
Vážení čtenáři,
společně jsme vstoupili do nového 
roku. Ať nám všem a také obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, v němž 
žijeme, přinese zejména to dobré. A ať 
nás všechny nejen těmito dvanácti 
měsíci provází pevné zdraví, klidná 
mysl, nadhled i kus štěstí, bez něhož 
se neobejde nikdo z nás. 
� Vedení městského obvodu

ÚVODNÍK ZPRÁVY

Zastupitelé� městského� obvodu� Mo-
ravská� Ostrava� a� Přívoz� schválili�
17.� prosince� rozpočet� obvodu� pro�
rok� 2016.� Schválený� rozpočet� je� se-
staven�na�základě�reálného�zhodno-
cení�finančních�možností�obvodu�na�
příjmové�i�výdajové�stránce.�„Hospo-
dařit� budeme� s� částkou� v� celkovém�
objemu�zhruba�378,6�milionu�korun.�
Celkové�příjmy�jsou�rozpočtovány�ve�
výši� přibližně� 338,8� milionu� korun.�
Financování� z� vlastních� zdrojů� ve�
výši�zhruba�39,8�milionu�korun�před-
stavuje�zapojení�prostředků�z�hospo-
dářského�výsledku�roku�2014,�převo-
dy�prokazatelných�úspor�výdajů�roku�
2015,� prostředků� sociálního� fondu�
a� splátky� úvěru� na� pořízení� budovy�
radnice,“� uvedla� místostarostka� Lu-
cie�Feiková.�

Výše�daňových�příjmů�je�rozpočto-
vána� ve� výši� 53,5� milionu� korun.�
„Výše� těchto� příjmů� vychází� z� oče-
kávané�skutečnosti�roku�2015�a�dále�
z�platné�OZV�o�regulaci�hazardu,�po-

dle�které�je�na�území�obvodu�povole-
no�provozování�sázkových�her�pouze�
v�kasinech.�Nedaňové�příjmy�jsou�ve�
výši� přibližně� 140,6� milionu� korun,“�
uvedla�místostarostka.�Strukturu�ne-
daňových� příjmů� tvoří� příjmy,� které�
vytvářejí� odbory� vlastní� činností.�
Jsou�to�zejména�příjmy�z�poskytová-
ní� služeb,� z� pronájmu� nemovitého�
majetku�svěřeného�obvodu�a�příjmy�
z� úroků.� Výše� kapitálových� příjmů�
je� plánována� na� 3,3� milionu� korun.�
Transfery�ze�státního�rozpočtu�a�roz-
počtu� statutárního� města� Ostravy�
přesáhnou�141�milionů�korun.

Objem� rozpočtu� výdajů� na� rok�
2016�je�zpracován�v�závislosti�na�reál-
né�tvorbě�zdrojů�v�celkovém�objemu�
zhruba� 378,6� milionu� korun.� „Kapi-
tálové�výdaje� jsou�plánovány�ve�výši�
54,2� milionu� korun.� Mezi� investiční�
akce�s�plánovaným�nákladem�2,5�mi-
lionu�korun�patří�pokračování�rekon-
strukce� chodníku� a� trolejbusových�
zastávek�v�ulici�Hornopolní�(III.�eta-

pa).�Jedná�se�o�rekonstrukci�této�ulice�
od� napojení� ulice� Josefa� Brabce� po�
napojení� ulice� Lechowiczova.� Bude�
provedena� rekonstrukce� oboustran-
ných� chodníků� místní� komunikace,�
úprava� nezbytné� části� vozovky� včet-
ně� přídlažby,� bezbariérové� zálivy�
u� zastávek� a� úpravy� čekáren,“� uvedl�
místostarosta�Dalibor�Mouka.

Bude� pokračovat� regenerace� síd-
liště� Šalamouna,� a� to� 5.A� etapou�
(z�rozpočtu�bude�vyčleněno�11�milio-
nů�korun),�bude�podána�žádost�o�do-
taci�z�Ministerstva�pro�místní�rozvoj�
ČR.� Budou� provedeny� úpravy� pro-
stranství� mezi� ulicemi� Zelenou,� Ne-
dbalovou,�Hornickou�a�spojnicí�mezi�
ulicemi�Hornickou�a�Zelenou.�Prove-
deny�budou�rekonstrukce�chodníků,�
komunikací,� parkovacích� stání,� vy-
budována� parkovací� a� kontejnerová�
stání,� opraveno� víceúčelové� hřiště,�
veřejné� osvětlení� a� zajištěny� budou�
sadové�úpravy.

 Pokračování na straně 2

Zastupitelé schválili roZpočet na rok 2016

Ulice 28. řÍjNa je OPRaVeNa

Slavnostního stříhání pásky u příležitosti dokončení rekonstrukce části ulice 28. října se ve středu 9. prosince zúčastnili: zprava 
primátor Ostravy Tomáš Macura, místostarosta obvodu Dalibor Mouka, ředitel Alpine Bau Aleš Kramný a zástupce ředitelky 
Regionální rady Vladimír Gelnar. Investorem rekonstrukce ulice 28. října v úseku od Masarykova po Smetanovo náměstí je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který akci projekčně připravil a zrealizoval. Veškeré uznatelné náklady, to znamená téměř 
kompletní realizace, budou hrazeny z Regionálního operačního programu.

Leden 2016 www.moap.cz
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Vážení  
spoluobčané,

senior vůZ vás doveZe k lékaři
Od� 4.� ledna� bude� 70letým� a� starším�
osobám� a� držitelům� průkazů� ZTP�
a�ZTP/P�a�jejich�doprovodu�k�dispozi-
ci�Senior�vůz.�„Snažíme�se�občanům�
s�trvalým�pobytem�na�území�našeho�
obvodu,� kterým� z� důvodu� vyššího�
věku�nebo�kvůli�zdravotním�potížím�
činí� problém� pohyb� mimo� domov,�
vyjít� vstříc,� proto� jsme� zprovoznění�
tohoto� vozidla� iniciovali.� Příjemným�
bonusem�je�i�cena,�která�při�cestě�tam�
i�zpět�na�území�obvodu,�včetně�ma-
ximálně�15minutové�čekací�doby,�činí�
20�korun�a�mimo�obvod�40�korun,�při�
jízdě� a� čekání� delším� než� 15� minut�
se� cena� zdvojnásobuje.� Doprovod�

držitele� průkazu� ZTP� a� ZTP/P� bude�
mít�jízdu�zdarma,“�říká�místostarosta�
Vít�Macháček�a�dodává,�že�vůz�bude�
na� základě� objednávky� vozit� klienty�
například� k� lékaři� a� do� zdravotnic-
kých�zřízení,�do�domovů�pro�seniory�
a� jiných� zařízení� sociálních� služeb,�
na� úřady� a� další� instituce,� případně�
k� vyřízení� osobních� záležitostí� nebo�
k�návštěvě�ústředního�hřbitova.�

Případné� speciální� požadavky�
ohledně�místa�odvozu�budou�řešeny�
individuálně,� rozhodnutí� bude� na�
vedoucí� oddělení� sociálních� služeb�
odboru� sociálních� věcí.� Řidič� bude�
moci� odmítnout� přepravu� osoby� je-

vící� známky� podnapilosti� či� zneužití�
drog� nebo� osoby� silně� znečištěné,�
důvod� odmítnutí� musí� zaznamenat�
do�knihy�jízd.

Senior�vůz�bude�k�dispozici�v�pon-
dělí� a� středu� od� 7� do� 14� hodin� a� ve�
čtvrtek�od�7�do�13�hodin�s�výjimkou�
státem� uznávaných� svátků.� Objed-
návky� budou� přijímány� na� telefon-
ním� čísle� 720� 735� 361� v� pracovních�
dnech�od�8�do�11.30�hodin.�Jeden�kli-
ent�si�může�jízdu�objednat�maximál-
ně� třikrát� měsíčně,� a� to� minimálně�
dva�dny�a�maximálně�čtyři�týdny�pře-
dem.�Je�třeba�mít�k�zaplacení�drobné.�
Z�přepravy�jsou�vyloučena�zvířata.

rozloučili jsme se se starým rokem 
a přivítali nový. Uplynulý rok 2015 si 
dovolím hodnotit, pokud jde o rozvoj 
našeho obvodu, velmi pozitivně. 
Předpokládané kapitálové výdaje 
spojené s investicemi, schválené 
zastupitelstvem ve výši 40 milionů 
korun, jsme díky úspěšnému 
čerpání dotací dokázali navýšit 
na více než 100 milionů korun. 
Opravovali jsme školy a školky, 
realizovali další etapy regenerace 
sídlištních celků, rekonstruovali 
obecní domy a po třech letech naší 
intenzivní přípravy a práce dokončili 
pěší zónu v historickém centru 
města. Zachránili jsme opuštěnou 
a potenciálně chátrající historicky 
významnou budovu bývalé Spořitelny 
a natrvalo přemístili radnici našeho 
obvodu do jejích zdí. Práce, do které 
jsme před pěti lety zakomponovali 
maximální transparentnost, nese 
své plody. Je samozřejmě jasné, že 
na svá řešení stále čeká hromada 
historických restů a ať nevyzníváme 
samochvalně, ne vždy se úplně vše 
stoprocentně vydaří. Ale k rozvoji 
obvodu přistupujeme věcně 
a s čistými úmysly. Asi i proto jsme 
po letech našli „parťáky“ ve vedení 
města, kteří věci okolo vnímají 
podobně jako my. Nedávná změna, 
která se ve vedení města udála, je 
nesmírně důležitá nejenom pro 
Ostravu samotnou, ale v neposlední 
řadě i pro náš obvod, dlouhá léta 
magistrátem úmyslně opomíjený. 
Už jenom spolupráce na vánočních 
trzích, kdy město poprvé převzalo 
financování kluziště, přispěla k jejich 
viditelnému rozvoji. Díky tomu jsme 
uspořené prostředky mohli investovat 
do nového vánočního osvětlení, 
rozšíření trhů i vánočního kulturního 
programu. Centrum města po celý 
měsíc skutečně žilo a přilákalo 
tisíce spokojených návštěvníků. 
Nezbývá než si přát, ať se i v roce 
2016, a nejenom v něm – tato rodící 
se spolupráce, prosta politikaření, co 
nejvíce rozvíjí ku prospěchu občanů. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi 
popřát vám v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.

 Dalibor mouka 
 (nezávislý za Hnutí Ostravak)

pf 2016
Příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce pevné 
zdraví, mnoho štěstí a osobních 
i pracovních úspěchů.

ZŠo, Gajdošova 9, po:
18. ledna od 12 do 17 hodin
19. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠo, Gebauerova 8, po:
15. ledna od 12 do 16 hodin
18. ledna od 12 do 16 hodin
PRACOVIŠTĚ IBSENOVA:
15. ledna od 8 do 14 hodin
18. ledna od 8 do 14 hodin
ZŠo, Gen. píky 13a, po:
15. ledna od 12 do 17 hodin
18. ledna od 12 do 16 hodin
ZŠo, Matiční 5, po:  
(v budově v ulici 30. dubna)
18. ledna od 12 do 17 hodin
19. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠo, nádražní 117, po:
15. ledna od 12 do 17 hodin
18. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠ a MŠo, ostrčilova 10, po:
BĚŽNÉ 15. ledna od 13 do 17 hodin
BILINGVNÍ 18. ledna od 13 do 17 hodin
Waldorfská ZŠaMŠo, po:
15. ledna od 16 do 18 hodin
ZŠo, Zelená 42, po:
18. ledna od 13 do 18 hodin
19. ledna od 13 do 16 hodin
doklady nutné k zápisu:
rodný list dítěte ~ občanský průkaz zá-
konného 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.



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD DěTI JEZDÍ ZA čISTýM VZDuCHEM

V listopadu loňského roku vy-
razili žáci ZŠ Gebauerova do 
malebné beskydské vesnice 

Horní  Bečva,  kde  v  hotelu  Cherry 
absolvovali  pobyt  v  rámci  projektu 
Do  přírody  za  zdravím  II. V  polovi-
ně prosince pak byly ukončeny také 
ozdravné  pobyty  dětí  z  mateřských 
škol městského obvodu, které se ko-
naly na stejném místě a byly zreali-
zovány díky projektu Do přírody za 
zdravím III. „Letos budou ozdravné 
pobyty  žáků  základních  škol  naše-
ho  obvodu  pokračovat  na  základě 
projektu  Do  přírody  za  zdravím  I,“ 
vysvětluje místostarosta Vít Machá-
ček  a  dodává,  že  koncem  prosince 
2015 si čistý horský vzduch užili žáci  

ZŠ  Nádražní,  dalších  547  žáků  ze 
základních  škol  Ostrčilova,  Zelená, 
Waldorfská  a  Gen.  Píky  absolvuje 
pobyt v hotelu Reo Neo ve Vernířo-
vicích  v  prvních  čtyřech  měsících 
roku 2016. 

„Jsme  rádi,  že  se  nám  i  letos 
podařilo  získat  dotace  ze  Státní-
ho  fondu  životního  prostředí  ČR 

a  Ministerstva  životního  prostře-
dí  ČR  a  celkem  1110  dětí  z  našich 
mateřinek  a  základních  škol  může 
v  době,  kdy  Ostravu  a  okolí  dusí 
smog  a  inverzní  počasí,  vyrazit  do 
hor  za  čistým  vzduchem,“  dodává 
Vít  Macháček.  Městský  obvod  Mo-
ravská Ostrava a Přívoz přispěje na 
zmíněné pobyty dětí a jejich dopro-
vodu  celkem  745  tisíci  korun.  Kro-
mě  finanční  spoluúčasti  centrální 
obvod  projekty,  které  se  konají  za 
finanční  podpory  SFŽP  ČR  a  MŽP, 
předfinancuje.

Jazykový pobyt

Ve dnech 15. až 21. listopadu jsme pobývali 
ve Velké Británii na jazykově vzdělávacím 
pobytu. Po rozdělení do skupin jsme tvo-
řili projekty, které jsme prezentovali před 
třídou, pracovali jsme ve dvojicích, zpívali, 
tančili, vedli dialogy, hráli hry, účastnili 
se soutěží. Témata byla různá, jídlo, svě-
tové hudební koncerty, dokonce i falešné 
rande. Ubytováni jsme byli v rodinách, 
konkrétně v městě Brighton. Tady jsme 
plně využívali své konverzační dovednosti. 
Náplní zájezdu však nebyla jen výuka, ale 
také poznání celé řady památek v Londý-
ně a jeho okolí. Navštívili jsme palác Royal 
Pavilion, viktoriánské molo Brighton Pier, 
podmořské muzeum Sea Life. Dalším 
místem návštěv byl Leeds Castle, zámek 
obklopený vodou a velmi povedeným blu-
dištěm, historická loděnice v Portsmouth 
s vystavenými loděmi Mary Rose a Victory. 
Poslední den pobytu byl věnován návštěvě 
Londýna. Během prohlídky jsme navštívili 
Tower of London, prohlédli si Buckingham-
ský palác, Houses of Parlament a mnoho 
dalších známých londýnských památek. 
Tečkou, která završovala návštěvu Londý-
na, byla jízda na London Eye. Hodnocení 
zájezdu vyjadřují slova zajímavý, zábavný, 
výborný.

Tato akce byla uskutečněna díky 
finanční dotaci 415 290 korun z Ope-
račního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, projektu Využívání 
jazykových dovedností v praxi, reg. číslo 
CZ.1.07/1.1.00/56.0876.
� Žáci�8.�ročníku�ZŠ�Matiční�5

Vzhůru ke 
starověkým 
civilizacím
V pátek 27. listopadu nás stroj času opět 
dopravil do minulosti. Ostrčilka se promě-
nila ve starověké civilizace a děti v antic-
ké Řeky, Římany, v Kleopatry a faraony. 
Učitelský sbor na sebe vzal role božských 
obyvatel starověkého Olympu a na jejich 
počest se konaly olympijské hry s pů-
vodními disciplínami. Školou běžel posel 
z Maratonu do Atén a v Číně jsme pomohli 
se stavbou Velké zdi. Věříme, že se děti 
netradiční formou opět mnoho nového 
naučily a celé dopoledne pěkně prožily. 
Všichni si cestování časem moc užíváme 
a už teď se těšíme do středověku.
� Vyučující�1.�stupně

Vánoční jarmark 
V ZŠ a MŠ Ostrčilova proběhl 18. prosince 
tradiční vánoční jarmark spojený s odpo-
lednem otevřených dveří. Celá akce začala 
ranním posezením u kávy a cukroví. Odpo-
ledne se pak konaly vánoční dílny s dopro-
vodným programem. Vánoční stánky na-
bízely výrobky dětí a rodičů, ke zhlédnutí 
byla divadelní, taneční a pěvecká vystou-
pení. Vše doplnilo výborné domácí jídlo 
a pití. Na závěr jarmarku se všichni sešli se 
světýlky na školním hřišti a vytvořili svítící 
živé PF 2016.

Vánoční čas 
Ve čtvrtek 3. prosince jsme se vydali se 
žáky druhého stupně ZŠ Gen. Píky na 
již tradiční zájezd na vánoční trhy, ten-
to rok jsme ale vyměnili Vídeň za pol-
ský Krakov. V první části našeho výletu 
jsme se nechali provést starým měs-
tem s množstvím historických památek 
a parků. Nejprve naše kroky směřovaly 
do jedné ze čtvrtí Krakova, která se na-
zývá Kazimierz. Pro tuto část města je 
typická židovská kultura. Nesměla chy-
bět ani prohlídka historické reziden-
ce polských králů s hradem Wawelem 
a katedrálou. Díky naší průvodkyni 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o historii města. Poté jsme se vydali 
na vánoční trh na Starém rynku, pod 
známou budovou Sukiennice, kde se ve 
středověku prodávalo plátno. Zde jsme 
viděli řadu vánočních dekoračních 
předmětů z nejrůznějších materiálů. 
Ze všech stran na nás navíc vykukovaly 
také různé pochoutky, které byly láka-
dlem nejen pro oči, ale také pro mlsný 
jazýček. 

Hned následující den bylo před naší 
školou v pozdním odpoledni nezvykle 
rušno. Vyhlíželi jsme Mikuláše, anděla 
a čerty. Jako každoročně i letos se vydal 
Mikuláš se svým doprovodem a dětmi 
na lampionový průvod, na jehož konci 
všechny čekalo rozsvícení nazdobené-
ho stromečku. V závěru průvodu jsme si 
zazpívali koledy. Děti odcházely v dob-
ré náladě a s předsevzetím, že budou 
přece jenom trochu hodnější. Sluší se 
poděkovat všem učitelům, kteří se na 
těchto akcích podíleli a věnovali jim 
svůj čas.
� Jan�Veselý,�ředitel�školy

Vánoční  trhy,  které  letos  zaplnily 
nejen  Masarykovo,  ale  i  Jiráskovo 
náměstí, nabízely kromě jiného i bo-
hatý  kulturní  program.  Denně  zde 
návštěvníci  mohli  spatřit  vystoupe-
ní  nejrůznějších  zpěváků,  souborů 
a  skupin,  nechybělo  zimní  kino, 
kluziště, historický kolotoč, vánoční 
vláček nebo starověké ruské kolo.
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Děti z mateřských a základních škol obvodu si ozdravné pobyty užívají.

1110��dětí z obvodu 
absolvuje 
ozdravný pobyt

ZOOM – zachyceno  
objektivem

Pokračování ze strany 1

O stejný dotační titul bude obvod 
žádat i u další etapy regenerace síd-
liště  Fifejdy  II,  a  to  etapy  č. VI  A,B 
(v rozpočtu vyčleněno 13,732 milio-
nu korun), kde bude zrekonstruová-
no  prostranství  vymezené  areálem 
ZŠ  Gen.  Píky,  navazujícím  na  rea-
lizovanou  II.  etapu  (kolem  objektu 
Armády spásy) a na III. etapu (hřiš-
tě VITA), z jihu na oplocené plochy 
v  soukromém  vlastnictví.  Rovněž 
v  tomto  prostoru  budou  opraveny 
chodníky,  komunikace,  vybudová-
na  parkovací  a  kontejnerová  stání, 
část  cyklistické  stezky,  upraveno 
veřejné osvětlení, doplněn mobiliář 
a zajištěny sadové úpravy.

Další úpravy se týkají rekonstruk-
ce  chodníku  v  ulici  Nemocniční 
(0,6 milionu korun) – rekonstrukce 
části pravostranného chodníku uli-
ce Nemocniční od ulice Hornopol-
ní po ulici Odboje, realizace nového 
přechodu  pro  chodce  a  místa  pro 
přecházení,  rozšíření  parkovacích 
stání.

Dále  pouze  při  zajištění  finanč-
ních  prostředků  a  zajištění  koordi-
nace  s  rekonstrukcí  ulice  Nádražní 
bude  zahájena  rekonstrukce  ulice 
Jurečkovy (0,2 milionu korun) a re-

konstrukce  chodníků  ulice  Deni-
sovy  a  Střední  včetně  přiléhajícího 
parku (0,2 milionu korun). V rámci 
rekonstrukce ulice Jurečkovy je na-
vrženo nové řešení parkovacích stá-
ní, přístupová plocha před Domem 
umění a zvýšený zpomalovací práh, 
který  zajistí  bezpečnější  křížení 
motorové  a  nemotorové  dopravy. 
Předmětem  akce  je  rekonstrukce 
zpevněných  ploch  chodníků  a  ko-
munikace,  zadláždění  stávající 
plochy  s  pískovištěm  a  umístění 
hracích  prvků  pro  děti,  vybudová-
ní  a  rekonstrukce  parkovacích  stá-
ní  a  výměna  stávajících  uličních 
vpustí,  včetně  jejich  kanalizačních 
přípojek.

Rovněž  bude  zahájena  první 
etapa  vybudování  areálu  Dětského 
ráje  II  v  sadu  Dr.  Milady  Horákové 
(2,0  miliony  korun).  V  jejím  prů-
běhu  budou  osazeny  hrací  prvky 
a  rozmístěny  v  rámci  hřiště  podle 
věku dětí, jimž jsou určeny, zároveň 
bude  vybudována  část  komunikací 
pro pěší.

U  rekonstrukce  ulice  Mánesovy 
(0,2 milionu korun) jsou v rozpočtu 
náklady na přípravu této akce.

Dále  bude  provedena  rekon-
strukce  bytových  domů  Sládkova  4 
(3,25  milionu  korun)  a  Sládko-

va  6  (9,5  milionu  korun).  V  domě 
Sládkova  4  budou  vyměněna  okna 
a  vstupní  dveře,  opravena  fasáda 
bez zateplení, zavedena nová elek-
troinstalace a plynová kotelna, cel-
kově  zrekonstruován  byt  č.  3,  dále 
zde  bude  provedena  rekonstrukce 
zdravotechniky  a  plynoinstalace 
s plynovým topením. V domě Slád-
kova  6  bude  realizována  výměna 
oken,  repase  vstupních  dveří,  re-
konstrukce  fasády  bez  zateplení, 
realizace  nové  elektroinstalace, 
ústředního  teplovodního  topení, 
bude  provedena  sanace  vlhkého 
suterénního  zdiva,  dojde  k  staveb-
ní  úpravě  dispozic  a  rekonstrukci 
bytů, kromě bytu č. 6.

Ve  školských  zařízeních  se  jed-
ná  například  o  statické  zajištění 
spodní stavby objektu MŠ Křižíkova 
(2,5  milionu  korun),  výměnu  oken 
a rekonstrukci střechy objektu A ZŠ 
Gebauerova  (0,3  milionu  korun), 
nákup  konvektomatů  (0,5  milionu 
korun)  do  kuchyní  MŠO.  V  přípa-
dě  zajištění  finančních  prostřed-
ků  bude  provedena  1.  etapa  akce 
ZŠaMŠO,  Ostrčilova  10  –  rekon-
strukce  hřiště  (0,3  milionu  korun), 
kdy  bude  zrekonstruováno  sporto-
viště – vyměněn umělý povrch hřiš-
tě  včetně  jeho  odvodnění,  oprave-

ny  tribuny  a  případně  instalovány 
nové sportovní pomůcky.

U  akcí,  jejichž  realizace  je  pod-
míněna  získáním  finančních  pro-
středků,  jsou  v  rozpočtu  zejména 
náklady na úhradu části projektové 
dokumentace  a  zajištění  zadávací-
ho řízení veřejné zakázky.

Ve  výdajové  části  rozpočtu  je 
i příspěvek na plavecký výcvik žáků 
základních škol ve výši 0,9 milionu 
korun,  na  dofinancování  nákladů 
za neuhrazené školné v mateřských 
školách v případech, kdy rodiče po-
bírají dávky hmotné nouze 0,35 mi-
lionu  korun,  na  ozdravné  pobyty 
žáků  základních  škol  2,4  milionu 
korun,  neinvestiční  příspěvky  zá-
kladním  a  mateřským  školám  cel-
kem 33,2 milionu korun, 2,1 milio-
nu korun na účelové dotace kultury, 
sportu a sociální oblasti a 0,3 milio-
nu korun na peněžité dary. Neinves-
tiční  příspěvek  79,4  milionu  korun 
technickým  službám  bude  využit 
na  údržbu  veřejné  zeleně,  opra-
vy  komunikací,  komunální  služby, 
čištění  a  zimní  údržbu  a  opravu 
a  údržbu  domovního  a  bytového 
fondu apod.

Rozpočet  je  zveřejněn  na  strán-
kách  www.moap.cz,  sekce  povinně 
zveřejňované informace. 
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Kotlíkové dotace
Ostrava umožní vlastníkům rodinných 
domů, nacházejících se na území města, 
kteří k vytápění a ohřevu vody používají 
staré neekologické kotle na pevná pa-
liva, přidat k dotaci dalších 10 procent 
z rozpočtu města. Od 11. ledna do konce 
dubna bude v budově Magistrátu města 
Ostravy ve středisku informačních slu-
žeb (hlavní budova, přízemí vpravo) zří-
zen městský INFO POINT ke kotlíkovým 
dotacím, kde budou každé pondělí od 
13 do 17 hodin poskytovány informace 
(nikoliv příjem žádostí – ty se podávají 
na krajském úřadě). Více informací na 
www.dychamproostravu.cz a na telefon-
ní lince 595 622 355.

Kam v centru  
na internetu! 
Chcete mít aktuální přehled o kultur-
ním, sportovním a společenském dění 
v centru Ostravy? Navštivte nový webo-
vý portál s kalendářem akcí konaných 
v Moravské Ostravě a Přívozu www.
kamvcentru.cz! „Jde o náš další počin, 
jímž chceme přispět k lepší informova-
nosti o plánovaných akcích, a tím pá-
dem i k dalšímu oživení centra města,“ 
upřesňuje starostka Petra Bernfeldová. 
„Zároveň jde také o vstřícný krok vůči 
subjektům působícím na území našeho 
obvodu. Ne vše, co tyto organizace pro 
veřejnost připravují, mívá dostatečnou 
publicitu. Proto jsme chtěli zajistit, aby 
se o všem, co se v oblasti kulturního, 
sportovního a společenského života 
v centru děje, vždy dozvědělo co nejví-
ce potenciálních návštěvníků i z jiných 
obvodů města a okolí. Na nový webový 
portál je možné se dostat i prostřednic-
tvím odkazu na hlavní stránce obvodu 
www.moap.cz.“ 

Dostavby v centru 
pohledem studentů 
Přijďte se od poloviny ledna do polo-
viny února podívat do výstavního sálu 
radnice městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, kde se bude konat vý-
stava semestrálních prací 26 studentů 
Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ti 
se ve svých projektech věnují smyslupl-
nému vyplnění proluk v okolí Masary-
kova náměstí a navrhují širokou škálu 
funkčního využití staveb, od bytových 
domů přes polyfunkční domy kombinu-
jící bydlení, obchody a administrativu 
až po radnice a knihovny. 

„Prvotní impulz přišel ze strany 
vedení školy, která nás oslo vila na 
základě veřejných debat tý kajících 
se oživení centra Ostravy. Spoluprá-
ci považujeme za přínosnou. Slibuje 
odvážná řešení budoucích architektů 
a urba nistů, ale také neotřelý pohled 
zven čí, nezatížený zdejším prostře-
dím a konzervativními úvahami staro- 
-usedlíků o tom, jak by centrum mělo 
nebo nemělo v budoucnu vypadat,“ 
řekla starostka Petra Bernfel dová. Ver-
nisáž výstavy, která bude volně přístup-
ná až do poloviny února, se uskuteční 
15. ledna v 15 hodin a bude spojena 
s prezentací a veřejnou debatou.

Změna 
pohotovosti
Financování lékařské pohotovostní 
služby v Ostravě by od roku 2016 mohl 
pravděpodobně převzít od města kraj. 
Zástupci obou stran o tomto převodu 
jednali po uzávěrce zpravodaje Centrum. 
V případě, že pohotovost kraj převez-
me, mohlo by dojít ke změnám provoz-
ní doby pohotovosti, zvlášť pohotovosti 
pro dospělé. Sledujte proto naše webové 
stránky i média, kde budou k dispozici 
aktuální informace.� (red)

Slavnostního zprovoznění pítka se zdravou vodou v ZŠ a MŠ Ostrčilova se zúčastnila i místostarostka Lucie Feiková (druhá zleva). 

Doplníme počty 
stání v parkovací 
zóně 
V říjnu byla zřízena placená parkovací 
zóna v oblasti Fifejdy II. Vedení centrální-
ho obvodu pravidelně situaci monitoruje 
a vyhodnocuje, a to na základě připomínek 
obyvatel sídliště, při kontrolách a také ve 
spolupráci se strážníky. V současné době je 
v zóně 1095 parkovacích míst určených pro 
držitele parkovacích karet (cena 180 Kč/
rok, což je 0,5 Kč/den) a zhruba 130 míst 
určených pro návštěvy (časově omezených 
na dvě hodiny) a 49 bezplatných stání. „Na 
základě vyhodnocení situace a snahy pro 
maximální funkčnost zóny nyní doplníme 
100 parkovacích míst pro rezidenty a dal-
ších 27 pro návštěvníky této lokality,“ uvedl 
místostarosta Dalibor Mouka. V nejbližších 
dnech bude provedena instalace doprav-
ního značení umožňující parkování vozidel 
s ohledem na dopravní bezpečnost, zejmé-
na v příslušných úsecích ulic Lechowiczova, 
Gen. Píky, Gen. Janouška, J. Brabce. Dále 
na místních komunikacích sídliště budou 
upravena a vymezena další parkovací mís-
ta s časovým omezením, která jsou určena 
pro návštěvníky sídliště. Zhruba do polo-
viny ledna budou ulice osázeny značkami, 
a jakmile to dovolí klimatické podmínky, 
bude doplněno i související vodorovné zna-
čení. Parkovací zóna platí v pracovní dny 
v době od 7 do 20 hodin.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slavnost-
ní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit 
rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na úze-
mí obvodu. Pro děti narozené v uplynulých 
měsících se koná vítání občánků v sobotu 
2. dubna. Ti, kteří neobdrželi písemnou 
pozvánku, se mohou přihlásit do 19. března 
na oddělení matriky a ohlašovny, osobně 
v kanceláři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 855. Pro děti, které se zúčastní ví-
tání občánků, je připraven dárek a pamětní 
listina.

Svoz stromků
Stejně jako každý rok bude i letos OZO Os-
trava svážet vánoční stromky do sběrného 
dvora. Stromky můžete odkládat ke kontej-
nerům na směsný odpad již od 4. ledna, až 
do konce měsíce budou pravidelně odvá-
ženy. V Moravské Ostravě a Přívoze je svo-
zovým dnem středa. Stromky přijímá OZO 
Ostrava také ve sběrných dvorech.

Hledáme  
nové pány! 
Našli jste zatoulaného 
pejska, nebo chcete 
pomoci zatoulané fence nebo pejskovi? 
Požádejte o bližší informace třebovický 
útulek pro psy prostřednictvím telefon-
ního čísla 602 768 795 nebo e-mailem: 
útulek@ostrava.cz. Útulek je otevřen 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
� www.utulekostrava.cz

Tři králové 
V Ostravě a okol-
ních městech a ob-
cích budete moci od 
1. do 14. ledna po-
tkat skupinky zapojené do Tříkrálové sbírky 
2016. Věnujte jim nejen svou pozornost, ale 
i finanční příspěvek, který pomůže přede-
vším ohroženým dětem, lidem se zdravot-
ním hendikepem, seniorům, lidem v závěru 
života nebo lidem bez domova. Spoluor-
ganizátorem této celorepublikové akce je 
Charita Ostrava ve spolupráci s partner-
skou Charitou sv. Alexandra. Loni se v Os-
travě a okolí vykoledovalo 1 455 769 korun 
a finance byly využity k podpoře aktivit 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.
� �Více�na�www.ostrava.charita.cz

V prosinci  se  v  základních 
školách  Matiční  a  Ostrčilo-
va objevily studánky. Nejde 

o neobvyklý přírodní úkaz, ale o pít-
ka  se  zdravou  pitnou  vodou,  která 
sem  byla  umístěna  díky  projektu 
Cool  Water  Point,  jenž  je  zaměřen 
na  zavedení  zdravého  pitného  reži-
mu  ve  školách.  Projekt  byl  realizo-
ván díky příspěvku nadačního fondu 
V.O.D.A. – nápoj života a má přispět 
k  vybudování  zdravých  životních 
návyků  žáků,  jimž  by  pitná  voda 
měla sloužit jako náhrada za slazené 
a chemicky upravované nápoje. Na-

daci k tomuto kroku vede zhoršující 
se  zdravotní  stav  populace,  přede-
vším však dětí. „Instalace pítka stála 
50  tisíc  korun,  které  nadační  fond 
převede na účet školy, roční náklady 

na provoz představují zhruba 5 tisíc 
korun,“  upřesňuje  Michal  Pernecký, 
ředitel  ZŠ  a  MŠ  Ostrčilova,  a  dodá-
vá,  že  studánka  se  zdravou  pitnou 
vodou je umístěna v patře s třídami 

prvního  stupně.  „V  dětech  v  tomto 
věku máme nejlepší možnost vypěs-
tovat zdravé životní návyky,“ vysvět-
luje  rozhodnutí  ředitel,  jehož  těší 
pozitivní  reakce žáků na nově zave-
dený  zdroj  pitné  vody.  Dobrý  pocit 
z  toho, že žáci obou škol začali  stu-
dánky  okamžitě  využívat,  má  i  mís-
tostarostka  Lucie  Feiková,  která  se 
slavnostního zprovoznění pítka v ZŠ 
a  MŠ  Ostrčilova  zúčastnila.  „Jako 
matka  školou  povinného  dítěte  po-
dobné aktivity vítám a  fandím jim,“ 
říká  o  projektu,  který  má  podporu 
vedení obvodu.

ZDRAVÉ ŠKOLNÍ STUDáNKy

50�tisíc korun stála 
instalace pítka

InVestIce�V�centrálním�obVodu�V�roce�2015
název�akce

termín��
realizace

náklady�v�Kč�
vč.�dPH

popis�akce

Regenerace sídliště 
Šalamouna, 3. etapa

 22. 6. 2015 
– 19. 10. 2015

13 272 600 Kč Rekonstrukce prostranství mezi ulicemi Dr. Malého, Petra Křičky a Na Široké, rekon-
strukce stávajícího a vybudování nového parkování, rekonstrukce vozovky, pěších tras, 
veřejného osvětlení, sadové úpravy, mobiliář.

Regenerace sídliště 
Fifejdy, II. – III. etapa

 20. 7. 2015 
– 13. 11. 2015

10 554 376 Kč Rekonstrukce hřiště VITA, plochy pro volný čas, veřejného prostranství, zpevněné plo-
chy a chodníky, vybudování komunikací a parkovacích stání, vybudování části cyklo-
stezky, dětské hřiště, úpravy veřejného osvětlení, sadové úpravy. 

Rekonstrukce ul. 
28. října od Masary-
kova po Smetanovo 
náměstí

 22. 6. 2015  
– 21. 11. 2015

28 784 374 Kč Rekonstrukce vozovky a chodníků od Smetanova náměstí po náměstí Masarykovo, 
včetně podklaních vrstev a povrchů dlážděných ze žulových desek a kostek. Částečná 
výměna kanalizační stoky a vodovodu, vybudování nového veřejného osvětlení, výsad-
ba dřevin a instalace městského mobiliáře.

Rekonstrukce chodníků 
a trolej. zástávek ul. 
Hornopolní – I. etapa

 16. 4. 2015  
– 3. 7. 2015

3 028 745 Kč Rekonstrukce oboustranných chodníků ulice Hornopolní v úseku od ulice Sládkova až 
po ulici Gen. Píky, včetně nového povrchu chodníků ze zámkové dlažby. Úprava nezbyt-
né části vozovky i přídlažby, oprava vjezdů a přechodů pro chodce, bezbariérové zálivy 
u zastávek hromadné dopravy a opravy čekáren. 

Rekonstrukce parkoviš-
tě Ahepjukova

 25. 5. 2015  
– 25. 7. 2015

5 171 585 Kč Předláždění stávajících parkovacích stání, úprava dělicích ostrůvků a provedení pře-
chodu přes ulici Novinářskou. Kapacita parkoviště je 124 stání včetně stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. 

Plotové stěny  
Lechowiczova

 26. 10. 2015  
– neukončeno

374 338 Kč Výstavba nové plotové stěny a oprava stávající plotové stěny chránící věžový dům Le-
chowiczova 31 od blízkého hřiště.

ZŠO, Nádražní 117 –  
zateplení, výměna oken, 
rekonstrukce střech

 19. 6. 2015  
– 7. 9. 2015

12 556 313 Kč Celkové zateplení obvodových konstrukcí objektu nové školy, výměna oken za plastová 
zasklená izolačním sklem, výměna vstupních dveří a rekonstrukce střech jednotlivých 
pavilonů. 

Ekoškolka MŠO, Špálo-
va a MŠO, Poděbradova 
– Zahrada v přírodním 
stylu u MŠO, Poděbra-
dova

 9. 3. 2015  
– 24. 4. 2015 

1 945 274 Kč Rekonstrukce zahrady mateřské školy v ulici Poděbradova. Nové úpravy zahrnují prvky 
pro environmentální vzdělávání jako pěstební záhony, sezení se stoly, tabule na psaní, 
lesní koutky, hmyzí hotely. Byly provedeny terénní úpravy a zabudovány nové hrací 
prvky ze dřeva a nerezi.

Ekoškolka MŠO, Špálo-
va a MŠO, Poděbradova 
– Zahrada v přírodním 
stylu u MŠO, Špálova

 9. 3. 2015  
– 24. 4. 2015

1 419 597 Kč Rekonstrukce zahrady mateřské školky v ul. Špálova v Ostravě-Přívoze. Nové úpravy 
zahrnují prvky pro environmentální vzdělávání jako pěstební záhony, sezení se stoly, 
tabule na psaní, lesní koutky, hmyzí hotely. Byly provedeny terénní úpravy a zabudová-
ny nové hrací prvky ze dřeva a nerezi.

MŠO, Křižíkova 18 – 
zateplení objektu

 29. 6. 2015  
– 27. 8. 2015

4 732 259 Kč Zateplení budovy mateřské školy, výměna oken dřevěných za plastová, zateplení plo-
ché střechy a fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem.

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 
– zateplení objektu MŠ

 30. 6. 2015  
– 30. 8. 2015

3 086 560 Kč Celkové zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken za 
okna plastová zasklená izolačním sklem a zateplení střechy.

MŠO, Na Jízdárně 19a – 
zateplení objektu

 20. 6. 2015  
– 23. 8. 2015

3 813 786 Kč Zateplení budovy mateřské školy, výměna oken dřevěných za plastové, zateplení plo-
ché střechy a fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem. Součástí bylo prove-
dení odvětrávání varny školní kuchyně s rekuperací tepla a rozšíření ústředního vytá-
pění na dosud nevytápěné prostory.

ZŠO, Gen. Píky 13A – 
zateplení objektu

 19. 6. 2015  
– 7. 9. 2015

6 678 969 Kč Celkové zateplení obvodového pláště budovy, výměna stávajících dřevěných oken za 
okna plastová zasklená izolačním sklem, výměna vstupních dveří a zateplení střechy.

MŠO, Repinova 19 – 
rekonstrukce zahrady, 
I. část

 18. 5. 2015  
– 23. 7. 2015

1 624 491 Kč Provedení rekonstrukce tří pískovišť včetně vybudování dřevěných přístřešků, výměna 
a doplnění hracích prvků zahrady a rekonstrukce části zpevněných ploch.

Waldorfská ZŠ a MŠO 
– výstavba venkovního 
hřiště, II. etapa

 1. 7. 2015  
– 10. 8. 2015

578 589 Kč Rekonstrukce části školní zahrady spočívající ve výsadbě nízké zeleně, dodání a montá-
že sedacích souprav a komposterů a zatravnění ploch. Vybudování dřevěného altánu, 
dodání a montáž slunečních hodin, studny a tabule.

MŠO, Blahoslavova 6 – 
úprava topení a ohřevu 
TUV

 14. 8. 2015  
– 31. 8. 2015

249 085 Kč Zkapacitnění zásobníkového ohřevu teplé užitkové vody, vyvložkování komínu, úprava 
plynoinstalace a seřízení otopného systému.

Na Můstku 2 – rekon-
strukce výtahu (dokon-
čení z roku 2014)

 18. 12. 2014  
– 13. 3. 2015

791 010 Kč Dokončení realizace výměny výtahu včetně souvisejících prací.

Na Liškovci 8 – zateple-
ní fasády, výměna oken

 15. 4. 2015  
– 19. 6. 2015

6 197 262 Kč Zateplení střechy, obvodového pláště a stropu nad technickým podlažím 5podlažního 
bytového domu. Výměna stávajících dřevěných oken a balkonových dveří za okna plas-
tová. Součástí akce byla oprava lodžií včetně výměny zábradlí.

Osobní automobil (2 ks) 7. 12. 2015 787 968 Kč Nákup dvou vozidel Octavia combi active 1,4 TSI 81 kW pro potřeby pečovatelské služby 
a využití jako Senior taxi.
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Na výstavě, kterou si prohlédla i starostka Petra Bernfeldová, byla k vidění opravdu nádherná díla.

Fred Wesley 
v parníku 

Součástí Festivalu Ostrava Jazz Nights 
bude 25. ledna Generations – Fred Wesley, 
Tony Match, Leonardo Corradi. V klubu 
Parník vystoupí funková legenda, sedm-
desátiletý trombonista Fred Wesley, skla-
datel a kapelnik Jamese Browna. V jeho 
triu příznačně nazvaném Generations 
hraje na Hammondovy varhany 22letý 
Leonardo Corradi, zázračný jazzový ta-
lent z Itálie, a 42letý francouzský bubeník 
Tony Match. 

Magické spojení trombonu a „Ham-
mondek“ funguje jako most mezi jazzovou 
klasikou i novými trendy. Varhaník Leo-
nardo Corradi se prosadil jako zázračné 
dítě italského jazzu, v 15 letech se na pódiu 
setkal se svým idolem Jimmym Smithem 
a v sedmnácti zvítězil v anketě časopisu 
Jazzit jako nejlepší hráč na Hammondovy 
varhany. Další inspirace přináší bubeník 
Tony Match, který má v krvi také elektro-
niku a africké rytmy, a jenž spolupracoval 
s umělci tak zvučných jmen, jako je te-
norsaxofonista Ernie Watts či legendární 
zpěvačka brazilského jazzu Flora Purim. 
Koncert v Parníku začíná ve 20 hodin. 

Masáže dětí 
a kojenců
Ve středu 20. ledna od 9.30 do 11 hodin 
se v poradně Cesta těhotenstvím (Česko-
bratrská 13, Ostrava) uskuteční bezplatný 
program pro rodiče s dětmi Masáže dětí 
a kojenců. Porodní asistentka a lektorka 
Zuzana Švancerová seznámí přítomné 
se základy baby masáží na praktických 
ukázkách. V případě zájmu se hlaste pře-
dem prostřednictvím e-mailu: poradna@
dlanzivotu.cz nebo mobilu: 605 32 92 32).  
� Více�na�www.dlanzivotu.cz�

Bereš? Zemřeš!!
Zcela nová informační kampaň moravsko-
slezské policie Bereš? Zemřeš!! je určena 
zejména dospívajícím a samozřejmě jejich 
pedagogům. Mladí lidé si často neuvědo-
mují, případně přehlížejí možná rizika, 
související s užitím drogy. „Naše kampaň 
Bereš? Zemřeš!! informuje cílovou skupinu 
nejen o možných zdravotních, sociálních 
následcích, ale zejména o rovině trestně-
právní,“ vysvětluje Tomáš Kužel, ředitel 
moravskoslezské policie. „Zúčastnění si 
často neuvědomují, že nejen výroba a pro-
dej jsou trestné, ale také jednorázové po-
skytnutí či zprostředkování omamné či 
psychotropní látky v minimálním množství 
je trestným činem! Jaký postup volit při 
podezření z předmětného protiprávního 
jednání se dozví i pedagogové.“ 

Moravskoslezští policisté v prvních 
deseti měsících roku 2015 zahájili trest-
ní stíhání pro trestnou činnost celkem 
351 osob (oproti 315 osobám v roce 2014). 
Za stejné období zajistili policisté 34 va-
ren (28 v roce 2014) a 39 pěstíren (v roce 
2014 jich bylo 34).
� �Gabriela�Holčáková
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Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

V městském obvodu Moravská Ostrava a přívoz 
se v lednu dožívá 90 a více let:
Anežka Byšová, Miloš Cupal, Vlasta Čížková, Olga Fikáčková, Jiřina Filipová, 
Marie Gřivačová, Vlasta Juřicová, Arnošt Karas, Mikuláš Končický, Věra 
Lutzová, Vanda Malá, Zdenka Malinová, Květoslava Poppová, Dagmar 
Pražáková, Jiřina Růžičková, Ida Říhošková, Libuše Sládková, Melanie 
Wroblowská, Oldřich Žáček

Úspěšný blešák
Blešák v kožichu, který se v neděli 
6. prosince konal v ostravském klubu 
Barrák, vynesl 21 061 korun ve prospěch 
Neposedných tlapek. Výnos jednodenní 
akce, jejíž záštity se ujala Petra Bern-
feldová, starostka obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, představuje bezmála 
čtvrtinu toho, co se zmíněnému spolku 
podařilo vybrat v průběhu předchozí tří-
leté sbírky.

Návštěvníci dobročinné akce vložili do 
zapečetěné pokladničky spolku 4 880 ko-
run a nákupem nabízených předmětů 
utratili 16 181 korun. Obě částky jsou prv-
ním počinkem nové tříleté sbírky, která 
v prosinci 2015 odstartovala ve prospěch 
zapsaného spolku Neposedné tlapky, jenž 
pečuje o opuštěné a týrané psy a kočky. 
Spolek letos v říjnu jednu sbírku ukončil, 
v průběhu tří let vybral 96 076 korun, 
které investoval do pořízení pozemku 
v Ostravě-Nové Vsi. Přispívat můžete 
i nadále na sbírkový účet spolku Nepo-
sedné tlapky 2400310939/2010.

Hlavním partnerem Blešáku v kožichu 
podporovaného Ostravským informač-
ním servisem byl Europe Direct Ostrava. 

Úspěchy sportovců 
tJ Ostrava 
•  Extraligové volejbalové družstvo žen 

prošlo celou první polovinu základní 
části bez porážky. Postup do první čtyř-
ky nástavbové části je stále velmi slibný.

•  V Českém poháru porazily naše volejba-
listky (ženy) Olymp Praha ve zlatém setu 
a postoupily do semifinále, takže Ostra-
vu navštíví kvalitní soupeřky.

•  Extraligové volejbalistky v dobročinné 
akci plní sen postižené Nikol z Kalendá-
ře přání boccistů, ve kterém je celý tým 
vyfocen a stará se o jeho prodej.

•  Patrik Klos a Jiří Martinko reprezentují 
Českou republiku na juniorském mist-
rovství světa ve stolním tenisu 2015 ve 
francouzském Vendée.

•  Na 20. večeru českého golfu v Praze bylo 
za 4. místo na mistrovství Evropy doros-
tenek vyhlášeno týmem roku družstvo, 
jehož členkou je naše Hana Ryšková. 
Výroční cena ČGF za zásluhy o rozvoj 
českého golfu byla udělena paní Alžbětě 
Cieslarové, čestné člence Park Golf Clu-
bu Ostrava při TJ Ostrava.

L etošní  ročník  výstavy  slez-
ských  betlémů  a  gór-
nośląskich  szopek  se  opět 

setkal  s  velkým  zájem  široké  veřej-
nosti. V rámci výstavy, kterou pořádá 
každoročně  před  Vánocemi  městský 
obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  ve 
spolupráci  s  Tělovýchovnou  jedno-
tou  Ostrava,  se  v  prostorách  radnice 

obvodu prezentovaly práce dětí z ma-
teřských a základních škol i vzděláva-

cích  a  volnočasových  zařízení  nejen 
z  celého  slezského  území  Česka,  ale 
i z Polska. Návštěvníci tak měli mož-
nost  vidět  desítky  nejrůznějších  ob-
rázků, vystřihovaných jesliček, ozdo-
bených  adventních  věnců  či  jiných 
výrobků s vánoční tematikou a nasát 
tak vánoční atmosféru a načerpat in-
spiraci k další tvořivé práci.

Svá�díla�na�výstavě�
prezentovaly�dětské�
i�mládežnické�kolektivy

desítky BetléMŮ A neJRŮZněJŠí 
VánOční syMBOly nA RAdnIcI

Jak�učíme�děti�na�„waldorfu“�na�mlýnici?
Blíží  se  zápisy  do  1.  tříd  na  školní 
rok  2016/2017  a  v  této  souvislos-
ti  bychom  vám  rádi  přiblížili  naši 
waldorfskou  školu  a  její  základní 
principy.  Waldorfská  pedagogika 
se snaží co nejvíce respektovat  in-
dividualitu dětí, temperament, po-
třeby a zvláštnosti související s vě-
kem,  osobním  vývojem  i  vztahem 
k okolí a společnosti a rozvíjí jejich 
talent,  vůli  i  citovou  stránku.  Dítě 
je  vedeno  k  vybudování  svobodné 

osobnosti  a  k  pocitu  smysluplné 
existence.  Zároveň  je  však  u  něj 
pěstována  úcta  k  práci  druhých, 
k  životnímu  prostředí  i  přírodě. 
V mateřské škole se dítě učí pomo-
cí nápodoby. Jeho harmonický roz-
voj  podporují  kvalitní  prostředí, 
citové  a  morální  působení  a  také 
metoda rytmu a opakování.

V čem jsme jiní? 
•  Používáme  slovní  hodnocení, 

které  umožňuje  co  nejvýstižněji 

popsat  dosažený  pokrok,  rozvoj 
i přednosti, poukázat také na slabé 
stránky a jejich příčiny. 

•  Od  první  třídy  vyučujeme  dva 
cizí jazyky. 

•  Hlavní  předměty,  jako  jsou 
matematika,  český  jazyk,  fyzika, 
jsou vyučovány ve dvouhodinových 
blocích,  tzv.  epochách,  na  začátku 
dne, ve kterém po dobu 2 až 4 týd-
nů  učitel  rozvíjí  jedno  dané  téma 
v určitém předmětu. Děti si vytváří 
vlastní  pracovní  sešity,  které  dopl-
ňují „aktivními“  pomůckami  místo 
pasivního využívání učebnic. 

•  Umělecká  cvičení  slouží  jako 
školení  vůle.  Podstatné  místo 
mezi  vyučovacími  předměty  mají 
výtvarná  výchova  i  ruční  práce, 
zvládnutí  hry  na  hudební  nástroj, 
později i práce se dřevem či pletení 
z proutí.

•  Spolupráce  školy  a  rodičů 
bývá  mnohem  intenzivnější  než 
v jiných školách.

Přijďte na den otevřených dveří 
ve  čtvrtek  7.  ledna  2016  a  můžete 
nahlédnout  přímo  do  výuky  od  8 
do 12 hodin nebo od 14 do 16 ho-
din.

www.zswaldorfostrava.cz

VOLNÉ BYTY k PrONájMu

fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PrOSTOrY k PrONájMu

Mánesova 2784/2
81,10 m2 

Byt velikosti  
3+1 po větších  
úpravách 

Přívozská 899/22
95,98 a 111,41 m2

1. NP, kanceláře  
a prodejna, vchod  
z ulice 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
28. října 1516/106 267,69 m2

Českobratrská 1888/14 280,9 m²
Jílová 1912/16 pronájem domu 
Macharova 965/7 46,85 m² 
Na Jízdárně 2895/18 14,84; 33 a 60,9 m²
Na Hradbách 695/10 41,5 m²
Nádražní 1767/42 175,75 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²
Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²
Sládkova 373/6 26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²
Zeyerova 110/12 66,65 m²

J. Brabce 2897/21 0+1
K. Světlé 210/13 1+1
Mánesova 2784/2 3+1
Maroldova 2992/3 0+1
Na Liškovci 1072/8 1+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Nádražní 544/168 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Palackého  2+1, 1+1
Spodní 2+1
Střelniční 10/1 3+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Varenská 2931/28 2+1

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz


