
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz a statutárního města Ostrava



Oceněné snímky

V pondělí 11. listopadu byli oceně-
ni účastníci fotografické soutěže 
vyhlášené obvodem Moravská Os-
trava a Přívoz. Do soutěže zamě-
řené na zachycení života lidí v ob-
vodu během čtyř ročních období 
bylo přihlášeno celkem 76 snímků. 
„Na všech snímcích je vidět blízký 
vztah autorů k Ostravě. To považuji 
za nejcennější devizu těchto foto-
grafií, jež mají velkou reportážní, 
uměleckou i historickou hodnotu. 
Děkuji všem, kteří nám ukázali náš 
obvod i město pohledem svých očí,“ 
řekl starosta Jiří Havlíček. Miloš Po-
lášek, zakladatel ateliéru fotografie 
na katedře výtvarné tvorby Ostrav-
ské univerzity a zároveň předseda 
hodnoticí komise, prohlásil, že si 
váží kultivovanosti autorů a nápadů 
i emocí, které vložili do svých prací. 
Ocenil také fakt, že vedení obvodu 

dává soutěži každoročně dostateč-
ný prostor. 

První místo patří Arnoštu Bikovi, 
který odbornou porotu přesvědčil 
svými snímky Hradčany!!! (foto vle-
vo) navečer a Oblíbený pohled nos-
talgika, jejichž ústředním motivem 
jsou ostravské vysoké pece. „Je to 
moje srdeční záležitost a nejoblíbe-
nější téma, stálý motiv, který fotím 
v různých ročních obdobích, často  
v podvečer nebo v noci,“ přiznal 
oceněný autor, kterého vítězství 
v soutěži příjemně překvapilo. Kou-
sek od místa, kde fotí, Arnošt Bik 
také bydlí, takže na monumentální 
panorama má krásný výhled.

Pro Janu Kaňokovou je focení 
velkým koníčkem. Soutěže, o níž se 
dozvěděla ze zpravodaje Centrum, 
se však zúčastnila poprvé. Stříbrem 
oceněný snímek, jenž zveřejňujeme 
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INFORMUJEME ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD

ZOOM - zachyceno objektivem

2. místo Který Lukáš vyhraje?  3. místo Ikarus v zimě   3. místo Jarní osvícená radnice     4. místo Podzim v Komenského sadech  

v rubrice ZOOM společně s fotogra-
fiemi na třetím a čtvrtém místě, s ná-
zvem Který Lukáš vyhraje? pořídila 
na soutěži, na které zápolil její syn. 
„Toho jsem na snímku sice nezachy-
tila, ale měla jsem pocit, že fotka má 
pěknou atmosféru. Syn na stupních 
vítězů nestál, takže jsem ráda, že se 
umístila alespoň fotka.“ 

Oceněné snímky, které se umís-
tily na třetím a čtvrtém místě fo-
tografické soutěže, se zaměřily 
na centrum města a nejbližší okolí. 
Podívejte se na obvod očima „bron-
zového“ Zdeňka Kamrly a Romana 
Jaroše, jenž se s fotografií nazva-
nou Podzim v Komenského sadech 
umístil na čtvrtém místě. Autora 
zaujalo zajímavé světlo, a protože 
s sebou neustále nosí fotoaparát, 
nezaváhal a podzim roku 2012 za-
znamenal.                                              (gl)

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ
Arbesova  1062/15  3+1
Hlučínská 120/18  3+1 
Jílová   3+1, 2+1, 1+1
Karolíny Světlé 210/13  1+1, 2+1
Maroldova 2992/3  2 × 3+1
Macharova 1035/21  2+1
Na Můstku 1068/2   1+1, 4+1
Na Můstku 6, 8  3 × 1+1
Na Fifejdách 1559/1  1+1
Nádražní 1265/24  3+1
Orebitská 191/23  1+1
Orebitská 192/25  3 × 1+1
Palackého   1+1, 2+1
Sládkova 373/6  1+1
Šafaříkova 286/12  1+1, 2+1
Spodní 2151/24  2+1
Trocnovská 998/25  3+1
U Tiskárny 587/6  2+1
Úprkova 75/11  2+1, 1+1
Valchařská 2042/6  2+1
Zákrejsova  1065/10  2+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

Varenská 2931/28, 1+1  
38,57 m²

Rozmístění kontejnerů 
od 2. do 3. 12.
Dr. Malého 25, Dr. Malého 45, Dr. Malého 59, 
Válcovní 30, Hornických učňů 1, Hornických 
učňů 11, Hornická 78, Chocholouškova 14-15, 
Na Jízdárně 19, Na Jízdárně 24, Na Široké 16, 
Na Široké 25-27
od 3. do 4. 12.
Na Široké 8, P. Křičky 1, P. Křičky 10, P. Křičky 
15,  P. Křičky 18, P. Křičky 19-21, P. Křičky 23, 
Nedbalova 10, Nedbalova 20, Nedbalova 28, 
Nedbalova 38, Výstavní 45
od 4. do 5. 12.
Zelená 55, Zelená 61, Zelená 26, Zelená 31, Ze-
lená 47, Zelená 39, Vítkovická 6, Šalamounská 
4, Sportovní 14, Sportovní 26,  Výstavní  23, 
Vítkovická 14-16
od 5. do 6. 12.
Ahepjukova 3, Ahepjukova 4, Ahepjukova 19, 
Gen. Janouška 3, Gen. Janouška 10, Lechowi-
czova 19,  Gen. Píky 1B, Josefa Brabce 1, Josefa 
Brabce 25-27, Josefa Brabce 43-45, Gen. Píky 
16, Gen. Píky 28
od 9. do 10. 12.
Sládkova 16, Varenská 26-28, Hornopolní 43, 
Varenská 6, Varenská 16, Sládkova 16, J. Brab-
ce 13, Gen. Píky 17, O. Motyky 3-5, Ostrčilo- 
va 17.                                                                      (OIMH)

Měníme Ostravu 
Do konce září mohla veřejnost posílat 
své návrhy na místa v Ostravě, která by si 
přála změnit k lepšímu a zvelebit tak své 
město k lepšímu životu. Tuto možnost 
veřejnosti přinesl projekt Městské Zása-
hy Ostrava 2013, který probíhá pod hla-
vičkou Multižánrového centra Cooltour. 
V úterý 10. prosince právě zde proběhne 
vernisáž velkoformátových panelů s nej-
zajímavějšími návrhy, výstava pak potr-
vá do 31. ledna 2014. Následně se pře-
sune do vstupní haly Magistrátu města 
Ostravy, kde bude probíhat od 3. do 28. 
února 2014. Návštěvníci vernisáže a vý-
stav se mohou těšit také na přednášky 
jednotlivých autorů návrhů. Podrobnos-
ti na www.mestskezasahyostrava.cz

Mateřinka  
v novém
V měsíci září byl úspěšně dokončen 
projekt MŠ Poděbradova 19 – oprava 
oken, který spočíval v kompletní vý-
měně veškerých truhlářských výplní 
otvorů (oken, balkonových a ven-
kovních dveří) a v celkové opravě 
stávajících vstupních dveří kulturní 
památky nacházející se v Městské pa-
mátkové zóně Moravská Ostrava. Pro-
jekt byl zpracován podle požadavků 
příslušných orgánů státní památkové 
péče a zmíněná kulturní památka je 
opatřena replikami původních oken, 
včetně klik a kování. Celkové náklady 
dosáhly 3,3 mil. Kč. Z rozpočtu měs-
ta Ostravy byla pro tento projekt po-
skytnuta neinvestiční dotace na ob-
novu a zachování kulturní památky 
ve výši 805 tisíc Kč.

Vánoční jarmark  
Dveře tříd ZŠ Ostrčilova se pro budou-
cí prvňáčky a jejich rodiče, ale také pro 
širší veřejnost otevřou dne 10. prosin-
ce. Od 8 do 11 hodin mohou všichni 
nahlédnout do výuky, prohlédnout si 
školu a výukové materiály. V odpoled-
ních hodinách od 14 do 16.30 hodin se 
uskuteční vánoční jarmark s koleda-
mi, ochutnávkou dobrot a tvořivými 
dílnami. Po celou dobu budou k dis-
pozici zástupci ředitele pro 1. stupeň 
a bilingvní třídy 1. i 2. stupně, kteří 
případným zájemcům poskytnou in-
formace o výuce ve škole.                                                                                 

Žáci a senioři 
Žáci ZŠ Ostrava, Matiční 5, navázali 
úzskou spolupráci s Domovem pro se-
niory Kamenec. Koncem října navští-
vili žáci pátého ročníku tento domov 
a prožili s babičkami a dědečky velmi 
zábavné dopoledne, kdy společně 
řešili znalostní kvízy o Ostravě, plnili 
úkoly pro trénování paměti a vyrábě-
li keramické výrobky. Pro obě strany 
bylo toto setkání velmi příjemné. 
Všichni se již těší na prosinec, kdy bu-
dou společně vyrábět vánoční před-
měty, připravovat vánoční jarmark 
a povídat si o vánočních zvycích.

Malí fyzikové 
V říjnu proběhla na 1. stupni ZŠ Ostr-
čilova první část celoročního projektu 
Rok vědy a techniky. V projektovém 
dni na téma Malý fyzik se děti pro-
střednictvím experimentů seznamo-
valy s fyzikálními jevy jako jsou pohyb 
těles, gravitace, teplo, zvuk, světlo,  
magnetismus, elektřina. Některým 
náročnějším experimentům přihlíže-
ly, ty jednodušší si mohly vyzkoušet 
samy nebo ve skupinách.  Výsledky 
bádání si zaznamenávaly slovem či 
ilustrací. Tento způsob vyučování 
shledali žáci velmi zábavným a už 
nyní se těší na pokračování projektu, 
tentokrát na téma Malý chemik.

Nová parkovací místa
Městský obvod se dlouhodobě snaží ře-
šit neutěšenou situaci nedostatku par-
kovacích míst v oblasti Fifejdy II.  Zva-
žujeme zřízení parkovací zóny v této 
oblasti, proto se v první fázi snažíme 
dělat proaktivní kroky, to znamená 

zřídit nová parkovací místa a taky in-
tenzivně komunikovat s významnými 
zaměstnavateli okolních kancelářských 
objektů, jejichž zaměstnanci zejména 
během pracovního týdne využívají par-
koviště na sídlišti. Jednomu z nich jsme 

nabídli pozemek vhodný k parkování 
za symbolickou cenu, bohužel zatím 
nedošlo k dohodě.

Ještě v letošním roce budou vy-
tvořena nová parkovací místa v ulici 
Hornopolní, cílem je snížení zatížení 
v blízkých ulicích, zejména v ulicích 
J. Brabce a Gen. Píky. Zúžením části 
čtyřproudové komunikace Hornopolní 
do dvou jízdních pruhů tak vznikne ješ-
tě letos zhruba 50 nových parkovacích 
stání.

V jarních měsících letošního roku 
jsme provedli monitoring všech mož-
ných proluk sídliště Fifejdy II s cílem 
zřídit nová parkovací místa a nechali 
jsme zpracovat projekty na jejich vý-
stavbu. V příštím roce tak budeme 
moci zajistit výstavbu velkého parko-
viště v ul. Gen. Píky, kde včetně dopl-
nění příčných stání v rámci 2. etapy 
regenerace sídliště Fifejdy II. vznikne 
až 80 nových stání. Dále v ulici Le-
chowiczově bude 42 nových parko-
vacích míst, v ul. J. Brabce rovněž 42 
stání. Vzniknou i menší parkoviště 
v ul. Gen. Janouška, kde na stávající 
částečně zpevněné ploše bude vytvo-
řeno 24 parkovacích míst, v ulici Ahe-
pjukově 17 nových míst, v ul. Oskara 
Motyky 16 nových stání a ve vnitro-
bloku Ahepjukova dalších 8 nových 
parkovacích stání.

Dalibor Mouka, místostarosta





4                                                                                      VOLNÝ ČAS Prosinec 2013

•  Měsíční zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  •  Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava  •  Reg. č. MK ČR E 12817 – PP.  •  Číslo 12/2013  •  vyšlo: 1. 12. 2013
•  Předseda redakční rady: starosta městského obvodu Jiří Havlíček  •  Redakce:  Litera, literatky@literatky.cz  • Foto: Adolf Horsinka •  Vydavatelské služby: MAFRA a.s. 
•  Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová  •  Rozšiřuje: Česká pošta  •  Bezplatné

nepřehlédněte

Ostrava se stala evropským městem 
sportu pro rok 2014. Oficiální titul 
a vlajku si v Bruselu převzali zástup-
ci města ve středu 6. prosince. O dva 
dny později pak na oslavu tohoto 
vítězství vyběhly do ulic dvě skupi-
ny štafetových běžců. Ti symbolicky 
proběhli všemi třiadvaceti ostrav-
skými obvody. Odstartovali ráno v 8 
hodin v Porubě, po celou dobu nesli 
listinu s erby jednotlivých městských 
obvodů, kam starostové napsali svá 
poselství či přání Ostravě do roku 
2014, do roku sportu. V 15.30 hodin 
se obě skupiny běžců sešly na Proke-
šově náměstí, kde z jejich rukou pře-
vzali tubusy s pamětními zápisy ná-
městek primátora Martin Štěpánek  
a starosta centrálního ostravského 
obvodu Jiří Havlíček.

Ostrava - město sportu 2014 

BlAhOpřeJeMe JUBIlAntŮM nAŠehO OBVOdU

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

Věra Bezděková, Bohumír Černín, Květoslava Dvořáková, Vítězslava 
Hejzlarová, Vlasta Knězková, Zdenka Knyblová, Anna Konečná, Jiřina 
Králová, Zdenka Moslerová, Emilie Němcová, Ludmila Potyková, 
Jaroslava Pozdíšková, Bohuslav Radimec, Matylda Sobotíková, Jiřina 
Staňková, Jaroslav Volf 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH 
PROSTOR
Ahepjukova 2788/2 – 58,73 m²
Chelčického 649/10 – 112,12 m²
Chelčického 693/7 – 95,36 m²
Jurečkova 490/3 – 53,87 m²
Macharova 945/9 – 66 m²
Na Jízdárně 2895/18 – 71,25 m²
Na Jízdárně 2895/18 –  8,40 m²
Nádražní 1110/44 – 156,25 m²
Nádražní 542/148 – 54,44 m²
Nádražní 996/195 – 83,90 m² a 112,7 m² 
nám. Republiky 1562/1 – 103,24 m² 
Poštovní 2 × garáž – 13,44 a 20,05 m²
Pobialova 1432/23 – 60,9 m² 
Reální 1859/4 – 45,98 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
Střední 1831/1 – 219,83 m²  
Střelniční 10/1 – 129 a 103,28 m² 
Českobratrská 1805/32 - 66,50 m² 
Dobrovského 490/6 – 69,55 m² 
Výstavní 2593/1 – 149,29 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 – 219,81 m²
stánek na ul. Varenská  
– v parku Milady Horákové – 50,4 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

bistro v polyfunkčním objektu s věží 
u hlavního nádraží v Ostravě, 

Nádražní ul. – 16,49 m2

Vánoční řetěz 
pro Afriku  

Základní školy Ostrčilova a Nádražní 
117 se každá zvlášť připojily k pro-
jektu Vánoční řetěz pro Afriku, který 
probíhá v průběhu listopadu a pro-
since. Cílem je vytvořit co nejdelší  
originální vánoční řetěz s motivy 
Afriky a cyklistiky, přičemž  forma 
pomoci spočívá v tom, že se vybírá 
startovné ve výši  30 korun za jeden 
článek řetězu. Ten musí být vyro-
ben z papíru a jeho rozměry nesmí 
překročit 20 x 20 cm. Na bočních 
stranách musí být očka pro propo-
jení s dalšími články. Vybrané pení-
ze společnost Kola pro Afriku, která 
shromažďuje po celé naší republice 
nepotřebná kola od různých dárců, 
použije na dopravu těchto kol do Af-
riky. Kola znamenají pro africké 
děti mnohdy jediný způsob, jak se 
mohou dostat do mnoha kilometrů 
vzdálené školy. 

Zdravé děti 
V rámci vzdělávacího okruhu Zdra-
vý způsob života se uskutečnil 
v září pro děti MŠ Ostrava, Blaho-
slavova 6, Výchovný a preventivní 
program zaměřený na zdravou vý-
živu a pohyb u malých dětí, s vý-
živovou poradkyní z Organizace 
STOB (Stop obezitě), Šárkou An-
dělovou. Děti se zábavnou formou 
a přímým vtažením do děje pohád-
ky, kterou vyprávěl známý ostrav-
ský herec, Tomáš Jirman, dozvědě-
ly mnoho zajímavých a poučných 
informací. Hodně toho samy vě-
děly a dokázaly správně reagovat. 
Za odměnu dostaly proto leporelo 
s pohádkou a prostírání s tématem 
zdravé výživy. Kromě toho si děti 
řádně protáhly tělo i při podzimní 
sportovní DĚTIÁDĚ v rámci dne 
zdraví ve školce.

Pop 
Academy 
bilancuje
Pop Academy, nebo také škola po-
pulární hudby, vstoupila úspěšně 
do druhého školního roku svého 
působení v Ostravě. „V loňském 
roce se nám podařilo uskutečnit té-
měř 30 akcí, velkou část z nich pro 
městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz, několik výročních kon-
certů za účasti známých osobnos-
tí, jako je například naše patronka 
paní Věra Špinarová, a spolupraco-
vali jsme také s festivalem Outdoo-
rová Ostrava. Pevně doufám, že rok 
2014 bude ještě nabitější a naši stu-
denti se opravdu jen tak nezastaví. 
Už teď můžu slíbit nový muzikál 
Čaroděj ze země Oz, polsko-český 
jazzový festival ve spolupráci s CKV 
a Jazzovým institutem v Katowicích 
Jazz Academy a třeba vánoční kon-
cert nejen se živou kapelou, ale také 
se smyčcovým kvartetem,“ pro-
zradila ředitelka Petra Kubecová. 
„Chtěla bych také zmínit úspěchy 
našich studentů. Tři z nich byli letos 
přijati na Konzervatoř a VOŠ Jaro-
slava Ježka na muzikálový, jazzový 
a populární zpěv,“ dodala. Pop Aca-
demy sídlí nad hudebním klubem 
Parník a hlásit se můžete i během 
školního roku. Více na www.popa-
cademy.cz. 

-red-

Také starosta centrálního obvodu Jiří Havlíček zapsal do pamětního listu poselství 
Ostravě do roku 2014.

Muzikál rebelové nafotila Lenka Macurová.

ZAJÍMAVOStI

Úspěšné gymnastky 
Tři zlaté, pět stříbrných a tři bronzové 
medaile vybojovaly gymnastky TJ So-
kol Moravská Ostrava v říjnovém pře-
boru ČOS pro Moravu, v jehož rámci 
celkem 52 závodnic bojovalo v pěti 
kategoriích. Zlatou medaili získala 
Eliška Písková v kategorii začínajících, 
dále Barbora Schneiderová za starší 
žákyně a juniorskou kategorii vyhrála 
s přehledem Klára Pumanová. Úspěš-
né však byly gymnastky z Morav-
ské Ostravy i na další říjnové soutěži 
s názvem GK Vítkovice Cup, v rámci 
níž se hned třem kadetkám podařilo 
nominovat na mezinárodní kvalifi-
kační závod olympijských nadějí. Ten 
proběhl počátkem listopadu v Liberci 
a Moravskou Ostravu zde reprezento-
valy Nadine Kanonová, která startova-

la v družstvu ČR A a Zuzana Šustáková 
a Veronika Cenková, které společně 
startovaly v družstvu ČR B. Kromě dvou 
českých družstev se soutěže účastnila 
také družstva Velké Británie, Maďarska 
a Rakouska. České družstvo A, vybo-
jovalo nakonec nádhernou stříbrnou 
medaili a béčkové družstvo jen těsně 
získalo medaili bramborovou. Nadine 
Kanonové a Veronice Cenkové se tak 
podařilo nominovat na další meziná-
rodní závod Tournament Daniel D´A-
moto, který se uskuteční v polovině 
listopadu (po uzávěrce zpravodaje) 
ve francouzském městě BlancMesnil.

Velká cena Ostravy 
Neváhejte a zajděte si zahrát stolní te-
nis jen tak pro radost i kvůli skvělému 
pocitu z vítězství! Městský svaz stolní-
ho tenisu Ostrava totiž v sobotu 7. pro-
since pořádá v areálu TJ Ostrava turnaj 
pro širokou veřejnost nazvaný Velká 
cena Ostravy. Zúčastnit se mohou ne-
registrovaní milovníci stolního tenisu, 
kteří budou hrát v samostatné katego-
rii rozdělené na muže, ženy, chlapce 
a dívky, i hráči registrovaní v sezonách 
2012/2013 nebo 2013/2014 městské, 
okresní nebo regionální soutěže. Vítá-
no je také zapojení handicapovaných 
sportovců, kteří ocení bezbariérovost 
areálu. Startovné je zdarma, na vítěze 
čekají poháry a na ty nejlepší ve všech 
kategoriích věcné ceny.

Gymnastky Nadine Kanonová (vpravo) 
a Veronika Cenková. 

Odevzdejte vysloužilý
světelný zdroj a začněte
Vánoce dobrým skutkem.

Najděte si nejbližší sběrné místo s Malou sběrnou
nádobou na www.ekolamp.cz

Soutěžní kvíz o nazdobený vánoční strom
a originální vánoční přánímůžete nalézt na:

www.rozsvitimevasevanoce.cz

Vyfoťte si svůj
dobrý skutek.
Přijďte a vyfoťte se při
odevzdání vysloužilého
světelného zdroje
u Malé sběrné nádoby
a soutěžte o hodnotné ceny.

Soutěž o nejhezčí
vánoční strom
měst a obcí.
Hlasujte o nejhezčí vánoční
strom letošního roku.

www.rozsvitimevasevanoce.cz
ekologický partner
vánočního osvětlení




