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Likvidace nadbilančních kalů ob-
jevených v Lagunách Ostramo je 
jedním z  dlouhodobých a zásad-
ních témat, jimž vedení obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz věnuje po-
zornost. V uplynulých letech bylo 
vytěženo zhruba 200 tisíc tun kalů 
a stát za to zaplatil 1,53 mld. korun. Po 
odtěžení však vyšlo najevo, že v lokali-
tě je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se 
kterými se původně nepočítalo. Právě 
tyto nadbilanční kaly má odstranit vítěz 
nové soutěže, společnost AVE CZ, s na-
bídkovou cenou 429 milionů korun.

Díky apelu ze strany vedení obvo-
du, které upozornilo na skutečnosti 
negativně ovlivňující život zdejších 
obyvatel, je nyní schvalování likvidace 
lagun řešeno jako součást studie Envi-
ronmental Impact Assesment (EIA). 
„Oproti minulému postupu se změní 
například to, že budou pevně nastave-

ny limity a v případě jejich překročení 
budou práce pozastaveny. Kromě toho 
jsou například zamezeny práce v noč-
ních hodinách, což v minulosti značně 
nepříznivě ovlivňovalo kvalitu bydle-
ní v  přilehlých lokalitách,“ přibližuje 
starostka Petra Bernfeldová výsledky 
aktivního přístupu vedení obvodu. „Ře-
šení této situace, která se bezprostřed-
ně dotýká bezpečí obyvatel a životního 
prostředí nejen našeho obvodu, jsme 
považovali za prioritní. A těší nás, že 
jsme dosáhli změn, o které jsme stáli. 
To ovšem neznamená, že si usteleme na 
vavřínech. Celý proces budeme i nadá-
le bedlivě sledovat a v případě potřeby 
opět zasáhneme,“ zdůrazňuje a dodává, 
že likvidace nadbilančních kalů by měla 
začít letos na podzim. Celkové vytěžení 
a odvoz by měly trvat zhruba rok, poz-
ději by na místě vytěžených lagun měl 
vzniknout lesopark.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
8. dubna. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
24. března na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 602 782 095. Pro 
děti, které se zúčastní vítání občánků, 
je připraven dárek a pamětní listina.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

vi deozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás infor mujeme o aktuálním dění 
v našem obvo du, ale nejen to. Nalezne-
te zde nabídku volných bytů i nebyto-
vých prostorů, pozvánky na nejrůznější 
akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve video
zpravodajství se kromě aktualit může-
te seznámit s činnostmi jednotlivých 
odborů úřadu a zhlédnout záběry z již 
proběhlých akcí. Název facebookové 
stránky je Měst ský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz.

Pozor, uzavírka
na Havlíčkově nábřeží!

Od 20. března bude probíhat I. eta-
pa opravy kanalizačního sběrače  na 
Havlíčkově nábřeží, která si vyžádá 

uzavírku úseku u místní komunikace 
III. třídy v ulicích Na Hradbách a Střel-
niční, a to do 28. dubna. Pro zajištění 
dopravní obslužnosti bude dočasně 
zobousměrněna ulice Kratochvílova, 
která bude s ohledem na šířku vozovky 
řízena kyvadlovou světelnou signaliza-
cí. Objízdná trasa povede ulicí Biskup-
skou, přes Sokolskou třídu na ulici Na 
Hradbách. Ve druhé etapě, která bude 
realizována od 1. května do 1. červen-
ce, bude uzavřen úsek od ulice Kostel-
ní po ulici Biskupskou. Objízdná trasa 
povede ulicí Na Karolíně, přes ulici 
Frýdeckou, 28. října a Biskupskou. Ve 
třetí etapě pak od 2. července do po-
loviny září bude uzavřen úsek od ulice 
Biskupské po ulici Střelniční. Objízdná 
trasa bude stejná jako ve druhé etapě.

Jednou z investičních akcí, kte-
ré na letošní rok připravuje městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
je rekonstrukce parku Čs. letců.  
„V  rámci stavby dojde k  rekonstrukci 
stávajících chodníků, které budou nově 
ze zámkové dlažby, k výměně mobiliá-
ře, úpravě parkovacích míst podél okra-
jů parku a k sadovým úpravám. Nákla-
dy na rekonstrukci budou činit zhruba 
5,9 milionu korun a předpokládáme, 
že by stavba mohla začít v  květnu,“ 
říká místostarosta Dalibor Mouka 
a pokračuje: „V projektu je počítáno 
i s variantou, která by do centra měs-

ta opětovně přinesla letadlo. Vhodný 
typ stroje, nejlépe spojený s druhou 
světovou válkou, se však nedaří získat 
a momentálně je v jednání výroba věr-
né kopie. Pokud máte nějaký vhodný 
tip, třeba i na výrobce modelu, prosíme 
o něj.“

Původní letadlo – sovětské bitevní 
letadlo Šturmovik – bylo do tehdej-
šího Dzeržinského sadu (dnes park 
Čs. letců) umístěno v roce 1960 a zůsta-
lo zde do roku 1994, kdy bylo odstra-
něno a nenávratně zmizelo v muzeu 
Melun-Villaroche ve Francii. 

-red-

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991
www.moap.cz

ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

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

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

Základní škola a mateřská
škola Ostrava, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy
24. 4. 2017 13:00 – 17:00 hodin
bilingvní třídy
25. 4. 2017 13:00 – 17:00 hodin

Waldorfská základní škola 
a mateřská škola Ostrava, PO
3. 4. 2017 16:00 – 17:00 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
3. 4. 2017 13:00 – 18:00 hodin
4. 4. 2017 13:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Gajdošova 9, PO
3. 4. 2017 13:00 – 17:00 hodin
4. 4. 2017 13:00 – 17:00 hodin

ZŠO, Gebauerova 8, PO 
3. a 4. 4. 2017 12:00 – 16:00 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova
3. a 4. 4. 2017 8:00 – 15:00 hodin

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
3. a 4. 4. 2017 12:00 – 16:00 hodin

ZŠO, Matiční 5, PO
24. a 25. 4. 2017  12:00 – 17:00 hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)

ZŠO, Nádražní 117, PO
běžné třídy
3. a 4. 4. 2017 12:00 – 17:00 hodin
sportovní třída
5. 4. 2017 12:00 – 17:00 hodin

Vážení spoluobčané,
náš městský obvod připravuje v  letoš-
ním roce ve spolupráci se statutárním 
městem kompletní výměnu mobiliá-
ře v centru Ostravy. V  této souvislosti 
jsme přišli s něčím navíc a v nedávných 
dnech na jednání  rady městského ob-
vodu odsouhlasili nákup umělecké la-
vičky s bronzovou sochou v životní ve-
likosti. Tématem zadání byla realisticky 
ztvárněná významná osobnost spojená 
s Ostravou a naším regionem, jež by se-
děla na lavičce, na kterou bude možno 
přisednout a udělat si třeba selfi e. In-
spirovali jsme se v jiných městech, kde 
jsou takovéto lavičky vítaným místem 
setkávání se a také turistickou atrakcí. 
Vybrali jsme Petra Bezruče, Leoše Ja-
náčka, Karla Kryla, Jirotkova Saturni-
na, Ostravaka Ostravskeho a Jarka No-
havicu (ten z důvodu, jemuž rozumíme 
a respektujeme jej, odmítl). Všechny 
návrhy byly zdařilé a věříme, že se ča-
sem všechny dočkají své realizace. 

Rozhodování nebylo jednoduché. 
Když jsme se však ve vzpomínkách Ja-
náčkova žáka Mirko Hanáka dočetli, že 
v roce 1924 při ostravské premiéře Káti 
Kabanové Janáček nechtěl do Ostravy 
pustit svou Lišku (narážel tehdy na ne-
dostatečný orchestr), volba byla jasná. 
Svou roli při výběru hrálo samozřejmě 
i to, že se tento světově proslulý hudeb-
ník narodil v  nedalekých Hukvaldech 
a v  Moravské Ostravě zemřel. Vytvo-
řením plastiky sedícího Leoše Janáčka 
s  liškou v  náručí byl pověřen David 
Moješčík. Autor, který patří mezi naši 
absolutní sochařskou špičku a je svými 
kořeny a životem pevně svázán s naším 
krajem. Lavička by měla zdobit Jirásko-
vo náměstí od druhé poloviny letošní-
ho roku.

Dalibor Mouka,
místostarosta

Využívejte webový portál pro rych-
lejší a efektivnější hlášení závad nebo 
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku 
na stránkách www.moap.cz, případně 
své podněty posílejte na e-mail: pora-
dek@moap.ostrava.cz. Posílat může-
te elektronickou formou i fotografi e 
z  mobilních telefonů s  přesným uve-
dením místa a krátkým popisem pro-
blému. Na webu je pak uvedeno datum 
přijetí podnětu, osoba zodpovědná za 
řešení i stav řešení
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Novinky ze Základní 
školy Nádražní

Hromnice ve waldorfské 
školce

Děti posilují imunitu 
v solné jeskyni

Základní škola Nádražní připravuje 
ve spolupráci se zřizovatelem školy od 
1. září 2017 další změny ke zkvalitnění 
výuky.  Nově nabízí výuku ve sportov-
ních třídách již od 1. ročníku školy. Do 
výběrové sportovní třídy bude zápis 
v mimořádném termínu, a to 5. dubna 
od 12 do 17 hodin. Běžný zápis bude 
3. a 4. dubna ve stejném čase. 
K  zabezpečení kvalitního vzdělává-
ní provede zřizovatel školy Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
v  průběhu hlavních prázdnin rekon-
strukci školního hřiště a tělocvičen. 
Při rekonstrukci školního hřiště je 
plánována rekonstrukce stávajícího 
hřiště s  umělou trávou, stávajícího 
doskočiště a běžecké dráhy a nově bude 
vybudováno menší multifunkční hřiště 
a workoutové  hřiště. Sportovní záze-
mí školy budou využívat spolupracu-
jící subjekty. Především zde vznikne 
nová boxerská akademie pro ostravské 
děti pod záštitou klubu Boxing Ostra-
va. Zároveň bude pokračovat spolu-
práce s klubem mažoretek Elite Ostra-
va a basketbalovým klubem NH Ost-
rava.

Škola zároveň bude pokračovat 
v  aktivitách, které rozjíždí již v  tom-
to školním roce, a to především 
v aktivitách spojených s  projektem 
za podpory MŠMT podle výzvy Pod-
pora škol formou zjednodušeného 
vykazování. Z  těchto aktivit uvedu 
především čtenářské dílny a kluby 
hravé logiky pro žáky. Zároveň ško-
la žádost v  projektu ERASMUS+ na 
výměnné pobyty pedagogů a žáků 
s  partnerskými školami v  zahraničí 
a zřizovatel školy podal žádost na re-
konstrukci a vybavení odborných uče-
ben školy. K  činnostem našich žáků, 
které nemohu opomenout, je zisk titu-
lu Ekoškola a aktivity v projektu Menu 
pro změnu.

V  průběhu hlavních prázdnin bude 
v  provozu i školní družina. Zaměst-
nanci školy již nyní připravují zábavu 
na celé prázdniny pro děti, jimž rodi-
če nemohou zabezpečit jiný program. 
Ty se mohou těšit na příměstský tábor 
a výlety do okolí Ostravy – Pustevny, 
zoo, Landek, Poodří a další –, poznají 
kouzlo geocachingu atd. 

Libor Novotný, ředitel ZŠ Nádražní

Mateřská škola Varenská 2a se za 
úzké spolupráce se sdružením rodičů 
Naše dítě při MŠ Varenská zapojila do 
projektu Recyklohraní. Cílem celore-
publikového projektu je vést děti skrze 
osobní zkušenost k  recyklaci odpadu 
a zodpovědnosti za stav naší planety. 
A protože všichni zaměstnanci mateř-
ské školy si uvědomují důležitost před-
školního věku pro budování životních 
návyků, rozhodli se společně s  rodiči 
dětí zařadit do sítě již zapojených škol. 

V prostorách mateřské školy se obje-
vily sběrné kontejnery na použité ba-
terie, tonery i drobná elektrozařízení. 
A jakou úlohu v  celém projektu hrají 

děti? Přece tu hlavní! S chutí se pusti-
ly do plnění prvních úkolů, při kterém 
se nejen pobavily, procvičily si ruce 
i hlavu, ale hlavně začaly přemýšlet 
o tom, že i ony svým chováním mohou 
přispět ke zlepšení životního prostředí. 

Jste zvědaví, jak probíhá recyklohra-
ní? Nejen o tomto projektu se dozvíte 
během dnů otevřených dveří, které se 
uskuteční každou dubnovou středu, 
vždy od 15 do 16.30 hodin, a jsou ur-
čeny všem zájemcům o umístění dítěte 
do mateřské školy. Přijďte, jste srdečně 
zváni!

Stanislava Korcová, 
ředitelka školy

Jak už málokdo dnes ví, šplh byla 
pravidelná olympijská disciplína, a to 
už i na prvních novodobých olympij-
ských hrách v  roce 1986. U nás šplh 
patřil vždy mezi silné disciplíny, což 
dokazuje i zlatá olympijská medaile 
Bedřicha Šupčíka z roku 1924. Od roku 
1932 byl šplh nahrazen prostnými, 
a tím byl navždy vyřazen z  programu 
olympijských her. V ZŠ Ostrčilova šplh 
však nevyřazujeme, ale naopak se mu 
vždy v zimním období věnujeme a pi-
lujeme techniku. A již druhým rokem 
jsme uspořádali školní závod v  tomto 
sportu, který je vyvrcholením gym-
nastického období v  hodinách tělesné 
výchovy. Tento závod proběhl koncem 
ledna a zúčastnili se ho žáci 3. až 9. roč-
níků. Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci svých tříd a těm nejlep-
ším, z nichž čtyři budou reprezentovat 
školu v okresním kole této soutěže, bla-
hopřejeme k vítězstvím a držíme pěsti.

Lukáš Káňa, vyučující TV

Děti vzdělávají 
rodiče

Tímto názvem jsme v naší Mateřské 
škole Dvořáčkova pojmenovali odpo-
ledne, kdy měli rodiče možnost poznat 
různé podoby vzdělávání svých dětí. To 
ony rodiče prováděly prostorami MŠ, 

kde byla připravena bohatá nabídka. 
Rodiče se tak od svých ratolestí mohli 
v logopedickém koutku zábavnými cvi-
čeními před velkým zrcadlem seznámit 
se správnou výslovností a dalšími ak-
tivitami podporující dýchání. Děti jim 
ukázaly také práci s digitálním mikro-
skopem připojeným k  notebooku, ro-
botickou včelu zaměřenou na posílení 
orientace v  prostoru a společně plnili 
interaktivní úkoly v digitální podobě 
pro rozvoj všech oblastí dítěte v soula-
du s RVP. Na závěr měli možnost rodiče 
vidět ukázku práce s nadanými dětmi. 
Všichni si společné odpoledne opravdu 
užili a odcházeli nadšeni.

Blanka Svobodová, učitelka

Čokoládová 
vařečka

Začátkem února se žáci 9. B ZŠ Os-
trči lova – Lucie Hellebrandová, Štěpán 
Lapisz a Matyáš Valigura – zúčastnili 
soutěže ve vaření o Čokoládovou va-
řečku. V 19. ročníku této soutěže byla 
mezi 35 soutěžícími obrovská konku-

rence. Ti bojovali každý sám za sebe, 
a to před televizními kamerami a zraky 
desítek diváků. Boj ztěžovaly rozhovo-
ry s novináři a náročná byla i závěrečná 
prezentace svého pokrmu před přísnou 
porotou složenou z pěti členů. Přesto 
naši žáci vše statečně zvládli a Štěpán 
Lapisz dokonce získal pohár pro školu 
za nejzajímavější pokrm 19. ročníku 
Čokoládové vařečky – krůtí na kari se 
špenátovou palačinkou a oříšky.

Lucie Bendová, třídní učitelka

Klauni přišli 
poděkovat

Buch, buch! Ozvalo se v  pátek 
10. února na dveře bilingvních tříd 
1. stupně ZŠ Ostrčilova. Než se děti 
stihly vzpamatovat, Bohumil a Alois, 
dva zdravotní klauni, už vesele pobíhali 
po třídě. Tu vyskočili na parapet, když 
se předháněli, kdo je vyšší, tu vysadili 

dveře, když se učili základům slušné-
ho chování. Není asi třeba dodávat, že 
jejich přítomnost ve třídě doprovázel 
burácivý smích. Návštěva klaunů byla 
pro děti odměnou, neboť této neziskové 
organizaci věnovaly peníze, jež se jim 
podařilo utržit z  prodeje výrobků na 
vánočním jarmarku, který naše škola 
každoročně pořádá. Každá třída se roz-
hodla, jak velký obnos organizaci věnu-
je. Darovaná částka se nakonec vyšpl-
hala na 9 500 korun! Dětem i klaunům 
patří velký dík a my se těšíme na další 
spolupráci plnou radosti a pomoci. In-
formace na www.zdravotniklaun.cz. 

Tereza Šarounová, třídní 5.E1

Děti z Varenské baví recyklovaní!

Závody ve šplhu

KOUZLO OKAMŽIKU
Po několika teplých zimách se letos děti i dospělí mohli těšit z nádherné za-
mrazivé zimy. A to nejen na horách, ale dokonce i v centru Ostravy. Zimní 
radovánky si tentokrát mohli užívat například i v Komenského sadech…

U nás ve školce pořád něco slavíme, 
prožili jsme společně příchod tří králů, 
připravujeme se na masopust a mezi-
tím jsme se rozhodli vytvořit si svíčku 
– hromničku. Hromnice jsou oslavou 
přicházejícího jara, spojují se s ohněm, 
bleskem a bouří, před kterou má chrá-
nit vyrobená svíce, tzv. hromnička. 
Jednu takovou ochrannou svíci jsme si 
s dětmi ve školce vyrobili z voskových 
plátů a ozdobili jsme si ji voskovými 
motivy blesku, mraku nebo sluníčka. 

Společně jsme si pak povídali o staré 
tradici našich babiček, které svíce od-
lévaly ze zbytků vosku z adventních 
svící. Vzpomněli jsme si také na doby, 
kdy nešel elektrický proud, kdy jsme 
u svíčky zpívali a vyprávěli si humorné 
historky. Děti s  napětím poslouchaly, 
někdy překvapením kulily oči, co jsme 
my jako děti vyváděli. S pocitem ochra-
ny a dobře vykonané práce jsme odchá-
zeli domů.

Olga Rašíková, učitelka MŠ

Již v  předchozích letech a také letos 
jsme se rozhodli posilovat imunitu dětí 
přes nevlídné zimní, smogové období. 
Proto pravidelně každou středu dopo-
ledne vyrážíme s  dětmi do solné jes-
kyně, kde si společně čteme pohádky, 
zpíváme písničky, recitujeme básničky, 
trochu cvičíme, hrajeme si se solí a taky 
malinko odpočíváme. Děti mají po-

byt v solné jeskyni moc rády. Každý si 
jej užívá po svém. Pro mnohé je to vel-
ké solné dobrodružství. Návštěv sol-
né jeskyně se účastní děti od 3 až do 
6 let z  obou oddělení mateřské školy. 
Až do jara budeme v pobytech pokra-
čovat.

Lenka Holeksová, ředitelka WZŠ 
a MŠ Ostrava

Žáci ZŠ Nádražní při výuce…
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

BEZPEČNÝ OBVOD

ZAOSTŘENO

Jak s  bezpečím dětí souvisí prostor 
na parkování? Docela jednoduše. Když  
rodiče, kteří přivážejí své děti do škol, 
školek či do kroužků, či si je zde vyzve-
dávají, nemají před danými budovami 
kde zaparkovat, aby své dítě z auta vy-
sadili a vypravili je za jeho povinnost-
mi, hrozí nebezpečí, že se jejich ratolest 
dostane v nepřehledné situaci pod kola 
jiných vozů.  Vedení obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz se tyto citlivé situace 
snaží řešit vytvářením nových parkova-
cích míst i dalšími opatřeními. Někdy 
však ani to nestačí a je třeba přistoupit 
k dalším krokům…

„Typickým příkladem je situace 
u Základní školy Ostrčilova, kde se 
nám v  loňském roce podařilo po 
mnoha peripetiích a zdolávání nej-
různějších legislativních překážek zre-

konstruovat prostranství před školou 
a kromě nových přechodů, osvětlení 
a nového zázemí pro popelnice vytvořit 
i 17 nových parkovacích míst. Jen-
že parkoviště začali okamžitě vyu-
žívat zaměstnanci okolních fi rem 
a na rodiče s dětmi ze základní školy 
nebo centra volného času opět často 
nezbylo místo. Proto na tomto par-
kovišti zavedeme u větší části míst 
časově omezené parkování. Vozidlo 
zde může stát jen půl hodiny a dobu 
stání musí řidič označit parkovacím 
kotoučem,“ oznamuje místostarosta 
Dalibor Mouka s tím, že obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz se zabývá i další-
mi lokalitami. Například u mateřské 
školy v ulici Slavíčkově vznikne v létě 
30 nových parkovacích míst. 

-gl-

Mladí podnikatelé umí 
oslovit i zaujmout S bezpečím dětí souvisí i prostor 

na parkování

Kácení dřevin

Dotace k výročí

Okrskáři v ulicích

Vyúčtování služeb

Kamil Dedek, okrsek B 10
Hranice o-

krsku je tvo-
řena ulicemi 
Muglinovskou, 
Sokolskou tří-
dou, Vítěznou, 
Sadovou a Bu-
dečskou. Ty-
pické pro tuto 

oblast jsou problémy s parkováním z 
důvodů nedostatku parkovacích míst. 
Kromě toho dochází ke vloupání do ga-
ráží na území mezi benzinovou pum-
pou a sportovní halou Sareza. Rovněž 
je zde řešen volný pohyb psů mimo vy-
hrazená místa a požívání alkoholických 
nápojů na Partizánském náměstí, kde 
to není dovoleno. Poměrně častým ne-
švarem bývá i ukládání odpadů mimo 
vyhrazená místa.  

Ulice v okrsku
Budečská od křižovatky s ulicí Vítěz-

nou; E. F. Buriana; Hrušovská – křižo-
vatka Hrušovská x Sadová; Muglinov-
ská – hranice okrsku od křižovatky se 
Sokolskou třídou po přemostění řeky 
Ostravice; Na Bělidle – křižovatka Na 

Hledáme nové pány! 
Našli jste zatoulané-

ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 
o bližší informace tře-

bovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. www.utulekostrava.cz

Nejpozději do 30. dubna obdrží ná-
jemníci v bytech a nebytových prosto-
rech ve vlastnictví SMO, městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz, roční 
vyúčtování služeb spojených s  jejich 
užíváním. Jde o dodávku tepla a spo-
lečnou přípravu teplé vody pro dům, 
dodávku vody a odvádění odpadních 
vod, provoz a čištění komínů, umož-
nění příjmu rozhlasového a televizního 
signálu, provoz výtahu, osvětlení spo-
lečných prostor v  domě, úklid společ-
ných prostor v domě, odvoz odpadních 
vod a čištění jímek, popřípadě o další 
služby. Vyúčtování bude odesláno poš-
tou nebo předáno osobně prostřednic-
tvím domovníka. Reklamaci vyúčtová-
ní služeb může nájemník podat pouze 
písemně, nejpozději do 30 dnů po 
obdržení protokolu o vyúčtování. Do 
31. července 2017 jsou splatné nedo-
platky z vyúčtování služeb za rok 2016 
a zároveň budou vyplaceny přeplatky 
z vyúčtování služeb 2016. 

Nejvýznamnější službou je dodáv-
ka tepla a poskytování teplé vody. Od 
1. ledna 2016 vstoupila v platnost nová 
vyhláška Ministerstva pro místní roz-
voj ČR č. 269/2015 Sb. o rozúčtování 
nákladů na vytápění a společnou pří-

pravu teplé vody pro dům, kde  došlo 
k zásadní změně ve způsobu výpočtu 
rozdělení nákladů na vytápění mezi 
konečné spotřebitele. 

Novinkou vyhlášky je změna poměru 
základní složky (podle velikosti započi-
tatelné podlahové plochy), která činí 30 
až 50 procent, a zbytek nákladů tvoří 
spotřební složku (podle výše náměrů 
měřitel RTN). V domech ve vlastnictví 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz je tento poměr stanoven na 
40 procent základní složky a 60 procent 
spotřební složky. Je také upravena me-
toda výpočtu při rozdílech v nákladech 
na vytápění i to, že pokud příjemce slu-
žeb neumožní instalaci měřidel, ode-
čet nebo měřidlo neoprávněně ovlivní 
nebo poškodí, spotřební složka ná-
kladů na vytápění a poskytování teplé 
vody pak činí v daném zúčtovacím ob-
dobí u tohoto příjemce služeb trojná-
sobek průměrné spotřební složky ná-
kladů připadající na 1 m² započitatelné 
podlahové plochy (pro vytápění) nebo 
podlahové plochy (pro TV) zúčtovací 
jednotky. V  původní vyhlášce byl sta-
noven 1,6násobek průměrné hodnoty 
spotřební složky, tudíž došlo k navýše-
ní této hodnoty.

Bezdomovci pomoc 
odmítají

Je to již téměř rok, co jsme informo-
vali o tom, jak naši sociální pracovníci 
nabízejí pomoc osobám bez přístřeší, 
tzv. bezdomovcům. Letošní mrazivá 
zima byla a ještě stále je pro tyto lidi 
obzvlášť těžkým obdobím, proto i ten-
tokrát naši sociální pracovníci obchá-
zeli místa, kde se nejčastěji bezdomovci 
zdržují, aby jim nabídli pomoc. Navští-
vili tak celkem 7 lokalit, kde se podle 
hlášení městské policie zdržuje celkem 
18 bezdomovců. Pět z  nich nezastihli, 
proto jim na místě zanechali informač-
ní leták s kontakty a nabídkou pomo-
ci, dva byli v době šetření v nemocnici 
a jedenácti poskytli poradenskou po-
moc. Vesměs se jednalo o nabídku po-
moci při vyřizování sociálních dávek či 
osobních dokladů, zprostředkování lé-
kařského ošetření nebo zajištění ubyto-
vání v azylových domech a ubytovnách. 
Stejně jako kdykoli předtím, všichni 
kontaktovaní nabízenou pomoc odmít-
li s tím, že vystačí s polévkou nebo ob-
lečením, které jim poskytuje Armáda 
spásy, a další pomoc nepotřebují.

Stejně jako jakákoli jiná sociální 
práce s lidmi v  tíživé sociální situaci, 
také nabídka sociální pomoci bezdo-
movcům je založena na dobrovolném 
přijetí této pomoci a jejich spoluprá-
ci při řešení této situace. Opakovaně 
se tak ukazuje, že lidé bez domova si 
mnohdy volí tento způsob života sami 
a odmítají nabízenou pomoc, která je 
ovšem často spojena s  určitými ome-
zeními, jako je např. zákaz kouření či 
požívání alkoholu v azylových domech 
či v noclehárnách, nebo která vyžaduje 
jejich spolupráci, např. při vyřizování 
dokladů, sociálních dávek apod.

Charita Ostrava 
hledá zdravotní 

sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní 

místo pro všeobecné zdravotní sestry 
v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo podle do-
hody. Podrobnější informace: Jaroslav 
Doležel, vedoucí hospice, mobil: 732 
178  501, lukashospic.ostrava@charita.
cz. 

Charita hledá 
sociálního 

pracovníka
Charita Ostrava nabízí pracovní místo 
pro sociálního pracovníka/ci v  Cha-
ritním středisku sv. Lucie – sociální 
rehabilitace. Předpokládaný termín 
nástupu od června 2017. Podrobnější 
informace: Eliška Horňáková, vedoucí 
Charitního střediska sv. Lucie, mobil: 
731 534 061, cho.lucie@charita.cz.

Jak pečovat 
o nemocného 

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s profesionální-
mi zdravotními sestrami se dozvíte, 
jak zvládnout péči o člověka se sníže-
nou pohyblivostí, a získáte související 
informace ze zdravotní a sociální ob-
lasti. Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 16. března 
a 14. dubna od 14 hod. v budově Hos-
pice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice. Na školení se při-
hlaste předem u Markéty Štěpánové, 
tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 
nebo e-mailem: cho.hospicova.porad-
na@charita.cz

Ochrana zdraví a majetku občanů 
i snaha o ozdravení zeleně na území 
obvodu. To jsou zásadní důvody, které 
povedou ke kácení stromů v  několika 
lokalitách Moravské Ostravy a Přívo-
zu. „Kácení není rozhodně prováděno 
svévolně, naopak je odborníky pečlivě 
zvážen stav každého stromu. A pokud 
je to jen trochu možné, trváme na tom, 
aby v lokalitě, z níž musely být určené 
dřeviny odstraněny, byly co nejdříve 
vysazeny nové,“ komentuje místosta-
rosta Dalibor Mouka informaci o tom, 

že na sídlišti Fifejdy II bude v následu-
jícím období pokáceno pět stromů, po 
jednom na sídlišti Šalamouna a ve vý-
znamném krajinném prvku lesoparku 
v ulici Železárenské, tři v centru města, 
osm v Komenského sadech a tři stromy 
budou odstraněny na Jindřišce. „Jde 
o kácení ze zdravotních důvodů,“ zdů-
razňuje Petr Smoleň, ředitel Technic-
kých služeb Moravská Ostrava a Přívoz. 
Právě zaměstnanci této příspěvkové or-
ganizace stromy ve zmíněných částech 
obvodu pokácejí do 31. března. 

Vedení města Ostravy vyhlási-
lo výzvu v  oblasti kultury s  názvem 
750. výročí první písemné zmínky 
o městě. Na kulturní projekty spojené 
s  oslavou a připomenutím tohoto vý-
ročí vyčlenilo město 850 tisíc korun. 
O dotaci na výstavy, přednášky, pu-
blikace, představení a díla inspirova-
ná Ostravou mohou žádat příspěv-
kové organizace, fi rmy i jednotlivci. 

Výše dotace může činit maximálně 
50 tisíc korun. Žádosti lze podávat od 
27. února do 10. března. O poskytnutí 
dotací, příspěvků a transferů rozhod-
nou orgány města nejpozději do konce 
dubna 2017. 

Více informaci o oslavách 
750. výročí první písemné zmínky 
o městě naleznete také na první straně 
kulturní přílohy zpravodaje. 

Bělidle x Sadová; Partyzánské náměstí; 
Pelclova; Sadová – od křižovatky se So-
kolskou třídou po křižovatku s ulicí Ví-
těznou; Sokolská třída – hranice okrsku 
v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou 
po křižovatku s ulicí Muglinovskou; 
U Parku – křižovatka U Parku x Hru-
šovská; Vítězná – hranice okrsku. 

Jaroslav Orgoník, okrsek B 12
S o u č á s t í 

okrsku, který 
je ohraničen 
ulicemi Ná-
dražní, Zbo-
rovskou, Mu-
g l i n o v s k o u 
a Sokolskou 
třídou, jsou 
obytné domy, 

mateřská škola, restaurace a herny, 
prodejna Penny market, drobné ob-
chody, Hornická poliklinika a sběrna 
druhotných surovin. V Penny mar-
ketu dochází k drobným krádežím, 
k  problematice okrsku patří i znečiš-
ťování veřejného prostranství osobami 
bez  přístřeší v okolí komplexu garáží 

a narušování občanského soužití a ru-
šení nočního klidu v okolí restaurací 
a heren.  

Ulice v okrsku
Bachmačská – hranice okrsku; Jind-

řichova – v úseku od křižovatky s ulicí 
Zborovskou po ulici Živičnou; Křiží-
kova; Myslbekova, Na Spojce – hrani-
ce okrsku; Nádražní – hranice okrsku 
v úseku od křižovatky s ulicí Na Spojce 
po křižovatku s ulicí Mariánskohorskou;
Partyzánské náměstí; Slavíčkova – od 
křižovatky s ulicí Křižíkovou po kři-
žovatku s ulicí Zborovskou; Sokolská 
třída – hranice okrsku v úseku od ulice 
Zborovské po křižovatku s ulicí Mari-
ánskohorskou; Suchardova; Škrétova; 
Verdunská; Zborovská; Živičná. 

David Kurel, okrsek B 13
H r a n i c e 

okrsku je tvoře-
na ulicemi Ma-
riánskohorskou, 
Nov i nářskou , 
nákladním ná-
dražím a želez-
niční tratí ČD. 

Významnými objekty jsou základ-
ní škola a objekty řadových garáží 
Ibsenova, nákladní nádraží ČD Car-
go, průmyslový areál bývalé společ-
nosti Ostramo Vlček. V průběhu 
školního roku je prioritou zajišťování 
bezpečnosti dětí při přecházení fre-
kventované komunikace Mariánsko-
horské. K  drobné kriminalitě dochází 
především v řadových garážích v Ibse-
nově ulici a ve veřejně přístupném 
areálu nákladového nádraží, jde také 
o krádeže kovových a elektroinsta-
lačních materiálů z okružní křižovat-
ky dálničního přivaděče. Zaznamenán 
je výskyt použitých injekčních stříka-
ček. 

Okrsek bez objektů bytové zá-
stavby a občanské vybavenosti je 
tvořen členitým a zčásti špatně pří-
stupným terénem, kde je při ob-
chůzkách eliminujících zakládání 
černých skládek nutný pohyb po ne-
zpevněných komunikacích či přímo 
v křovinatém porostu. 

Ulice v okrsku
Novinářská; Spodní; Vaškova; Ibse-

nova; Mariánskohorská; Nákladní.

Centrum Ostravy je 
znovu to dobré místo, kde 
se děje pořád něco nové-
ho. Začíná se probouzet 
z nudy a šedi trochu „mrt-
vého“ prostoru, dlouhé 
roky neprávem podceňo-
vaného. Když se dnes pro-
jdete historickým jádrem 
třetího největšího města 
České republiky, nemůžete 
si nevšimnout, že se právě 
zde sice trochu pomalu, 
ale o to intenzivněji mění 
koncept nové Ostravy. Potenciál se 
všemi originálními nápady a nezamě-
nitelnou energií je viditelný na každém 
kroku.

„Dosud prázdné nebytové prosto-
ry získávají nové nájemce i majitele. 
A bývá v  nich plno. I o víkendech. 
Kavárny, cukrárny a jiné obchody 
a zařízení lákají. Lidé sem chodí nejen 
za dobrým jídlem a pitím, ale také za 
atmosférou,“ říká starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Petra Bernfeldová. V  lokalitě vymeze-
né ulicemi Nádražní, 30. dubna, řekou 
Ostravicí a Černou loukou má městský 
obvod 202 nebytových prostor. Z nich 
je volných pouze 11, z toho jsou 3 ga-
ráže. „V loňském roce jsme podepsali 
21 nájemních smluv. A zájem se zvy-
šuje. Mladí podnikatelé se častokrát 
vracejí do Ostravy se zkušenostmi 

a nápady odjinud, nezřídka ze zahra-
ničí. A umí oslovit i zaujmout. Slyší, 
jak se říká, na centrum. Ke kavárnám, 
cukrárnám přibyla hranolkárna, polév-
kárna, rybárna, bistro  a jiné obchůdky 
a podniky. Postupně chceme vytvořit 
malé prezentace všech těchto provozo-
ven a představit je na stránkách našeho 
zpravodaje i v  TV Centrum. Nabídka 
nových služeb je skutečně hodně zají-
mavá,“ dodává starostka. 

Je pravda, že zejména mladí podnika-
telé dělají věci po svém. A líp a jinak. 
Ostravané také díky nim začínají zase 
žít klasickým městským životem. A že 
vpodvečer nepotkáte v  centru ani ži-
váčka? Obehraná písnička minulosti! 
Stačí vstoupit do první cukrárny, zajít 
na šálek voňavé kávy nebo do maličké 
galerie… Věřte, nebudete tam opravdu 
sami.    



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

Marie Bartusková, Olga Benetková, Vlastimila Benová, Eliška Fialová, Jiřina 
Hrabovská, Marie Janků, Vlasta Kafk ová, Jindřiška Mončková, Jiřina Nencková, 
Rudolf Pondo, Irina Przebindová, Bohunka Přibylová, Dagmar Šoustalová, Da-
niela Švrčinová, Bohumil Wasík, Vlasta Zimuláková.
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Volejbalistky Ostravy se těší na Sibiř!

Talent Ostrava 2017
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Potřebujete zajistit v domácnosti 
nemocnou osobu nebo seniora?

Senior linka pomáhá už sedm let

Kontrola kotlů aneb Jak 
nenaletět podvodníkům

Centrum pro rodiny

Jak na zdravé zoubky?

Výstup na haldu Emu

A přivítali byste mít v  době své 
nepřítomnosti okamžité informace 
o nenadálé situaci, která se doma ode-
hrává? Pak vás rádi uvítáme ve středu 
22. března ve 14 hodin na  prezentaci 
asistenčního systému eHelper, která se 
bude konat v klubu seniorů Domu s pe-
čovatelskou službou v ulici Gajdošově 
39. Asistenční systém eHelper je nápo-

mocný nejen seniorům, ale je vhodný 
i pro občany se zdravotním postižením, 
pro občany se sníženou soběstačností 
a v neposlední řadě také pro děti. Asi-
stenční systém eHelper představí jed-
natel společnosti Zdravotní a sociální 
služby Karel Pustelník. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni, vstup je zdarma.  

-red-

V  únoru 2010 byly provedeny první 
instalace nouzových tlačítek v bytech 
seniorů a zdravotně či tělesně hendike-
povaných osob, což odstartovalo pro-
jekt Senior linka, jenž letos slaví sedm 
let svého trvání. Svoji úlohu již plní 
i 66 nově zakoupených Senior linek 
z projektu Ostrava – Senior linka 2016, 
který je fi nancován Ministerstvem vni-
tra České republiky za spoluúčasti sta-
tutárního města Ostravy. V současné 
době je ve městě k dispozici 312 zaří-
zení instalovaných v bytech zájemců, 
kteří splnili dané podmínky (věk, zdra-
votní či tělesná indispozice, osamělost).    

Od zahájení projektu byla tlačítka Se-
nior linky aktivována v bezmála 1 200 
případech. Ve zhruba 150 událostech 

šlo o zdravotní komplikace, které osobu 
ohrožovaly na zdraví či životě a bylo tak 
nutné přivolat lékařskou pomoc. V šesti 
případech bylo potřeba přivolat Policii 
ČR z důvodu pohybu podezřelé osoby. 

Pokud si některý z občanů přeje nain-
stalovat Senior linku, měl by se obrátit 
na sociální odbor místně příslušného 
úřadu nebo na městskou policii. Ná-
sledně je pak kontaktován okrskářem, 
s  nímž dohodne další podrobnosti. 
Vzhledem k velkému zájmu ze strany 
občanů se však čekací doba pohybuje 
v řádech měsíců. Podrobnější podmín-
ky k získání Senior linky jsou uvedeny 
na stránkách Městské policie Ostrava.

Michal Maršo, 
Městská policie Ostrava

Vzhledem k nové povinnosti plynou-
cí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající 
se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, 
apelujeme především na osoby senior-
ského věku, aby vždy důkladně zvážily, 
koho vpustí do svého obydlí! Tento zá-
kon přinesl povinnost majitelům někte-
rých kotlů provést do konce roku 2016 
takzvanou revizi – kontrolu technické-
ho stavu a provozu. A potvrzení o re-
vizi si od začátku letošního roku může 
v případě jakýchkoli problémů vyžádat 
úřad obce. Ve valné většině případů 
samotný úřad obyvatele domu v první 

řadě písemně upozorní a až poté při-
stoupí ke kontrole kotle v domě. Pově-
ření zaměstnanci obecních úřadů se na-
víc při výkonu kontrolní činnosti musí 
prokázat průkazem vydaným přísluš-
ným kontrolním orgánem. V  případě, 
že takto neučiní, neváhejte a kontak-
tujte příslušný úřad, kde si tuto osobu 
můžete snadno prověřit. Nenechte se 
tedy napálit podvodníky, kteří se pro-
střednictvím nejrůznějších záminek 
snaží vloudit do vašeho obydlí. 

Lenka Sikorová

Na postup do první třídy byl každý 
z nás zkoušený, říkal barvičky a básnič-
ky. Na postup na vysokou musel každý 
zvládnout maturitu, přes to nejede vlak. 
Kdo chtěl zasednout za volant auta, ab-
solvoval autoškolu... Kde ale studuje-
me vědu o manželství a rodině, o tom, 
jak být dobrým rodičem nebo jak vyjít 
s puberťáky? Taky to chce nějaké zna-
losti a dovednosti. Kde má nastudovat 
zákonitosti, co a jak, aby se soukromý 

osobní život povedl? O závěrečných 
zkouškách nemluvě. Partnerské a ro-
dinné životy bývají jízdami bez řidičá-
ku. I proto pořádá Centrum pro rodinu, 
jež načerpalo mnoho inspirací od man-
želských párů, které se tam už více než 
dvacet let střídají na programech pro 
rodiny, pravidelné kurzy a semináře na 
všechnvšechna tato témata. 

Podrobnosti jsou na webu www.pro-
rodiny.cz.

V úterý 14. března od 16.30 do 
18 hodin se v poradně Cesta těhoten-
stvím (Českobratrská 13) uskuteční 
bezplatný vzdělávací program se zubní 
lékařkou, která těhotným maminkám 
a rodičům s  dětmi do 4 let představí 
hlavní zásady pro zdravé zuby celé ro-
diny včetně nácviku správného čištění 

zubů. Ve   středu 29. března se pak od 
9.30 do 11 hodin uskuteční bezplatný 
seminář pro rodiče s  dětmi s  fi nanční 
poradkyní. 

V případě zájmu se přihlaste předem 
prostřednictvím e-mailu poradna@
dlanzivotu.cz nebo tel. č.: 605 32 92 32).

VOLNÉ BYTY 
K PRONÁJMU

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  BLIŽŠÍ INFORMACE 

 A PROHLÍDKY  

Senovážná 2111/9 - 
1+1, cca 46,96 m2

Udržovaný byt v žádané lokalitě

Tyršova 1795/25 - 
50 m2

Prodejní prostory 
v centru

Arbesova 1059/9  – garáž 17 m²
Ahepjukova 2795/6  – 61,82 m²
Českobratrská 611/17 – 62,35 m²
Českobratrská 611/17 – 41,86 m²
Jílová 1912/16  – pronájem domu
Jurečkova 490/3  – 53,87 m²
Maroldova 2992/3 – 17,70 m²
Maroldova 2992/3 – 102,05 m²
Nádražní 612/36  – 51,12 m²
Nádražní 542/148  – 54,44 m²
Nádražní 996/195  – 83,9 m²
Partyzánské nám. 1738/2, 3  – 219,81 m²
Pobialova 1432/23 – 60,90 m²
Pobialova 1432/23 – 131,39 m²
Poštovní  – 3× garáž
S. K. Neumanna 1691/4  – 225,84 m²
Tyršova 1761/14  – 126,22 m²
Tyršova 1795/25  – 50 m²
Tyršova 1852/36 – 46,42 m²

Hornická 1688/55                                                                                             2+1  
K. Světlé 210/13                                                                                      1+1, 2+1   
Maroldova 2992/3                                                                                     3+1   
Na Fifejdách 1559/1                                                                                     1+1  
Nádražní 996/195                                                                                         3+1   
Orebitská                                                                                                         1+1   
Jílová, Spodní                                                                         1+1, 2+1, 3+1   
Jungmannova 997/7                                                                                    1+1   
Senovážná 2111/9                                                                                                1+1   
Špálova 439/12                                                                                       1+1, 2+1
Tolstého 1809/12                                                                                1+1, 3+1   
Úprkova                                                                                                            1+1  
Zákrejsova 972/9                                                                                     1+1
Žofi e Podlipské 215/3                                                                                                            2+1  

Mistrovství České republiky ve stolním tenise 
Z  pověření České asociace stolního 

tenisu uspořádá Tělovýchovná jednota 
Ostrava ve Sportovním areálu Varen-
ská první dubnový víkend Mistrovství 
České republiky družstev staršího žac-
tva a dorostu ve stolním tenise. 

„Na 16 stolech se utká v kategoriích 
starší žáci a žačky, dorostenci a doros-
tenky vždy 16 družstev. Každý kraj vy-
sílá svůj nejlepší tým a dvě další druž-
stva nominuje Česká asociace stolního 
tenisu,“ vysvětluje Tomáš Staníček, 
ředitel TJ Ostrava, a pokračuje: „Celko-
vě se ve dvou dnech v 64 týmech před-
staví okolo 200 sportovců z celé České 
republiky ve věku od 13 do 18 let, kteří 
se probojovali krajskými soutěžemi 
a následnou kvalifi kací. Naši mladí 
hráči využívají podmínky  domácího 
prostředí ke každoročnímu medailové-
mu umístění, což prokázali starší žáci 
vloni bronzem a dorostenci stříbrem. 
I letos jsou naši mladí borci odhodláni 
na této významné sportovní akci čest-
ně reprezentovat svůj klub TJ Ostrava 
KST i jeho hlavní partnery, statutární 
město Ostravu a Moravskoslezský kraj, 
kteří tuto významnou celorepubliko-

Prožívají nejúspěšnější období ve 
více než šedesátileté historii. Po stříbr-
né medaili v  Českém poháru a třetím 
místě v extralize mají premiéru i v ev-
ropském Vyzývacím poháru a zatím si 
vedou výborně. Po chorvatské Pore-
či vyřadily i KP Brno a ve čtvrtfi nále 
Challenge Cupu narazily na silný ruský 
celek Jenisej Krasnojarsk. „Z  postupu 
mají holky radost, na Sibiř se tak často 
nepodívají a hrát proti tak kvalitnímu 
soupeři bude pro ně velký zážitek,“ 
hodnotí Miloš Matula, sportovní ma-
nažer TJ Ostrava i volejbalového klubu. 
Úvodní zápas odstartoval čvrtfi nále 
v hale ve Varenské ulici 22. února, od-
veta v Krasnojarsku bude 7. března.

Volejbalistky TJ Ostrava v  extralize 
postoupily ze třetího místa do prolína-
cí části, ve které se utkají mezi sebou 

Pěvecká soutěž Talent Ostrava vstu-
puje do třetího ročníku a opět pod zá-
štitou starostky městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, Petry Bern-
feldové. 

„Vzhledem k  velkému zájmu mlad-
ších zpěváků jsme soutěž v  letošním 
roce opět rozšířili o nejmladší kate-
gorii. Mohou se tedy hlásit všichni od 
7 do 21 let. Opět počítáme s  meziná-
rodní účastí a doufáme, že i letos bude 

silné zastoupení soutěžících z  Polska 
a Slovenska. Uzávěrka přihlášek je 
15. března, první kola se uskuteční 
29. a 30. dubna a fi nále 20. května. V le-
tošním roce proběhnou všechna kola 
v klubu Parník,“ říká Petra Kubecová, 
která soutěž pořádá spolu s  Pop Aca-
demy a Centrem kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. Veškeré informace 
a přihlášky naleznete na www.talen-
tostrava.cz a www.popacademy.cz.

vou akci podpoří fi nančně i propagač-
ními předměty.“

Pořadatelství bylo již osmým rokem 
po sobě přiděleno TJ Ostrava vzhle-
dem k  vynikajícím podmínkám spor-
tovní infrastruktury, profesionálnímu 
organizačnímu zabezpečení i vstříc-

nosti orgánů samosprávy. Zahajovací 
ceremoniály budou v sobotu i v neděli 
v 9 hodin, zápasy fi nálové a o třetí mís-
to okolo 16. hodiny. TJ Ostrava zve 
širokou veřejnost na tuto významnou 
sportovní událost. 

Foto: Archiv TJ Ostrava

Extraligové volejbalistky TJ Ostrava.                                      Foto: Archiv TJ Ostrava
čtyři nejlepší celky. Doma budou hrát 
4. března od 17 hodin s VK Agel Pro-
stějov, 15. března od 18 hodin s  VK 

UP Olomouc a 22. března od 18 hodin 
s Olympem Praha.

Tomáš Staníček

Vyhlídková věž Nové radnice i pro 
tento rok připravila pro zájemce o his-
torii Ostravy řadu komentovaných pro-
hlídek. V neděli 12. března tento cyklus 
odstartuje vycházkou po Slezské Ostra-
vě, která bude zakončena výstupem na 
takzvanou ostravskou sopku – haldu 
Emu. Sraz v 10 hodin před branou Slez-
skoostravského hradu, předpokládaný 

konec je ve 14 hodin na haldě Emě. 
Vstupné pro dospělé je 80 korun, pro 
seniory, studenty, děti 50 Kč. 

Na prohlídku je z důvodu omezené 
kapacity nutné se předem rezervovat 
na www.ostravainfo.cz, na e-mailu: 
pruvodce@ostravainfo.cz či na telefon-
ním čísle 602 712 920.


