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Při jarním úklidu využijeme zcela nový zametací stroj
Městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz již v polovině března zahájil jarní úklid. „Oficiální termín pro
jarní čištění je vždy od prvního dubna do posledního května. Tentokrát
jsme mohli díky dobrým klimatickým
podmínkám začít s úklidem po zimě
dřív,“ informuje místostarosta Dalibor
Mouka. V úterý 21. března vyjel poprvé do ulic nový chodníkový samosběrný čisticí stroj Methieu s mycí hlavou
pro čištění ušlechtilých povrchů, který
umí zametat nečistoty a zároveň umývat povrch. Používán bude především
k zametání a umývání dlažeb v centru
města. Náklady na jeho pořízení činily
necelé 4 miliony korun. „Jde nám nejen o to, aby atmosféru centra Ostravy
dotvářela kvalitní dlažba, ale také o to,
aby byla co nejlépe ošetřována. Jsem
přesvědčen, že investice do kvalitních
technologií se vyplácí vždy, nejen
v souvislosti s úklidem. Na jarním úkli-

du budeme spolupracovat i s městem,
konkrétně s Dopravním podnikem města Ostravy a Ostravskými komunikacemi,“ uvádí místostarosta Dalibor Mouka.
Do úklidu se zapojí samozřejmě
i další tři samosběrné vozy. V dubnu
se do úklidu zapojí i dva nové čisticí
a mycí stroje určené k úklidu podchodů Frýdlantských mostů a prostranství Hlavního nádraží Ostrava. Denně
v ulicích obvodu pracuje i 50 zametačů a 30 pracovníků údržby veřejné
zeleně. Na základě smlouvy s Úřadem
práce Ostrava obvod zaměstnává i tři
desítky lidí vykonávajících veřejně prospěšné práce. Obvod čeká taky výměna
písku ve sto čtyřech pískovištích, což
bude obnášet zhruba 500 tun materiálu. Zrevidovat a opravit bude třeba
i 327 nejrůznějších zařízení na dětských
hřištích. Například v loňském roce bylo
prostřednictvím samosběrů odklizeno

210 tun odpadků a formou ručního
zametání a úklidu dalších 389 tun. Pra-

covníci veřejně prospěšných prací loni
uklidili dalších 267 tun odpadu.

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Malé čtenáře pasovala čarodějnice Winnie
Na přelomu února a března se konal
v knihovně v Ostravě-Přívozu Týden
prvňáčků, během nějž se děti mohly
nejen přihlašovat do knihovny zdarma, ale zároveň byly pasovány na čtenáře knížek. Celkem 64 žáků prvních
tříd základních škol Moravské Ostravy
a Přívozu přivítala v knihovně čarodějnice Winnie, která jim ukázala
svůj nový počítač a chlubila se, že už
díky tomuto vynálezu nepotřebuje ani
svou knihu kouzel. Ale… Najednou
počítač vinou jejího kocoura zmizel.
A tak děti pomáhaly čarodějnici získat zpátky kouzelnou knihu pomocí
různých úkolů – skládaly kouzelnou
hůlku, vymýšlely kouzelné zaříkávadlo
a další. A přitom zjistily, že by nikdy neměly zapomenout na chytré knihy. Na
závěr pak čarodějnice Winnie slavnost-

ně pasovala své pomocníky na čtenáře.
V úterý 28. února však do knihovny zavítal sám ministr kouzel – Vít Macháček, místostarosta městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz – a osobně
se ujal pasování malých čtenářů ze ZŠ
a MŠ Waldorfské, kteří v ten den dorazili. Všechny děti dostaly čtenářskou
kartičku, medaili, odznak, knihovnické
omalovánky, desatero malého čtenáře,
rozvrh hodin a malou knížku. „Knížky mají své kouzlo a jsem moc rád, že
vedení knihovny dokáže děti zábavnou formou přilákat ke čtení. Zvlášť
v dnešní době, kdy i mnoho dospělých dá přednost počítači nebo televizi před dobrou knihou. Věřím, že tito
malí čtenáři budou knihovnu navštěvovat rádi,“ řekl Vít Macháček. V celé
Knihovně města Ostravy bylo v týdnu
od 27. února do 3. března slavnostně
pasováno na čtenáře knihovny celkem
1300 žáků prvních tříd základních škol.

RADNICE OBVODU INFORMUJE
Zveme vás na
zastupitelstvo
Ve čtvrtek 20. dubna se od 9 hodin
koná zasedání zastupitelstva městského obvodu. Schůze se bude konat
v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo náměstí 8). Program
a materiály naleznete na www.moap.cz.

Zápisy do
mateřských škol
Zápisy do mateřských škol zřízených statutárním městem Ostravou,
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, pro školní rok 2017/2018
se budou konat ve středu 3. května
v místě a době provozu jednotlivých
mateřských škol. V městském obvodu
jsou logopedické třídy v MŠ Hornická,
Repinova a Varenská. Pro děti s poruchou autistického spektra je speciální
třída v MŠ Špálova. Od 1. ledna 2017
platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku
věku, do zahájení
povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání poviné!

Zápisy do prvních
tříd základních
škol
ZŠ Gajdošova 9 (3. a 4. 4. od 13 do17
hodin), ZŠ Gebauerova 8 (3. a 4. 4. od
12 do 16 hodin), odloučené pracoviště
Ibsenova (3. a 4. 4. od 8 do 15 hodin),
ZŠ Gen. Píky 13A (3. a 4. 4. od 12 do
16 hodin), ZŠ Matiční 5 (24. a 25. 4. od
12 do 17 hodin ve školní budově v ulici
30. dubna 20), ZŠ Nádražní 117 (běžné
třídy 3. a 4. 4. od 12 do 17 hodin, sportovní třída 5. 4. od 12 do 17 hodin).
ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 (běžné třídy
24. 4. od 13 do 17 hodin, bilingvní třídy
25. 4. od 13 do 17 hodin), Waldorfská ZŠ a MŠ (3. 4. od 16 do17 hodin),
ZŠ Zelená 42 (3. 4. od 13 do 18 hodin
a 4. 4. od 13 do 16 hodin). Doklady
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.

Pojeďte s námi
přivítat jaro

Ve čtvrtek 20. dubna organizuje odbor sociálních věcí zájezd na meziná-

ÚVODNÍK

rodní květinovou a zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Součástí zájezdu
pro seniory bude prohlídka všech pavilonů, sbírkových skleníků, botanické
zahrady i rozária v areálu výstaviště.
Odjezd je v 8.30 hod. od Domu kultury
města Ostravy a předpokládaný návrat
v 17 hod. Doprava je zdarma. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.:
č. 599 442 649. Srdečně zveme seniory
našeho obvodu.

Vítání občánků

Městský obvod pravidelně pořádá
slavnostní vítání občánků. Akce se mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má
trvalý pobyt na území našeho obvodu.
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků v sobotu
3. června. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do
19. května na oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo
599 442 855. Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, je připraven dárek
a pamětní listina.

Aktuality
z obvodu

Sledujte naše webové stránky včetně
videozpravodajství a facebooku. Na
všech těchto informačních kanálech
vás informujeme o aktuálním dění

v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde nabídku volných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve
videozpravodajství se kromě aktualit
můžete seznámit s činnostmi jednotlivých odborů úřadu a zhlédnout záběry
z již proběhlých akcí. Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství
funguje na hlavní straně webových
stránek www.moap.cz, a naleznete ho
i na www.youtube.cz.

Chcete mít aktuální přehled o kulturním, 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

k informacím, s nimiž vás chceme
v tomto vydání zpravodaje seznámit,
patří i fakt, že v loňském roce došlo
oproti roku 2015 k poklesu pohledávek
v samostatné působnosti městského
obvodu, a to o 3,674 milionu korun.
Na tomto vývoji se významně podílí
i pokles dlužného nájemného z pronájmu bytů i nebytových prostor, což
jsou položky, které měly v minulých
letech spíše rostoucí charakter. Například se nám osvědčilo pronajímat byty
na dobu určitou a současně požadovat
úhradu jistoty. Pokud vznikne dluh na
nájemném, nájemní smlouvu neprodloužíme, čímž zamezíme nekonečnému růstu dluhu. V případě mimořádně
závažné životní situace je možno předcházet vzniku dluhu tím, že nájemce
požádá o úhradu nájemného ze složené
jistoty, kterou poté doplní. I tato forma
předcházení vzniku dluhu z pronájmu
bytů se nám osvědčuje. Podobné je
to s nebytovými prostorami, kde podobnou situaci okamžitě řešíme kaucí
a výpovědí. Pozitivní vliv na snižování
objemu pohledávek v samostatné působnosti má rovněž řádné hospodaření
obvodu, pružnější přístup k nájemcům
bytových i nebytových prostor a k dlužníkům i generální pardon, který obvod
vyhlásil již třikrát. Naši nabídku uhradit do 31. března pohledávky vzniklé
do konce roku 2014, nebo uzavřít dohodu o splátkách s dobou splatnosti
maximálně pět let, kdy budou dlužníkům prominuty sankce v podobě
poplatků a úroků z prodlení i smluvní
pokuty, využil velký počet občanů.
S naší snahou o snižování pohledávek v samostatné působnosti souvisí
i připravovaný odpis promlčených pohledávek z období od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2008, který bude projednán na dubnovém zastupitelstvu. Obvod se původně snažil promlčené pohledávky několikrát prodat, to se však
nepodařilo, proto je na řadě zmíněné
projednání odpisu. Ostatní pohledávky
samozřejmě dále vymáháme a rovněž
průběžně řešíme nové případy. Pokud
vznikne vůči obvodu dluh z nájmu
bytových či nebytových prostor, snažíme se s dlužníkem nejprve komunikovat, upomínáme ho. Nejeví-li zájem
o vyřešení dané záležitosti, podáváme
zpravidla po vyúčtování služeb v druhé
polovině roku žalobní návrh. Myslím si
však, že je zcela zbytečné, aby vše došlo tak daleko. Jsme nakloněni tomu,
aby podobné nesrovnalosti byly vyřešeny co nejrychleji a ke spokojenosti
obou stran. Pokud však nájemce odmítá komunikovat, volíme razantnější
formu jednání, kterou nám umožňuje
zákon.
Lucie Feiková,
místostarostka městského obvodu
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KALEIDOSKOP
Statutární město Ostrava, městský
obvod Moravská Ostrava
a Přívoz, vyhlašuje konkurzní řízení

ZŠ Ostrava
Nádražní 117

na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky
Základníškoly
školyMatiční
Ostrava,
Základní
5,
Matiční 5, příspěvkové
příspěvkové
organizace.
organizace.
Předpokládaný termín nástupu:
1. srpna 2017.
Termín pro odevzdání přihlášek:
17. dubna 2017.
Bližší informace naleznete na
webových stránkách městského
obvodu www.moap.cz

Zápisy do 1. třídy:
3. – 4. 4. 2017 do běžných tříd
5. 4. 2017 do sportovní třídy
vždy od 12 do 17 hod.
· nová sportovní výběrová
třída od I. ročníku
· letní příměstské tábory
se zaměřením na sport a letní družina

NOVÁ BOXERSKÁ AKADEMIE

www.zsnadrazni.eu

Tajný život města
Už jste někdy šli parkem nebo lesem
a uvědomili si, že vůbec netušíte, co
kolem vás roste? To se vám už nestane!
Díky projektu Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které rostou
kolem vás. ZŠ Nádražní 117 je jednou
z padesáti škol České republiky, které
se do tohoto projektu aktivně zapojily.
Naši žáci vkládají své vlastní fotografie
do obrazové mobilní aplikace PlantNet.
Jedná se o aplikaci pro identifikaci rostlin, která je vyvíjena vědci z francouzských výzkumných organizací. Na zá-

kladě softwaru pro vizuální rozpoznání
pomáhá aplikace identifikovat druhy
rostlin z fotografií. Všechny fotografie jsou před zařazením do databáze
kontrolovány odborníky. Naše škola
se tak bude podílet na vývoji aplikace
pro širokou veřejnost celého světa. Na
práci ve výuce se děti prvního a druhého stupně mohou těšit s příchodem
prvních jarních květin. Takže vzhůru
do bádání a objevování něčeho nového.
Zuzana Holubová,
koordinátor EVVO

Čertovské pohádky
„Napište pohádku a vyhrajte týdenní dovolenou pro celou rodinu, nebo
jinou z dalších báječných cen,“ říkají organizátoři již 7. ročníku literární
soutěže Čertovské pohádky. Tu vyhlásila rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky koncem března
a zúčastnit se jí můžou všechny děti
z Moravskoslezského kraje, které navštěvují základní školu, případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií.
V letošním ročníku soutěže na autora nejhezčí pohádky čeká týdenní
pobyt v hotelu na Ostravici pro celou
rodinu, připraveny jsou ale i další ceny.
Například tablet, rodinná permanentka

do Zoologické zahrady Ostrava, jízdní kolo nebo vouchery na dovolenou
v Chorvatsku a jiné. Třeba ředitel, nebo
ředitelka školy, která se soutěže zúčastní nejaktivněji, a jejíž žáci pošlou největší počet soutěžních pohádek, dostane kancelářskou židli v hodnotě sedm
tisíc korun. Soutěžní příspěvky je možné zasílat na adresu soutez@certovskepohadky.cz do 30. dubna 2017. Pohádka může mít maximálně jednu stranu
A4 a v hlavní roli se musí objevit čert.
Téma letošního ročníku zní: Čerti
a sport. Více informací o soutěži k dispozici na webu www.certovskepohadky.cz.

KOUZLO OKAMŽIKU
Již podeváté bylo centrum Moravské Ostravy svědkem oslav konce masopustního období. Poslední masopustní den vyšel letos shodou okolností na poslední únorový den, úterý 28. Podívejte se, jak bujaré oslavy to byly…

Děti z Mateřské školy Lechowiczova při hře s novou didaktickou pomůckou.

Moderní technologie
při vzdělávání dětí
„Prosím, prosím, my také chceme,
a kdy už na nás přijde řada?“ Tato slova nyní velmi často slýchávají učitelé
v Mateřské škole Lechowiczova 8 v Ostravě. Otázka se týká nové didaktické
a elektronické pomůcky, které se říká
Omneeo SweetBox. Jedná se o unikátní
interaktivní minikatedru, jež se stala
výborným pomocníkem při vzdělávání dětí. Katedra svým vybavením zcela
nahradí hned několik drahých zařízení. Její hlavní součástí je dataprojektor,
který umožňuje využití této pomůcky
jako interaktivní tabule s dotykovými
pery nebo jako projektoru na svislé
plátno. V Omneeo SweetBoxu jsou
nainstalovány výukové programy pro
děti a učitelé si také sami vytvářejí
různé interaktivní pomůcky na dané
téma.
Pomůcku je možno využívat mnoha způsoby. Nejraději děti pracují na

zemi, kde si rozloží pěnovou podložku
a pomocí speciálního pera, které má
několik funkcí, může činnost začít. Pro
děti je pero magické, protože nejenže
zvládne kreslit, vybarvovat obrázky, ale
dokáže i psát, značit řešení, které si děti
myslí. Děti mohou hrát společenské
hry, jako je třeba pexeso, procvičovat si
jemnou a hrubou motoriku. SweetBox
děti rozvíjí nejen po stránce motorické,
kognitivní, ale i společenské.
Když už děti práce na podložce „nebaví“, hurá na plátno, které šikovní
učitelé postaví a zavěsí, a další zábava
je tu. Pomůcku chtějí využívat nejen
učitelé, ale všechny děti ze školky, proto se spravedlivě v užívání střídáme.
Pomůcka byla pořízena z poskytnuté
účelové dotace MŠ, kterou škola získala
od statutárního města Ostravy.
Jindřiška Nejedlá
a Tereza Antoníčková

Krajské finále ve šplhu
Před dvěma týdny zaznamenalo
družstvo starších děvčat ZŠ Ostrčilova
velký úspěch v okresním kole ve šplhu
na tyči s přírazem. A pak už je čekal vrchol o titul nejlepších šplhounek v Moravskoslezském kraji. Krajské finále se
uskutečnilo 28. února ve Frýdku-Místku a společně s kategoriemi ZŠ zde ve
svých kategoriích bojovaly i týmy SŠ.
Tento závod byl náročný, jelikož každý
absolvoval čtyři pokusy. Byla zde vidět

i vyšší úroveň závodů, jelikož měření
nebylo ruční, ale elektronické s přesností na setiny sekundy. Jak si naše
děvčata vedla? Tým ve složení Nela
Procházková, Štěpánka Habustová,
Markéta Černá a Kateřina Sabelová
obsadil páté místo! Jsme hrdí, že máme
tak skvělý šplhounský tým, a věříme, že
i v dalších letech na jejich úspěch jiní
žáci z naší školy navážou.
Lukáš Káňa, učitel TV

Ostrčilka má hvězdy!
To je nejen název letošního celoročního projektu, ale také zjištění, ke kterému jsme došli v pátek 24. února při
dalším projektovém dni, tentokrát věnovanému tanci. Při vystoupeních v tělocvičně jednotlivců i tříd jsme zhlédli
spoustu téměř profesionálních vystoupení od street dance až po balet. Dětem
se vystoupení spolužáků moc líbila, ale
ještě více je nadchlo, že se některé tance
mohly samy naučit. Během celého vyučování probíhalo ve škole 7 tanečních
workshopů, kde si celé třídy mohly vyzkoušet flamenco, salsu, street dance,
balet, latinské tance, oblíbené dětské
tance a dokonce se naučily točit jako
mažoretky. Zkrátka jsme se protančili celým vyučováním až ke zjištění, že
tanec nás baví a že naše škola je plná
talentů, které rádi představíme na našem tradičním festivalu v květnu spolu
s dalšími hvězdami Ostrčilky. Ty jsme
objevili i na jiných projektových dnech

věnovaných zpěvu, recitaci, divadlu
a výtvarnému umění. Už teď se těšíme
na poslední projektový den. Uskuteční
se v dubnu a bude mít snahu dokázat,
že Ostrčilka má hvězdy i v oblasti vědy.
Taťána Bahnerová

Čeká vás školka?

Zveme všechny děti, které se chystají od září 2017 nastoupit do mateřské školy, a jejich rodinné příslušníky
na pravidelné Dny otevřených dveří
Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a,
které se budou konat každou středu
v dubnu od 15 do 16.30 hodin. Děti budou mít možnost si pohrát a přirozenou formou se seznámit s prostředím
MŠ, rodiče získají důležité informace
o škole. Zároveň zveme zájemce také
k zápisu do naší mateřské školy, který
se uskuteční 3. května. Přijďte se za
námi podívat. Jste srdečně zváni! Kontakt: 596 612 122, ms.varenska@tiscali.
cz.

Ostravou projede
parní vlak!
U příležitosti oslav 170. výročí příjezdu prvního vlaku po Severní dráze
císaře Ferdinanda do Bohumína vypraví České dráhy parní vlak vedený
lokomotivou 475.101 z Přerova do
Bohumína a zpět. Příjezd na nádraží
Ostrava-Svinov je plánován v 11.05
a odjezd v 11.19 hodin. Do železniční
stanice Ostrava hlavní nádraží přijede
vlak v 11.26 a odjede v 11.39 hodin.
V rámci této oslavy je naplánována jízda parního vlaku i po tzv. ostravském
kolečku z Bohumína přes Ostravu hl.
n. (13.23–13.25 hod.), Ostravu střed
(13.31–13.40 hod.), Ostravu-Kunčice
(13.50–14 hod.), Ostravu-Vítkovice
(14.05–14.07 hod.), Ostravu-Svinov
(14.15–14.19 hod.) a znovu příjezd
do železniční stanice Ostrava hl. n. ve
14.28 hodin. Odjezd směr Přerov je
plánován v 15 hodin.
Slavnostní vlak bude sestaven
z rychlíkové parní lokomotivy a z historických vozů 30. let minulého století
a bude doprovázen nejen průvodčími
ve stejnokrojích ČSD, ale i jinými pasažéry v dobovém ustrojení 19. století. V železničních stanicích Bohumín
a Ostrava střed bude k vidění i část císařské rodiny se dvorem. V tento den
můžete od 14 do 18 hodin zdarma
navštívit i Železniční muzeum Moravskoslezské. V expozici zaměřené na
vznik dráhy císaře Ferdinanda budou
k vidění výjimečné artefakty, dokumenty a zajímavosti spojené s touto
dráhou. Více na www.zmms.cz.
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V CENTRU DĚNÍ

ZAOSTŘENO

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE
Připravujeme prodej bytů!

Rozmístění
kontejnerů na
velkoobjemový
odpad
Seznam míst, kde budou velkoobjemové kontejnery přistaveny, je pouze
orientační. Z důvodu momentálního
stavu v daný den (parkující vozidla,
stavební práce aj.) mohou být přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou
rozváženy v době od 7 do 14 hod. a odváženy následující den rovněž v těchto
hodinách.
24. 4.
Arbesova 3, Arbesova 13, Muglinovská 33, Na Liškovci 2, Gebauerova 11,
Špálova 31, Zákrejsova 8, Božkova 70,
Na Náhonu 14, Newtonova 14, Sokolská třída 76, Sokolská třída 88
25. 4.
E. F. Buriana, Na Bělidle 1, Pelclova 4,
Preslova 3, U Parku 8–10, Vítězná 6–8,
Sokolská třída 42, Hrušovská 9, Myslbekova 7, Křižíkova 13–17, Křižíkova
16, Sokolská třída 83–87
26. 4.
Bachmačská 15, Bachmačská 30–32,
Gregorova 4, Gregorova 16, Jindřichova 14–16, Křižíkova 8, Nádražní 109,
Verdunská 5–7, Verdunská 17–19,
Zborovská 8–10, Zborovská 14–18, Živičná 12
27. 4.
Josefa Lady 10–12, Na Desátém 25,
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Sokolská
třída 69–71, Ţeníškova 6–9, Bieblova 20, Valchařská 4–6, Gorkého 9–11,
Gorkého 19–21, Poděbradova 63, Jílová 10
Další rozmísťování bude pokračovat v květnu 2017.

Burza práce
Na několik desítek vystavovatelů
z řad zaměstnavatelů a širokou nabídku volných pracovních míst v jedinečné atmosféře Multifunkční auly Gong
v Dolních Vítkovicích se mohou těšit
všichni návštěvníci Burzy práce 2017,
kterou pořádá ve středu 26. dubna od
9 do 17 hodin krajská pobočka Úřadu
práce ČR v Ostravě.

Charita Ostrava
hledá zdravotní
sestry

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

Jak pečovat
o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost
bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí. Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami se dozvíte, jak
zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 13. dubna od 14 hod.
v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na
školení se přihlaste předem u Markéty
Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731
534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz

V případě zájmu o koupi bytu v lokalitě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sledujte webové stránky
www.nemovitostimoap.cz. V průběhu
dubna zde budou v sekci „byty-prodej“
zveřejněny bližší informace o minimální ceně bytů, termínech prohlídek i ter-

Havlíčkovo nábřeží uzavřeno!

Rekonstrukce náměstí
Dr. Edvarda Beneše

Jaro roku 2017 se do historie centra
Ostravy kromě jiného vepíše rekonstrukcí náměstí Dr. E. Beneše, kterou
Rada městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz schválila v souladu
s plánem investic na rok 2017.
„Náměstí je jedním z prvních míst,
která příchozí při své cestě do centra
Ostravy spatří. Kromě toho jde o prostranství rozprostírající se přímo před
radnicí našeho obvodu. To jsou dva nejpodstatnější důvody k tomu, abychom
se tomuto místu snažili dát co nejvíce
reprezentativní ráz, který bohužel stále
negativně ovlivňuje jen chátrající objekt bývalého obchodního domu Ostravica. V rámci projektové přípravy
jsme se snažili oživit náměstí výsadbou nových stromů v ulici Nádražní.
Národně památkový ústav, který se
k projektu v průběhu stavebního řízení
vyjadřoval, však tuto variantu zamítl,
a trval na zachování původního vzhledu náměstí. V rámci stavby přemístíme nesmyslně umístěné elektroskříně
z centra náměstí do budovy radnice
a do vzniklého prostoru chceme ve
spolupráci s Kabinetem architektury
přemístit restaurovanou plastiku Yvese
Trudeaua Labuť, jež je nyní umístěna
v parku Milady Horákové,“ objasňuje
místostarosta Dalibor Mouka a dodává,
že rekonstrukce náměstí je dalším z kroků přispívajících k oživení středu města.

Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše spočívá v opravě stávajících ploch
a jejich úpravě tak, aby vyhovovalo
to náměstí současnému standardu
a technickým normám. Náměstí bude
mít povrch z deskové žulové dlažby ve
třech odstínech a ve stejném složení
jako pochůzí plochy v ulicích Zámecká a 28. října. V klidové zóně náměstí
bude nově umístěno pítko napojené
ma vodovodní přípojku pro kašnu.
Na náměstí bude také instalován nový
mobiliář a zelená plocha s nově instalovaným uměleckým dílem bude ohraničena nízkým ozdobným plůtkem.
Stávající hodiny budou opraveny, nově
natřeny a seřízeny. Práce v oblasti elektro povedou ke zrušení nevzhledných
připojovacích pojistkových a elektroměrových skříní, doposud umístěných
v zelené ploše náměstí za kašnou. Nové
napájení odběrných míst, k nimž patří
kašna, hodiny a inteligentní zastávky,
bude provedeno z radniční budovy.
Veřejná zakázka bude realizována po
dobu 40 kalendářních dnů od předání
staveniště, ke kterému by mělo dojít
v dubnu. „Staveniště bude zajištěno
proti vstupu nepovolaných osob, a to
ve dvou etapách. Provoz radnice nebude stavbou omezen a vstup do budovy
bude zajištěn přes schodiště z ulice Zámecké,“ doplňuje místostarosta Dalibor Mouka.

Nebezpečné stromy
Při kontrole stavu městské zeleně
v průběhu letošních zimních měsíců
bylo zjištěno značné poškození korun
višní křovitých v uličním stromořadí v ulici Sadové, k němuž došlo pod
náporem těžkého sněhu. Odstranění
šestnácti dřevin v nejhorším zdravotním stavu však nebylo navrženo jen
z tohoto důvodu. „U tohoto stromořadí
je již dlouhodobě odborně monitorováno napadení houbovou infekcí, kvůli
níž musela být část dřevin odstraněna již dříve, protože ohrožovala zdraví
i majetek občanů,“ konstatuje místostarosta Dalibor Mouka. „Rozhodně však
nezůstane jen u kácení. Chystáme se co
nejdříve projednat možnosti celkové revitalizace předmětného uličního prosto-

ru, včetně použití vhodnější uliční zeleně, tak aby byl zajištěn její zdravý a perspektivní růst a aby dotvářela atmosféru
Sadové podobně jako višně křovité.“
Úpravy vzrostlé zeleně provázejí
i pátou etapu regenerace sídliště Fifejdy
II, která by měla být zahájena letos
v červnu. „Bude nutné pokácet
16 dřevin a 17 keřových skupin o ploše
464,4 m2. Ke kácení bude přistupováno
šetrně, s důrazem na co největší možné
zachování stávajících dřevin, případně
na jejich přesazení. Návrh sadových
úprav počítá s náhradou za pokácené
dřeviny, a to v podobě 20 listnatých
stromů a záhonů s keřovou výsadbou
o celkové ploše 439 m2 ve stavbou dotčené lokalitě,“ uzavírá Dalibor Mouka.

Až do poloviny září se musejí chodci
i sportovci směřující přes Havlíčkovo
nábřeží do Komenského sadů obrnit
trpělivostí. Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) začaly v části za budovou
krajského soudu s opravou kanalizace,
do podzimu opraví zhruba třísetmetrový úsek. První etapa, která začala
v březnu a potrvá do 28. dubna, si vyžádala uzavření místní komunikace III.
třídy v ulicích Na Hradbách a Střelniční. Pro zajištění dopravní obslužnosti
byla dočasně zobousměrněna ulice
Kratochvílova, která je s ohledem na

šířku vozovky řízena kyvadlovou světelnou signalizací. Objízdná trasa vede
ulicí Biskupskou, přes Sokolskou třídu
na ulici Na Hradbách. Ve druhé etapě,
která bude realizována od 1. května do
1. července, bude uzavřen úsek od ulice
Kostelní po ulici Biskupskou. Objízdná
trasa povede ulicí Na Karolíně, přes
ulici Frýdeckou, 28. října a Biskupskou.
Ve třetí etapě pak od 2. července do
poloviny září bude uzavřen úsek od
ulice Biskupské po ulici Střelniční. Objízdná trasa bude stejná jako ve druhé
etapě.

Zónové čištění
Na podzim loňského roku jsme po
téměř 20 letech zahájili zónové čištění
ulic. Úklid se osvědčil, a proto na něj
v letošním roce navazujeme. Zónové čištění bude probíhat od dubna do
konce října každou středu, technické
služby na tuto činnost vyčlenily speciální pracovní skupinu a techniku.
Každý měsíc zde budeme zveřejňovat
ulice, kterých se čištění týká. Čištění
bude zahájeno v 7 hodin ráno, kdy většina lidí odjíždí auty do práce, a skončí okolo 13. hodiny, aby lidé měli opět
kde zaparkovat. Čištění ohlásí příslušné

dopravní značky, které budou instalovány v týdenním předstihu. „Žádáme
řidiče, aby v době blokového čištění
respektovali dopravní značení a nestáli
v daných ulicích. Jinak by nebylo naše
čištění v dané lokalitě účinné a na ulicích by mohly zbytky nečistot zůstat,“
uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Ve
středu 5. dubna bude provedeno zónové čištění ulic Verdunské, Zborovské,
12. dubna vnitrobloku ulic Křižíkova a
Živičná, 19. dubna Vítězné a Budečské
a 26. dubna Blahoslavovy, Sadové, Horové a Preslovy.

Další parkovací místa
Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v současné době
projednává se společností ORFA podmínky smlouvy, která by řešila právní
vztahy k parkovišti před prodejnou
této firmy ve Varenské ulici. Jednání
však přineslo první ovoce už nyní. „Podařilo se nám se současným vlastníkem, jímž je akciová společnost ORFA,
dohodnout na tom, že do doby uzavření smluvního vztahu s naším městským obvodem umožní na zmíněném
parkovišti parkování pro veřejnost
bez časového omezení. Do letošního
března zde mohli parkovat jen zákazníci prodejny,“ informuje starostka Petra Bernfeldová a dodává, že
dohoda se společností ORFA zapadá
do plánu vedení obvodu hledat nové

možnosti a optimalizovat počet stávajících parkovacích míst. „Obyvatelé
nedalekého sídliště Fifejdy, a nejen
oni, mohou už nyní bezplatně využívat jedenáct parkovacích míst tohoto
parkoviště, z nichž jedno je vyhrazeno
pro vozidla osob se zdravotním postižením,“ pokračuje a podotýká, že
uvedené opatření nevyžaduje ze strany
městského obvodu žádné investice, jen
snahu o dohodu se smluvním partnerem. „Když se spojí snaha nacházet řešení s dobrou vůlí a vstřícností, cesta se
vždy najde. Je jen třeba otevřeně uvažovat o možnostech, které často máme
před očima, stačí si jich jen povšimnout. Takový přístup se nám osvědčil
nejen v daném případě,“ uzavírá starostka.

Šťastný princ zazní i v knihovně
V hudebním oddělení Knihovny
města Ostravy zazní 12. dubna zhudebněná pohádka Oscara Wildea s písněmi
Edvarda Schiffauera a Josefa Řičánka.

Koncert připravilo oddělení klasické
hudby Lidové konzervatoře, recitace
textu se ujal Jan Fišar. Dubnový koncert začne v 17 hodin.

Asistenti přepravy v tramvajích

Interaktivní hra k 750. výročí i autobusech

Ve druhé polovině dubna bude zahájen zápis hráčů, kteří se budou chtít
zapojit do více než měsíc trvající interaktivní hry k 750. výročí od první doložené písemné zmínky o Ostravě. Vzhle-

dem k tomu, že v době uzávěrky našeho
zpravodaje ještě nebyly známy přesnější informace, sledujte www.ostrava750.cz.
Foto: zdroj MMO

Hledáme nové pány!
Našli jste zatoulaného pejska, nebo chcete
pomoci najít domov
zatoulané fence nebo
pejskovi?
Požádejte
o bližší informace třebovický 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

mínu konání výběrového řízení. Jedná
se o byty o velikosti 1+1 v lokalitách
Na Fifejdách 329/7, byt č. 3, Na Fifejdách 329/7, byt č. 7, a Arbesova
1061/13, byt č. 5, dále o byt 2+1 v ulici Arbesova 1061/13, byt č. 7, a o byt
o velikosti 3+1 v ulici Nádražní 694/80.

Kniha členů bratrstva P. Marie Karmelské, tzv. škapulířového bratrstva, 1689–1783.

Bezpečnost v ostravské hromadné
dopravě by se v blízké době měla začít
měnit k lepšímu. Už od 1. dubna budou
totiž na pořádek v tramvajích, autobusech i trolejbusech dohlížet vybraní zaměstnanci DPO, takzvaní asistenti přepravy, kteří budou vybíráni z řad současných revizorů. Jejich úkolem bude
dohlížet na klid ve vozidlech, zaměří
se na hlučící výrostky, černé pasažéry, opilé nebo agresivní cestující, které
budou moci kdykoli vyloučit z dopravního prostředku. Po zavedení kamer
je to další krok Dopravního podniku
Ostrava k vybudování kvalitní městské
hromadné dopravy. „Umím si představit, že časem by mohlo jezdit městskou
hromadnou dopravou třeba až padesát
svalnatých chlapů, kteří dohlédnou
na to, aby cestování po Ostravě bylo
bezpečné a pohodové. Nejdřív ale
musí samozřejmě projít patřičným školením, aby hned nerozdávali facky, ale
chovali se asertivně,“ nastínil s lehkou
nadsázkou ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák. A dodal, že vedení

DPO už skutečně vybírá první takové
muže.
Preventisté dopravy se již osvědčili v Budějovicích i v Brně, Ostrava je
tak třetím městem v republice, které
se rozhodlo tímto způsobem podpořit
kvalitní cestování městskou hromadnou dopravou.

Využívejte webový portál pro rychlejší a efektivnější hlášení závad nebo
nedostatků v oblasti čistoty a pořádku
na stránkách www.moap.cz, případně
své podněty posílejte na e-mail: poradek@moap.ostrava.cz. Posílat můžete elektronickou formou i fotografie
z mobilních telefonů s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému. Na webu je pak uvedeno datum
přijetí podnětu, osoba zodpovědná za
řešení i stav řešení.
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ŽIJEME AKTIVNĚ

Centrum plné kaváren, obchůdků a osobitých míst

Pojďte se s námi projít centrem Ostravy a pátrat po místech, která stojí
za to navštívit. Střed města se neustále
mění a vyvíjí a ne každý se orientuje
v tom, kde se co zbrusu nového urodilo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové,
zajímavé provozovny, o nichž by měli
vědět i ostatní. Budeme jim dávat prostor. Stejně tak budeme rádi, když naše
povídání inspiruje další šikovné podnikatele k tomu, aby svůj nápad reali-

zovali právě na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pár nebytových
prostor je ještě k dispozici, stačí se jen
informovat…

Nádražní voní
kávou i ovčím sýrem
Zrekonstruovanou ulici Nádražní
už od nepaměti lemuje dlouhá šňůra
nejrůznějších prodejen i míst, kde si

Kavárna v Centru PANT

lze posedět s přáteli. K těm tradičním
místům patří kavárna Elektra hned naproti radnice městského obvodu. Díky
ní se můžete vrátit do noblesních časů
první republiky a dát si kávu s pocitem,
že za chvíli do dveří vstoupí Vladimír
Brázda, dlouholetý šéfdirigent ostravské operety, jenž dokázal eleganci časů
minulých přenést i do druhé poloviny
20. století.
Vypravíte-li se Nádražní ulicí dál,
nemůžete minout ani kulturní a vzdělávací Centrum PANT s kavárnou
a specializovaným knihkupectvím, jež
naleznete v místě léta známém jako
knihkupectví Librex. Tady se pořád
děje něco zajímavého, takže nudit se
rozhodně nebudete.
Další procházka Nádražní směrem
k Přívozu znamená projít kolem desítek nejrůznějších provozoven. A také to
znamená dojít třeba až ke kočičí kavárně
Čauky Mňauky Café, kde si milovníci
koček přijdou opravdu na své; vybrat si
něco ze široké nabídky Pivotéky Ostrava, v níž kromě piv z různých koutů světa pořídíte i pivní kosmetiku a dárkové
balíčky, a odnést si kvalitní sýr a k němu
skvělé víno ze Sheep Shopu nedaleko
tramvajové zastávky Důl Jindřich. -gl-

Pivotéka Ostrava

Ostravští karatisté bodovali na soutěžích!
Koncem února hostila ostravská hala
TJ Sokol Ostrava-Pustkovec 1. kolo
Národního poháru České asociace tradičního karate. Závodů, které pořádala
Akademie tradičního karate Ostrava,
se zúčastnilo okolo 280 závodníků.
Domácí Akademie karate Ostrava vyslala na turnaj historicky nejvyšší počet
závodníků, a to 30. Těm se podařilo
získat úžasných 14 medailí, z toho pět
zlatých, tři stříbrné a šest bronzových.
V sobotu 11. března se pak konal ve
Wrocławi již 10. ročník mezinárodního
turnaje v tradičním karate Wratisławia
cup 2017. V letošním roce na tomto turnaji startovalo deset závodníků
z celé České republiky, z ostravské Akademie karate startoval pouze Štěpán
Musil. V konkurenci asi 350 závodníků
z Polska, Litvy a Ukrajiny nakonec čeští
reprezentanti vybojovali deset medailí,
z toho jednu bronzovou v disciplíně
kumite získal i Štěpán Musil.

městí a trať pokračuje do Komenského
sadů a zpět na náměstí podél řeky Ostravice. Nebudou chybět dětské závody Innogy Kids Cup a novinkou bude
vložený závod Bosch Family Run. Akci
podpořil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dotací 10 tisíc korun.
www.night-run.cz

Závody kočárků v Komenského sadech

V neděli 23. dubna přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice
v pořadí již šesté Strolleringové závody
– závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Nadcházející akci můžeme označit jako mezinárodní, neboť se k České
republice přidá znovu i Polsko a nově
také Slovensko! Je tedy jasné, že čtvrtá dubnová neděle bude patřit všem
aktivním rodičům, kteří mají chuť si
změřit síly v této netradiční disciplíně.
„Těší nás, že záštitu nad ostravskými
závody kočárků v Komenského sadech
již po několikáté převzala starostka
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz Petra Bernfeldová. Obvod navíc akci podpořil dodací 5 tisíc korun,“

říká organizátorka Doubravka Hank,
která závody připravuje ve spolupráci
s Dětským rájem Ostrava. „Startovat
se bude u Dětského ráje, a to hned ve
třech kategoriích: maminky, tatínci
a rodiny. Podstatou závodů je chůze
s kočárkem na zhruba 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase. Na každý
„rozchod“ budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je kontrolovat především
regulérnost stylu chůze. Součástí akce
bude také řada doprovodných aktivit
pro děti i dospělé.“

Zahájení doprovodných
majálesových akcí
Přijďte ve středu 5. dubna odpoledne
na Masarykovo náměstí na slavnostní
zahájení doprovodného programu majálesu s tradičním vypouštěním balon-

Fotbalový turnaj týmů klientů a pracovníků azylových domů s názvem
Homeless Cup Morava 2017 se uskuteční v ostravském Trojhalí Karolina
ve středu 26. dubna od 9 do 15 hodin.
Turnaj organizovaný Charitou Ostrava,
Armádou spásy a Trojhalím Karolina

ků a zajímavým programem. Letošní
23. ročník majálesu se pak uskuteční
v pátek 12. května v Dolní oblasti Vítkovic.

je součástí kvalifikace pro Homeless
World Cup, celosvětový projekt, jehož
hlavním cílem je prostřednictvím fotbalu zvyšovat povědomí o problému
bezdomovectví a chudoby ve světě.
Přijďte podpořit lidi bez domova, vstup
pro veřejnost zdarma.

Pomoc lidem bez domova
přímo v terénu

Starostka Petra Bernfeldová (vpravo) ocenila ostravské karatisty i karatistky.

VOLNÉ NEBYTOVÉ
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PROSTORY K PRONÁJMU

Zákrejsova 972/9 1+1, 2+kk
Krásné byty v domě
po rekonstrukci

Tyršova 1761/14 –
126,22 m2
Prodejní prostory
v centru města

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKYVOLNÝCH BYTŮ

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY

Night Run Ostrava
Rozsvítíme během celé město! Tak
zní slogan již 4. ročníku závodu Night
Run Ostrava, nad nímž převzala záštitu
starostka městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.
Účastníci se mohou zapojit do zážitkového běhu na 10 nebo 5 km. Start je 22.
dubna ve 20 hodin na Masarykově ná-

Homeless Cup Morava 2017

VOLNÉ BYTY

Božkova 990/55
Božkova 986/63
K. Světlé 210/13
Maroldova 2992/3
Na Fifejdách 1559/1
nám. Sv. Čecha 534/2
Orebitská
Jílová, Spodní
Jungmannova 997/7
Špálova 439/12
Tolstého 1809/12
Úprkova
Zákrejsova 972/9
Žofie Podlipské 215/3

INFORMUJEME

1+1
1+1
1+1, 2+1
1+1, 3+1
1+1
1+1
1+1
1+1, 2+1, 3+1
1+1
1+1
1+1, 3+1
1+1
1+1, 2+kk
2+1

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR
Arbesova 1059/9 –
garáž 17 m²
Ahepjukova 2795/6 –
61,82 m²
Jurečkova 490/3 –
105,06 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
Partyzánské nám. 1738/2,3 –
219,81 m²
Pobialova 1432/23 –
60,90 m²
Pobialova 1432/23 –
131,39 m²
Poštovní – 3 × garáž
Střelniční 10/1 –
141,21 m²
S. K. Neumanna 1691/4 –
225,84 m²
Tyršova 1761/14 –
126,22 m²
Petra Ryboňová 46,42 m²
BLIŽŠÍ
INFORMACE
Tyršova 1852/36
–
M
A PROHLÍDKY
E makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Charita Ostrava rozšířila spektrum
služeb pro lidi v nouzi. Terénní sociální pracovníci v Ostravě docházejí od
počátku letošního roku přímo za lidmi
na úplném okraji společnosti. Mnoho
z těchto lidí v nouzi nevyužívá žádnou
sociální službu, nechodí do denních
center, žijí přímo „na ulici“. A právě jim
terénní sociální pracovníci poskytují
základní sociální poradenství, pomoc

při obstarávání osobních záležitostí,
nabízejí možnost využít návazné služby,
doprovod na úřad atd. Smyslem služby je podpora lidí bez domova, směřující k jejich možnému začlenění zpět
do společnosti. Provoz nové sociální
služby „terénní programy“ finančně podporuje Evropský sociální fond
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Cyklistická sezona začíná…
Jarní počasí láká ven také mnoho
cyklistů, a to jak dospělých, tak i dětí.
Než však vyjedeme na první jízdu, měli
bychom své jízdní kolo zkontrolovat
a případně odstranit nedostatky, které
může mít v povinné výbavě. Jízdní kolo
musí mít zadní odrazku červené barvy
a přední odrazku bílé barvy i odrazky
oranžové barvy na obou pedálech. Na
paprscích kol nejméně jednu boční odrazku, oranžové barvy na každé straně
kola, volné konce řídítek musí být zaslepeny a matice nábojů kol musí být
uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací. Samozřejmostí jsou

dvě účinné brzdy. Za snížené viditelnosti je nutné mít kolo vybaveno navíc
světlometem svítícím dopředu bílým
světlem, zadní svítilnou červené barvy,
může být nahrazena i takzvanou blikačkou. Samozřejmostí je také ochranná přilba u osob mladších 18 let, doporučuje se však i ostatním cyklistům.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty.
V neposlední řadě nezapomeňte na
nulovou toleranci hladiny alkoholu při
jízdě. V případě kontroly se cyklista
pod vlivem alkoholu řeší stejně jako
řidič motorového vozidla!

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
se v dubnu dožívá 90 a více let:
Jaroslav Černoch, Jiřina Dziaková, Anna Gunčagová, Jiřina Hajdučková,
Drahomíra Háková, Gejza Hronec, Hilda Chrastinská, Helena Kaděrová, Jan
Kostruch, Emilie Kramolišová, Hilda Lubovská, Marie Poledníková, Vlasta
Pospíšilová, Jaroslav Rozsypal, Věra Schenková, Alžběta Staňková, Drahomíra
Stržanovská, Jarmila Šnajberková, Štěpánka Šrubařová, Květoslava Treterová.
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