní představení i koncerty, nechyběla 
jóga, masáže a další. 

Svatý Václav 
i s družinou 

Náměstí Svatopluka Čecha v Přívo-
ze se ve čtvrtek 28. září stalo dějištěm 
Svatováclavského jarmarku, jenž je 
připomínkou svatováclavských tradic 
a zejména Dne české státnosti. Pestrý 
program jarmarku organizovaného 
v režii Kulturního zařízení Gama, jež 
je součástí Centra kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava, je každoročně 
připravován díky podpoře ze strany 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.

O seniory je třeba 
pečovat

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz uspořádal v  polovině září 
v Domě kultury města Ostravy tradič-
ní setkání dříve narozených u příle-
žitosti Dne seniorů, kterého se zúčast-
nily také starostka Petra Bernfeldová 
a místostarostka Lucie Feiková. A aby 
se oblíbených oslav mohl zúčastnit 
opravdu každý, uskutečnil se program 
poprvé dokonce hned třikrát v  jed-
nom dni! Další akci seniorů, tentokrát 
sportovní hry městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, podpořil svou 
přítomností také místostarosta Vít Ma-
cháček.

Frýdlantské mosty 
v novém kabátu

V polovině října se podařilo dokončit 
opravy a nátěry nejrušnějšího podcho-
du v centru města, pod Frýdlanstkými 
mosty. Vedení centrálního obvodu, kte-
rý je jedním ze správců objektu, se ve 
spolupráci s   městem a jeho fi rmami, 
Dopravním podnikem a Ostravskými 
komunikacemi, rozhodlo zajistit zá-
kladní zvelebení tohoto frekventované-
ho přestupního terminálu. Společnou 
akci čtyř organizací, kterým majetkově 

podchod patří, převzal organizačně 
pod svá křídla radní města Ostravy pro 
dopravu Lukáš Semerák. 

Nová venkovní 
hřiště!

V polovině října byly na venkovním 
hřišti ZŠ Nádražní zahájeny první 
úpravy v souvislosti s výstavbou nové-
ho multifunkčního hřiště s  tribunou, 
volejbalového hřiště, běžecké dráhy, 
skoku do dálky a workoutového hřiš-
tě. Celkové náklady na tuto komplet-
ní přestavbu dosáhnou 6,6 milionu 
korun, z  toho 3,6 milionu korun zís-
ká městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz z  dotace města Ostravy. Na 
jaře 2018 zde bude postaven zcela nový 
a moderní sportovní areál, který bude 
vyhovovat sportovnímu zaměření ško-
ly, v níž byla na začátku tohoto školní-
ho roku otevřena první boxerská aka-
demie v Ostravě.

Centru m prosycené 
vánoční atmosférou
Připomeňme si prostřednictvím ně-

kolika snímků předvánoční atmosféru 
v  srdci Ostravy rozzářeném spoustou 
světýlek, úsměvů i jasu nejen v  očích 
dětí. Návštěvníky, kteří se vyadali na 
vánoční trhy ze směru od radnice naše-
ho obvodu, vedla k cíli jejich cesty Zá-
mecká ulice plná světel. A sotva vstou-
pili na Masarykovo náměstí, zatočila se 
jim hlava nejen ze spousty stánků, ale 
třeba také z jízdy na ruském kole nebo 
kolotoči, nebo z rychlé jízdy na nasvět-
leném kluzišti. Nádhernou světelnou 
branou pak mohli projít až ke stromu 
uprostřed Masarykova náměstí a poté 
se mohli vydat k  Jiráskovu náměstí, 
jemuž vévodil ledový strom a slámový 
betlém. 

Připomeňme si pro srovnání Vánoce 
2009...



3 V CENTRU DĚNÍ

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICEZAOSTŘENO

Vedení centrálního městského ob-
vodu reaguje na stížnosti lidí a hledá 
možnosti, jak ochránit slušné obyvatele 
před kumulováním sociálně nepřizpů-
sobivých. „V  loňském roce došlo na 
základě iniciativy členů hnutí Ostravák 
z Moravské Ostravy a Přívozu a našich 
městských radních k  vyklizení domu 
na půl cesty na Sokolské třídě vedle 
vozovny trolejbusů. Hned na začátku 
letošního roku pak k uzavření ubytov-
ny ve stejné lokalitě. Stav budovy na 
Sokolské, která je ve vlastnictví města, 
neumožňuje hospodárnou přestav-

bu na bytový dům, proto letos dojde 
k demolici objektu,“ oznamuje starost-
ka městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz Petra Bernfeldová. Uby-
tovna na Sadové je ve vlastnictví sou-
kromníka. Ale zřejmě především díky 
radním Moravské Ostravy a Přívozu a 
jimi schválenému návrhu žádosti o vy-
dání opatření obecné povahy k identifi -
kaci míst se zvýšeným výskytem sociál-
ně nežádoucích jevů se majitel rozhou-
pal a ubytovnu nechal ji uzavřít. Podle 
našich  informací by zde měl vzniknout 
dům pro seniory. 

Před skoro deseti lety prodal městský 
obvod pozemek na rohu ulic Poděbra-
dova a Kolejní, vedle mateřské školy, 
za účelem výstavby polyfunkčního 
domu. Investor, který pozemek získal, 
nedodržel podmínky kupní smlouvy 
a výstavbu ve stanovené lhůtě nezahá-
jil. „Vzhledem k  porušení podmínek 
kupní smlouvy byl zahájen soudní spor 
o určení vlastnictví pozemku, který 
jsme nyní po 6 letech vyhráli. Pozemek 
po celou dobu provozoval jako placené 

parkoviště. Obvod nehodlá tento po-
zemek k  těmto účelům využívat, pro-
tože tomu není ani historicky určen.
A především z nezpevněného „parkovi-
ště“ dochází ke znečišťování okolní vo-
zovky a chodníků bahnem a prachem 
z aut, které z parkoviště vyjíždějí na uli-
ci Poděbradovu,“ řekla starostka měst-
ského obvodu Petra Bernfeldová s tím, 
že parkoviště je od pondělí 15. ledna 
uzavřeno. „Naším záměrem je na jaře 
tento pozemek zazelenit,“ dodává.

Již od 1. února mohou studenti od 
15 do 26 let jezdit v  Ostravě za stej-
né ceny jako cestující žáci od 6 do 
15 let. „Nejsme pro jízdné v rámci 
MHD zdarma, podařilo se nám však 
na radě města i v dozorčí radě Kodisu 
prosadit tuto slevu pro studenty až do 
26 let. To znamená, že například za 
5měsíční kupon od února zaplatí jen 
553 korun. Navíc si žáci základních škol 
a studenti středních i vysokých škol, 
kteří si mohou nyní koupit maximálně 
pětiměsíční kupon na každé pololetí a o 
prázdninách hradí běžné jízdné, budou 
moci od 1. února zakoupit sedmiměsíč-
ní kupon, díky kterému tak budou mít 
jízdu o prázdninách zdarma,“ vysvětlil 
radní pro dopravu Lukáš Semerák a do-
dává: „Od září 2018 už si budou moci 
pro zónu 77 koupit celoroční kupon za 
cenu deseti měsíců.“ Společnost ODIS 

zavádí i nové druhy dlouhodobých ča-
sových jízdenek a mírně navyšuje ceny 
v zónách REGION a XXL, poslední 
navýšení cen jízdného proběhlo v roce 
2012. Ruší se také dokupované jízden-
ky pro spolucestující z ODISky s dobou 
platnosti 30 a 60 minut, ty nahradí nová 
jízdenka s dobou platnosti 45 minut 
v ceně 20 korun, což odpovídá původní 
ceně 30minutové jízdenky. Podrobné 
informace o všech změnách naleznete 
na http://www.kodis.cz/zmeny-v-tari-
fu-odis-od-1-2-2018/. 

„Kromě těchto změn se nám už v loň-
ském roce podařilo prosadit zavedení 
pozice asistent dopravy. Díky tomu se 
Dopravnímu podniku Ostrava daří 
řešit černé pasažéry, podnapilé osoby 
a výtržníky, kteří obtěžují řidiče a sluš-
né cestující,“ doplnil Semerák.

Provádíme postupně další 
kroky k oživení centra

Z městských jatek 
bude galerie

Nová restaurace v  prostoru bývalé 
Astorie by měla být otevřena v červenci. 
Na výstavbu domu v proluce ulic Kos-
telní – Biskupská byla začátkem ledna 
vyhlášena architektonická soutěž. Pro 
výstavbu Rezidence Janáčkova již bylo 
vydáno stavební povolení. 

Vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz již předalo prostory 
po bývalé restauraci Astoria na Masary-
kově náměstí novému nájemci, který je 
přebuduje na restauraci italského typu 
– pizzerii Coloseum. „Součástí restau-
race o kapacitě 158 míst bude pizza pec, 
barový pult, dětský koutek oddělený 
od hlavní restaurace, salonek, vinotéka 
a rovněž koloniál s italskými surovina-
mi, které budou využívány pro přípravu 
jídla,“ uvedl Lukáš Chlebovský-König, 
jednatel společnosti Coloseum. 

Pokročilo i jednání ke stavbám by-
tových domů. Pro stavbu domu v pro-
luce ulic Kostelní – Biskupská byla už 
také městem vyhlášena architektonická 
soutěž. „V loňském roce jsme dokončili 
zastavovací studii. Území minulosti ne-
koncepčně vybudovanému vchodu do 
kolektoru poměrně složité. Jako jednu 
z  podmínek výstavby bytů proto sta-
novili měli zabezpečení odpovídajícího 
počtu podzemních parkovacích míst. 
Studii jsme loni předali městu a komi-
se složená z odborníků, zástupců města 

a obvodu připravila podmínky pro ar-
chitektonickou soutěž, kterou nyní vy-
hlásilo město. Kromě bytů se zde počítá 
s  obchody, administrativní částí, pří-
padně s využitím pro kulturní, vzdělá-
vací nebo společenské zařízení,“ uvádí 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Takzvané Nové Lauby vyrostou v mís-
tě za Ostravským muzeem na ploše přes 
5 500 metrů čtverečních. „Pět domů vy-
tvoří do roku 2021 obytný blok na místě 
dnešního parkoviště. Bude vybudováno 
86 bytů, komerční prostory v přízemí 
a podzemní parkoviště pro 162 aut – 
část pro rezidenty, část pro veřejnost,“ 
doplnil Lukáš Semerák, radní měs-
ta. V současné době se chystají podkla-
dy pro vydání územního rozhodnutí.

Na výstavbu bytového domu Rezi-
dence Janáčkova naproti jatkám již je 
vydáno stavební povolení a připravu-
je se vyhlášení soutěže na zhotovitele 
stavby. Jedná se o šestipodlažní moder-
ní rohový bytový dům s 26 nájemními 
bytovými jednotkami a příslušenstvím, 
parkovacími stáními a komunikacemi. 
„Dalších 11 bytů vznikne ve spolupráci 
s městem konverzí nebytových prostor 
v ulici Střelniční 8. U všech nových sta-
veb trváme na zabezpečení odpovída-
jícího počtu podzemních parkovacích 
míst,“ doplnila starostka Petra Bernfel-
dová. 

Historická budova městských jatek 
poblíž centra Ostravy, která po rekon-
strukci bude sloužit galerii Plato, bude 
přestavěna podle návrhu studia KWK 
Promes proslulého polského architek-
ta Roberta Konieczného z  Katowic. 
Smlouva na zpracování projektové 
dokumentace mezi městem Ostravou 
a polským studiem byla podepsána ve 
středu 10. ledna. Robert Konieczny pa-

tří k nejuznávanějším světovým archi-
tektům. Jím navržený pavilon muzea ve 
Štětíně získal v roce 2016 cenu za Světo-
vou stavbu roku 2016 a Evropskou cenu 
za architekturu veřejného prostoru, 
loni získal návrh a realizace rodinného 
domu ve stylu archy v obci Brenna po-
blíž Těšína cenu Nejlepší rodinný dům 
světa.  Kromě toho byl Konieczny oce-
něn řadou národních cen.

Rozmístění 
kontejnerů 

Seznam míst, kde budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery přistaveny v nejbližším možném 
okolí uvedené adresy. Velkoobjemové 
kontejnery jsou rozváženy v době od 
7 do 14 hod. a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách.

1. 2. 
Denisova 3, Dvořákova 20, Husova 9, 

Janáčkova 16–18, Jurečkova 14, Mlýn-
ská 7–9, Hrabákova 5, Dr. Šmerala 
14–16, Prokešovo nám. 2, Veleslavíno-
va 6, Chelčického 3 a 4, Matiční 12. 

19. 2. 
Hornopolní 35, 43, 51 a 53, Varenská 

36, Sládkova 4–6, 16 a 26, Varenská 6, 
16, 26 a 28, Garážní 18. 

20. 2. 
Ahepjukova 2, 3, 4, 6, 19 a 29, Gen. 

Janouška 1, 3 a 10, Lechowiczova 2, 13 
a 19. 

21. 2. 
Gen. Píky 1A, 1B,  3, 16, 17 a 26, 

J. Brabce 1, 11 a 15, J. Brabce 25–27 
a 43–45, Oskara Motyky 2–4. 

22. 2. 
Bozděchova 14, Českobratrská 61 až 

63, Hornopolní 20, Janovského 4, Se-
novážná 1–7 a 14, Válcovní 44, Výstav-
ní 23, Zelená 39, 47, 55 a 61. 

26. 2. 
Dr. Malého 25, Havířská 6 a 16, Hor-

nická 47, 52, 65 a 78, Hornických učňů 
11, Na Široké 25–27, Nedbalova 28 
a 38, Šalamounská 4. 

27. 2. 
Gajdošova 8, 11, 34B, 29–31, 39, 47, 

48 a 6, Sportovní 16 a 26, Uhelná 22, 
Výstavní 45. 

28. 2. 
28. října 153, Dr. Malého 45 a 59, Fo-

ersterova 20 a 27–29, Na Široké 8 a 16, 
Nedbalova 10 a 20, Zelená 26, 31 a 32. 

Další rozmísťování bude pokračo-
vat v březnu 2018.

Všímejte si, kde 
parkujete!

Přes šedesát tisíc špatně zaparkova-
ných aut ročně v Ostravě kromě jiného 
brání i ve svozu odpadu. K  nejproble-
matičtějším místům patří centrum, 
například křižovatka ulic Veleslavínovy 
a Husovy, kde mívají řidiči sběrných 
vozů OZO Ostrava často problém 
projet, podobně jsou na tom i sídliště 
s vysokou hustotou obyvatelstva. „V ta-
kovém případě nemohou být kontej-
nery zde umístěné vyprázdněny. A lidé 
žijící v  těchto lokalitách si pak stěžu-
jí na přeplněné kontejnery a na to, že 
jsme zapomněli přijet. Nezapomněli. 
Jenže naši řidiči nejsou kouzelníci, aby 
projeli prostorem užším, než je vůz, 
za jehož volantem sedí,“ konstatu-
je Vladimíra Karasová ze společnosti 
OZO Ostrava a dodává, že nápomocná 
v  těchto případech bývá Městská poli-
cie Ostrava (MPO). „Špatně parkující 
vozidla v  okolí kontejnerů řeší stráž-
níci přímo v průběhu služby, nebo na 
základě přijatých oznámení občanů. 
Podle situace pak provádíme přímo na 
místě příslušná opatření, k  nimž patří 
i nařízení nuceného odtahu vozidla,“ 
dodává Michal Maršo z MPO a apeluje 
na řidiče, aby si více všímali toho, kde 
svá vozidla zanechávají.

Sliby se nám daří plnit

Po šesti letech soudního sporu byl obvodu vrácen 
pozemek na rohu ulic Poděbradova a Kolejní

Snížené jízdné pro studenty!

Centrum plné kaváren, obchůdků 
a osobitých míst 

SOXIT – fancy ponožky

Příjemná optika

Vizualizace návrhu přestavby městských jatek podle polského studia KWK Promes.

Pojďte se s  námi projít centrem Os-
travy a pátrat po místech, která stojí 
za to navštívit. Střed města se neustále 
mění a vyvíjí a ne každý se orientuje 
v tom, kde se co zbrusu nového urodi-
lo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové, 
zajímavé provozovny, o nichž by měli 
vědět i ostatní. Budeme jim dávat pro-

stor. Stejně tak budeme rádi, když naše 
povídání inspiruje další šikovné podni-
katele k tomu, aby svůj nápad zrealizo-
vali právě na území obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Pár nebytových pro-
stor je ještě k dispozici, stačí se jen in-
formovat…

Co by klubíčkem smotaných pono-
žek nedaleko od pasáže Vesmír doho-
dil, v  Tyršově ulici, v  těsné blízkosti 
křižovatky s ulicí Mlýnskou, naleznete 
království pestrobarevných ponožek 
SOXIT. Tato nová značka se zrodila 
v hlavách tří mladých nadšenců z Os-
travy, kteří mají ponožkové trendy 
v malíčku. „Naším cílem je vyhnout 
se nudě a přinést nejen do světa in-
ternetových e-shopů kvalitní ponož-
ky s  originálním českým designem,“ 
představuje jednatel společnosti Lukáš 
Chrobáček unikátní kousky ve výloze, 
která přitahuje pohledy kolemjdoucích 
jako magnet. Oči totiž až přecházejí 
z klasických proužků, vtipných bublin, 
hravých vlnek nebo motivů vztahují-
cích se k nejrůznějším zásadním udá-
lostem. Takže zájemci tu brzy naleznou 

ponožky pro muže i ženy s motivem 
svátku svatého Valentýna, Velikonoc 
a třeba i máje, času lásky… SOXIT má 
totiž jasno: oblékání je jedna velká hra 
a barevné ponožky jsou její neodmysli-
telnou součástí. A fancy ponožky jsou 
teď naštěstí nejen v centru pozornosti, 
ale i v centru Ostravy!

Pro střed Ostravy, konkrétně pro uli-
ci Jurečkovu č. 6, se rozhodla Petra Ba-
ránková, vedoucí opavské a ostravské 
pobočky optiky Dr. Klain, když hledala 
vhodný prostor, v němž by bylo možné 
vytvořit příjemné prostředí pro klienty. 
„Máme zkušenosti s provozem oční op-
tiky v  obchodním centru, ale myslím, 
že to není právě to nejvhodnější místo 
pro tak specifi cké zboží, jakým jsou 
brýle,“ konstatuje a dodává, že se snaži-
la najít kamennou prodejnu, v níž by se 

klienti cítili opravdu dobře. „Jurečkova 
ulice mě oslovila. Naproti naší optice je 
Dům umění z roku 1926, který patří ke 
skvostům ostravské architektury a při-
tahuje pozornost veřejnosti kvalitními 
sbírkami Galerie výtvarného  umění 
v Ostravě, nedaleko je informační cen-
trum i radnice obvodu a v blízkém okolí 
jsou také oční kliniky. Velkou výhodou 
je i rozsáhlé parkoviště, které máme na 
dosah,“ říká ostravská rodačka, která se 
do centra města vrátila velice ráda. 

Lavička Leoše Janáčka

V  předvečer Štedrého dne odhalili 
zástupci městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na Jiráskově náměs-
tí bronzovou sochu – lavičku Leo-
še Janáčka. Přítomen byl také autor 
tohoto díla, David Moješčík, známý 

svými hyperrealistickými plastikami, 
ať již Levitace na svinovském nádraží 
nebo památníku Operace Anthropoid 
v Praze, v místě atentátu na Heydricha. 
Socha zachycující rodáka našeho kraje 
v životní velikosti s Liškou Bystrouškou 
v náruči zde byla umístěna mimo jiné 
i proto, že si letos připomínáme 90 let 
od úmrtí tohoto úspěšného hudebního 
skladatele v Městské nemocnici v Ost-
ravě-Fifejdách. „Lavička s  Leošem Ja-
náčkem je jedním z dalších našich kro-
ků k oživení veřejného prostoru města. 
A iniciujeme i další realizace soch, a to 
Karla Kryla a Věry Špinarové,“ uvedla 
starostka Petra Bernfeldová.

Ostravěnko má 
aneb Setkávání 
se starostkou

V pondělí 12. února zveme seniory 
ve 13 hodin do Domova pro seniory 
v ulici Gajdošova na setkání se sta-
rostkou Petrou Bernfeldovou a její-
mi hosty.  Diskutovat budeme nejen 
na téma v  rámci sociální oblasti, ale 
i plánovaného rozvoje Městské ne-
mocnice Ostrava. Přijďte využít mož-
nosti zeptat se na vše, co vás zajímá.



4ŽIJEME AKTIVNĚ

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v únoru dožívá 90 a více let:

Věra Antošová, Věra Bartošová, Jarmila Bolová, Jiřina Buryová, Ludmila 
Dvorská, Dagmar Fajkošová, Marie Haluzová, Mária Hroncová, Milada Jetma-
rová, Zdeněk Jiří Kozáček, Věra Kubková, Jiřina Kusynová, Vlasta Měchurová, 
Ferdinand Orlík, Hermína Petrželová, Jitka Pochylová, Anna Sakuličová, Olga 
Sedláčková, Věra Simonová, Kamila Spisarová, Drahomíra Šebková, Drahomíra 
Špaňhelová, Marie Večeřová.
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Ekotým chystá questing

Lyžařský výcvik  

Stardance, když žáci tančí…

Historii svého města znají na 
jedničku!

Tříkrálová sbírka na Ostrčilce 

Boj o pohár Fencor Hlubina Cupu!

Příjemné setkání v kavárně Minikina

Výstava tchaj-wanské architektury

TJ Unie Hlubina uspořádala v  prv-
ním lednovém týdnu již VI. ročník tur-
naje v  halové kopané Fencor Hlubina 
Cup Ostrava 2018. Během dvou dnů 
odehrálo turnaj v hale SPŠEI v Ostravě 
251 dětí v kategoriích mladší přípravka 
(2009 a mladší), starší přípravka (2007 
a mladší), mladší žáci (2005 a mladší) 
a starší žáci (2003 a mladší), a to z okre-
sů Ostrava, Frýdek-Místek a Vsetín. 
U  všech kategorií se hrálo hracím sy-
stémem každý s každým a hrálo se 1x 
17 minut. Malým fotbalistům fandilo 
přes 300 rodičů, diváků a trenérů z ji-
ných klubů. Vítězná mužstva získala 
poháry a diplomy a hráči si odváželi 
medaile a samozřejmě i spoustu zážit-
ků. Ceny nejlepším osobně předávali 
starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, 
dlouholetý bývalý hráč FC Baník Os-
trava Martin Lukeš, předseda TJ Unie 
Hlubina Pavel Ožana a organizátor 
akce Boris Kunštatský. 

Z  domácích týmů se nejvíce dařilo 
starším žákům, kteří vybojovali stříbro 

V  lednu zorganizovala ZŠ Generála 
Píky čtyřdenní lyžařský kurz pro 32 
dětí ze 3. až 6. ročníků. Žáci si vyzkou-
šeli své lyžařské schopnosti ve Ski are-
álu Sachova studánka v Horní Bečvě. 
V únoru vyrazí na lyže i starší ročníky. 
Čtyřicet žáků odjede do ski areálu Příč-

ná ve Zlatých Horách, kde budou nejen 
lyžovat a snowboardovat, ale vyzkoušejí 
si také běžky. Kurzy vedou zkušení pe-
dagogové, kteří jsou i dlouholetými in-
struktory zimních sportů. Žáci tak mají 
možnost objevit krásy těchto sportů 
a zlepšovat se v nich.

Jedinečnou šanci vyzkoušet si na 
vlastní kůži z  televize známou taneční 
soutěž Stardance dostali žáci ostravské 
ZŠ Gen. Píky. Škola uspořádala před 
Vánocemi tuto taneční soutěž pro žáky 
1. až 6. tříd, kteří vystupovali jednotlivě 
nebo ve skupinách. Dvacet odvážných 
dětí se s  chutí pustilo do vymýšlení 
choreografi i, výběru hudbu a vhod-
ných kostýmů. Přestože nebylo jed-
noduché vystoupit na „domácí půdě“ 
a tancovat před svými spolužáky, všich-
ni účinkující zvládli všechna úskalí na 
výbornou a nadchli publikum svými 
tanečními kreacemi, za kterými bylo 
vidět hodiny zkoušení a příprav. Porota 

tak nakonec měla velice těžký úkol. Na 
prvním místě se umístil Matyáš Navrá-
til, druhé místo obsadily Radka Droz-
dová a Natálie Šabacká a o třetí místo se 
podělily dva týmy – Oliver a Alexandra 
Nikolovi s Václavem Hladíkem a Klára 
Felzmannová, Šárka Vajdová a Simona 
Foltynová. Program zpestřili vystou-
pením tanečníci Taneční školy Chlop-
čík. Nakonec bylo do tance vtáhnuto 
i publikum, které se během pár minut 
pod vedením Jakuba Mazůcha, známé-
ho z projektu České televize Dance for 
people, naučilo snadnou choreografi i 
a tu si pak s velkým nadšením společně 
zatancovalo. 

Žáci ZŠ Matiční to dokázali v  děje-
pisné soutěži Šumná Ostrava, kterou 
v  letošním roce organizovaly Ostrav-
ské muzeum, Wichterlovo gymnázium 
a ZŠ Bohumínská. Soutěž žáky velmi 
nadchla. A tak není divu, že z celkové-
ho počtu 98 semifi nalistů 4. a 5. ročníků 
ostravských základních škol postoupilo 
do patnáctičlenného fi nále, které se 
konalo 27. listopadu v Ostravském mu-
zeu, hned pět našich žáků. Zde již mu-

seli dokázat, že jejich zájem o historii 
je opravdu výjimečný, a že přípravě na 
soutěž věnovali dostatek svého volného 
času. Konečné výsledky tohoto fi nálo-
vého kola jsou velkým úspěchem žáků 
naší školy, protože obsadili všechny tři 
stupně vítězů: 1. místo Vojtěch Matuš, 
2. místo Jakub Ondruš a 3. místo Ema 
Dančíková. Všem soutěžícím srdečně 
blahopřejeme!

-mk-

Celoroční projekt ZŠ Ostrčilova 
Ostrčilka má ráda Česko! pokračoval 
v  prvním lednovém týdnu prezenta-
cí dalšího českého svátku Tří králů. 
V  pátek 5. ledna nás navštívili koled-
níci. Děkujeme všem, kteří přispěli do 

Tříkrálové sbírky. Výtěžek jsme předali 
Charitě Ostrava, ta jej použije pro po-
třebné. Děti se tímto dozvěděly něco 
o další české tradici a zároveň si uvědo-
mily, že je důležité a hezké nejen dostá-
vat, ale také dávat.           -zp-

Starostka Petra Bernfeldová při předávání cen malým fotbalistům.

Když si děti obléknou bílé pláště
Děti z  Mateřské školy Varenská 2a 

z klubu Talentík, jenž se věnuje dě-
tem s  nadprůměrným nadáním v  ob-
lasti přírodovědné, poprvé navštívily 
učebnu chemie Základní školy Gen. 
Píky 13A. Varenští talentíci budou 
specializovanou učebnu navštěvovat 
pravidelně díky fi nančnímu příspěvku 
statutárního města Ostravy v  rámci 
Programu na podporu vzdělávání a ta-
lentmanagementu v oblasti přírodních 
a technických věd. Návštěva dětí nebyla 
pouze pasivní, ba naopak. Cílem bylo 
chemickým pokusem vytvořit mod-
rý krystal. Nejprve museli malí vědci 
poskládat aparaturu, identifi kovat nej-
různější laboratorní pomůcky, složit 
a použít fi ltrační papírek při práci se 

skalicí modrou. Výsledkem tohoto 
pokusu byla krásně čirá modrá teku-
tina, ze které se jim do příští návštěvy 
vytvoří krystal. A aby to celé počínání 
dostalo téměř vědecký punc, byly děti 
vybaveny bílými plášti s  logem mateř-
ské školy.

-jr, sk-

Ve středu 24. ledna se v  kavárně 
Minikina setkali známá herečka Eva 
Vejmělková se starostkou městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Pe-
trou Bernfeldovou a s režisérem a pro-
vozním Minikina Dušanem Rapošem. 
Setkání nebylo náhodné. Ten večer se 
totiž v Minikině promítal fi lm Dušana 
Rapoše s názvem Suzanne, v němž hra-
je právě Eva Vejmělková. ,,Film je krás-
ný a myslím si, že by bylo fajn, kdyby 
ho zhlédli i žáci základních a středních 
škol,“ prohlásila starostka v diskuzi po 
promítání.

Už jste někdy hráli hru, na jejímž kon-
ci byl poklad? Určitě ano. I v chystaném 
questingu ZŠ Nádražní si něco podob-
ného vyzkoušíte. Questing (česky hle-
dačka) je netradiční způsob poznávání 
historie, kultury a přírody. Do tvorby 
těchto hledaček se zapojil i Ekotým ze 
ZŠ Nádražní v rámci projektu Tajný ži-
vot města. Je to nová a zajímavá aktivi-
ta, která nás zaujala a rozhodli jsme se 

proto vytvořit hledačku, která vás pro-
vede Hornickým muzeem na Landeku. 
Výsledkem a odměnou vám bude nejen 
objevení pokladu, ale především pozná-
ní příběhu, který je s hledačkou spojen.
Tato hra není omezena věkem, stačí 
umět číst a sledovat okolí. Celý questing 
bude uveřejněn na webových stránkách 
školy a přejeme vám při jeho luštění 
hodně zábavy i poučení.                      - zh -

VOLNÉ BYTY 

VOLN  BYT

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

Fügnerova 784/4 – 
3+1, 2+1, 1+1

Krásné byty v domě 
po rekonstrukci!

Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Macharova 965/7 1+1
Nádražní 544/168 3+1
Na Můstku 906/6 1+1
Orebitská 191/23 1+1
Palackého 56/91 1+1, 2+1
Senovážná 1530/6 1+1
Střelniční 10/1 3+1
Spodní 2151/24 2+1
Úprkova 985/18 1+1
Vaškova 1449/19 1+1
Žofi e Podlipské 215/3 2+1

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

a Jan Halm byl v této kategorii vyhlášen 
nejlepším střelcem. A na stupně vítězů 
dosáhl také tým mladších žáků, který 
skončil na 3. místě a Tomáš Gáborčík 
byl vyhlášen fotbalovou nadějí. Bojo-
valy však všechny týmy! A tak všem 

hráčům i realizačním týmům, bez nich 
by se turnaj nemohl uskutečnit, spon-
zorům a také rodičům a fanouškům, 
kteří vytvořili při zápasech neuvěřitel-
nou atmosféru, patří velké poděkování.

V úterý 9. ledna navštívil městský ob-
vod Moravskou Ostravu a Přívoz pan 
Earl F. Fang, čelní diplomat a představi-
tel Tchajpejské hospodářské a kulturní 
kanceláře (TECO) v Praze, jež v Čes-
ké republice plní úlohu velvyslanectví 
Čínské republiky na Tchaj-wanu. Vět-
šina výstav věnovaných architektuře se 
zaměřuje především na velkolepě vy-
hlížející kulturní stánky, bankovní pa-
láce a nevšedně řešené obytné okrsky 
a rezidence. Téma výstavy, kterou v pro-
storách ostravské Industrial Gallery za-
hájil svým úvodním slovem pan Fang, 
je však věnováno méně známé úloze 
architektonických aktivit, jež zde slou-
ží a pomáhájí obnovovat společenský 

život a tradiční sídla komunit v odleh-
lejších oblastech ostrova po zničujících 
následcích přírodních katastrof, jakými 
tam běžně jsou sesuvy půdy, záplavy 
a zemětřesení. Nezpochybnitelným mi-
strem v této oblasti je architekt Hsieh 
Ying-Chun (Sie Jing-Čun), který se 
svojí angažovaností a nevšedními me-
todami pro využití a zhodnocení přiro-
zených místních zdrojů velkou měrou 
zasloužil o obnovu několika tisíc takto 
zničených obydlí. Za tuto činnost mu 
v roce 2011 byla udělena mezinárodní 
prestižní cena Curry Stone Design Pri-
ze a v roce 2012 se stal držitelem Gol-
den Prize of the Shenzhen Aff ordable 
Housing Design Competition (ČLR) 

a National Awards for Arts (Tchaj-
wan), dvakrát reprezentoval Tchaj-wan 
na Bienále architektury v Benátkách 
v roce 2006 a 2009, a zúčastnil se také 
Liverpoolského bienále 2012. Ostrav-
ský návštěvník výstavy může mimo jiné 
s úžasem zjistit, jak mnoho společného 
mají tamní vesnice a osady s těmi u nás 
v Beskydech, přestože je dělí tisíce ki-
lometrů. 

Nad výstavou, kterou připravil 
Kabinet architektury ve spolupráci 
s TECO, převzal záštitu pan Joey Chun-
g-I Wang, nejvyšší zastupitel Tchajpej-
ské hospodářské a kulturní kanceláře 
v naší zemi.              

-tg-

Dny otevřených dveří

Vybíráme botičky 

Hledáme 
zdravotní sestry 

Struny v podverší 
v Atlantiku

Navštivte ve dnech 21. a 22. února v době od 9 do 17 ho-
din dny otevřených dveří Charity Ostrava, která letos slaví 
již 27. výročí svého vzniku! Získáte zde podrobné informace 
o poskytovaných službách v domovech pro seniory, hospici, 
denních centrech, poradnách nebo azylových domech.

Ve středu 7. února od 15.45 hodin se v poradně Cesta tě-
hotenstvím (Českobratrská 13) uskuteční pod vedením fy-
zioterapeutky bezplatný program o výběru správných bot 
dětem. K dispozici bude také psychomotorická poradna pro 
děti do 4 let. V případě zájmu se přihlaste předem. E-mail: 
poradna@dlanzivotu.cz, mobil: 605 32 92 32. Více na www.
dlanzivotu.cz.

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní ses-
try v  lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. 
Kryštofa. Nástupu: ihned nebo dle dohody. Více na www.
ostrava.caritas.cz.

Základní umělecká škola Ostrava-Poruba zve širokou ve-
řejnost v pondělí 26. února od 17 hodin do klubu Atlantik na 
pořad Struny v podverší. Jde o setkání s básnickou tvorbou 
Evy Kotarbové v interpretaci studentů dramatického oddě-
lení pod vedením Evy Dusové. Hudební doprovod nastudo-
vali žáci téže školy. 


