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Den dětí plný zábavy připomene i historii Ostravy

Součástí celoročních oslav 
je také hra VIAOVA 750

Rekonstrukce náměstí před 
radnicí je v plném proudu
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Den dětí je jen jednou v  roce! Pro-
to neváhejte a vypravte se ve čtvrtek 
1. června se svými ratolestmi na Ma-
sarykovo náměstí, kde bude od 10 do 
19 hodin probíhat program zaměřený 
právě na malé oslavence. A protože 
ostravské děti slaví svůj svátek ve svém 
městě, které si právě letos připomíná 
 750. výročí od první písemné zmín-
ky dokumentující existenci Ostravy, 
budou soutěže i radovánky zaměře-
ny právě na tento fakt. Hrad s věžemi 
a hradbami, středověké tábornické 
ležení, projížďky na koních, historic-
ký kolotoč, pětimetrový drak, soutěž 
v  ovládání mušketýrského kordu, to 
je jen zlomek z  toho, co vše mohou 
děti prožít a vyzkoušet v centru města 
a v centru dění! 

Zápisy do 
mateřských škol 
Zápisy do mateřských škol zříze-

ných statutárním městem Ostravou, 
městským obvodem Moravská Ostra-
va a  Přívoz, pro školní rok 2017/2018 
se budou konat ve středu 3. května 
v místě a době provozu jednot-
livých mateřských škol. V měst-
ském obvodu jsou logopedické třídy 
v MŠ Hornická, Repinova a Varenská. 
Pro děti s poruchou autistického spek-
tra 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 povin-
né!

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 
3. června. Ti, kteří neobdrželi písem-
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
19. května na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 
599 442 812. Pro děti, které se zúčast-

ní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina. 

Aktuality 
z obvodu 

Sledujte naše webové stránky včetně 
videozpravodajství, facebooku a TV 
Polar. Na všech těchto informačních 
kanálech vás informujeme o aktuál-
ním dění v našem obvodu, ale nejen 
to. Naleznete zde nabídku volných bytů 
i nebytových prostorů, pozvánky na nej-
různější akce i ofi ciální tiskové zprávy. 
Ve videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé 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.

Hlasový majáček
V budově radnice Moravské Ostravy 

a Přívozu je od pátku 31. března nové 
zařízení, které zjednoduší zdravotně 
znevýhodněným občanům orientaci 
u budovy. Zvukový majáček je nain-
stalován u vchodu radnice a pomůže 
v orientaci nevidomým a slabozrakým 
hlasovými pokyny z  reproduktoru. 
Ty jim oznámí, že se nacházejí před 
objektem Úřadu Moravská Ostrava 

a Přívoz a dovedou je na vrátnici, kde 
se jich již ujme pracovník ostrahy nebo 
informátorka. Zvukový majáček je ří-
zen speciálním dálkovým ovladačem, 
který má nevidomý u sebe, nebo ovla-
dačem přímo ve slepecké holi. Dosah 
dálkového ovládání je zhruba 50 až 
150 metrů.

Svoz zeleně!
Od dubna budou opět pravidelně, co 

čtrnáct dnů, vyváženy hnědé BIO po-
pelnice, do nichž lidé mohou dávat bio-
logicky rozložitelný odpad ze zahrad 
(trávu, listí, plevel, rostlinné zbytky). 
Termín svozu zeleně v  našem obvodu 
je vždy v pondělí – sudý týden.

Kostel se otevře 
veřejnosti

Nejstarší a nej-
významnější kul-
turně-historická 
ostravská památka, 

kostel svatého Václava, se ve dnech 17. 
až 23. května od 10 do 18 hodin otevře 
veřejnosti. Lidé si tak budou moci pro-
hlédnout trojlodí kostela i s přilehlými 
kaplemi a gotickou věží zakončenou 
později renesančním cimbuřím.

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

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
koncem dubna skončily zápisy do zá-
kladních škol v našem obvodu a hned 
začátkem května se rozbíhají zápisy 
do mateřských škol. Chtěl bych proto 
poděkovat všem rodičům budoucích 
prvňáčků za jejich důvěru, s níž své 
ratolesti svěřují do péče škol na území 
obvodu. A zároveň srdečně zvu rodiče 
malých dětí k zápisům do mateřských 
škol a připomínám, že letos poprvé 
jsou zápisy pro předškoláky povinné. 

Zároveň jsem rád, že mohu konsta-
tovat, že vedení obvodu neustále dělá 
maximum pro to, aby naše vzdělávací 
zařízení dál vzkvétala a poskytovala 
žákům ty nejlepší podmínky. V tomto 
roce bude například kompletně opra-
vena elektroinstalace MŠ Šafaříkova, 
suterén MŠ Dvořákova se dočká po-
třebné sanace, v MŠ Ostrčilova zajis-
tíme úpravu hlavního vstupu, v  MŠ 
Blahoslavova úpravu terénu po de-
molici garáže a v  MŠ Hornická chys-
táme sadové úpravy. A rekonstrukce 
a modernizace čekají i základní školy. 
Největší změny se dotknou ZŠ Ná-
dražní, kde na zahradě školy vznikne 
opičí dráha, rozběhová dráha a dosko-
čiště pro skok do dálky, nové volejba-
lové hřiště a nové víceúčelové hřiště. 
V rámci této investiční akce v celkové 
hodnotě 12 milionů korun, která bude 
zahájena nejdříve koncem léta, budou 
zrekonstruovány i zpevněné plochy 
a oplocení hřiště. A obvod investuje 
3,5 milionu korun také do rekonstrukce 
podlah a osvětlení tělocvičny, nového 
vybavení a boxerského ringu. Všechny 
tyto úpravy jsou realizovány mimo jiné 
i proto, že zde brzy vznikne sportovní 
akademie. Už nyní se mohou prvňáč-
ci hlásit do výběrové sportovní třídy, 
kterou otevřeme v září letošního roku. 
Sportovní akademie v ZŠ Nádražní by 
se tak měla stát velmi vhodnou alter-
nativou pro žáky, kteří se nedostanou 
na ZŠ Matiční ani ZŠ Ostrčilova, kde 
se již léta hlásí vždy více dětí, než jsou 
školy schopny pojmout. Nově otevřená 
výběrová třída bude navíc úzce sváza-
ná s družinou, rodiče budou moci děti 
vodit do školy již kolem sedmé hodi-
ny, po škole si žáci v  družině zpracují 
domácí úkoly a pak bude následovat 
odpolední trénink, který rovněž zajistí 
škola. Trenéři budou zpočátku rozvíjet 
všestranný sportovní talent žáků, od 
atletiky přes míčové hry až po speci-
ální bojové sporty, teprve ve vyšších 
ročnících se žáci budou specializovat 
na jednotlivé sporty. A letos poprvé 
nabídne ZŠ Nádražní jako jediná škola 
v obvodu také celoprázdninový provoz 
družiny. Připravený program může na-
vštěvovat až 180 dětí a je zaměřen na 
turistiku v okolí Ostravy, Beskyd, na 
kreativní tvorbu, sport, geocaching 
a další. 

Věřím, že všechny tyto investice 
a pozitivní změny přispějí k ještě vyšší 
kvalitě mateřských a základních škol 
v našem obvodu. 

Vít Macháček,
místostarosta městského obvodu

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.

Už 2. května startuje zábavně vědo-
mostní hra o historii města pro všechny 
věkové kategorie! Zveřejněna bude na 
speciálním webu k projektu www.ostra-
va750.cz a účastníky zavede na celkem 
30 vybraných míst v Ostravě, která bu-
dou ilustrovat dlouhou historii města 
a připomínat jeho významné události. 
Deset nejlepších hráčů bude vyhlášeno 
na veřejném fi nále v  rámci Festivalu 
v ulicích a získáatraktivní ceny.

Název hry VIAOVA 750 symboli-
zuje historickou cestu města, cestu za 
poznáním zajímavých míst v  Ostravě. 
Pro zájemce je připraven vědomostní 

kvíz, který je rozdělen do dvou kol – na 
teoretickou a praktickou část. Nápově-
da je obsažena například v publikacích 
o městě, které už vyšly, nebo v těch, 
které vyjdou u příležitosti 750. výročí 
města od první písemné zmínky o Os-
travě. Případně lze vodítka hledat na 
výstavě, která je věnovaná historii Os-
travy a koná se v Ostravském muzeu až 
do léta. Ostravský archiv, muzeum ani 
magistrát nebudou odpovídat na do-
tazy obsažené v kvízu, a tím pomáhat 
hráčům k plnění podmínek soutěže.

K  zapojení do hry je nutná regis-
trace prostřednictvím registrační-
ho formuláře, dostupného na webu 
www.ostrava750.cz. Přihlásit se je 
možné kdykoliv v průběhu trvání hry, 
nejpozději ale 27. června. Hra bude 
ukončena veřejným fi nále v  pátek 
30. června.

Začátkem dubna byla zahájena re-
konstrukce náměstí Dr. E. Beneše, 
která potrvá do poloviny května. Ná-
městí bude mít po rekonstrukci povrch 
z deskové žulové dlažby ve třech odstí-

nech. Získá nový mobiliář, umělecké 
dílo a celá zelená plocha bude ohra-
ničena nízkým ozdobným plůtkem. 
V klidové zóně náměstí bude nově i pít-
ko. Upraveny budou i stávající hodiny.
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Atletická školka 

Malí atleti z MŠ Lechowiczova

Dny Frankofonie 2017

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz již několik let podporuje pro-
jektem Atletické školky pohybovou 
průpravu dětí v  místních mateřských 
školách nad rámec výchovně vzdělá-
vacích programů. Každoročně tak vy-
člení z rozpočtu částku ve výši 500 ti-
síc korun na realizaci tohoto projektu 
a letošní školní rok není výjimkou. 
Příspěvek může vedení mateřských 
škol použít podle svého uvážení na 
úhradu například tělovýchovného 
nářadí, atletických sad, sportovních 
kurzů, prvků na školní zahradu atd. 
V loňském roce si jednotlivé mateřské 
školy pořídily například kout s horo-
lezeckou stěnou, žebřinami a šplhadly, 
trampolíny, basketbalové koše, kolo-
běžky, cvičební padáky, rovnovážné 
balanční pomůcky, žíněnky, překážky 
pro atletiku a různé hrací prvky, jako 
jsou dřevěná věž, skluzavka, kolotoč 
a jiné. Nechybělo ani sportovní vybave-

ní, cvičební kruhy, míče, boby, atletické 
sady pro děti. Mateřské školy z projek-
tu hradily také pronájem tenisové haly, 
bazénu a sportovišť či příměstský lyžař-
ský kurz. 

„V dnešní době počítačů, tabletů, te-
lefonů a xboxů je více než důležité roz-
víjet pohybovou průpravu u dětí, a to 
i u těch nejmenších. Pokud děti v mate-
řinkám získají i díky nově zakoupeným 
pomůckám nebo kurzům pozitivní 
vztah ke sportu a pohybu, je šance, že 
budou sportovat i nadále. A jelikož se 
podpora a rozvíjení pohybové aktivity 
dětí setkává s příznivým ohlasem jak 
ze strany ředitelek mateřských škol, tak 
ze strany rodičů dětí, rozhodl se měst-
ský obvod v projektu Atletické školky 
pokračovat a v letošním školním roce 
2016/2017 opět vyčlenil částku 500 ti-
síc korun, a to za stejných podmínek 
jako v  roce uplynulém,“ dodává mís-
tostarostka Lucie Feiková.

Se vstupem do mezinárodního 
projektu Menu pro změnu se pozor-
nost Ekotýmu ze ZŠ Nádražní za-
měřila na problematiku sezonních 
a místních potravin a palmového oleje. 
Po provedení analýzy ve školní jídel-
ně i v  domácnostech se jeho členové 
rozhodli zvýšit povědomí spolužáků, 
učitelů i veřejnosti o negativních do-
padech současné produkce potravin.
Žáci během školního roku objevova-
li, jak dlouhou cestu potraviny, které 
používá jídelna, urazí. Že se například 
pěstují ve vytápěných sklenících, které 
spotřebovávají velké množství energie, 
a že jejich produkce má i mnoho dal-
ších negativních vlivů na životní pro-
středí. Vyvrcholením jejich úsilí se stala 
akce 

Den Země – Menu pro změnu, kdy 
pro veřejnost uspořádali přehlídku 
jídel složenou z  lokálních potravin. 
Vůně se linula po celé škole a přiláka-
la řadu návštěvníků. V  nabídce byly 
různé druhy jídel z brambor, saláty, 
jablečný závin a další pochoutky. Žáci 
z  Ekotýmu si pro rodiče a návštěvní-
ky navíc připravili informační tabule 
a plakáty o problematice fair trade, 
palmového oleje a místních potravin. 
V závěru akce předali žáci zástupci jí-
delny mapu regionálních dodavatelů, 
kterou společnými silami vytvořili. 
Poděkování patří i fi rmám, které naše 
snažení podpořily: Beskyd Fryčovice 
a Moštárna Hostětín.

Zuzana Holubová, 
koordinátor EVVO 

Velikonoce v ZŠ Gen. Píky 13A 

Menu pro změnu nás baví

KOUZLO OKAMŽIKU
Velikonočně vyzdobené Masarykovo náměstí, jemuž vévodila bříza, o jejíž vý-
zdobu kraslicemi a pentlemi se postarali žáci Střední zahradnické školy Ost-
rava, vítalo návštěvníky takřka po celý pašijový týden, od pondělí 10. do pátku 
14. dubna. Pokud jste nestihli velikonoční jarmark v centru Ostravy navštívit, 
přinášíme jeho atmosféru alespoň prostřednictvím fotografi í…

Každé úterý se předškoláci MŠ Le-
chowiczova setkávají v  tělocvičně zá-
kladní školy, kde se proměňují v malé 
atlety. Svou hodinu pohybu a zábavy 
začínají atletickým pokřikem „Hop, 
hop, hop, dřep a vztyk. Máme rádi tě-
locvik. Hurááá!“ a poté se věnují své 
atletické přípravě – běhu, skokům, 
házení, chytání, přeskokům, lezení 
i jiným sportovním kouskům, které si 
můžou děti dovolit díky netradičnímu 
sportovnímu náčiní, nářadí i velkému 
prostoru tělocvičny, kterou nám zá-
kladní škola nabízí. Co takhle využití 

švédské bedny nebo spousty žebřin, 
branek či trampolíny? Samosebou, ne-
chybí čas ani pro hry a honičky. Není 
divu, že se hodina atletiky někdy doce-
la protáhne a malým atletům se nechce 
jít domů. Ale co naplat! Každý správ-
ný sportovec musí umět i odpočívat. 
A věřte, nevěřte, je prima vidět, že 
i v dnešní uspěchané, počítačové době 
se děti umí hýbat a nadchnout se pro 
každou legraci. Projekt je realizován za 
podpory ÚMObMOaP z příspěvku na 
Atletickou školku.

Kolektiv učitelů MŠ Lechowiczova

V průběhu února se někteří žáci sed-
mého a osmého ročníku ZŠ Matiční 
5 zúčastnili celorepublikové soutěže 
Frankofonie  2017. Soutěž vyhlašu-
je mezinárodní organizace Franko-
fonie se sídlem v  Paříži s  cílem pod-
pořit v jejich úsilí děti učící se fran-
couzsky. Ofi ciálně je soutěž rozdělena 
do dvou kategorií a naši žáci, stejně 
jako žáci nižších ročníků víceletých 
gymnázií, se mohli zapojit do katego-
rie s výtvarným zaměřením. Jejich úkol 
nebyl vůbec snadný, neboť si museli 
přeložit a pochopit význam deseti fran-
couzských slov zadaných mezinárodní 
organizací, z  nichž si tři vybrali, vy-
tvořili ucelenou koncepci a tu přenesli 
na papír. Práce to byla náročná a vy-

žadovala nejen osobní zanícení, ale 
i talent. 

A tak nás nesmírně těší ohromný 
úspěch našeho žáka 8. ročníku Kvida 
Kryštofa Klawe, který se ze 132 soutěží-
cích umístil na neuvěřitelném 2. místě. 
Kvido si svůj triumfální úspěch naplno 
užil na slavnostním vyhlášení a předá-
vání cen konaném v Černínském palá-
ci 21. března za účasti francouzského 
kulturního atašé, pana Alexandra Pajo-
na, velvyslance Francie v  ČR Rolanda 
Galharague, velvyslankyně Marockého 
království v  ČR Souriyi Otmaniové a 
ministra zahraničních věcí Martina 
Smolka. 

Jana Černá, 
vyučující francouzštiny

Děti MŠ Špálova si užívají novou horolezeckou stěnu pořízenou v  rámci projektu 
Atletické školky.

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+

Slunce volá na sněženku, podívej se, 
jak je venku. Slunce volá do oken, děti, 
pojďte ven! Příroda se pomalu probou-
zí po dlouhé zimě, všechno se zelená, 
kvete. Je tady konečně jaro, k  němuž 
patří i Velikonoce… Žáci naší školy 
proto společně se svými pedagogy, ro-
diči i prarodiči vyrobili nejrůznější ve-
likonoční ozdoby. Ve vstupní hale školy 
tak vznikla velikonoční výstavka plná 
zajíčků, slepiček, kraslic. Šikovní rodiče 
i prarodiče navíc upekli voňavé berán-
ky a další dobroty, které mohli ochut-
nat i účastníci jarních třídních schůzek. 
Rodiče, kterým se výstava líbila a byli 

spokojeni i s ochutnávkou, přispěli na 
dobročinné účely. Tyto peníze inves-
tuje škola v rámci projektu Erasmus+, 
kterého se její žáci účastní. Děkujeme 
všem, kteří se na výstavě podíleli. 

Prázdninová 
školní družina

Základní škola Nádražní 117 při-
pravuje pro zájemce z  řad žáků školy 
i z řad dětí z Moravské Ostravy a Pří-
vozu prázdninovou školní družinu! 
Ta bude probíhat v  devíti týdenních 
turnusech od 3. července do 31. srpna, 
denně od pondělí do pátku od 8.30 do 
16.30 hodin v  budově základní ško-
ly. A nejen tam. Děti budou společně 
s pedagogy vyrážet do okolí na výlety. 
Program bude různorodý a tematicky 
zaměřený např. na geocaching, turis-
tiku, poznávání okolí a kreativní tvor-
bu. Přesný program, přihláška, ceny 
jednotlivých turnusů i ceny stravování 
(obědy) jsou k dispozici na webu školy 
www.zsnadrazni.eu.

Libor Novotný, ZŠ Nádražní

Příměstské tábory
Základní škola Gen. Píky 13A po-

řádá letní příměstské tábory. Prv-
ní turnus  se uskuteční od 10. do 
14. července, druhý turnus pak od 
14. do 18. srpna. Kapacita každého tábo-
ra je maximálně 30 dětí. Cena 1300 ko-
run zahrnuje platby za výlety, dopravu, 
aktivity, vstupné, drobné odměny, dva 
obědy na výletech, jedno spaní ve škole 
včetně večeře a snídaně, pojištění dětí 
a personální zajištění tábora. Více in-
formací na www.zsnadrazni.eu. 

Tvoříme společně 
MŠ Křížíkova  pořádala již tradičně 

velikonoční dílny, jichž se zúčastnilo 
velké množství rodičů, některé zastou-
pili i prarodiče, a společně s dětmi vy-
tvořili několik krásných velikonočních 
výrobků. Těmi si pak zkrášlili svůj 
domov. Všichni odcházeli spokojeni 
a my se opět těšíme na další rok. 

Milá návštěva ve škole
V dubnu se děti z MŠ Křižíkova zú-

častnily dne otevřených dveří v  ZŠ 
Nádražní. Mohly si vyzkoušet v  jed-
notlivých třídách práci s  interaktivní 
tabulí, s  přehledem všechny zvládaly 
předškolní dovednosti a ukázaly tak 
svoji připravenost k  zápisu. V  každé 
třídě nás velice mile přijaly paní učitel-
ky i děti, ale poslední zastávka byla ze 
všech nejúžasnější. Děti ze 3. třídy měly 
připravené krátké pásmo, které nás mi-
lou a humornou formou zasvětilo do 
období pravěku. Nakonec si děti mohly 
užít i malou pravěkou dílnu a odnést si 
tak na památku vlastní výrobek. Velice 
děkujeme celému týmu ZŠ Nádražní. 

Za MŠ Křižíkova 
Simona Šnajdrová

Vynášení Morany
Prváčky Námořníky z bilingvní třídy 

1E2 ze ZŠ Ostrčilova od počátku roku 
provází četba knihy Chaloupka na vrš-
ku, kde se kromě jiného učí o českých 
lidových obyčejích. Proto se rozhodli, 
že skoncují se zimou tradičním způso-
bem. Vyrobili krásně škaredou Moranu, 
kterou pak společně vynesli a hodili do 
řeky Ostravice. Celou cestu se děti stří-
daly v nesení Morany a společně ji také 
vyprovázely krátkou říkankou. Nejen 
pro kolemjdoucí to byl zážitek, který 
jim vykouzlil úsměv na ustaraných tvá-
řích. Pro děti a rodiče cizince ve třídě 
to byla zajímavá ukázka české kultury. 

Hana Ondrušková

Motýlí pohádky
Mateřská škola Varenská 2a se v led-

nu zapojila do celostátní kampaně Celé 
Česko čte dětem a od té doby opravdu 
nezahálí. Knihy nás provázejí na kaž-
dém kroku.  A v úterý 4. dubna jsme 
si do školky pozvali rodiče, abychom 
si nejen přečetli krásné motýlí po-
hádky, ale aby se také všichni zapojili 
do tzv. jarních dílen. Podařilo se nám 
tak propojit dva aktuální projekty – 
Celé Česko čte dětem a Za tajemstvím 
motýlů. Motýlí projekt je realizován 
díky fi nančnímu příspěvku statutární-
ho města Ostravy a tvořivé dílny byly 
první z jeho plánovaných akcí pro děti 
a rodiče. V rámci odpoledne si děti za 
pomoci rodičů vyrobily originální tri-
ka, která jim budou dlouho připomínat 
příjemný den.

J ana Richterová, 
Stanislava Korcová

U příležitosti Dne učitelů ocenilo město Ostrava koncem března osobnosti z řad uči-
telů mateřských a základních škol. Mezi oceněnými byli i pedagogové z městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 
činnost získaly Dagmar Hrabovská ze ZŠ Matiční a Eva Bernátková ze ZŠ Gen. Píky 
a výraznou pedagogickou osobností se stali Luboš Hlaváč ze ZŠ Gen. Píky a Vladimír 
Matuš ze ZŠ Matiční. Ke gratulantům se připojilo i vedení obvodu, které 6. dubna 
uspořádalo setkání s řediteli škol.                                                  Foto: www.ostrava.cz
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ZAOSTŘENO Obvod krásně rozkvetl!

Výhody pro seniory 

Nová vyhláška o nočním klidu 

Patříte k dříve narozeným? Pak jsou 
následující informace určeny prá-
vě vám. Měli byste přece mít přehled 
o tom, jak si můžete zpříjemnit každo-
denní život…

V centru Ostravy mohou různé sle-
vové výhody pro seniory využívat ne-
jen ti dříve narození, kteří zde mají 
svůj domov, ale také všichni, kteří se 
sem vypraví za zábavou a poznáním. 
Lidé nad 65 let totiž mohou ostravskou 
městskou hromadnou dopravou jezdit 
zdarma, ti do 70  let s  bezplatně nabi-
tým kuponem na ODIS a ti nad 70 jen 
s občanským průkazem. Takže se vlast-
ně ani nemohou vymlouvat na to, že to 
mají do středu města poněkud dál…

Se slevami v  centru však mohou 
počítat už lidé nad šedesát let. Napří-
klad v  Minikině slaví úspěchy projekt 

Kino Senior, kdy se promítá každou 
středu od 15 hodin (u delších fi lmů od 
14.30 hodin) a vstupné stojí 50 korun. 
Stejnou částku zaplatí lidé nad 60  let 
v Ostravském muzeu, které připravuje 
spoustu akcí přímo cílených na senio-
ry. Národní divadlo moravskoslezské 
nabízí takzvané seniorské předplatné, 
jehož představení začínají vždy v neděli 
v 11 hodin. Kromě toho mohou senioři 
uplatnit 50procentní slevu na všechna 
představení nebo navštěvovat veřejné 
generální zkoušky, kde vstupné stojí 
100 korun. 

Slevy pro seniory nabízejí i další or-
ganizace a na dříve narozené zaměřuje 
svou pozornost také vedení městského 
obvodu. O tom, co vše obvod pro starší 
spoluobčany dělá, budeme blíže infor-
movat v dalších vydáních zpravodaje.

Havlíčkovo nábřeží 
uzavřeno!

Až do poloviny září se musejí chod-
ci sportovci směřující přes Havlíčkovo 
nábřeží do Komenského sadů obrnit 
trpělivostí. Ostravské vodárny a kanali-
zace (OVAK) začaly v části za budovou 
krajského soudu s opravou kanalizace, 
do podzimu opraví zhruba třísetme-
trový úsek. V aktuální 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. 

Velkoobjemové 
kontejnery

Seznam míst, kde budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny, je pouze 
orientační. Z důvodu momentálního 
stavu v daný den (parkující vozidla, 
stavební práce aj.) mohou být kontej-
nery 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. 

2. 5. 
Engelmüllerova 4, Engelmüllerova 

14, Jirská 11, Mánesova 9, 10, 18 a 21, 
Mariánskohorská 2, 3 a 17, Maroldova 
4, Nádražní 137–139. 

3. 5. 
Bieblova 3 a 10, Nádražní 73, Podě-

bradova 60, Milíčova 16, Střelniční 6, 
Zahradní 7, Zeyerova 1, Na Hradbách 
8, nám. Msgr. Šrámka, Tyršova–Čs. le-
gií, Tyršova–Zahradní. 

4. 5. 
Denisova 3, Dvořákova 20, Husova 9, 

Janáčkova 16–18, Jurečkova 14, Mlýn-
ská 7–9, Hrabákova 5, Českobratrská 
12–14, Prokešovo nám. 2, Veleslavíno-
va 6, Chelčického 3–4, Matiční 12. 

15. 5. 
Hornopolní 35, 43, 51 a 53, Varenská 

36, Sládkova 4–6, 16 a 26, Varenská 6, 
16 a 26–28, Garážní 18. 

16. 5. 
Ahepjukova 2, 3, 4, 6, 19 a 29, Gen. 

Janouška 1, 3 a 10, Lechowiczova 2, 13 
a 19. 

17. 5. 
Gen. Píky 1A, 1B, 3, 16, 17 a 26, 

J. Brabce 1, 11, 15, 25–27 a 43–45, 
Oskara Motyky 2–4. 

18. 5. 
Bozděchova 14, Českobratrská 61–

63, Hornopolní 20, Janovského 4, Se-
novážná 1–7 a 14, Válcovní 44, Výstav-
ní 23, Zelená 39, 47, 55 a 61. 

Další rozmísťování bude pokračovat 
v červnu 2017.

Prázdninový provoz 
mateřských škol

Provoz v červenci 2017:
3.–14. 7. MŠ Dvořákova 4, 3.–14. 7. 

MŠ Varenská 2a, 3.–14. 7. MŠ Špálo-
va 32, 3.–14. 7. Waldorfská ZŠ a MŠ, 
17.–31. 7. MŠ Blahoslavova 6, 17.–31. 
7. MŠ Hornická 43A, 17.–31. 7. MŠ Ša-
faříkova 9.

Provoz v srpnu 2017:
1.–11. 8. MŠ Poděbradova 19, 1.–11. 

8. MŠ Lechowiczova 8, 1.–11. 8. MŠ Re-
pinova 19, 14.–25. 8. ZŠ a MŠ Ostrčilo-
va 10, 14.–25. 8. MŠ Na Jízdárně 19a, 
14.–25. 8. MŠ Křižíkova 18.  

Ve dnech 28.–31. 8. budou všechny 
mateřské školy uzavřeny z důvodu pro-
bíhajících příprav k  zahájení školního 
roku 2017/2018.

Volný pohyb psů 
Volný pohyb psů je na území Morav-

ské Ostravy a Přívozu omezen obecní 
vyhláškou. Je nutné, aby majitelé psů 
tuto vyhlášku respektovali a dodržo-
vali a psy pouštěli volně jen na místech 
k tomu určených!

Zaplatili jste za psa?
Pejskaři, nezapomeňte, že jste povin-

ni nechat trvale označit svého psa elek-
tronickým čipem, a přihlásit ho do evi-
dence. V souladu s platnou vyhláškou 
města je další povinností uhradit místní 
poplatek ze psů, a to do 31. března. Dr-
žitelům psů nejsou k úhradě místního 
poplatku zasílány poštovní poukázky, 
zaplatit mohou převodem z účtu nebo 
osobně na úřadu obvodu. 

V Komenského sadech na jaře vykvetly vysazené cibuloviny – krokusy, narcisy 
a rostliny camassia neboli ladoník –, a rozkvetl i záhon růží. Letos poprvé vykvetly 
trvalky i kolmo na obě strany směrem k „rondelu“ a na druhou stranu směrem k te-
nisové hale. 

Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz zahájil již v roce 2014 výsad-
bu extenzivních záhonů. „Některé 
chodníky v  samotném centru města 
jsou nepřiměřeně široké a vytvářejí 
smutný, šedý, betonový dojem. Neje-
nom estetický pocit, ale i to, že tráva 
a zeleň je jedním z  největších lapačů 
prachu, nás vedl k  myšlence vysazení 
travnatých pásů a extenzivních záhonů 
v místech, kde se nad tím dříve nikdo 
ani nezamyslel. První extenzivní zá-
hon jsme nechali vysadit na Sokolské 
třídě u  křižovatky s  ulicí Českobratr-
skou, kde se krásně ujal.  Skladba by-
lin je koncipována   tak, že kvetoucí a 
barevné květy je možné obdivovat po 
celé vegetační období,“ uvedla starost-

ka Petra Bernfeldová. „Další trvalkové 
záhony máme v ulici Umělecké, na ná-
městí Dr. E. Beneše a nově přibude i v 
ulici Tyršově a později i na Smetanově 
náměstí a v travnatých pásech u zastáv-
ky Křižíkova.“ Centrální obvod navíc 
zkrášlí od poloviny května více než 
20 tisíc letniček. Vysazeny budou na-
příklad salvie, tagetesy, chlorophytum 
s ozdobným listem, cinerárie, pelargo-
nie, coleus, jiřinky atd. a do závěsných 
nádob bude dosázeno dohromady 
2 500 muškátů. „Samozřejmě pra-
videlně provádíme údržbu těchto 
rostlin. To znamená zálivku, pletí, za-
střižení po odkvětu a podobně,“ vy-
světluje ředitel technických služeb Petr 
Smoleň.

Koncem dubna vstoupila v  platnost 
obecně závazná vyhláška města Os-
travy o nočním klidu, která ruší loni 
přijatou OZV č. 7/2016. Základní změ-
nou je vymezení doby nočního klidu 
v  dotčených městských obvodech ve 
výjimečných případech od 1 hodiny do 
6 hodin ráno. Pokud po dni, ve kterém 
se akce koná, následuje sobota, nedě-
le anebo svátek, vymezuje se v  těchto 
případech doba nočního klidu od 2 do 
6 hodin ráno. Běžná doba nočního 
klidu je stanovena zákonem od 22 ho-
din do 6 hodin ráno. „Po vyhodnoce-
ní průběhu loňských venkovních akcí, 
které provázely desítky stížností, jsme 
za vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz navrhovali ukončení 
schválených výjimečných kulturních 
akcí nejpozději o půlnoci, což bylo 
přehlasováno a noční klid tak začíná 
o hodinu až dvě později, než jsme po-
žadovali. Přesto věříme, že nové přís-
nější podmínky zajistí našim občanům 
více klidu než v loňském roce,“ komen-
tuje novou vyhlášku starostka Petra 
Bernfeldová. 

V  centrálním obvodu je plánováno 
hned několik výjimečných kulturních 
a společenských akcí. Některé z  nich 
se budou konat v  Dolní oblasti Vít-

kovic nebo ve Slezské Ostravě, ale i ty 
se částečně dotknou obyvatel Moravské 
Ostravy a Přívozu. V  květnu se usku-
teční Noc literatury, Majáles Ostrava 
a RainbowRun, o měsíc později 
Slavnosti pivovaru Ostravar, Ostrav-
ská muzejní noc, Zahahujeme Léto! 
Karolínská pouť, Rozmarné slavnos-
ti řeky Ostravice, Swingová tančírna, 
Oldies festival a Festival v  ulicích, 
v červenci pak Evropská historie v os-
travských ulicích – Ve znamení Bar-
celony, Lambastika, Beats for Love, 
Colours of Ostrava a Letní minikino, 
které bude promítat až do září. V srpnu 
Ostrava v  plamenech, 3ART festival, 
Kinematograf bratří Čadíků a Balkan 
Bashavel, v září U Rady to žije, V jiném 
světle, Historický víkend pro veřejnost 
(750 let města) a Hip Hop žije a v říjnu 
750 narozeninových svíček pro Ostra-
vu a Karolina Octoberfest. 

Za porušení obecně závazné vyhláš-
ky města hrozí fyzickým osobám poku-
ta do výše 30 tisíc korun, právnickým 
nebo podnikajícím fyzickým osobám 
pokuta do 200 tisíc korun. Případné 
stížnosti řeší Městská policie Ostra-
va, magistrát města a jednotlivé úřady 
městských obvodů. 

- red -

Na podzim loňského roku bylo v cen-
trálním obvodu téměř po 20 letech 
zahájeno zónové čištění ulic. Úklid se 
osvědčil, proto už v dubnu vyjel do ulic 
samosběrný stroj Technických služeb 
Moravská Ostrava a Přívoz, který začal 
čistit první komunikace na území ob-
vodu.  Čištění probíhá každou středu 
od 7 hodin ráno, kdy většina lidí odjíž-
dí auty do práce, a končí okolo 13. ho-
diny, aby lidé měli opět kde zaparkovat. 
Čištění ohlásí příslušné dopravní znač-
ky, které budou instalovány v týdenním 
předstihu. Žádáme proto řidiče, aby 
v  době blokového čištění respektova-
li dopravní značení a nestáli v daných 
ulicích. Ve středu 3. května bude prove-
deno zónové čištění v ulicích Bráfova, 

Herodova a v parku Čs. letců, 10. květ-
na pak v ulicích Na Desátém, Husova, 
Žerotínova a v  rozmezí ulic Poděbra-
dovy a Nádražní, 17. května v  ulicích 
Veleslavínova, Přívozská, Balcarova 
a v  rozmezí ulic Českobratrské 
a 30. dubna, 24. května v ulicích Ostr-
čilova a Bachmačská a poslední stře-
du 31. května v  ulicích Chelčického 
a S. K. Neumana.

Po loňském pilotním projektu, který 
v Ostravě nastartovala radnice Morav-
ské Ostravy a Přívozu, přistupuje město 
k plošnému ošetření kaštanů. 

V  dubnu bylo v  Ostravě zahájeno 
ošetření 1  446 jírovců maďalů, které 
jsou veřejnosti více známy jako kašta-
ny, proti klíněnce jírovcové. 

„Tuto iniciativu města velmi vítáme. 
Náš obvod poskytl  seznamy jírovců 
na svém území,  u nichž nebylo ošet-
ření injektáží provedeno loni. Tehdy 
bylo v centrální části obvodu díky pro-
středkům z  Fondu ochrany životního 
prostředí města ošetřeno 179 jírovců 
za cenu 292 396,50 koruny.  Tyto dře-
viny budou monitorovány i v letošním 
roce,“ vysvětluje místostarosta Dalibor 
Mouka a upřesňuje, že žádné jírovce 
nebyly káceny pouze z důvodu napade-

ní klíněnkou. „Napadení dřeviny tím-
to škůdcem rozhodně není důvodem 
k jejímu skácení. Navíc monitoring po-
tvrdil, že po injektáži vydrželo listí na 
ošetřených dřevinách déle.“ 

Se skácením dvou jírovců na Havlíč-
kově nábřeží u Sýkorova mostu tedy 
klíněnka neměla nic společného. Tyto 
dřeviny však rostly v bezprostřední 
blízkosti kanalizačního sběrače, kte-
rý se i kvůli rozrůstajícím se koře-
nům těchto dřevin dostal do havarijní-
ho stavu a musel být zrekonstruován. 
I přes veškerou snahu tyto dva stro-
my zachránit musely ustoupit stavbě 
a byly zhotovitelem, Ostravskými vo-
dárnami a kanalizacemi, pokáceny. 
Společnosti OVaK bude v  tomto pří-
padě uložena adekvátní náhradní vý-
sadba.

Chcete se naučit pracovat s  počíta-
čem, komunikovat s  blízkými pomocí 
elektronické pošty, vyhledávat infor-
mace na internetu a nevíte jak na to? 
Přihlaste se do kurzu  Senioři objevují 
taje počítačů, který pořádá spolek Dru-
hé Svítání a je spolufi nancován městem 

Ostravou. Kurz má celkem 8. lekcí, kdy 
každá trvá 2x 45 minut a výuka pro-
bíhá 2x týdně. Součástí každé lekce je 
průběžné opakování, praktická cvičení, 
samostatná práce, otázky a odpovědi. 
Více informací na tel. č.: 608 680  276 
nebo www.druhesvitani.cz.

Až do začátku prosince bude z  dů-
vodu rekonstrukce mostu Pionýrů 
provoz ve směru od křižovatky se So-
kolskou třídou po sjezdy na Gagari-
novo náměstí  a do Bohumínské ulice 
veden pouze po levé části komunikace. 
Doprava bude svedena do dvou pruhů 
levé části mostu. Po celou dobu oprav 
bude odkloněna trolejbusová linka 110, 
která pojede přes most M. Sýkory. Na 
této lince se mění jízdní řád. V průběhu 

oprav bude také uzavřen podchod pro 
pěší a cyklisty pod mostem Pionýrů 
na moravskoostravské straně. Jedná se 
o velmi vytíženou pěší a cyklistickou 
trasu. Cyklisté budou mít možnost 
objet úsek po pravém (slezskoostrav-
ském) břehu. Obdobně bude uzavřena 
stezka pro chodce a cyklisty mezi ná-
městím J. Gagarina a sídlištěm Kame-
nec. Objízdná trasa je vedena po ulici 
U Staré elektrárny.

Ohrožené kaštany

Zónové čištění

Senioři objevují taje počítačů

Rekonstrukce mostu Pionýrů 

Jednotka Bytová  jednotka 
Minimální vyhlášená  

kupní cena (v Kč) 
 Kauce      
(v Kč) 

Prohlídky  

Číslo Adresa Velikost m2 10. 5. 2017 17. 5. 2017 

329/3 Na Fifejdách 7 1+1 34,79 335 000 34 000 10.00 hod. 16.00 hod. 

329/7 Na Fifejdách 7 1+1 34,01 332 000 33 000 10.00 hod. 16.00 hod. 

1061/5 Arbesova 13 1+1 38,45 383 000 38 000   9.00 hod. 15.00 hod. 

1061/7 Arbesova 13 2+1 60,80 628 000 63 000   9.00 hod. 15.00 hod. 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  vyhlašuje 
výběrové řízení na prodej volných jednotek, včetně spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu a pozemku.  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
NA PRODEJ VOLNÝCH JEDNOTEK 

Podmínky účasti výběrového řízení naleznete na úřední desce radnice 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: www.moap.cz a také na 

stránkách: www.nemovitostimoap.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE



4ŽIJEME AKTIVNĚ

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

Pavel Alakša, Frýda Beranová, Ludmila Bukovcová, Jiřina Dohnalová, Anna 
Duničková, Josef Gába, Zdeňka Galásková, Hildegarda Gelová, Karel Herzlík, 
Jaroslav Hill,  Markéta  Hoferová, Svatava Jonková, Cyprian Kačnik, Františka 
Kaspříková, Antonie Kosíková, Božena Majcherová, Jaroslav Matoušek, Dagmar 
Mencová, Emilie Morská, Fridolina Pelcová, Anna Plutová, Milan Podzemný, 
Marie Přecechtělová, Anna Salfi cká, Bedřiška Šrámková, Alenka Třenecká, Vlasta 
Tylšová, Danuška Valachová, Žofi e Vávrová, Irena Volfová.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

INFORMUJEME
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Centrum ožije fenoménem 

Ruku v ruce – zpět do práce!

Ženy a veřejné dění

Zavaříme Ostravu!!! 

Vzpomínáme…

Letos popáté 
vyběhnou do ulic 
centra města tisí-
ce žen a dívek. Již 
tradiční a v  Ost-

ravě narozený Český běh žen se koná 
27. května. Hlásit se můžete na www.
ceskybehzen.cz. Trasy centrem města 
jsou připraveny pro všechny běžkyně, 
od během nedotčených po zkušené. 
Každý si zaběhne trasu, která je právě 
pro něj nejlepší, i kdyby to byl úplně 
první závod v životě. Kdo neběhá, pro-
jde se s nordickými holemi. Bohatý pro-
gram je připraven také pro děti a pány. 
Rodinný závod s dětmi na jeden kilo-
metr si mohou totiž zaběhnout i tatín-
ci či dědečkové. Také je možné běžet 

s kočárkem nebo vzít na trať závodníka 
na invalidním vozíku. Na všechny čeká 
spousta atrakcí, sportů, soutěží, výtvar-
ná dílna, ale také dechové orchestry 
a umělecká vystoupení dětí z lidových 
škol umění a skvělé a zdravé občerst-
vení. Celým dnem provázejí Aleš Ju-
chelka, Jakub Kohák a dorazit by měl 
i Roman Šebrle.  

VOLNÉ BYTY VOLNÉ NEBYTOVÉ

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  

Orebitská 857/14 
2+1, 78,74 m2

Jurečkova 1165/6 
 75,83 m2 

Kancelářské, prodejní 
prostory v centru města

Arbesova 1059/9  garáž o velikosti 17 m² 
Ahepjukova 2795/6  61,82 m²
Českobratrská 611/17  62,35 m²
Českobratrská 611/17  41,86 m² 
Jurečkova 1165/6 75,83 m²
Maroldova 2992/3  17,70 m²
Nádražní 612/36  51,12 m²
Nádražní 1026/41  118,50 m²
Nádražní 542/148  54,44 m²
Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²
Pobialova 1432/23  131,39 m²
Poštovní – 144/15  garáž o velikosti 15,30 m²
S. K. Neumanna 1691/4  225,84 m²
Sládkova 862/10  34,58 m²
Sokolovská tř. 2442/42  2x garáž
Tyršova 1761/14  126,22 m²
Tyršova 1775/28  401,60 m²
Tyršova 1852/36  46,42 m²

Božkova 990/55 1+1
Božkova 986/63 1+1
Hornická 1688/55 2+1
Hornopolní 2830/51 1+0
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Maroldova 2992/3 1+0
Na Fifejdách 1559/1 1+1
nám. Sv. Čecha 534/2 1+1
Orebitská 192/25 1+1
Orebitská 857/14 2+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Úprkova 1+1
Zákrejsova 972/9 1+1
Žofi e Podlipské 215/3 2+1

Centrum plné kaváren, obchůdků a osobitých míst 

Mladí mistři stolního tenisu z TJ Ostrava 

Pojďte se s námi projít centrem Os-
travy 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 urodi-
lo. Proto přivítáme i vaše tipy na nové, 
zajímavé provozovny, o nichž by měli 
vědět i ostatní. Budeme jim dávat pro-
stor. Stejně tak budeme rádi, když naše 
povídání inspiruje další šikovné pod-
nikatele k  tomu, aby svůj nápad reali-
zovali právě na území obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Pár nebytových 
prostor je ještě k dispozici, stačí se jen 
informovat…

Od hranolek po 
tapety a ještě dál

Když se z  Jiráskova náměstí, které-
mu Ostravané tak hezky říkají Kuří 
rynek, vydáte Přívozskou ulicí, budete 
při procházce míjet mnohé půvabně 
štukované budovy. Ale určitě byste 
neměli minout několik zajímavých 
míst, k  nimž patří – hned v  čísle 
3 – prodejna kávy s kavárnou. Sice 
se jmenuje Qalt cafe, ale kvaltovat od-
tud určitě nebudete… Stejně tak se ur-
čitě zastavíte ve Fæncy Fries, odkud si 
můžete v kornoutu s  roztomilou kap-
sičkou určenou na skvěle ochucenou 
majonézu odnést úžasné domácí hra-
nolky. Tento street food v čísle 9 není 
sice nijak nápadný, pozornost však 
k němu přitahuje úžasná vůně i množ-
ství lidí, kteří si sem už našli cestu. 
S horkou pochoutkou v ruce může vý-
prava Přívozskou ulicí pokračovat dál. 
Pokud neplánujete odpočinek v Huso-
vě sadu, můžete přejít na pravou stranu 
ulice. To abyste neminuli č. 22, kde na-
leznete jak novou prodejnu tapet Vavex 
1990 s více než třemi tisíci druhy tapet, 
tak Galerii Jáma 10. Jedna z nejstarších 
nezávislých ostravských galerií, která 

Ve sportovním areálu na Varenské 
bojovala už poosmé družstva mladých 
stolních tenistů o mistrovské tituly 
České republiky. Domácí Ostravě se 
povedl skvělý kousek, když po sobot-
ním vítězství kadetů se v neděli z titulu 
radovali i dorostenci. 

Trojice starších žáků z TJ Ostrava 
KST Tomáš Martinko, František On-
derka a Adam Štalzer byla opravdu 
nejlepším týmem šampionátu. Ztratila 
jen jediný zápas a ve fi nále Ostravané 
nenechali nikoho na pochybách, že 
pohár pro vítěze ze své haly nepustí. 
Čtvrté skončily jejich kolegyně Jana 
Vašendová a Kristýna Bajgerová, které 
v  dramatickém souboji o bronz pod-
lehly Vsetínu 2:3.

Nedělní boj o dorostenecký titul byl 
opravdovým vrcholem dvoudenní-
ho šampionátu. Jiří Martinko, Tomáš 
Martinko, František Onderka a Tomáš 
Koldas z TJ Ostrava KST turnajem pro-
šli bez většího zaváhání a ve fi nále zví-
tězili! „Získat titul v žácích i dorostu 

se našemu klubu nepovedlo už něko-
lik let. Je to odměna nejen pro hráče, 
ale také pro nás trenéry. Ukázali jsme, 
že jsme v těchto kategoriích jedničky 
v republice,“ shodli se koučové vítězných 
družstev Karel Karásek a Jiří Bajger.

Tomáš Staníček

Od poloviny května se rodiče, kterým 
se nedaří sladit dosavadní práci s péčí 
o malé děti, mohou zdarma zapojit do 
nového projektu RKC Chaloupka Ruku 
v ruce – zpět do práce! Zapojit se mo-
hou i ti, kteří z  jakéhokoli důvodu ne-
mohou najít pracovní uplatnění, rádi 
by se vrátili na trh práce a zajímá je ob-
last práce s rodinou, ale nemají k tomu 

odvahu a potřebné znalosti. Součástí 
vzdělávacího programu je série osob-
nostních workshopů, šestidenní odbor-
ný kurz pro zájemce o práci s rodinou, 
kurz počítačových dovedností, vzdělá-
vací semináře pro muže, individuální 
mentoring a pro páry možnost spo-
lečného koučingu. Více informací na 
www.rcchaloupka.cz.

Není vám lhostejné, co se děje ve vaší 
obci? Zajímá vás politika nebo nezis-
kový sektor? Chcete se více zapojit do 
veřejného života? Přijďte 24. května od 
16 hodin do RC Chaloupka na moti-
vační setkání s aktivními ženami z po-

litiky i neziskových organizací. Nechte 
se inspirovat jejich osobními příběhy 
a zkušenostmi a zapojte se i vy do veřej-
ného dění. Účast i hlídání dětí v době 
akce zdrama. Více informací na www.
padesatprocent.cz – projekt Zapojte se. 

V  neděli 21. května se pořadatelé 
rodinného festivalu Kompot, tvořené-
ho výhradně a jen Ostraváky, chystají 
doslova zavařit Ostravu! Akce, na níž 
se sejde spousta ostravských osobnos-
tí z  oblasti kultury, hudby, gastrono-
mie, obchodu a dalších, se uskuteční 
v  Trojhalí Karolina a nebudou zde 
chybět ostravská jídla, ostravské pití, 
ostravské vychytávky a obří program 
pro děti. Prostě všechno ostravské! 

A pozor, Kompot se chystá propo-
jit pomocí lidského řetězu dlouhého 
přes dva kilometry vrcholek ostravské 
radnice a Trojhalí Karolina. Z  vrchol-
ku radnice pošle primátor sklenici 
kompotu, která poputuje do Trojhalí 
a jejímž otevřením bude festival zahá-
jen. Na živý řetěz je potřeba okolo 1500 
lidí, zúčastnit se mohou i neOstraváci. 
Více na www.ostravskykompot.cz.

Neváhej a připoj se! 

Odešel Miloš Polášek (1939–2017), klasik ostrav-
ské fotografi e a muž se širokoúhlým hledím. Ne-
přehlédnutelný muž ve slamáku a s fotoaparátem, 
jenž působil suverénně a uměl poutavě vyprávět 
o významu klasické fotografi e, které v podstatě ve 
21. století odzvonilo. Ale on se z nějakých důvodů 
vrhl na oprášení starodávných, téměř alchymic-

kých receptur. Miloš Polášek, který dlouhá léta žil v samotném centru Ostravy, 
na Masarykově náměstí, kde si zřídil knižní vydavatelství En Face, zůstane v na-
šich pamětích neodmyslitelně spojen i reportážními fotografi emi pro někdejší 
Kulturní měsíčník i zasněnými akty.                                   Zdroj: www.ostravan.cz

Moderní gymnastky se sjedou 
do Ostravy!

Jak na zdravou výživu dětí?

V  sobotu 6. května se do ostrav-
ské haly Sareza sjede zhruba sto mo-
derních gymnastek z  celé České re-
publiky a mnoha klubů z Polska, 
Ukrajiny a Slovenska, aby bojova-
ly o pohár města Ostravy. Už 21. 

ročník tohoto pohárového závodu 
pořádá již tradičně oddíl Moder-
ní gymnastiky SSK Vítkovice s  pod-
porou Sportovního gymnázia Dany 
a Emila Zátopkových a města Ostravy. 

Více na www.mg-sskvitkovice.cz.  

Ve středu 24. května od 9.30 do 
11 hodin se v poradně Cesta těhoten-
stvím (Českobratrská 13) uskuteční 
bezplatný program pro rodiče s  dět-
mi do 4 let Jak na zdravou výživu 
dětí. Výživová specialistka se zaměří 

nejen na výživu dětí, ale i těhotných 
a kojících maminek. V  případě zájmu 
se prosím přihlaste předem (e-mail: po-
radna@dlanzivotu.cz, mobil: 605  329 
232). 

Více na www.dlanzivotu.cz.

se sem přestěhovala loni v  srpnu, je 
otevřena od úterka do čtvrtka, vždy 
od 14 do 18 hodin. Po příjemném 
a umělecky hodnotném přeruše-
ní může vaše putování pokračovat 
dál. Třeba k  číslu 34 do restaurace 
U Skákavého poníka, jejíž název je in-
spirován nejslavnější hospodou z kni-
hy Pán prstenů. Tady si můžete vybrat 
z  několika druhů piva a pochutnat si 
třeba na guláši na qásku nebo na peče-

ných bůčkových žebrech. Od pondělí 
do pátku tu mají otevřeno od 14 hodin, 
v  sobotu musíte počkat do 16. A asi 
vás nepřekvapí, že hned vedle je Ho-
bit Club, kde se podle jeho webových 
stránek „…setkává ostravská alterna-
tivní kulturní scéna“. Pivotéka, která tu 
bývala, se sice přesunula na Nádražní 
46, ale to Pivovarskému domu s pivo-
varem v suterénu neubírá nic na půva-
bu. 

Hranolkárna Fæncy Fries...

Galerie Jáma...


