
Sta let se dožívá v duševní 

i zdravotní pohodě v Domově dů-

chodců Slunovrat v ulici Na mlý-

nici v Ostravě-Přívozu paní Anna 

Gol  dová. Matka jednoho syna, ba-

bička dvou vnuků a tří pravnuků 

tam tráví podzim života od listopa-

du 2003.

13. srpna, v den jejího neobyčejné-
ho jubilea, jí přišli blahopřát za měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
místostarosta Jiří Groll, zastupitel 
a předseda APOS Jaroslav Skýba 
a vedoucí matriky úřadu našeho ob-
vodu Jana Stan čí ková. 

V řadě gratulantů byli i zástupci 
ministerstva práce a sociálních věcí, 
samozřejmě rodinní příslušníci a řa-
da dalších, kteří si dobře vzpomínají 
na rodačku z nedalekých Petřkovic, 
která byla dlouhá léta agilní i ve veřej-

ném životě, zejména se angažovala 
v práci na tehdejším obvodním ná-
rodním výboru.

Jak nám sdělila sociální pracovnice 
Lucie Slabá, jubilantka patří k oblíbe-

ným a nenáročným obyvatelům Do-
mo va důchodců Slunovrat. 

Paní Anna Goldová si na své naro-
zeniny připila s gratulanty sklenkou 
šampaňského. (da)
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Vážení spoluobčané,
v loňském zářijovém čísle měsíč-

níku Centrum jsem se na tomto 
místě zabýval zejména velkými 
opravami i novými investicemi v na-
šich školských zařízeních. 

V tomto čísle se chci opět věno-
vat školské problematice, ale tento-
krát z jiného pohledu. Chci vás se-
známit s úspěchy našich pedago-
gických pracovníků a žáků našich 
škol. Ve školním roce 2008/2009 
ředitelé našich škol získali vlastní 
iniciativou z evropských fondů 
a z vyšších rozpočtů (misterstev, 
kraje) téměř 7 000 000 Kč, zejmé-
na na zkvalitnění výuky.

Nejvíce peněz získaly – ZŠ Ma-
tiční 5, paní ředitelka Mgr. Dag mar 
Hrabovská na projekt „motivace 
žáků ZŠ ke studiu technických 
 oborů“ ve výši 2 409 000 Kč, a ZŠ 
Gen. Píky, pan ředitel Mgr. Jan Ve-
selý na vybudování multime diál ní 
jazykové učebny ve výši   2 478 000 
Kč.

Velký úspěch, který se nedá vy-
jádřit penězi, získala ZŠ a MŠ Os-
trčilova 1, paní ředitelka PaedDr. 
Dag mar Dluhošová. Jako první 
státní škola v České republice se 
stala svou bilingvní částí členem 
Rady mezinárodních škol (CIS – 
Council of International Schools). 
Členství umožní škole používat 
standardní mezinárodní curriculum, 
včetně celosvětově uznávaného 
systému hodnocení. 

N e m o h u 
vy nechat ani 
úspěchy dětí 
našich ZŠ. 
Ra da SMO 
kaž doročně 
oceňuje žá-
kovské osob-
nosti a žákov-
ské kolektivy. 
V celé Ostravě bylo oceněno třináct 
žáků, z toho šest oceněných bylo 
z našeho městského obvodu. 
Myslím, že si zaslouží je jmenovat. 
Za záchranu lidského života byli 
oceněni René Botoš, ZŠ Kounicova 
a Klára Ďabolková, ZŠ Matiční 5. 
Mimořádných úspěchů dosáhli 
Natálie Myslivcová, ZŠ Gen. Píky 
– mistryně světa v showdance, 
Marie Sládková ZŠ Nádražní – v  li-
terární soutěži, Sára Lamprechtová 
ZŠ Matiční – mistryně juniorů ČR 
v duo street dance, Kryštof Ze-
lenkov, ZŠ a MŠ Ostrčilova – úspě-
chy v recitaci. Mezi třemi vybranými 
žákovskými kolektivy, oceněnými 
v rámci města, je pohybový krou-
žek Hopík, ZŠ Matiční 5.

1. září se radní našeho obvodu 
zúčastnili zahájení školního roku 
na všech devíti ZŠ. Vyslovili pře-
svědčení, že stávající školní rok 
bude přinejmenším stejně úspěšný 
jako rok minulý.

Tomáš Kuřec

místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Ve Slunovratu se slavily sté narozeniny

Paní Anna Goldová přijímá blahopřání ke svým narozeninám od místopředse-
dy našeho městského obvodu Jiřího Grolla.

Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz zahájil další etapu pri-

vatizace bytového fondu. Ta zahr-

nuje doprodej menších bytových 

domů jako celků, většinou se sed-

mi a méně bytovými jednotkami 

(především v oblasti Přívozu), 

a do prodej domů po samostatných 

bytových jednotkách. Do konce 

roku 2010 se připravuje k prodeji 

cca 71 domů jako celků a 17 domů 

po bytových jednotkách. 

Privatizace bytového fondu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz začala v roce 1996. K datu 
jejího zahájení městský obvod dispo-
noval 732 domy s 9 835 bytovými 
jednotkami. Současný bytový fond 

obvodu MOaP činí 2 007 bytů. Z nich 
si městský obvod ponechá 1 109 bytů 
(v 89 domech) ve svém vlastnictví. 
Jedná se o lukrativnější domy v cent-
rální části města, domy vilového typu, 
domy, na které byly vynaloženy větší 
investice, domy k zajištění kapacity 
pro bytové náhrady a pronájmy sjed-
návané ve veřejném zájmu obce, do-
my pro bydlení s doprovodným so-
ciálním programem (jsou pronajímá-
ny nestátním organizacím jako je Ar-
má da spásy, Centrom, Mensana 
atd.), a byty pro sociálně slabší, ale 
platící občany.

898 bytových jednotek je určeno 
k postupnému prodeji. Samostatné 
byty jsou nabídnuty stávajícím ná-

jemníkům, kteří mají platnou nájemní 
smlouvu. Bytové domy, které se pro-
dávají jako celky, jsou nabídnuty 
k odkoupení bytovým družstvům, jež 
založili nájemci domů, spoluvlastní-
kům, nájemcům nebo ve výběrovém 
řízení. Výběrová řízení probíhají také 
na prodej tzv. volných = neobsaze-
ných bytů v domech, kde již vznikla 
společenství vlastníků. Výběrová ří-
zení jsou veřejná, jejich podmínky lze 
nalézt na webových stránkách obvo-
du www.moap.cz. Nejbližší již pro-
běhla začátkem srpna na bytové jed-
notky, které se nacházejí v domech 
např. na ulicích Newtonova, Nádražní, 
Se no vážná, Cingrova a dalších.

  (la)

Obvod pokračuje v privatizaci bytového fondu

Svatováclavský jarmark
Tradiční Svatováclavský jarmark, pořá-

daný 28. září naším městským obvodem, 

opět proběhne na náměstí Sv. Čecha 

v Přívozu. 

Náv štěv níky čeká jako každý rok bohatý 
program včetně ukázek tradičních řemesel, 
kejklířských představení, historického tance, 
stylového občerstvení, her, soutěží a dalších 
zábavných představení. 

Jarmark (koná se po celý den) vyvrcholí 
odpoledne příjezdem svatého Václava s dru-
žinou v dobových kostýmech, kterého přiví-
tají také zástupci městského obvodu. (inf)

Budoucnost 

Komenského sadů
Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz chystá revitalizaci Ko-

men ského sadů, které jsou svou 

rozlohou cca 30 hektarů jedním 

z nejrozsáhlejších městských par-

ků v České republice. 

Byl vypracován investiční záměr, 
který je aktualizací původní studie 
ing. Lubomíra Rychtára z 90. let. Týká 
se především jižní a severní části 
Komenského sadů, částečně i centrál-
ní oblasti. Zároveň navazuje na měst-
ský projekt humanizace řeky Os tra vi-
ce. Investiční záměr zpracovala sta-
vebně projektová kancelář ATOS-6 
pod vedením ing. arch. Radima Václa-
víka, členy autorského týmu jsou také 
ing. Lubomír Rychtár a přední český 
sochař Kurt Gebauer. Základní ideou 
revitalizace parku je idea „lidového 
parku“ Kurta Gebauera, jenž bude 
sloužit k odpočinku, relaxaci, zábavě 
a bude také místem setkávání. V jeho 
rámci vzniknou např. nové vodní prv-
ky, promenáda atd.

Investiční záměr revitalizace Ko-

men ského sadů bude představen 

veřejnosti 15. září v 18 hodin na 

Otev řené radnici v Klubu Atlantik, 

Čs. Legií 7, Ostrava 1. Občané jsou 

srdečně zváni. (inf)

Oslavy Národního divadla mo-

rav    skoslezského. – Před devadesáti 
lety, 12. srpna 1919, uvedlo Národní 
divadlo moravskoslezské v budově 
dnešního Di vad la Antonína Dvořáka 
Smetanovu operu Prodaná nevěsta. 
Šlo o zahajovací představení nové 
české divadelní scény. Předtím 
(7. a 8. srpna 1919) proběhly divadel-
ní slavnosti.

Tuto atmosféru připomněl dvou-
denní divadelní jarmark 28. a 29. 
srpna na Masarykově náměstí. V pá-
tek 28. 8., kdy oslavám přálo i počasí, 
bylo Masarykovo náměstí zcela zapl-
něno až do večerního finále, kterým 
byl balet „Tančící fontána“.

V sobotu, i přes častý déšť, se před 
Novou radnicí uskutečnilo „vyvolání 
ducha“ prvního českého starosty 

Ostra vy Josefa Prokeše. Ulicemi cen-
tra pak prošel dobový krojovaný prů-
vod. Vrcholem oslav bylo uvedení 
opery Prodaná nevěsta na Ma sa-
rykově náměstí. 500 míst k sezení 
bylo zcela zaplněno, i když opět za-
pršelo.

„Nic tak velkého, jako byly letošní 
oslavy 90. výročí, se v dějinách ost-
ravského divadla dosud nekonalo,“ 
řekl šéf činohry NDM Pavel Šimák.

Koordinátor oslav a bývalý dlouho-
letý ředitel NDM Luděk Golat by byl 
rád, kdyby koncem srpna byla diva-
delním jarmarkem zahajována každá 
nová sezona všech ostravských diva-
del. Protože se oslavy mimořádně 
vydařily, nic nebrání tomu, abychom 
byli svědky začátku nové velké diva-
delní tradice v našem městě. (da) Za finanční i organizační podpory našeho městského obvodu se konalo 

29. srpna XII. mezinárodní setkání jízdních policií, a to v zadní části Komen-
ského sadů. Tam byla vytyčena závodní dráha na tzv. policejní parkúr, v němž 
jízdní policisté prokazovali mj. své dovednosti v situacích simulujících střet 
s agresivními fanoušky, střelbu, požár apod. Soutěž sledoval i starosta našeho 
obvodu Miroslav Svozil a ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim.

Pódium na Masarykově náměstí 28. srpna večer.
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je v podchodu pod 
Frýdlantskými mosty, elektronická 
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230

Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do 
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská 
Os trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v září: Marie Franc-
ková, Marie Habidová, Božena 
Gojová, Zdenka Bohušová, Marta 
Paskerová, Ludmila Ryšková, 
Ludmila Žabová, Marie Jurčíková, 
Josef Lukačík, Hermína Gruš ková.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Od 1. července zavedl městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
veřejnou službu, kterou vykonávají 
klienti odboru sociálních věcí nachá-
zející se v tzv. hmotné nouzi (pobírají 
příspěvek na živobytí). Šedesát dosa-
vadních pracovníků veřejné služby 
bude od 1. září rozšířeno na celkový 
počet 120. Rozhodla o tom rada 
městského obvodu na svém zasedá-
ní 24. srpna. Práce veřejné služby 
jsou vykonávány v příspěvkové orga-
nizaci obvodu, Technických službách 
Moravská Ostrava a Přívoz. Tato or-
ganizace zabezpečuje technické vy-
bavení, trvalé vedení a dozor při prá-
ci. Pra covníci veřejné služby působí 
ve skupinách po patnácti lidech, k do-
savadním čtyřem skupinám nyní při-
budou další čtyři (celkem se tedy bu-
de střídat osm skupin v celkovém 
počtu 120 osob). Oblast, v níž budou 
provádět úklid, zůstává stejná: od 
trati Českých drah ve směru k Ma-
riánským Horám a Vítkovicím.

 Výstavní síň Sokolská 26, jedno 
ze zařízení Centra kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava, příspěvková or-
ganizace MOb MOaP, prošla v létě 
kompletní rekonstrukcí, na kterou 
městský obvod přispěl částkou 300 tis. 
Kč. Galerie dostala zbrusu novou dře-
věnou parketovou podlahu a nové 
omítky, bylo vyměněno osvětlení a in-
stalován kamerový systém. Od nové 
sezony vychází svým příznivcům vstříc 
také upravenou provozní dobou. Vý-
stav ní síň bude počínaje zářím možno 
navštívit v pondělí až pátky od 8 do 18 
hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin 
a v neděli od 13 do 17 hodin.

 O prázdninách rozšířil Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
pro voz ve sportovně rekreačních 
areá lech při čtyřech základních ško-
lách. Návštěvníci si mohli vypůjčit 
i sportovní vybavení. Pro realizaci 
projektu „Otevřená hřiště“ byla vybrá-
na hřiště těchto základních škol: Gaj-
došova 9, Gen. Píky 13A, Ostrčilova 
1 a Zelená 42. Jejich součástí jsou 
také dětské areály s průlezkami, sklu-
zavkami, pískovištěm apod. Projekt 
trvá i po prázdninách.

 Chceš-li se stát JUDISTKOU-

-JU DISTOU přijď do Střediska 1. Ju-
do Clu bu Baník Ostrava (Přívoz, Hru-
šovská ulice). V září 2009 pořádáme 
dosud největší nábor nových členů 
v naší historii tak, aby nás bylo na 
konci příštího školního roku již 350! 
Při jímáme děti již od pěti let! 20 tre-
nérů s platnou licencí Českého svazu 
Juda, dobrovolníci a asistenti z řad 
ro dičů. Informace na www.1jcbo.cz.

Pozvánka na jednání 

zastupitelstva
Ve čtvrtek 17. září 2009 se 

sejdou na jednání zastupitelé 
městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Schů ze proběh-
ne v zasedacím sále č. 306 ve 
3. patře Nové radnice, Pro kešovo 
náměstí 8, Moravská Ostrava. 
Začátek je v 9.00 hodin.

Program jednání bude zveřej-
něn na Úřední desce a webových 
stránkách (www.moap.cz). Jed-
nání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat 
z vy hrazených míst na balkonu. 

Rozmístění kontejnerů 

na velkoobjemový odpad 

v měsíci září 

Od 31. 8. do 1. 9.: Denisova 4, Ju-
rečkova 18-20, Švabinského 15-19, 
Zeyerova 1, Pobialova 21-23, Střel-
nič ní 12, Zahradní 7, Tyršova 19-23, 
Mlýnská 7-9, Husovo náměstí 6, Žo-
fín ská 12, Dvořákova 10.

Od 1. do 2. 9.: Poděbradova 60, 
Poděbradova 61, Poděbradova 63, 
Gorkého 9, Gorkého 19-23, Bieblova 
3, Bieblova 10, Bieblova 20, Nádražní 
73, Nádražní 103, Soukenická, Val-
chař ská 4.

Od 2. do 3. 9.: Engemüllerova 2, 
Engemüllerova 14, Mariánskohorská 
2, Mariánskohorská 3, Marián sko hor-
ská 13, Mánesova 6, Mánesova 17, 
Maroldova 4, Maroldova 12, Jirská 
7-9, Myslbekova 7, Nádražní 145.

Od 3. do 4. 9.: Nádražní 56, 
Ostrčilova 17, Na Desátém 25, Gre-
go rova 4, Gregorova 16, Slavíčkova 
30, Ženíškova, Zborovská 14-18, Jin-
dřichova 14-16, Živičná 12, Křižíko-
va 8, Křižíkova 16.

Od 7. do 8. 9.: Sokolská třída 42, 
Sokolská třída 88, Vítězná 1, Vítězná 
8, Vítězná 17-19, Pressova 5-7, 
Pelclova 4, E. F. Buriana, Hrušovská 
14, Na Bělidle 1, Na Bělidle 8, U Par-
ku 8-10.

Od 8. do 9. 9.: Vaškova, Spodní, 
Jílova 6-8, Jílova 29-31, Arbesova 1, 
Arbesova 17, Zákrejsova 6-8, Ma cha-
rova 9-11, Korejská 22-24, Hájkova 
11, Gebauerova 17-19, Newtonova 
26-28.

Od 9. do 10. 9.: Dobrovskoho 31-
33, Dobrovského 66-68, Terezie No-
vá kové 4, Karolíny Světlé 12, Božkova 
55, Božkova 70, Božkova 83-85, Hál-
kova 13, Přednádraží 9-11, Před ná-
draží 12-14, Vinařického, Heydukova.

Od 10. do 11. 9.: Bozděchova 4, 
Bozděchova 14, Janovského 4, Ja-
nov ského 43, Senovážná, Cingrova 
5-7, Na Fifejdách 13, 28. října 88, 
Zele ná 26, Vítkovická 18, Hornopolní 
20.

V případě zjištění, že „zelený“ kon-
tejner nebyl v uvedený termín do 
12.00 hod. v  dané lokalitě přistaven, 
mohou občané na tuto skutečnost 
upozornit pracovníky společnosti 
OZO Ostrava, a to na bezplatné tele-
fonní lince – 800 100 699.

Kontejnery v uvedených lokalitách 
budou přistavovány cca na dobu 24 
hodin.  (OMH)

Městská brána úspěšně odolává finanční krizi
Už od druhého čtvrtletí roku 

2008 se na Kostelním náměstí sta-

ví Městská brána. Jeden z mála 

velkých stavebních projektů, které 

úspěšně směřují ke svému dokon-

čení. 

Městská brána nabízí 37 bytů v dis-
pozicích 2+kk až 4+kk. K využití bu-
dou obchodní i kancelářské prostory. 
Ukončení výstavby je plánováno 
v prvním čtvrtletí roku 2010. „Zatím 
jde všechno podle plánu. Určité potí-
že se sice vyskytují, nicméně věříme, 
že vše vyřešíme a stavbu zdárně 
dokončíme v souladu s našimi před-
poklady,“ říká vedoucí projektu Vít 
Vaněk s tím, že prozatím je dokonče-
na hrubá stavba. To znamená železo-
betonová monolitická nosná kon-
strukce, střešní plášť, vnitřní vyzdív-
ky, hrubé rozvody TZB. „Zbývá do-
končit fasádní plášť ze sklocemento-
vých desek a sklo zábradlí na lod-
žiích. Také musíme osadit okna, pro-
vést veškeré úpravy povrchů aj.,“ do-
plňuje Vít Vaněk. 

Kde hledat důvody skutečnosti, že 
zatímco jiné stavební projekty zůstaly 
jen na papíře, tak Městská brána se 
nadále staví? „Kdo nezačal stavět 
před krizí, dnes nestaví. A kdo začal 
a dnes nestaví? Souvisí to určitě 
s propadem poptávky. V Ostravě na-

stal v tomto směru velmi rapidní po-
kles,“ vysvětluje Martina Huclová 
z od dělení public relations ze společ-
nosti Metrostav Development a.s., 
která projekt zastřešuje.

Prozatím je prodán jeden byt, dal-
ších pět jich je rezervováno. Metrostav 
Development a.s. počítá s tím, že do 
konce prvního čtvrtletí roku 2010 bu-
de prodáno deset až dvanáct bytů. 

Netradiční architektura Městské 
brány sice zaujme na první pohled, 
nicméně může se rovněž zdát, že se 

tento poněkud rozsáhlý komplex do 
centra města zas tak úplně nehodí. 
„Toto je spíše otázka pro autora pro-
jektu – architekta Tomáše Pilaře. My-
s líme si však, že 37 bytů a 8 ne-
bytových jednotek je projekt, který 
ideál ně zapadá do centra města. 
Navíc kombinací bytové a nebytové 
funkce lze účinně působit proti ten-
denci vylidnění center měst po skon-
čení pracovní doby,“ informuje Mar-
tina Huc lo vá. 

 (pb)

Tak má vypadat nový objekt na Kostelním náměstí Městská brána.

Městská policie Ostrava po-

řádá další kurz pro veřejnost, 

a to ve středu 16. září od 16.00 

hod. Kurz bude probíhat na ředi-
telství Městské policie Ostrava na 
ul. Hlubinské 6 v Moravské Os-
travě (tramvaj č. 1, 2, 6, 13 – za-
stávka Důl Hlubina). Součástí je 
výuka základů sebeobrany, před-
nášky na téma role oběti trestné-
ho činu, rovněž informace o čin-
nosti městské policie – povinnosti 
a oprávnění strážníků a další. 

Vítáme účast každého zájem-
ce, bez ohledu na věk, pohlaví či 
případné zdravotní omezení. Je 
vhodné si s sebou přinést spor-
tovní oblečení.

Na nároží ulic Nádražní a Ma-

charova se připravuje výstavba no-

vého polyfunkčního objektu Palace 

Sitte, který nese jméno významné-

ho vídeňského architekta, jenž se 

zasloužil o zdařilou urbanistickou 

koncepci městské části Přívoz. 

V novém objektu vzniknou kance-

lářské prostory, moderní byty s te-

rasami, obchodní plochy, kavárna 

i parkovací plochy v podzemních 

garážích. 

Objekt Palace Sitte uzavře jeden 
z městských bloků, jehož urbanistický 
návrh pochází z pera uznávaného ví-
deňského architekta Camilla Sitteho 
(1843–1903). Ten koncem 19. století 
navrhl koncept městských bloků ko-
lem ulice Nádražní, prostranství dneš-
ního náměstí Svatopluka Čecha v Pří-
vozu i síť ulic, které ho obklopují. Nová 
stavba Palace Sitte se snaží na pů-
vodní, více než sto let starý urbanistic-
ký koncept navázat a začlenit se mo-

derní architekturou do historického 
prostředí. Autorem projektu je společ-
nost S.I.S. Projekt spol. s r. o., investo-
rem DS Real Stav s. r. o., obě z Brna.

Projekt Palace Sitte je příležitostí 
i pro malé společnosti a investory. 
Nabízí do vlastnictví nejen byty, ale 
především nebytové jednotky, tj. ob-
chody či samostatné kancelářské cel-
ky vhodné pro sídla úspěšně se roz-
víjejících firem. V přízemí objektu bu-
dou umístěny obchodní prostory pře-
vážně se vstupem z  ulice Nádražní 
nebo z pasáže domu. Kancelářské 
prostory jsou plánovány ve druhém 
až čtvrtém nadzemním podlaží. Plo-
cha vymezená pro kanceláře v jed-
nom podlaží je 1 300 m2, lze ji rozdě-
lit na menší samostatné administra-
tivní celky o ploše od 150 m2. Ve 
stejných podlažích, v klidné části do-
mu při ulici Macharova, se nacházejí 
bytové jednotky o velikosti 1+kk, 2+kk 
a 3+kk s lodžiemi orientovanými do 
vnitrobloku domu. Luxusní, nadstan-
dardně řešené byty s velkými terasa-
mi najdeme v posledním nadzemním 
podlaží. Ve dvou podzemních podla-
žích bude 131 parkovacích stání pro 
osobní automobily.

Podrobnější informace jsou uvede-
ny na webových stránkách www.pala-
cesitte.cz. (k)

Palace Sitte doplní historické centrum

Vizualizace nového objektu na nároží ulic Nádražní a Macharova.

Zatímco od září do června je 

v bý valém kině Vesmír na Tyršově 

ulici v Moravské Ostravě živo, bě-

hem července a srpna se v tomto 

přednáškovém a kulturním sále nic 

neděje. 

„Sál Vesmír je přednáškový a kul-
turní sál. Je využíván především pro 
přednášky prezenčního studia, a to 
denně od pondělí do pátku od 7.15 do 
19.15 hodin podle semestrálního roz-
vrhu výuky. Od 19.30 hod. zde probí-
hají filmová představení pro veřejnost. 
V období prázdnin zde výuka ani pro-
mítání neprobíhají,“ uvedla Táňa 
Kantorková, manažerka pro vnější 
vztahy VŠB-TU Ostrava, přičemž do-
dala, že objekt má pro univerzitu ne-
spornou výhodu: „Kdyby neprobíhala 
výuka zde, musela by škola pro výuku 
pronajmout jiný, kapacitně vyhovující 
sál. V žádném případě není pro školu 
sál Vesmír ztrátová záležitost.“ 

Vzhledem k tomu, že VŠB-TU Os-
trava nevyužívá Vesmír v době let-

ních prázdnin pro vlastní potřebu, 
nabízí se otázka, proč sál není pro-
najímán jiným firmám, či společnos-

tem. „Sál k pronájmu nenabízíme re-
klamou, ale je možno o pronájem 
požádat. Na letošní letní prázdniny 

nepřišla žádná žádost o pronájem 
sálu,“ vyjádřila se však k této záleži-
tosti Táňa Kantorková.

V novém akademickém roce bude 
v sále Vesmír opět probíhat výuka 
studentů. Milovníci filmů nepřijdou ani 
o svá pravidelná filmová představení. 

Kino Kosmos

 Po 1. světové válce se moravsko-
ostravští sokoli rozhodli posílit svou 
finanční nezávislost a vybudovali no-
vé kino Kosmos, což je dnešní kino 
Vesmír. První veřejné promítání se 
zde uskutečnilo 25. prosince 1925. 
Sál byl víceúčelový, takže se v něm 
mohlo cvičit, bohatě vybavené jeviště 
umožňovalo pořádat divadelní hry 
a koncerty. Před jevištěm bylo dokon-
ce orchestřiště. 

Koncem šedesátých let minulého 
století proběhla rozsáhlá moderniza-
ce, díky které se kino stalo takzvaně 
širokoúhlé.

 (pb, na)

Vesmír o prázdninách zeje prázdnotou

Na začátku 90. let, kdy prudce pokle-
sl zájem o návštěvu biografu, bylo ki-
no Vesmír převedeno z vlastnictví 
města Ostravy Vysoké škole báňské-
-Technické univerzitě Ostra va. 
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Od listopadu loňského roku se 

v ulicích Moravské Ostravy a Pří-

vozu pravidelně pohybuje kropicí 

vůz, který kromě mytí vozovek plní 

řadu dalších funkcí důležitých pro 

udržování čistoty ve středu města.

Kropicí vůz používají Technické 
služby Moravská Ostrava a Přívoz, 
příspěvková organizace MOaP, ke 
středotlakému mytí vozovek v rámci 
celého městského obvodu. Při teplo-
tách 30 stupňů Celsia a výše pomocí 
ionizační trysky zvlhčuje ovzduší. 

Ve srovnání s jinými kropicími vozy 
je toto multifunkční zařízení asi o tře-
tinu menší, což mu umožňuje dostat 
se do úzkých uliček, jako je např. 
Veleslavínova, Tyršova, Přívozská. 

Pořízení kropicího vozu stálo 2 278 
tisíc Kč. Městský obvod přispěl milion 
sedm set tisíc korun, zbytek uhradily 
Technické služby MOaP. 

Multifunkční kropicí 

vůz snižuje prašnost

Vážení občané, 
rozhodnutím prezidenta republiky 

ze dne 1. července 2009 byly vyhlá-
šeny volby do Po slanecké sněmov-

ny Parlamentu Čes ké republiky, 
které proběhnou v pátek 9. října 

2009 od 14 hodin do 22 hodin 

a v sobotu 10. října 2009 od 8 ho-

din do 14 hodin. 

V souvislosti s distribucí hlasova-
cích lístků vás prosíme, abyste si 
zkontrolovali, zda máte správně ozna-
čeny poštovní schránky, abychom 
mohli zajistit řádné doručení hlasova-
cích lístků všem trvale přihlášeným 
občanům našeho městského obvodu. 

Občané, kteří se ve dnech voleb 
nebudou zdržovat v místě trvalého 
pobytu, mohou požádat o vydání vo-
ličského průkazu. Tento průkaz oprav-
ňuje voliče volit v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky, 
nebo v zahraničí na zastupitelském 
úřadu ČR. Voličské průkazy budou 

vydávány od 24. září 2009 na ohla-

šovně našeho úřadu v kanceláři 

č. 178. Občané si je mohou vyzved-

nout v pondělí a ve středu od 8.00 

do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00 

hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 

hod. a od 12.30 do 16.00 hod.

O voličský průkaz může volič požá-
dat i písemně, nejpozději však do 
2. října 2009. Písemná žádost musí 
být opatřena úředně ověřeným podpi-
sem. Žádat o vystavení voličského 
průkazu, ať písemně či osobně, může 
volič již nyní, respektive od vyhlášení 
voleb. Osobně je možné žádat o jeho 
vydání do 7. října 2009. Voličský prů-
kaz bude předán přímo voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem žadatele. Úřad 
na požádání voliči průkaz také zašle.

Předložení voličského průkazu 
a dokladu totožnosti opravňuje obča-
na, aby byl zapsán do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů v jakém-
koliv volebním okrsku, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku.

Podrobnější informace k vydávání 
voličských průkazů budou poskytnuty 
na telefonních číslech 599 442 118 
nebo 599 442 536.

Mgr. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy

K volbám do PS 

Parlamentu ČR
Z kaple sv. Alžběty se stává dominanta Husova sadu 

Prodejní prostory MM centra, 

které se nacházejí v samém centru 

pěší zóny Moravské Ostravy a jsou 

přístupné ze Zámecké ulice a z uli-

ce 28. října, prošly v minulých 

dnech zásadní rekonstrukcí. 

Co vše se v MM centru od 1. září 

mění? – Odpovídá Marcel Krá lík, 

manažer prodeje společnosti Mas-

ný průmysl Krásno. 

Rekonstrukcí se zásadně změní 
celkový design prodejny a současně 
také dojde k částečné změně v roz-
místění nabízeného sortimentu. Zá-
měrem je nejen na bídnout zákazní-
kům v centru Ostravy kvalitní maso 
a uzeniny, ale i plnohodnotný sorti-
ment potravin. Po 16 letech bylo nut-
né přistoupit i ke kompletní výměně 
chladicích pultů. Zá kazníci najdou ve 
zrekonstruovaných prostorách stejný 
sortiment masa a uzenin a díky zá-
sadní změně v zápultí i širší doplňko-
vý sortiment trvanlivých potravin. Del-
ší dobu jsme slýchávali od našich 
zákazníků požadavek na rozšíření 
mléč ného sortimentu, proto jsme 
zvětšili prostor, kde nabízíme mléčné 
výrobky. Stejně tak jsme rozšířili 
i prodej ní místo v pekárně, kde zá-
kazníci najdou rozpékané pečivo 
a pečivo od regionálních dodavatelů. 
Zásadní změnou prošel i prostor ovo-
ce a zeleniny.

MM centrum se rozšířilo, na mís-

tě, které jste získali, dřívější provo-

zovatel poskytoval kontroverzní 

občerstvovací služby. Jak těchto 

prostor využije vaše firma?

Tyto prostory jsme využili k přesu-
nu kavárny. Díky většímu prostoru 
v ní chceme nabídnout nejen kávu, 
čaj a cukrárenské výrobky, ale i mléč-
né koktejly, chlebíčky a pochoutkové 
saláty. To vše za ceny, na které jsou 
naši zákazníci zvyklí. 

Působíte na atraktivním místě, 

máte stálou a náročnou klientelu. 

Kon kurence však také neskládá 

ruce do klína. Jak chcete i v bu-

doucnu udržet zákazníky a získat 

nové?

Uvědomujeme si náročnost naše-
ho zákazníka, proto velmi lpíme na 
kvalitě, čerstvosti a tradici. Tyto naše 
pravidla budeme dále prohlubovat. 
Naším záměrem je nabídnout zákaz-
níkovi v Ostravě regionální výrobky, 
z toho důvodu jsme již před časem 
navázali spolupráci s našimi regionál-
ními obchodními partnery. 

Jak se vedení vaší firmy dívá na 

působení v centru Ostravy? Chcete 

tam expandovat? 

Další expanzi našich podnikových 
prodejen máme v plánu. Vše ale zále-
ží na místě a případném prostoru, 
kde by prodejna měla být. 

Jste v pronájmu v objektu, který 

je ve vlastnictví městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz. Jak jste 

spokojeni s podmínkami pronajíma-

tele a se vzájemnou komunikací?

Vztahy s městským obvodem Mo-
rav ská Ostrava bych shrnul do jedno-
ho slova – korektní. (inf)

MM centrum v novém kabátě nabízí rozšířený sortiment i služby

Až do podzimu bude probíhat 

obnova alžbětinské kapličky v Hu-

so vě sadu. Kaple získá zpět pů-

vodní štuky, kamenosochařské 

a kovářské prvky i kopii věžičky, 

která byla její ozdobou před více 

než sto lety.

Kaple byla postavena v pseudogo-
tickém slohu podle návrhu známého 
zdejšího stavitele Hanse Ulricha (ta-
ké posledního starosty Moravské 
Ostravy před vznikem Čes ko slo ven-
ska) v letech 1899–1900, a to na 
území, kde až do roku 1888 fungoval 
katolický hřbitov. Po jeho zrušení se 
obecní výbor města Moravská Os-
trava usnesl lokalitu postupně přemě-
nit na městský park a v rámci oslav 
50. výročí nastoupení císaře Františka 
Josefa I. na trůn vybudovat kapli. 
Obec tak rovněž uctila památku císa-
řovy manželky Alžběty (Sissi), která 
by la zavražděna 10. září 1898 v Že-
nevě italským anarchistou.

Ozdoby zmizely

Od doby svého vzniku byla kaple 
opravována pouze sporadicky. V prů-
běhu let byly také osekány nebo 
zcela odstraněny téměř všechny 
zdobné původní prvky kaple – štuky, 
fiály, věžičky atd. V loňském roce, kdy 
Mo rav ská Ostrava a Přívoz požádala 
statutární město, aby kapli svěřil 
městskému obvodu, již zcela zela 
prázdnotou a byla značně zchátralá. 
„Kromě odstraněných původních prv-
ků se zde projevila například vysoká 
vlhkost obvodového zdiva, vzlínající 
soli, je zničeno oplocení včetně zdě-
ných sloupů, které mají narušenou 
statiku, vstupní schody jsou zdevas-
tované,“ říká Roman Beránek ze spo-
lečnosti Ekofas, která kapli rekon-
struuje. 

Vzhledem k tomu, že se jedná 
o památkově-chráněný objekt, řídí se 
jeho oprava přísnými pravidly, mj. 
i závazným stanoviskem Útvaru hlav-
ního architekta Magistrátu města 
Ostravy. To určuje, za jakých podmí-
nek je rekonstrukce přípustná. 

„Odstraněním původních zdobných 
prvků se tato kaple stala nevýraznou. 
Do původní podoby ji dáváme přede-
vším na základě dobových fotografií, 
protože původní výkresová dokumen-
tace, která se dochovala, je hodně 
schematická. U některých prvků se 
postupovalo tak, že se vyhotovily 

vzorky, ty se umístily na kapličku 
a podle dobových fotografií se porov-
návalo, zda je to takhle správně,“ 
uvádí Roman Beránek ze společnosti 
Ekofas. 

Firma Ekofas musí zvládnout mno-
ho náročných stavebních operací, 
obnova si vyžaduje také odborné ře-
meslné práce kamenické, štukatér-
ské, kovářské a klempířské. „Velmi 
složité je například opravování tak-
zvané věžičky, to znamená zakonče-
ní celé věže. Tato věžička byla v tak 
špatném technickém stavu, včetně 
její vnitřní dřevěné konstrukce, že po 
konzultaci s Národním památkovým 
ústavem, investorem a projektantem 
se vyhotovila nová, víceméně kopie 
původní,“ říká Roman Beránek, který 
doufá, že rekonstrukce by mohla být 
v říjnu dokončena. 

Speciální materiály

Zajímavostí je, že k obnově objektu 
budou použity speciální, popřípadě 
tradiční materiály. „Jednak jde o spe-
ciální beton, jehož složení musí být 
takové, aby byl extrémně odolný vůči 
povětrnostním vlivům. Ten slouží 
k výrobě krabů, říms a podobně. Také 
použijeme dva druhy pískovců, a to 
šedý, takzvaný Godulský pískovec, 
a hořický pískovec. Musí se dodat 
kvalitní materiál, aby třeba na opravo-
vaných schodech nevznikla přírodní 
puklina. Podobně precizně postupuje 
i výrobce v Hořicích, který dohledá 
odpovídající suroviny. Na kamenné 
obložení soklu kapličky se použije 
obklad z Go dul ského pískovce, a to 
takovým způsobem, aby mezi lícem 

zdiva a tímto kamenným obkladem 
vznikla vzduchová mezera pro odvět-
rání soklové části zdiva,“ informuje 
Roman Berá nek. 

Na poddolovaném území

Kolem celého objektu povede oka-
pový chodník. Po jeho obvodu budou 
umístěna zemní svítidla pro nasvětle-
ní této výjimečné stavby. Počítá se 
také s terénními a sadovými úprava-
mi. V neposlední řadě rekonstrukci 
ovlivňuje skutečnost, že se kaple na-
chází na poddolovaném území. „Díky 
tomu neplatí rovnítko, které je typické 
pro novostavby, a to, že všechno by 
mělo být vodorovné a svislé. Před 
sejmutím starých omítek jsme pro-
vedli za přítomnosti památkářů určitá 
označení stávajících profilací omítek, 
a vyšlo najevo, že mnohé prvky ne-
jsou vodorovné. Zástupci památkové-

ho ústavu posléze odsouhlasili, aby-
chom při rekonstrukci vycházeli z to-
ho stavu, v jakém byl objekt zacho-
ván,“ konstatuje Roman Be rá nek, 
a na závěr dodává: „Naše snaha je 
taková, aby zrekonstruovaná podoba 
vypadala úplně stejně jako originální 
stavba a kaplička se stala dominan-
tou Husova sadu“. 

Městský obvod v současné době 
zjišťuje, jaké bylo původní využití 
a vybavení kapličky. Podle dokumen-
tů dochovaných v Archivu města Os-
tra vy byla kaple sv. Alžběty vysvěce-
na 18. srpna 1900, v den 70. naroze-
nin císaře. O původním mobiliáři za-
tím víme pouze to, že v kapli byl 
umístěn oltář, o který se zasloužil 
obchodník a měšťan Julius Stalmach 
a podle farní kroniky na výzdobu také 
přispěli „ostrostřelci z vinárny Vin cen-
ce Poppa“. (pb, lk)

Teprve srovnáním původního nákresu a stavu kaple sv. Alžběty před opravou vyniká, jak obtížná je rekonstrukce této 
kulturní památky.

Na administrativním objektu 

„RED HOUSE“ v Moravské Ostravě 

na ulici 28. října (torzo stavby býva-

lého KV KSČ, ironicky tehdy nazý-

vané „Bílý dům“) budou až do lis-

topadu probíhat sanační práce. Ze 

střechy byly demontovány ocelové 

krokve, v  jednotlivých patrech je 

instalováno zabezpečovací lešení.

Podle oznámení společnosti RED 
HOUSE DEVELOPMENT a.s., na 
sanaci „plynule naváží stavební práce 
dostavby objektu“.

Společnost, která od města Ostravy 

rozestavěný objekt spolu s přilehlými 
pozemky zakoupila v loňském roce 
(53 mil. Kč), má platné původní sta-
vební povolení z listopadu 1987 
a  po volení o změně stavby z května 
2006. To předpokládá vybudování de-
sítek oddělených malých kanceláří 
na každém patře budovy, které měly 
sloužit autoškolám, městské policii, 
pojišťovnám a úseku správních čin-
ností magistrátu.

Nový vlastník chce objekt využít pro 
administrativní účely, předpokládá, že 
se tak stane za dva roky. (da)

Červený dům: jen sanace

Kropicí vůz zkvalitní ovzduší pro oby-
vatele centra i jeho návštěvníky. 

Rekonstruované prostory MM centra.  

V r. 1993 byl privatizován ma so-

kombinát ve Va laš ském Me zi říčí 

a od 1. 1. 1994 nesl název Mas ný 

průmysl – Krás  no, 

spol. s r. o. Od 

1. 1. 2004 nese 

společnost název 

MP Krás no, a.s. Bě hem k r á t -

ké doby se z této malé společ-

nosti stal moderní podnik, který 

zaujal místo mezi 5 největšími 

českými výrobci masa a mas-

ných výrobků. V minulém roce 

MP Krásno, a.s., investovalo do 

oddělené části výrobních pro-

stor bývalého Ma so kom bi nátu 

v Ostravě-Mar  ti no vě. Dne 30. 8. 

2008 tam byla zahájena výroba 

trvanlivých salámů.



Území táhnoucí se od Divadla 

Antonína Dvořáka až po někdejší 

Farskou zahradu za kostelem sva-

tého Václava se jmenuje Černá lou-

ka. Je chápáno jako synonymum 

staré Ostravy, kde černá barva by-

la dána uhlím, kouřem, popílkem 

a sa zemi. 

Nicméně jiná teorie tvrdí, že louka 
dostala jméno od svinského trhu, kde 
se prodávala prasata. V roce 1831 
ovšem neměl tento – v té době ještě 
nevyšlechtěný – dobytek světlou bar-
vu, ale černou. Ostatně i dnes se říká 
divokým prasatům černá zvěř. V do-
bě největší slávy, tedy v roce 1834, 
se v těchto místech prodávalo ročně 
až osmdesát tisíc kusů dobytka. 

Od roku 1870 se na území Černé 
louky začaly ukládat výpěrky z kok-
soven Centrálka a Karolina. Haldo-
vina se vyvážela po úzkokolejné drá-
ze, vozíky tahali koníci, později malá 
parní lokomotiva. Když haldovina do-
sahovala v roce 1911 výše dvacet pět 

metrů, byla k výsypu odpadu použí-
vána lanovka. 

Halda zabírala pět hektarů a saha-
la až k plotu Strassmannova pivova-
ru, tedy pár desítek metrů od hlavní-
ho náměstí. Ostravané jí dali dva ná-
zvy: Divadelní halda anebo Ostravské 
Alpy. 

Černá louka byla nejohyzdnějším 
a nejšpinavějším místem města. Te-
prve koncem první světové války od-
hlasovala městská rada Moravské Os-
travy zákaz vyvážet hlušinu na Černou 
louku. Pro zkrášlení této části města 
bylo navrženo osázet umělý kopec 
akáty. Ujaly se jen ty na okraji, které 
pak sloužily jako úkryt milenců, a ještě 
později zlodějům, kteří odtud v noci 
přepadávali návštěvníky divadla. Pak 
nějaký podnikavec instaloval na haldě 
horskou dráhu s názvem Tivoli. Byla 
velmi populární, ačkoliv každý účast-
ník atrakce skončil umouněný.

V roce 1935 se situace radikálně 
změnila, Československé státní drá-
hy začaly stavět nové železnice, ty 
stávající pak zdvojovat. Propustná 
haldovina byla k tomuto účelu ideální. 
Našlo zde zaměstnání padesát dělní-
ků, kteří dokázali denně naložit na 
vagony až čtyři tisíce tun (!) haldovi-
ny. Do konce příštího roku zmizela 
halda úplně. 
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Posláním městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz jako registro-
vaného poskytovatele sociálních slu-
žeb je formou terénní pečovatelské 
služby zajistit potřebnou pomoc se-
niorům a zdravotně postiženým oso-
bám, které se ocitly v nepříznivé so-
ciální situaci při zvládání péče o vlast-
ní osobu a domácnost. Městský ob-
vod poskytuje pečovatelskou službu 
v roz sahu svých možností definova-
ných v „Nabídce poskytovaných úko-
nů pečovatelské služby“ tak, aby 
služba byla poskytována podle indivi-
duálních potřeb osob, v jejich zájmu 
a v náležité kvalitě.

Od roku 2007, kdy vstoupil v plat-
nost zákon č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách, je uživatelům pečova-
telské služby přidělován tzv. „klíčový 

pracovník“. Je to pracovník v so-

ciálních službách (bývalý název 

pro pečovatelku), který s uživate-

lem plánuje a průběžně hodnotí 

poskytování pečovatelské služby. 
Cílem klíčového pracovníka je pomo-
ci uživateli pečovatelské služby v úko-
nech, které již sám nezvládá, ale zá-
roveň dává uživateli příležitost, aby 
se sám aktivně zapojil do provádě-
ných úkonů. Učí uživatele pečovatel-
ské služby zvládat péči o svou osobu 
tak, aby nebyl na poskytování pečo-
vatelské služby závislý. Posiluje v uži-
vateli vědomí, že sám rozhoduje, 
v jaké míře mu bude služba poskyto-
vána a pokud se jeho stav zlepší, 
může poskytování služby ukončit. 

Doba poskytování 

pečovatelské služby: 

Domácnosti uživatelů mimo DPS: 

pondělí–pátek: 7.00–19.00, sobota, 
ne děle a svátky: 7.00–15.30 hod.

Dům s pečovatelskou službou 

na ul. Gajdošova 39: pondělí–pátek: 
7.00–19.00, sobota, neděle a svátky: 
7.00–15.30 hod.

Dům s pečovatelskou službou 

na ul. Dobrovského 53: pondělí–pá-
tek: 7.00–15.30 hod.

Kontaktní adresy: 
Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí 

oddělení péče o ob čany, Úřad měst-
ského obvodu, Sokolská tř. 28, 2. p., 
kancelář č. 214, tel.: 599 443 281.

Mgr. Renáta Kunzová, sociální pra-
covnice, Úřad městského obvodu, 
Sokolská tř. 28, 2. p., kancelář č. 209, 
tel.: 599 443 503, 724 368 225.

Jana Klárová, sociální pracovnice, 
Dům s pečovatelskou službou, ul. 
Gaj došova 39, tel.: 599 455 211, 724 
368 224.

Jana Klárová 

sociální pracovník

Černá louka: světlá 

budoucnost teprve čeká 

Haldy na Černé louce jako zábavní park Tivoli v době 1. republiky.

Náš městský obvod srdečně zve 

seniory městského obvodu na Den 

seniorů v pon dělí 5. října ve 14.00 

hodin a v úterý 6. října ve 14.00 

hodin v Klubu Par ník, Sokolská 

třída 26, Moravská Ostrava.

Připraven je pestrý kulturní pro-
gram, jehož součástí bude drobné 
pohoštění a dárek. K dispozici budou 
letáčky s informacemi o nabídce so-
ciál ních služeb.

Svými rukodělnými výrobky, které 
bude možné také zakoupit, se před-
staví členové klubu seniorů při domě 
s pečovatelskou službou na ulici Gaj-
došova. 

Vstupenky na akci jsou zdarma 

a lze je vyzvednout od 16. září 

na Úřadu městského obvodu Mo-

rav ská Ostrava a Přívoz, odboru 

sociálních věcí, oddělení péče 

o občany, v kanceláři č. 206.

Organizaci akce zajišťuje odbor so-
ciálních věcí. (osv)

Pozvánka 

na Den seniorů

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 

13A, příspěvková organizace, uspěla 

se svou grantovou žádostí v progra-

mu vyhlášeném Regionálním ope-

račním programem Moravskoslezsko 

s projektem Multimediální jazykové 

učebny. 

Vedení základní školy se rozhodlo 
vybudovat ve svých prostorách multi-
mediální jazykovou učebnu, která bu-
de sloužit k výuce cizích jazyků. 
Učebna se skládá ze dvou částí a pa-
tří mezi 5 pracovišť tohoto druhu 
v republice. V první z nich je umístě-
na digitální jazyková laboratoř, inter-

aktivní tabule, bílá tabule na horizon-
tálním posuvu, vizualizér, datový pro-
jektor a videokonferenční jednotka. 
Druhá část je vybavena kobercem, 
nízkými lavičkami, nástěnnými mag-
netickými tabulemi a různými meto-
dickými pomůckami pro výuku cizích 
jazyků. 

Vybudováním digitální jazykové la-
boratoře chceme zvýšit efektivitu výu-
ky cizích jazyků ve škole. Učebna 
umožní žákům rozvíjet základní do-
vednosti – čtení, psaní, poslech 
a především komunikaci. Studenti 
budou mít možnost mluvit několika-
násobně více než při běžných hodi-
nách bez laboratoře. Učitelům umož-
ní jazyková laboratoř diferenciaci výu-
ky, zadávání rozdílně náročných úko-
lů a materiálů podle individuálních 
potřeb žáků s okamžitou možností 
kontroly a zpětné vazby. Systém po-
může řešit jak zapojení žáků se spe-
cifickými poruchami učení, tak za-
městnání žáků nadaných, kteří vyža-
dují náročnější úkoly. 

Zadní část multimediální jazykové 

učebny, která je neformálně zařízena 
(koberce, lavičky), bude sloužit ke 
kontaktní výuce cizího jazyka. Žáci 
zde budou moci spolužákům předvá-
dět rozhovory nacvičené prostřednic-
tvím digitální jazykové laboratoře, 
budou zde moci zpívat, recitovat, 
provádět dramatizaci textů a pracovat 
s učebními pomůckami určenými pro 
výuku cizích jazyků. 

Slavnostní otevření multimediální 
jazykové učebny proběhlo v úterý 
1. září za účasti starosty Městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
ing. Miroslava Svozila, místostarosty 
Tomáše Kuřece a dalších hostů. Mezi 
nimi byli také zástupci Ostravské uni-
verzity, kteří jsou partnerem základní 
školy a budou se v letošním roce 
účastnit vzdělávacích programů 

a metodicky se podílet na výuce ci-
zích jazyků ve škole. Účastníci slav-
nostního otevření multimediální jazy-
kové učebny si měli možnost na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak učebna 
funguje.

Mgr. Jan Veselý

ředitel školy

Nová multimediální jazyková učebna na ZŠ Gen. Píky

Základní a mateřská škola Os tr-

či lova 1 v Moravské Ostravě se 

stala svou bilingvní (dvojjazyčnou) 

částí (Ostrčilova International 

School) v červnu 2009 členem Ra-

dy mezinárodních škol (CIS – 

Coun cil of International Schools) 

se sídlem ve Španělsku. 

Členství umožní škole používat 
standardní mezinárodní curriculum, 
včetně celosvětově uznávaného sy-
stému hodnocení. Školu opravňuje ta-
ké k využití služeb, jako jsou například 
pomoc v procesu získávání akreditací, 
pomoc při náboru učitelů, konzultace 
o řízení školy, odborné semináře. 
„Škola dlouhodobě usiluje o kvalitu 
vzdělávání a členství v CIS se stává 
naší významnou přidanou hodnotou,“ 
říká ředitelka školy Dag mar Dluhošová. 

„Našim žákům navíc umožní studium 
v síti škol na celém světě.“

ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 je první státní 
školou v České republice, která zís-
kala členství v CIS. „Úspěchu školy si 
velmi vážím a oceňuji úsilí, které celý 
pedagogický sbor kvalitě výuky věnu-
je,“ uvedl Miroslav Svozil, starosta 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. „I tato škola zvyšuje prestiž 
našeho městského obvodu a Ostravy 
vůbec.“ 

Členy CIS je 600 škol a 450 fakult 
a univerzit celého světa. Ostrčilova 
International School nabízí dvojjazyč-
né vzdělávání (česky, anglicky) dě-
tem všech národností ve věku od 
3 do 15 let. V současné době ji na-
vštěvuje 92 žáků v mateřské škole 
a 117 žáků v základní škole. (lk)

ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 členem 

Rady mezinárodních škol

Lidé si dlouho  nemohli na prázdné 
místo zvyknout. Za druhé světové 
války a ještě nějaký čas po ní tam 
stávaly kolotoče, lunaparky a cirkusy.

Na přelomu 50. a 60 let 20. stol. 
zde vyrostlo výstaviště s pěknými pa-
vilony, po roce 1990 se dřívější využi-
tí ukázalo jako naprosto neperspek-
tivní. Lepší – možná – budoucnost 
Černou louku teprve čeká. (na)

Otázka pro soutěžící: Ve kterém 

roce byla odstraněna halda na 

Černé louce? Od pověď zašlete 
do 20. září.

Odpovědi je možné zasílat buď 
prostřednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semně (stačí i korespondenční lístek 
či pohlednice) na adresu: Morav sko-

slez ské nakladatelství, Česko bratr-

ská 19, 702 00 Ostrava. 
Vážení čtenáři, soutěž Naše Os tra-

va, určená seniorům, po roce končí. 
Vylosovaní výherci budou pozváni na 
Den seniorů (viz pozvánka na této 
straně), kde obdrží tři peněžité výhry 
ve výši 2 000 Kč.

Dva peněžité dary 

jdou na Novojičínsko

Dvacet tisíc korun poskytne 

městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz obci Jeseník nad Odrou 

na Novojičínsku na odstranění 

škod po povodních. Rozhodla 

o tom rada městského obvodu na 

mimořádném zasedání 4. 8. 2009. 

Letošní červnové povodně na No-
vojičínsku a osudy tamních lidí nene-
chaly lhostejnými seniory z domu 
s pe čovatelskou službou na ul. Gaj-
došova v našem obvodě. Rozhodli se 
jednat rychle, proto mezi sebou uspo-
řádali finanční sbírku. Chtěli pomoci 
konkrétním lidem, využili proto rady 
Českého červeného kříže a finanční 

dar ve výši sedm tisíc korun po po-

radě s tamějším starostou osobně 

předali v Novém Jičíně-Žilině dvě-

ma rodinám, které byly povodněmi 

nejvíce postiženy. Když se totiž přes 
jejich domky prohnal blízký potok, při-
šly prakticky o veškeré zařízení a vy-
bavení bytu, ale i další majetek. Jejich 
domácnosti jsou v sou časné době 
zcela neobyvatelné. Prá ce na opra-
vách jsou o to náročnější, že se jedná 
o rodiny s malými dětmi. (kl) 

 Předvolební „Kulatý stůl“ seniorů 
a zdravotně postižených se uskuteční 
9. září v 15 hod. v zasedací síni 
Krajského úřadu – hejtmanství na tř. 
28. října v Moravské Ostravě. Zájemci 
jsou srdečně zváni, přítomni budou 
i kandidáti politických stran na volby 
do poslanecké sněmovny.

 Regionální pracoviště Rady senio-
rů na Ostrčilově ulici 4, Mor. Ostrava, 
věžový dům, 5. patro, dveře 520, tel. 
599 445 532 – bezplatná poradna ve 
věcech sociálních, právních a byto-
vých, slevy při pojišťování, dodávkách 
elektřiny a plynu. Pomoc při vyřizová-
ní žádostí „Zelená úsporám“.

 Pozvánka na Den otevřených dveří 
pro seniory do Ostravského muzea. 
Sobota 26. září od 9 do 13 hod. Za-
jištěna je komentovaná prohlídka ex-
pozic. Uskuteční se u příležitosti Me-
zi ná rodního dne seniorů. 


