
Věříme, že je před námi ve všech směrech pozitivní rok a že nám všem a také obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
v němž žijeme, přinese zejména to dobré. Prožijte jej ve zdraví a naplňte jej osobními i pracovními úspěchy! A ať nás 
všechny provází rokem dvojek a nul pevné zdraví, klidná mysl, nadhled i kus štěstí, bez něhož se neobejde nikdo z nás. 

	 Za	vedení	městského	obvodu	starostka	Zuzana	Ožanová	(uprostřed)	a	(zleva)	místostarosta	David	Witosz,		
místostarostka	Valentina	Vaňková,	místostarostka	Alena	Pataky	a	místostarosta	Rostislav	Řeha.

Rozpočet obvodu pro rok 2020 je vyrovnaný a proinvestiční

Zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz schválili 16. prosince rozpočet obvodu na 
rok 2020. Schválený rozpočet je sestaven na základě 
reálného zhodnocení finančních možností obvodu 
na příjmové i výdajové stránce.  O tom, jaký bude, 
jsme si povídali s místostarostkou Valentinou Vaň-
kovou.

Paní místostarostko, jak byste rozpočet pro le-
tošní rok stručně charakterizovala?

„Je především proinvestični a rozpočtově odpo-
vědný, a samozřejmě vyrovnaný. Hospodařit bude-
me s částkou v celkovém objemu 563 mil. korun, 
tj. o 28 mil. korun více než v roce 2019. Celkové 
příjmy jsou rozpočtovány ve výši cca 478 mil. ko-
run. Financování z vlastních zdrojů ve výši cca 85 
mil. korun představuje zapojení vlastních finančních 
prostředků. A protože jsme počítali s nižší účastí 
statutárního města Ostravy (SMO) ve formě spolufi-
nancování, vytvořili jsme si rezervu v podobě neroz-
děleného přebytku hospodaření z roku 2018, kterou 
použijeme na financování kapitálových příjmů, resp. 
kapitálových výdajů. Běžné výdaje předpokládáme 
ve výši 434 mil. korun (tj. 77 % celkových nákladů) 
a investiční výdaje ve výši 129 mil korun (tj. 23 % 
celkových nákladů).“

Které investiční projekty mají v rozpočtu  
prioritu?

„Patří k nim například generální rekonstrukce Zá-
kladní školy Gebaerova (respektive její odloučené 
pracoviště v ulici Ibsenově), rekonstrukce sadu Petra 
Bezruče, budeme realizovat další etapu revitalizace 
sídliště Šalamouna a chceme dokončit obnovu in-
frastruktury ostatních škol. Rovněž začneme s větší 

obnovou bytového fondu, kde letos zahájíme projekt 
fajnOVA Orebitská.“

V čem se rozpočet hlavně liší od toho předcho-
zího?

„Na rozdíl od minulých období jsme pokryli před-
pokládané provozní náklady všech našich příspěv-
kových organizací, a to i za podmínek zvýšených 
mzdových nákladů u CKV  a Technických služeb 
Moravské Ostravy a Přívozu. Také kapitálový rozpo-
čet, který je schválen ve výši 129 mil. korun, je proti 
předchozím obdobím vyšší, i když část tvoří převody 
nedokončených projektů z loňského roku.“

Schválený rozpočet města Ostravy počítá s re-
kordním navýšením částky pro městské obvody. 
Jakých projektů se to bude konkrétně týkat v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu?

„Nelze říci, že pro Moravskou Ostravu je rekord-
ní, ale v současné době město Ostrava předpokládá 
poskytnutí účelové investiční dotace na projekt fajn- 
OVA Orebitská ve výši 6,7 mil. korun a na proměnu 
sadu Milady Horákové 1,1 mil. korun. Je ale pravda, 
že řada projektů financovaných z rozpočtu statutární-
ho města Ostravy bude realizována v našem centrál-
ním městském obvodě a přispěje tak k jeho atraktivi-
tě pro naše občany i návštěvníky.“

Podrobnosti k rozpočtu přinášíme na straně 5

ZPRAVODAJ CENTRUM
Bývalý skelet  
se mění 
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Ohlédnutí za 
Vánocemi…
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LEDEN 2020 www.moap.cz

Zpravodaj Centrum  
v novém „kabátě“

Vážení	a	milí	čtenáři	a	čtenářky,
rok se s rokem sešel a my stojíme na prahu dalšího 

období nových událostí, příležitostí a výzev. S novým 
rokem k vám přicházíme také s novou podobou naše-
ho zpravodaje Centrum. Rozhodli jsme se změnit tra-
diční novinový formát na velikost, která se více blíží 
vzhledu časopisu. Věříme, že nový, menší formát, k ně-
muž se v podobném duchu již přiklonila většina ost-
ravských  městských obvodů, bude pro vás praktičtější 
a uživatelsky příjemnější, a díky nové grafické úpravě 
obsah našeho zpravodaje také přehlednější.

Ve zpravodaji vám budeme i nadále přinášet in-
formace o záměrech naší radnice a dění v našem 
městském obvodu vůbec, i o aktivitách našich pří-
spěvkových organizací. Samozřejmě nebude chybět 
ani kulturní část, v níž se můžete seznámit s progra-
mem kulturních akcí v Moravské Ostravě a Přívozu. 
Zpravodaj budete nadále dostávat do svých schránek 
a v digitální podobě jej naleznete také na našich 
webových stránkách.

Ať se vám nový zpravodaj líbí!
Zuzana	Ožanová,	starostka

Čestmír Suška  
a jeho díla              

Strana 6 
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Moravská Ostrava a Přívoz zavedla začátkem pro-
since nový systém pro informovanost a komunikaci 
s občany Mobilní rozhlas. Komunikujte s námi efek-
tivně a moderně! Registrujte se a dostávejte aktuální 
informace o dění v obvodu z první ruky. Registrace 
je velmi jednoduchá a je zdarma. Zde je několik 
možností:
•  Přes mobilní aplikaci  

Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko
•  Přes webovou stránku  

https://moap.mobilnirozhlas.cz
•  Vyplněním registračního letáku a předáním na Úřa-

du městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Mobilní rozhlas je moderní službou, která občanům 
přináší spolehlivý a rychlý přenos informací, ale zá-
roveň slouží k tomu, aby občané mohli touto cestou 
komunikovat s radnicí. Jak to funguje? Komunikace 

s občany zde má mnoho podob – probíhá jak formou 
internetové stránky, e-mailu nebo zprávou přímo do 
aplikace v chytrém telefonu, pro nouzové události 
jsou k dispozici i sms nebo hlasové zprávy. „Mů-
žeme občany varovat před krizovou situací, jako je 
třeba hrozba povodní, náledí, požárů, 
sněhové kalamity, výpadky elektrické 
energie, uzavírky silnic apod. Pro-
střednictvím Mobilního rozhlasu se 
ale také můžeme zeptat formou ankety 
na důležité otázky, které v obvodě ře-
šíme a chtěli bychom k tomu znát ná-
zor obyvatel,“ dodává místostarosta 
Rostislav Řeha s tím, že lidé mohou 
pomoci rozhodnout třeba i o tom, jak 
co pojmenovat, co opravit nebo po-
stavit. A funguje to i naopak – občané 
obvodu mohou posílat podněty o tom, 

co je trápí, co by chtěli zlepšit anebo naopak s čím 
jsou spokojeni. Mohou vedení obvodu pomoci po-
ukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený ve-
řejný majetek a další věci, a zajistit tak společnými 
silami nápravu.

Zaregistrujte se a využívejte aktivně služeb Mobilního rozhlasu!

Z RADNICE

Tříkrálová sbírka v roce 2020 již podvacáté
Stejně jako každý rok i na počátku roku 2020 můžete 

očekávat u svých dveří tři koledující krále, a to již po- 
dvacáté! Tři králové navštíví ve dnech 1. až 14. ledna 
nespočet domácností i různých organizací a firem a za-

vítají 6. ledna i na radnici 
městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz, kde 
je každoročně osobně vítá 
vedení obvodu. Tradiční 
Tříkrálovou sbírku na po-
moc lidem v nouzi pořádá 
Charita Ostrava ve spolu-
práci s partnerskou Chari-

tou sv. Alexandra a finanční příspěvky dárců v regionu 
podpoří hned několik projektů. Sbírku podpoří letos 
i Tříkrálový koncert vlídného písničkáře Pavla Helana 
s violoncellistou Štěpánem Švestkou a přípravným od-
dělením Ostravského dětského sboru, který se uskuteční  
7. ledna od 18 hodin v ostravském kostele sv. Václa-
va. Výtěžek vstupného se bude přímo na místě shromaž- 
ďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 
2020. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. 
Více o využití Tříkrálové sbírky 2020 na webu Charity 
Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Poděkování občanům
Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz děkuje všem obča-
nům, kteří prostřednictvím kondolenční knihy, umístěné v budově radni-
ce, vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým sedmi obětí, jež 10. prosince 
tragicky zahynuly rukou tichého střelce na poliklinice Fakultní nemocnice 
v Ostravě.

Svoz vánočních stromků 
V souladu s tradicí, kdy odstrojování vánočních stromků začíná v den svátku 
Tří králů, zahajuje společnost OZO Ostrava jejich odvoz hned v tento den, 
a to v pondělí 6. ledna. Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky vedle 
kontejnerových stanovišť na směsný odpad, svoz bude probíhat po čtyři týdny 
podle předem stanoveného harmonogramu. Svoz vánočních stromků se netýká 
obyvatel rodinných domů a ani menších bytových domů v centru města, ti mo-
hou stromky odkládat ve sběrných dvorech.

On-line přenos 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz přenáší jednání zastupitelstva on-line, 
virtuálně tak může být u rozhodování zastupitelů každý, kdo chce mít informace 
o dění v centrálním obvodu Ostravy. Jednání zastupitelů, která už proběhla, jsou 
již zveřejněna na www.youtube.cz, na kanálu centrálního obvodu, další budou ná-
sledovat. Je to další krok radnice, kterým se chce přiblížit občanům a zjednodušit 
tak jejich přístup k informacím. 

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 18. ledna 2020. 
Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou přihlásit do 3. ledna 2020 na 
oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo telefonicky na tel. 
č. 602 782 095 nebo 599 442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání občánků, je 
připraven dárek a pamětní listina. 

Parkovací karty 
Přijďte si vyřídit parkovací kartu pro oblast centra a pro sídliště Fifejdy II, Fifejdy III 
a sídliště Šalamoun. Parkovací karty typu R (pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve 
vymezené oblasti) a typu A (pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby se 
sídlem nebo provozovnou a fyzické osoby vlastnící nemovitou věc ve vymezené ob-
lasti) pro rok 2020 se vyřizují v  přízemí budovy radnice na oddělení místního hospo-
dářství (nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hod. 
a od 12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod. Bližší 
informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty včetně cen jsou 
uvedeny na internetových stránkách městského obvodu. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV Fabex 
a také Facebook! Na všech těchto informačních kanálech vás informujeme o ak-
tuálním dění v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde nabídku volných bytů 
i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální tiskové zprávy. 
Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a odka-
zy na videozpravodajství obvodu v obou regionálních televizích najdete na hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz.

Římskokatolická farnost  
ostrava – moravská ostrava

Trikralova
sbirka

Tříkrálový 
koncert 

k 20. výročí sbírky na podporu tříkrálových projektů v Ostravě

7. ledna 2020 | 18:00 h | kostel sv. Václava, Ostrava

PaVel Helan
Štěpán Švestka, violoncello

OstraVský dětský sbOr 
přípravné oddělení

POřadatelé Partneři

vstupné: příspěvek do sbírky na místě | info: www.ostrava.charita.cz

CHARITA 
OSTRAVA

Charita
sv. Alexandra

RADNICE INFORMUJE

LEDNOVÉ UZAVÍRKY SILNIC V NAŠEM OBVODĚ

  Ulice Úsek komunikace Doba  uzavírky (stavebních prací) Investor  Druh uzavírky Stavba (práce) 

Čs. legií  Poštovní - Milíčova do 31. 1. 2020 statutární město Ostrava úplná Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
     na ulici Čs. legií a nám. Msgre Šrámka 
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Nasvíceným centrem města se linou koledy a vůně 
svařeného vína, skořice, bramborových placek i uze-
ného masa, lidé se procházejí nebo jen tak postávají 
u taverny či vánočního stromu, děti skotačí na kluziš-
ti a vozí se na kolotočích a všude kolem vládne krás-
ná vánoční atmosféra. Takové byly loňské ostravské 
Vánoce. Kouzelné, krásné a bohaté! 

Přibylo osvětlení ve formě rampouchů a andě-
lů na hlavním nádraží v Přívozu, světelná brána na 
konci Husova sadu a nová světla získaly i stromy 
kolem celého Masarykova náměstí. Ta navíc v urči-
tých intervalech měnila barvu. Vznikl také světelný 
tunel propojující obchodní centrum Karolina s uli-
cí Zámeckou vedoucí k Masarykovu náměstí. Před 
radnicí městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-

voz byl ozdoben strom speciálním osvětlením, které 
měnilo barvy podle intenzity zvuku, a další. „Novou 
výzdobu jsme konzultovali s požadavky města a ob-
drželi jsme finanční podporu na její pořízení ve výši 
2,4 mil. korun,“ vysvětluje místostarostka Alena 
Pataky a pokračuje: „Nově jsme také ozdobili repa-
sovanými světly náměstí Svatopluka Čecha a změnili 
vzhled vánočního stromu na Masarykově náměstí. 
Stále je sice umělý, ale výměna větviček jeho podobu 
přiblížila stromu živému. Co se týká programové na-
bídky, snažili jsme se dát prostor žákům mateřských 
a základních škol z celého Moravskoslezského kraje 
a vybrali jsme 19 skupin dětí, které v průběhu 25den-
ního programu postupně vystoupily. Radost dětí, kte-
ré mohly zazpívat rodičům, prarodičům, kamarádům 

i široké veřejnosti, byla úžasná a nakažlivá! Stejně 
tak jsme se snažili i při výběru hudebních skupin 
zachovat především vánoční ráz programu a vybírali 
přednostně interprety spojené s ostravským regio-
nem. Z kulturní komise města Ostravy jsme získali 
podporu ve výši 1 mil. korun,“ doplňuje místosta-
rostka. 

Vánočně nazdobené centrum i bohatý kulturní 
program nadchl spoustu občanů i turistů, kteří 
sem v průběhu pětadvaceti dnů nabitých vánoční 
atmosférou zavítali! Svědčí o tom spousta pozi-
tivních reakcí. A aby i ty letošní byly minimálně 
stejně tak krásné, začalo vedení městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz pomalu s jejich 
přípravami. 

Ohlédnutí za loňskými Vánocemi v centru Ostravy 

ZAOSTŘENO

VÁNOČNÍ POLÉVKA MĚLA ÚSPĚCH

Jednou z mnoha předvánočních akcí, jichž se zúčastnila starostka centrálního obvodu Zuza-
na Ožanová, bylo i vánoční nalévání polévky na Masarykově náměstí, které pořádala v pondělí  
16. prosince Armáda spásy Ostrava. 
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PROMĚNY CENTRA 

Torzo objektu naproti Domu kultury města Ost-
ravy a poblíž krajského úřadu, známé pod názvem 
skelet, se po více než 30 letech loni v květnu pro-
měnilo v nový, moderní objekt, poskytující zázemí 
především inovativním subjektům z oblasti Smart 
technologií. 

Dokončený objekt Skelet společnosti  Smart Inno-
vation Center (SIC) disponuje plochou více než 11 
tisíc metrů čtverečních ve dvou budovách, z nichž 
jedna (A) slouží jako vědeckotechnický park a pod-
nikatelský inkubátor, druhá (B) nabízí komerční 
prostory pro kanceláře, prodejny či lékařské ordi-
nace. „K dnešnímu dni máme zasmluvněno více 
než 80 % pronajímatelné plochy objektu „A“ a čtyři 
ze šesti pater objektu „B“, což z dřívějších zkuše-
ností z obdobných projektů považujeme za velký 
úspěch,“ říká Michal Burian, jednatel společnosti 

SIC. V objektu našli „domov pro nové projekty“ 
nejen podnikatelé z Moravskoslezského kraje, ale 
společnosti SIC se podařilo získat také firmy z již-
ní Moravy nebo hlavního města Prahy. V převážné 
většině se jedná o detašovaná pracoviště nebo R&D 
centra, díky nimž vznikla v našem obvodu řada no-
vých pracovních míst. 

Co znamená fungování části objektu v režimu 
vědeckotechnického parku?

M. Burian: Realizace „A“ budovy byla spolufi-
nancována ze zdrojů EU formou dotace, s jejíž po-
mocí jsme jednotlivé prostory stavebně dokončili,  
vybavili nábytkem, IT a infrastrukturou k užívání. 
Nájemci mohou být malé a střední společnosti s ori-
entací na vědu, výzkum a inovace, konkrétně v ob-
lasti Smart technologií. V tomto režimu klientům 

umožňujeme další rozvoj, např. formou workshopů, 
seminářů a školení.  Dále nabízíme i režim podni-
katelského inkubátoru, ke kterému se při splnění 
vstupních kritérií vážou zvýhodněné nájemní pod-
mínky a větší technologická i mentoringová podpo-
ra. Jsme členem Společnosti vědeckotechnických 
parků České republiky a v nejbližší možné době se 
pokusíme splnit i akreditační podmínky této orga-
nizace.     

Jak hodnotíte spolupráci s městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz?

M. Burian: Z prostředí radnice MOaP dlouhodobě 
cítíme podporu, které si vážíme. V současnosti jsme 
nezávislým podnikatelským subjektem, který vyu-
žívá všech pozitivních synergií z místní příslušnosti 
k městu Ostravě a přináší možnosti rozvoje inovací 
v celém Moravskoslezském kraji.

Bývalý skelet se mění na sídlo firem z oblasti 
Smart technologií

Začátkem ledna zahájí provoz v přízemí budo-
vy kavárna SKELET CAFE. Dalším veřejně pří-
stupným prostorem bude připravovaná restau-
race v 7. nadzemním podlaží budovy A, která 
návštěvníkům nabídne panoramatický výhled  
na okolí.

Cenou za společenskou odpovědnost chce hejt-
man kraje Ivo Vondrák poděkovat firmám a spo-
lečnostem, které se zajímají o své okolí a vytvářejí 
svým zaměstnancům přátelské prostředí. Letos je 
novinkou kategorie pro mikropodniky, živnostníky 
a spolky. Hejtman kraje zároveň vyhlásil anketu 
Osobnost Moravskoslezského kraje. Nositelé obou 
cen budou vyhlášeni v květnu příštího roku. 

„Chceme dát příležitost i malým firmičkám, živ-
nostníkům nebo spolkům. Ti byli v předchozích 
letech v nevýhodě, například ztráceli body kvůli 
tomu, že nemají zaměstnance. Společensky odpo-
vědný může být i podnikatel, který pracuje sám 
na sebe, a přitom je pro své okolí velmi prospěš-
ný,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo 
Vondrák. „Chceme upozornit na to, že vyspělá 
společnost se neobejde bez těch, kteří dělají věci 
nad rámec svých povinností. Takovým chceme po-
děkovat,“ dodal.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpověd-
nost jsou vyhlašovány v těchto kategoriích: podni-
katelské subjekty – firmy (do 50 zaměstnanců, do 

250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců); organi-
zace veřejného sektoru (do 50 zaměstnanců, nad 50 
zaměstnanců); obce (obce s rozšířenou působností, 
ostatní obce); mikropodniky, živnostníci a spolky.

Zatímco Ceny hejtmana za společenskou odpo-
vědnost budou předány už pojedenácté, Osobnost 
Moravskoslezského kraje bude jmenována teprve 
potřetí. „Jsem přesvědčena, že i mezi občany na-
šeho obvodu se najdou výjimeční lidé, kteří by si 
takové ocenění zasloužili – jen je třeba je do ankety 
přihlásit,“ věří starostka MOaP Zuzana Ožano-
vá. „Kraj nehledá celebrity, ale například zodpo-
vědné lékaře, milou paní učitelku, nebo obětavého 
pěstouna… Stejně tak nepochybuji o tom, že v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu působí firmy a živnostní-
ci, jejichž aktivity přesahují rámec obvodu a jsou 
prospěšné pro obyvatele celého kraje.“

Přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana za spole-
čenskou odpovědnost i tipy na osobnost kraje, kte-
rou bude vybírat odborná hodnotící komise, mohou 
občané zasílat do konce února 2020. 
Více na www.msk.cz.

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost 
mohou nově získat i živnostníci

Laguny Ostramo dokončily 
první milník odvozu kalů

Firma AVE CZ, která získala zakázku na likvidaci 
nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo, splnila 
první z milníků, které jí ukládá smlouva, a odvezla 
z areálu 30 tisíc tun kalů a hlinek. Přesto všechno zů-
stává letošní rok prozatím nejistý. „Harmonogram je 
nastaven tak, že loni se odvezlo zhruba 40 % materiálu 
a zbytek se má odvézt v tomto roce, což si samozřejmě 
vyžádá výrazně vetší úsilí,“ informuje místostarosta 
Rostislav Řeha. „Prozatím je stále nasmlouváno pouze 
jediné zařízení ve Vřesové, které je schopno a ochotno 
tento materiál likvidovat, a to už kapacity navyšovat 
nijak výrazně nemůže. Proto jsme také na kontrolních 
dnech vždy tlačili zpracovatele k tomu, aby získal dal-
ší možnosti, kde by mohl kaly a hlinky také likvidovat. 
Taková možnost se sice aktuálně rýsuje, ale zatím není 
uzavřena žádná smlouva.“ Také zastupitelstvo města 
Ostravy na svém posledním prosincovém zasedání 
schválilo výzvu vládě České republiky, aby v realizaci 
likvidace této ekologické zátěže byla nápomocná. Po-
kud AVE CZ dokáže letos znovu splnit harmonogram 
a odvézt všechny nadbilanční kaly a hlinky, měla by 
v příštím roce začít sanace celého území po bývalém 
statním podniku Ostramo.
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Pokračování ze strany 1
Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 72 

mil. korun a nedaňové příjmy jsou v celkové výši cca 
150 mil. korun. Částka kapitálových příjmů je pláno-
vána na necelých 15 mil. Kč. Transfery ze státního 
rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy pře-
sáhnou částku 241 mil. Kč, z toho investiční jsou ve 
výši 37 mil. korun. Celkový objem rozpočtu výdajů 
na rok 2020 je zpracován v závislosti na reálné tvorbě 
zdrojů v celkovém objemu cca 563 mil. korun, jak je 
zmíněno už v úvodním rozhovoru na straně 1.

Investice do škol
V rámci kapitálového rozpočtu plánuje městský 

obvod investovat především do celkové revitalizace 
budovy a areálu Základní školy Gebauerova, odlou-
čené pracoviště Ibsenova, který je v současné době 
v neutěšeném stavu, neboť se celé roky do tohoto 
areálu neinvestovalo. Celková investice se odhaduje 
na 28 mil. korun. „Dalším velkým projektem v hod-
notě 20,3 mil korun je tzv. fajnOVA Orebitská, kde 
plánujeme změnu systému vytápění z tuhých paliv 
na plynové vybudováním nových plynových kote-
len,“ vysvětluje místostarostka Valentina Vaňková 
a pokračuje: „Dále budeme pokračovat ve stavebních 
úpravách pro zajištění bezbariérovosti škol, obnovou 
nábytku, dodávkou počítačového vybavení a konek-
tivitou a dodávkou učebních pomůcek – program In-
frastruktura ZŠ.“ 

Regenerace sídliště Fifejdy II
Obvod čeká také další etapa regenerace sídliště Fi-

fejdy II. - VII. etapa. Tentokrát půjde o rekonstrukci 
části jihozápadního prostoru sídliště Fifejdy ve výši 
14,5 mil. korun. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cí-
lem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této 
lokalitě, navýšení počtu parkovacích stání, optimalizaci 
pěších tras, rekonstrukce vozovky a chodníků, úpravy 
veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, dosadby, 
drobná architektura, mobiliář a úpravy zeleně.

Proměny parků
Centrální městský obvod plánuje také investici ve 

výši 8,7 mil. korun do rekonstrukce parku Petra Bez- 
ruče a proměnu sadu Dr. Milady Horákové v dyna-
mický a moderní prostor veřejné zeleně v centru měs-
ta pro relaxaci, zábavu a sport, spočívající v úpravě 
hlavní komunikační trasy v reprezentativní komuni-

kační prostor, s využitím chodníkové sítě pro in-line 
bruslaře a koloběžkáře, ve vybudování vodních prvků. 

Rekonstrukce bytových domů
Nemalé stavební úpravy čekají  bytový dům Slád-

kova 4, kde proběhne II. etapa projektu v hodnotě 
zhruba 6,1 mil. korun. Ve 13 bytových jednotkách 
bude provedena změna dispozičního řešení, budou 
provedeny nové rozvody pitné a teplé vody, kanaliza-
ce, elektroinstalace a ústředního topení, opravy povr-
chů stěn a stropů, nové stropní konstrukce, vybudo-
vání nových podlah a podhledů, včetně souvisejících 
stavebních prací.

Dalším investice poputují do rekonstrukce domu 
Poštovní 15 ( 5,6 mil. korun), kde se jedná o změně 
způsobu vytápění celého objektu, rozdělení jedno-
ho nebytového prostoru v 1. NP na dva samostatné 
nebytové prostory a zřízení nového vstupu do těchto 
prostor, výměnu oken v celém objektu, včetně změn 
velikosti výplní otvorů v 1. NP, oprava fasády atd.

Příspěvky školám a účelové dotace
„Ve výdajové části rozpočtu jsou rovněž neinvestič-

ní příspěvky pro základní a mateřské školy, a to ve 
výši necelých 47 mil. Kč a 4 mil. korun na progra-
mové dotace do oblasti kultury a uměleckých aktivit, 
estetizaci veřejného prostoru, tělovýchovy a sportu, 

volného času a vzdělávacích aktivit, sociální péče 
a vytváření lepších životních podmínek pro zdravot-
ně postižené, včetně individuálních dotací a peněži-
tých darů,“ doplňuje místostarostka. 

Technické služby a CKV 
Neinvestiční příspěvek Technickým službám Mo-

ravská Ostrava a Přívoz přesáhne částku 89 mil. 
korun a bude využit na údržbu veřejné zeleně, na 
opravy komunikací, komunální služby, strojní a ruč-
ní čištění, zimní údržbu a údržbu veřejného prostran-
ství. A rovněž příspěvek Centru kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, který činí necelých 20 mil. korun, 

bude použit na provoz této kulturně vzdělávací insti-
tuce. Bude se jednat především o zajištění již tradič-
ních akci, jako jsou Velikonoční jarmark, Dětský den, 
Ostravská muzejní noc, Rozmarné slavnosti řeky 
Ostravice, Svatováclavský jarmark, Svatomartinské 
hody, Ostravské Vánoce a akce pro seniory v Parníku 
i v Minikině a další. 

Schválený rozpočet je zveřejněn na interneto-
vých stránkách www.moap.cz, sekce povinně 
zveřejňované informace a na úřední desce v sekci 
Rozpočet MOb MOaP a související dokumenty. 
Rovněž rozpočty zřízených příspěvkových or-
ganizací jsou zveřejněny na jejich internetových 
stránkách.

Z RADNICE

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020 

Dotační programy jsme rozšířili o estetizaci veřejného prostoru
Prosincové zastupitelstvo městského obvodu Mo-

ravská Ostrava a Přívoz schválilo program poskyto-
vání účelových dotací pro rok 2020. Městský obvod 
podpoří ze svého rozpočtu projekty ve čtyřech oblas-
tech: první tři jsou již tradiční – kultura a umělecké 
aktivity; tělovýchova a sport, volný čas a vzdělá-
vací aktivity zaměřené zejména na děti a seniory; 
oblast sociální péče a vytváření lepších životních 
podmínek pro zdravotně postižené, novinkou 
pak je oblast estetizace veřejného prostoru. „Od  
1. 1. 2020 bude platit pro provozovatele v našem ob-
vodu ve vymezeném území Nařízení č. 11/2019 sta-
tutárního města Ostravy, kterým se reguluje vzhled 
venkovní reklamy. Proto jsme se rozhodli podpořit 
podnikatele a umožnit jim prostřednictvím dotace 
získat prostředky na kvalitní reklamní označení své 
provozovny, které bude v souladu s tímto nařízením,“ 

vysvětluje radní pro architekturu a veřejný pro-
stor Lukáš Jansa. 

Pro všechny čtyři oblasti obvod vyčlenil celkem 
čtyři miliony korun. Z nich je 3,7 mil. korun připra-
veno pro vyhlášené dotační programy, 300 tisíc je 
určeno na individuální žádosti a dary, kdy mohou být 
podpořeny pouze natolik specifické projekty, jejichž 
zaměření nepokryjí vyhlášené programové dotace. 
Poskytování dotací pro letošní rok vychází z nově 
přijatých zásad, schválených zastupitelstvem obvodu 
v listopadu 2019. „Chceme podpořit jak konkrétní 
akce, tak celoroční činnosti, které přispějí k všestran-
nému obohacení života občanů v našem obvodu 
a budou také odpovídat jeho potřebám,“ doplňuje 
místostarostka Alena Pataky.  

Žádosti v jednotlivých dotačních oblastech mohou 
zájemci podávat od 17. do 31. ledna 2020. Podmínky 

programu a další informace jsou zveřejněny na na-
šich webových stránkách https://moap.ostrava.cz/cs/
obcan/ucelove-dotace-a-granty.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE  PŘEDPOKLÁDANÁ CENA  
OBVODU V ROCE 2020               v tis. Kč

celkem plánované výdaje na investiční akce: 128 653

ZŠ Gebauerova odloučené pracoviště Ibsenova  28 167 
– celková revitalizace

fajnOVA Orebitská – Plynové kotelny 20 303 
Orebitská 23, 25, 27, 29,; Plynová kotelna Trocnovská 25 

Infrastuktura ZŠ - ZŠ Gajdošova, 17 920 
ZŠ Gen. Píky, ZŠ Nádražní

Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa – část A 14 520

Úprava parku Petra Bezruče – komunikace 8 677

Sládkova 4 – stavební úpravy domu II. etapa 6 116

Poštovní 15 – rekonstrukce domu 5 582

Proměna sadu Dr. Milady Horákové 1 464

Úřad městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz 

Kontaktní centrum: 844 121 314 
Spojovatelka:  599 444 444,  
                      599 442 991 

www.moap.cz
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Ve druhém listopadovém týdnu byla definitivně 
dokončena realizace energetických úspor na budově 
Základní školy Zelená, která probíhala od začátku 
letních prázdnin. Cílem stavebních úprav bylo sníže-
ní energetické náročnosti budov školy a také samo-
statné budovy přírodovědné učebny, která se v areálu 
školy nachází.

Realizací projektu Energetické úspory – ZŠO, Ze-

lená, došlo k zateplení obvodového pláště a výměně 
výplní otvorů v hlavní části objektu. Prostřednictvím 
druhého, souběžného projektu s názvem Zateplení 
přírodovědné učebny ZŠO, Zelená, byly pak zatep-
leny obvodové stěny a provedena výměna střešní 
konstukce, včetně zateplení samostatné přírodovědné 
učebny. V rámci obou projektů zde byly podle navr-
ženého systému nuceného větrání s rekuperací umís-

těny také rekuperační jednotky.
Náklady na tuto investici dosáhly celkem 19,7 mi-

lionu korun, přičemž téměř 8 milionů korun bylo 
pokryto dotací Evropské unie – Fond soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a statutár-
ního města Ostravy.

Energetické úspory ZŠ Zelená

UMĚNÍ V CENTRU 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Čestmír Suška:  
Hvězdice, Koule rezavých 
květů a Rezavé květy

Ve veřejném prostoru našeho obvodu se nachá-
zejí hned tři díla pražského sochaře Čestmíra Suš-
ky. Je to Hvězdice, Koule rezavých květů a Reza-
vé květy. Čestmír Suška je pražský sochař, jenž 
vystavoval a pedagogicky působil v USA. Suška, 
který působil ve významné umělecké skupině 
tvrdohlaví, je organizátorem několika festivalů 
umění ve veřejném prostoru. Podílel se také na 
filmu Tomáše Vorla Pražská pětka. Suška využívá 
starých nádob, u nichž záměrně ponechává patinu 
rzi, a vyřezává v nich ornamenty. Divák vnímá 
dílo nejen zvenku, ale skrz otvory i prostor díla 
zevnitř, což v něm může rozehrávat zajímavou 
hru interpretací díla. Každopádně u těchto pozo-
ruhodných děl Sušky ve veřejném prostoru Ost-
ravy se projevuje absolutní neúcta některých lidí, 
kteří si pletou umělecká díla s odpadkovými koši, 
a jde o velmi smutnou vizitku toho, jak vnímáme 
veřejný prostor a umění v něm.  

Lukáš	Jansa,	radní	pro	oblast		
veřejného	prostoru	a	architektury

Zamyšlení nad rozpočtem 
obvodu na rok 2020

Je to dobrý rozpočet, z celkových 565 mil. Kč jde 
129 mil. Kč na investice. To je víc než 20 procent, 
a toto číslo udává právě kvalitu rozpočtu – je to tako-
vé nepsané pravidlo. Investice směřují do tří oblastí 
– veřejný prostor, školy a školky a bytové hospodář-
ství. Jistě nás všechny potěší plánovaná rekonstrukce 
Bezručova sadu či pokračování projektu Regenerace 
sídliště Fifejdy. Uznáme však všichni, že centrum 
Ostravy potřebuje investice v miliardách; a to je 
pochopitelně nad síly městského obvodu. Tady jde 
o alokaci investic z vyšších rozpočtů – města, kraje, 
státu; a od privátních investorů. Snad se blýská na 
lepší  časy – 3 bytové domy, jatka, parkovací infra-
struktura pro nový univerzitní komplex, příprava par-
kovacích domů, Černá kostka. To je zejména o ko-
munikaci a doslova o ekonomické diplomacii, která 
se nové reprezentaci MOaP začíná dařit!

Miroslav	Svozil,	ODS,		
předseda	komise	pro	strategický	rozvoj		

města	Ostravy

Radnice naruby – na ozdravné 
pobyty děti nejedou!

V minulém volebním období, kdy KSČM měla ob-
last školství v Moravské Ostravě a Přívoze na starost, 
jsme zajistili ozdravné pobyty pro cca 300 dětí včetně 
doprovodu ročně. V době nejhorší smogové situace 
trávily naše děti z mateřských škol v doprovodu ro-
dičů nebo prarodičů 14 dnů v Karlově Studánce nebo 
Luhačovicích. Nová koalice Pirátů, ODS a ANO děti 
nikam tento školní rok nepošle. Je to velká chyba. 
Rád bych připomněl, že nová koalice si vytvořila 
jedno dobře placené místo místostarosty pro Pirá-
ty navíc, aby prý odvedli více práce. Přitom nebyli 
schopni ani zajistit ozdravné pobyty pro naše děti. 
Ozdravné pobyty se hradí hlavně z fondu pro děti 
ohrožené znečištěním, kde je ročně k dispozici přes 
22 mil. korun. KSČM, když ještě zajišťovala ozdrav-
né pobyty, získala z uvedeného fondu za poslední tři 
roky pro naše děti přes 9 mil. korun. Současná koali-
ce pod vedením Pirátů pro letošní školní rok o dotaci 
nepožádala – tedy nula. Dovolte, abych vám všem 
popřál za klub KSČM do nového roku zdraví a štěstí 
a snad i lepší vedení na radnici našeho obvodu. Bo 
fajně už bylo a snad někdy zas bude.

Vít	Macháček,	KSČM

Ozdravné pobyty budou  
i letos

Dotační titul Ozdravné pobyty pro děti předškol-

ního věku Moravskoslezský kraj vyhlašuje každý 
druhý rok (s výjimkou let 2015 a 2016), naposledy 
to bylo v roce 2018 s termínem podání žádosti do 
31. 10. 2019.  Podle podmínek programu lze podat 
pouze jednu žádost a ozdravné pobyty realizovat vo-
litelně v jednom ze dvou topných období (od 1. 10. 
2018 do 30. 4. 2019 nebo od 1. 10. 2019 do 30. 4. 
2020). Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz si 
zvolil 1. topné období, podal žádost o dotaci a obdr-
žel příspěvek ve výši 700 tis. korun. Současně v říjnu 
2018 požádal o finanční prostředky (4 193 tis. korun) 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší měs-
ta Ostravy na spolufinancování výše uvedeného pro-
jektu. Žádost byla úspěšná a projekt byl realizován 
ve dvou 14denních turnusech od 14. 1. do 9. 2. 2019 
pro celkový počet 641 dětí.

Se stejným postupem obvod počítá i v roce 2020: 
hned zkraje roku požádá o dotaci z Fondu statutární-
ho města Ostravy a poté po vyhlášení dotačního titulu 
Moravskoslezského kraje podá žádost do dotačního 
řízení. Ale nespoléháme se pouze na program kraje 
– v roce 2019 podalo žádost o dotaci sedm z osmi na-
šich základních škol a 676 žáků vyjede na ozdravné 
pobyty v první polovině roku 2020. Další ozdravné 
pobyty pro děti z mateřských škol obvod připravuje 
na podzim 2020 a jaro 2021. Mateřské školy rovněž 
mají možnost organizovat vlastní ozdravné pobyty 
s využitím jiných vhodných dotačních titulů.

Alena	Pataky,	místostarostka

Další smutná zpráva pro občany našeho obvodu: 
Děti z mateřských škol v aktuálním školním roce ne-
pojedou na ozdravné pobyty.

Neschopnost či diletantství vedení obvodu? Nevím 
jak jinak nazvat současnou situaci kolem ozdravných 
pobytů předškolních dětí našeho městského obvodu. 
Na listopadovém jednání zastupitelstva zaznělo z úst 
obou místostarostek několik protichůdných informa-
cí. Jednak, že ozdravné pobyty jsou ve fázi příprav, 
a že na zdraví dětí jim velmi záleží a následně, že 
potřebné výběrové řízení se dosud vůbec nezačalo 
ani připravovat a také, že případné finanční zajištění 
nebylo nijak vyřešeno. Nikdo z vedení, včetně paní 
neuvolněné starostky Zuzany Ožanové, nám nedo-
kázal odpovědět, zda děti na ozdravné pobyty, kte-
ré jsme před pěti lety úspěšně zavedli, a od té doby 
v nich každoročně pokračovali, v tomto školním roce 
pojedou nebo ne.

Vyžádali jsme si tedy komplexní písemnou odpo-
věď na toto téma. Z ní jsme se dozvěděli, že ve škol-
ním roce 2019/2020 se neuskuteční ozdravné pobyty 
pro předškolní děti organizované městským obvodem 
MOaP. Ať už vedení obvodu napíše jako reakci na 
tento článek cokoliv, jedno je jisté: předškolní děti 
nikam v tomto školním roce nepojedou. A to je fakt. 
Neradostný fakt!

Robert	Adámek,	hnutí	Ostravak

Koule rezavých květů je jedním ze tří 
uměleckých děl sochaře Čestmíra Sušky  
na území našeho obvodu.
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Vedení centrálního obvodu zavítalo v prosinci mezi 
pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a 
Přívoz. Starostka Zuzana 
Ožanová, místostarostové 
a místostarostky poděko-
vali všem zaměstnancům 
za jejich práci v loňském 
roce, popřáli jim šťastné a 
poklidné vánoční svátky a 
vše nejlepší do roku 2020. 

Během této návštěvy 
přímo v areálu společnos-
ti vedení obvodu ocenilo 
10 nejlepších pracovníků 
jednotlivých provozo-
ven. Dostali poukázky 
do jednoho z ostravských 
nákupních center a další 
věcné dary.

„Je to vůbec poprvé 
v historii, kdy vedení 
v kompletním složení 
zavítalo mezi naše za-
městnance. Já za to moc 
děkuji,“ řekl ředitel Tech-

nických služeb Moravská Ostrava a Přívoz Petr Smo-
leň.

S přelomem roku bývá obvykle spojováno bi-
lancování a plánování… Proto jsme se zeptali ně-
kolika osobností našeho obvodu, na co se v tomto 
roce těší v profesním i v osobním životě a co pře-
jí do roku 2020 městskému obvodu Moravská  
Ostrava a Přívoz. 

Petr Smoleň, ředitel Tech-
nických služeb Moravská 
Ostrava a Přívoz: „V pro-
fesním životě se těším na po-
kračování dobré a konstruk-
tivní spolupráce s vedením 
úřadu, tak jako v roce 2019, 
která vedla a vede k dalšímu 
zlepšení potřeb a rozvoji na-

šeho obvodu. V soukromém životě bych si pak přál 
prožít další rok ve zdraví a v kruhu své rodiny, dětí, 
vnoučat a dobrých přátel. 

Našemu obvodu a všem, co v něm žijí a pracují, 
přeji, aby si jej uměli užívat, protože tato část Os-
travy je krásná a plná zeleně. Zároveň přeji centru 
také více všímavých lidí, kterým není lhostejné, co 
se kolem nich děje a svým přístupem mohou přispět 
k lepšímu vzhledu a životu v našem městě.“

Martin Mikolášek, ředi-
tel Střední umělecké školy 
Ostrava: „Těším se hlavně 
na to, co všechno vytvoří 
naši talentovaní žáci – desig-
néři, grafici, malíři, keramici 
a fotografové. V osobním ži-
votě pak na všechny společně 
prožité rodinné události, kte-

ré nás vnitřně obohatí. 
Městskému obvodu bych přál koncepční a sebe-

vědomé budování esteticky hodnotného veřejného 

prostoru, v němž se budou rádi a opakovaně setká-
vat obyvatelé Ostravy i návštěvníci odjinud.“

Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava: 
„V novém roce bych si rád 
našel více času na rodinu 
i přátelé, které považuji za to 
nejdůležitější a nejcennější 
v mém životě. 

Můj profesní život ovšem 
nebude nijak zaostávat za 

mým soukromým. Je to právě především práce, 
která mě nejvíce nabíjí a posouvá vpřed. Úkolů, 
kterých se chci zhostit ve funkci ředitele městské 
policie v roce 2020, je mnoho. Chtěl bych dále 
pracovat na vytváření příznivých pracovních pod-
mínek pro naše zaměstnance, kterých si velice po-
važuji. Plně si totiž uvědomuji, že ke spokojenosti 
obyvatel a návštěvníků Moravské Ostravy a Přívo-
zu velkou měrou přispívá dobře fungující městská 
policie se vstřícnými strážníky. Současně bych rád 
dále pracoval i na zlepšování komunikace s obča-
ny a zvyšování jejich pocitu bezpečí.

Městskému obvodu přeji hlavně další pozitivní 
rozvoj v rámci vybavenosti, bezpečnosti a aktivit 
vedoucích ke všeobecnému blahu. Obyvatelům 
na oplátku spokojenost s prací všech zaměstnan-
ců, kteří se podílejí na chodu Moravské Ostravy 

a Přívozu.“

Jarmila Hájková, ředitel-
ka Divadla loutek Ostrava: 
„Mám radost, že naše diva-
dlo dostalo pozvání na festi-
val v Mexiko City na konci 
března, v říjnu pak budou 
následovat festivaly ve Špa-

nělsku (Bilbao) a Řecku (Veria). Také se těším na 
náročnou přípravu dalšího ročníku našeho prestižní-
ho festivalu Spectaculo Interesse – necelé dva roky, 
které na to máme, uběhnou jako voda.  Profesní 
a osobní život u mě téměř jedno jsou.

Přeji nám všem v městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, aby ti, kteří rozhodují, tak činili 
s rozvahou a odvahou a dali v centru prostor vzniku 
hodnotných a věky přetrvávajících objektů. A hlav-
ně: aby vytvářeli prostředí, v němž se obyvatelé bu-
dou cítit natolik komfortně, že nebudou mít důvod 
odcházet za „lepším“ - takže obvodu přeji osvícené 
zastupitele.“

Jan Plaček, farář Řím-
skokatolické farnosti Os-
trava-Moravská Ostrava: 
„Do nového roku bych si 
přál, abychom si s lidmi, kte-
ří chodí na bohoslužby a na 
různé akce farnosti, stále vy-
tvářeli pěkné společenství. 
Když se totiž sejdou lidé 

dobré vůle, vždy je to moc příjemné. 
A protože v mém případě nelze odlišit profesní 

život od osobního, přál bych si, abych lidem, kteří 
za mnou přicházejí, dokázal pomoci posunout se dál 
a zvládnout nelehké životní situace. 

Všem spoluobčanům pak přeji, aby se nám tu žilo 
pěkně a radostně a aby obvod vzkvétal jak po strán-
ce lidské, tak i kulturní. Je tu spousta zajímavých 
míst, včetně naší katedrály Božského Spasitele, kde 
se lidé mohou bavit, užívat si nebo se jen zklidnit 
a posedět si. Naše katedrála nabízí klid i prostor 
k zamyšlení a lidé sem mohou zavítat takřka každý 
den. Jen v loňském roce navštívilo naše bohoslužby 
přes padesát tisíc lidí. “

Vedení radnice poděkovalo zaměstnancům  
technických služeb za jejich práci

Ocenění zaměstnanců Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 
se zúčastnilo vedení centrálního obvodu. Na fotografii jsou zachyceni 
zprava: místostarostka Valentina Vaňková, starostka Zuzana 0žanová,  
ředitel technických služeb Petr Smoleň a místostarosta David Witosz.

Spalovna nebezpečných 
odpadů dostala souhlas

Plánovaný záměr rozšíření spalovny nebezpečných 
odpadů v areálu firmy CENNZO v Ostravě získal 
28. listopadu souhlasné stanovisko v procesu posu-
zování vlivu na ŽP EIA od ministerstva životního 
prostředí. Přes nesouhlasná stanoviska Magistrátu 
města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a také našeho obvodu se ministerstvo při-
klonilo k vydání souhlasu za podmínky kompenzač-
ních opatření vlivů tohoto záměru na naše prostředí. 
„Souhlasné stanovisko ministerstva nás skutečně ne-
mile překvapilo. Opakovaně jsme písemně i ústně na 
veřejných projednáních argumentovali jak technic-
kými nedostatky navrženého řešení, tak zároveň po-
ukazovali na zasazení spalovny do obydlené oblasti, 
která patří dnes v naší republice mezi ty nejvíce po-
stižené z hlediska kvality životního prostředí,“ říká 
místostarosta Rostislav Řeha. „Přesto všechno se 
ministerstvo rozhodlo dát záměru zelenou. My to ale 
nevzdáme a hodláme napadnout zmíněné rozhodnutí 
v rámci územního řízení, až bude vyhlášeno, proto-
že nepovažujeme naše připomínky za řádně vypo-
řádány.“ Kdy společnost SUEZ o vydání územního 
rozhodnutí požádá, zatím není známo, proces EIA je 
pouze jednou z náležitostí, kterou musí pro takovou 
žádost získat.

NOVOROČNÍ ANKETA
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VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Masarykovo nám. 3/3 – prodejna – 166,17 m2

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
28. října 105/15 – prodejna – 125,29 m²
28. října 106/18 – prodejna – 38,4 m²
30. dubna 2938/3 – prodejna – 77,95 m²
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře - 226,38 m²
Masarykovo nám. 3/3 – prodejna – 166,17 m²
Nádražní 1110/44 - kanceláře - 162,66 m²
Přívozská 1787/30 - restaurace - 156,72 m²
Puchmajerova 489/7 – prodejna – 313,79 m²
Tyršova 1703/22 - prodejna - 83,96 m²
Tyršova 1775/28 - prodejna - 263,76 m²
Výstavní 2593/1 – prodejna – 149,29 m²
Zeyerova 110/12 – kancelář – 40 m²
Zeyerova 110/12 – výrobna – 77,75 m²

VOLNÉ GARÁŽE
Gen. Janouška 2814/2  16 m²
Sokolská 2443/42   18 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE A PROHLÍDKY 
Petra Ryboňová     T:  720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz

I do škol vklouzlo tajemné kouzlo Vánoc…
Snad všechny mateřské a základní školy městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se na přelomu 
listopadu a prosince pustily do příprav na nejkrás-
nější svátky v roce – Vánoce. Díky tomu si děti, pe-
dagogové i rodiče a prarodiče zpříjemnili překrásný 
adventní čas mnoha zajímavými akcemi…

Mrňousci rozdávají radost seniorům
Pěvecký sbor Dvořáček z Mateřské školy Dvořákova 

zazpíval v prosinci v Domově pokojného stáří v Ostra-
vě-Heřmanicích babičkám a dědečkům pásmo vánoč-
ních koled. Po krásném vysto upení malí zpěváci rozdali 
seniorům spoustu drobných dárečků, které shromáždily 
s pomocí rodičů všechny děti z mateřinky. Nejen v ba-
bičkách a dědečcích, ale i v dětech vyvolalo toto setkání 
úžasné emoce a společně se dohodli na další spolupráci. 
Protože babičky a dědečci mají k dětem přece nejblíž…

Čerti a vnoučata na Ostrčilce
A stejnému domovu pomohly i děti ze ZŠ Ostrčilova… 

„Tradičně jsme adventní období na naší škole zahájili vá-
nočním jarmarkem. Letos proběhl vpodvečer mikulášské 
nadílky a nesl název Čertovský aneb Žerty s čerty. 
A svému názvu opravdu odpovídal: čertovská výzdo-
ba, děti i učitelé v čertovských kostýmech, a hlavně pe-
kelná zábava. Děti přivedly rodiče i prarodiče, nabízely 
jim své výrobky, společně tvořili ve vánočních dílnách, 
objevovali a zkoumali v Čertovské laboratoři, tvořili 

v Čertovské cukrárně, ke zhlédnutí bylo několik žákov-
ských vystoupení,“ popisuje úžasnou atmosféru Taťána 
Bahnerová ze ZŠ Ostrčilova a pokračuje: „Všem jsme 
ukázali, že se umíme dobře bavit, ale že také v předvá-
nočním čase myslíme na druhé. Stejně jako loni jsme 
se totiž rozhodli uspořádat adventní sbírku. Minulý rok 
jsme podpořili nadaci Dobrý Anděl. Letos jsme se necha-
li inspirovat Ježíškovými vnoučaty a výtěžek z jarmarku 
a adventní sbírku jsme věnovali Domovu pokojného stá-
ří v Ostravě-Heřmanicích. Vybrali jsme krásných 13 806 
korun a po společné dohodě tak umožníme Domovu pro 
seniory uspořádat pro zdejší klienty několik zajímavých 
akcí, jako je divadelní představení nebo návštěva mobil-
ního planetária. Sbírku osobně předaly v Domě seniorů 
děti ze školního sboru, které babičkám a dědečkům sa-
mozřejmě rovněž zazpívaly a předaly dárečky a přání, 
čímž jim zpříjemnily předvánoční období.“ 

Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál…
Ve čtvrtek 5. prosince nezbední čerti opustili peklo, 

aby se podívali v doprovodu andělů a Mikuláše, kteří 
malí hříšníci po celý rok zlobili. A zavítali i do prvních, 
druhých a třetích tříd ZŠ Gen. Píky. Odpoledne se děti 
s rodiči ještě jednou potkali s Mikulášem, andělem a čer-
ty na lampionovém průvodu a zazpívali si koledy společ-
ně se školním sborem u rozsvíceného vánočního stromu. 
Při větrném, mrazivém počasí přišel na závěr všem velmi 
vhod teplý čaj a perník, který upekly kuchařky z jídelny. 
O 14 dnů později se žáci této školy sešli společně s rodiči 
a prarodiči i na vánočním jarmarku. Kromě originálních 
vánočních výrobků a dobrot tam také zazněly i vánoční 
písně v podání školního sboru a pedagogů. 

Vánoční dárečky mizely pod rukama
A koledy rozezpívaly i více než dvě stě rodičů a praro-

dičů, kteří zavítali začátkem prosince do tělocvičny ZŠ 
Nádražní na vánoční vystoupení „V letošním roce vy-
stoupili žáci všech tříd 1. stupně, kteří si pod vedením pe-
dagogů připravili pásmo písní a poezie. Jejich vystoupení 
bylo proloženo tanečními a pěveckými čísly některých 
žáků 2. stupně. Všechny účastníky pozitivně překvapila 
hojná účast rodičů, kteří velmi rychle vykoupili na vánoč-
ním jarmarku i vánoční dárečky vytvořené rukama dětí. 
Příjemné bylo i závěrečné posezení mezi rodiči a pedago-
gy školy u drobného občerstvení, které zajišťovali žáci 7. 
ročníku,“ řekl ředitel školy Libor Novotný. 

Fajne školní bistro 
na Matiční 
Ojedinělý gastronomický zážitek čekal na strávní-

ky školní jídelny v ulici Dr. Šmerala, kterou provo-
zuje Základní škola Matiční. V rámci projektu města 
Ostravy Fajne školní bistro pro ně připravil známý 
ostravský šéfkuchař David Valíček výběr ze svého 
umění, a to v rámci běžné kalkulace školního oběda. 
Konkrétně se jednalo o ochutnávku čtyř jídel: domácí 
cheesburger s hranolky, bermudský rybí karbanátek, 
luštěninový salát s kukuřicí a trhané maso s peče-
nými brambory, pažitkovým smetanovým krémem 
a restovaným zelím na cibulce. Pro jeho tým a paní 
kuchařky ze školní jídelny to byla opravdová výzva, 
neboť bylo potřeba udělat ne dvě, ale hned čtyři jíd-
la pro 950 přihlášených strávníků. Prázdné misky 
a talíře odnášené mladými strávníky po konzumaci 
k úklidovému okénku byly dokladem vysoké úrovně 
připravených jídel, a to jak po stránce chuťové, tak 
i po stránce estetické. Některé z uvařených ochutná-
vek již byly zařazeny do běžného jídelníčku, a tak se 
kromě klasických dukátových buchtiček s vanilko-
vým krémem mohou zdejší strávníci těšit na novinky 
z umění mistra Valíčka. Společné vaření má tak kro-
mě cenných zkušeností pro všechny zúčastněné, oži-
vení běžného života školy a školní jídelny i hmatatel-
né výsledky, na které chce tým školní jídelny navázat 
i získáváním zkušeností z jiných škol zapojených do 
tohoto zajímavého a atraktivního projektu.

Úspěch v literární soutěži!
Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Gebauerova – pracoviště Ibse-

nova, se přihlásili do literární soutěže Romano suno, 
kterou pořádá pražská společnost Nová škola. Z 303 
zaslaných příspěvků ze 41 různých míst republiky 

byl mezi vítěznými i příspěvek Tomáše Horváta z 8. 
třídy! Ten si cenu osobně vyzvedl na slavnostním 
vyhlášení v americkém centru v Praze v úterý 10. 
prosince.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK


