
Patříte k dříve narozeným? Pak jsou následují-
cí informace určeny právě vám. Od pondělí 25. 
května je opět v provozu služba pro seniory – 
Senior Express. 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz za-
jistil dezinfekci vozidla nanotechnologií, vybavil 
řidiče ochrannými prostředky na obličej i ruce 
a poskytl dezinfekčními ubrousky, kterými bu-
dou po každé jízdě ošetřeny vstupy do vozidla 
i sedadla. Ve vozidle budou k dispozici dezin-
fekční prostředky a ochranné prostředky pro 
případný naléhavý případ. Řidič však nebude po-
skytovat klientům pomoc při nastupování a vy-
stupování z vozidla, nebude poskytovat dopro-
vod. Klienti s omezenou mobilitou si tak musejí 
zajistit vlastní doprovod nebo využít jiný způsob 
odvozu, například dopravní zdravotní službou. 

O přistavení vozidla na dohodnuté místo může 
požádat každý senior či seniorka ve věku nad 70 
let s trvalým bydlištěm v našem městském ob-
vodu nebo osoba se zdravotním postižením. Za 
jednu jízdu tam a zpět včetně čekací doby do 15 
minut senior zaplatí 20 korun, cestuje-li v rámci 
našeho obvodu.

Z důvodu zmírnění negativních ekonomic-
kých dopadů na místní podnikatele vlivem 
koronavirových opatření promine Úřad měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 
svém území místní poplatek za užívání tzv. 
předzahrádky. Prominutí místního poplatku se 
bude vztahovat na užívání předzahrádky, a to za 
období od 1. března do 9. července. Vydáním 
rozhodnutí o prominutí místního poplatku však 
poplatníkovi nezaniká řádná a včasná ohlašo-
vací povinnost k místnímu poplatku. 

Kromě této pomoci podnikatelům schváli-
la Rada městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz již v dubnu snížení už složených kaucí 
za pronájem nebytových prostor v majetku ob-
vodu. K datu uzávěrky zpravodaje stihl obvod 
vrátit kauci zhruba 73 podnikatelům, kterým 
dohromady vyplatil přes 3,3 miliony korun. 
O tom, jak tato podpora pomohla drobným živ-
nostníkům, kteří se z důvodu uzavření svých 
provozoven dostali do finančních potíží, se do-
čtete na straně 7 zpravodaje.

ZPRAVODAJ CENTRUM
ČERVEN 2020 www.moap.cz

Milé čtenářky,
milí čtenáři, ob-
čané Moravské 
Ostravy a Přívozu,
po přestání mi-
nulých měsíců, 
které pro nás 
všechny nebyly 
vždy jednoduché, 
se společně vra-
címe k běžnému 
životu. Činnosti 
a projekty, které 
byly dočasně po-
zastaveny, nebo se zpomalil jejich průběh, se 
znovu rozbíhají. Pokračujeme v investicích do 
bytového fondu, v opravách komunikací a na-
šich škol. Na radnici opět vyřídíte všechny své 
záležitosti. Jednou z těch nejpříjemnějších věcí, 
na které jsme si museli chvíli počkat, je obno-
vení svatebních obřadů.    

Během léta se navrátíme k tradici vítání ob-
čánků a nezapomeneme ani na děti, jejichž při-
vítání bylo odloženo. Pro ně a pro jejich rodiče 
jsme připravili kolekci nových dárků. Věříme, 
že dětem udělá radost barevná dřevěná hračka 
českého výrobce a dětská knížka rovněž české 
produkce. Nezapomínáme také na jiné genera-
ce. Rádi se opět setkáme na tradičních akcích 
se seniory. Už nyní jsme pro dříve narozené ob-
čany našeho obvodu obnovili oblíbenou službu 
Senior Express. 

Těšíme se, že s prvním prázdninovým dnem 
ožije centrum Ostravy bohatými sportovními 
a kulturními aktivitami – a hlavně vaší přítom-
ností. Léto na Masarykáči jsme poprvé uspo-
řádali v loňském roce a letos se pod stejným 
názvem ukrývá řada nových možností aktiv-
ního odpočinku i dobré zábavy pro všechny 
generace. Malou ochutnávku z programu na-
jdete už v tomto vydání zpravodaje. Léto si 
v centru budete moci užívat až do poloviny 
září.  

Na dalších stránkách se dočtete o možnosti 
občanů zapojit se do rozvoje našeho obvodu 
formou participativního rozpočtu. Jedná se o 
příležitost ovlivňovat, zkrášlovat a zvelebovat 
své okolí a vyjádřit svůj názor. Zkuste se také 
zapojit. Letos je na realizaci projektů, které 
navrhnete vy sami, vyčleněn milion korun. 
Bude-li první ročník úspěšný, lze očekávat, že 
navýšíme tuto rozpočtovou kapitolu.

Vaše starostka Zuzana Ožanová

Školy se znovu 
otevřely žákům    
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První ročník participativního rozpočtu je zahájen

Není-li vám lhostejné vaše okolí a víte, jak ho vylepšit, přihlaste svůj nápad do prvního ročníku par-
ticipativního rozpočtu, který vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz právě vyhlásilo! 
Bližší informace přinášíme na straně 3 zpravodaje. 

Senior Express opět na cestách

SENIOR EXPRESS!!!

+420 720 735 361
Objednávky přijímáme
v pracovních dnech
od 8:00 do 11:30

Centrální obvod podporuje místní podnikatele

Foto: Martin Pyš
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Máte zájem o pronájem stánků  
na letošních vánočních trzích?

Z RADNICE

Mobilní rozhlas
Chcete být varováni před krizovými situacemi, jako je hrozba povodní, 

požárů, náledí, sněhových kalamit, výpadků elektrické energie, mít pře-
hled o uzavírkách a důležitých tématech obvodu? Nebo naopak chcete 
jednoduše zaslat vedení obvodu podněty o tom, co byste chtěli zlepšit, 
nebo nás informovat, s čím jste spokojeni? Využijte aplikaci Mobilní roz-
hlas na stránce www.moap.mobilni rozhlas.cz, do níž je registrace zcela 
zdarma. Služba myslí i na seniory a hendi kepované nebo zrakově znevý-
hodněné osoby. Senioři dostávají textové, zrakově znevýhodnění hlasové 
zprávy. Více informací naleznete na Facebooku obvodu.

Zveme vás na zastupitelstvo 
V pondělí 22. června se koná zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

Schůze se bude konat v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice (Prokešo-
vo náměstí 8). Program a materiály naleznete na www.moap.cz. Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz přenáší jednání zastupitelstva on-line, 
virtuálně tak může být u rozhodování zastupitelů každý, kdo chce mít in-
formace o dění v centrálním obvodu Ostravy. Předchozí jednání zastupi-
telů jsou již zveřejněna na www.youtube.com, na kanálu MOaP Ostrava.

Vítání občánků i akce pro seniory jsou dočasně pozastaveny!
Vedení radnice v souladu s nařízením Vlády ČR v souvislosti se šíře-

ním koronavirové infekce covid-19 rozhodlo o zrušení slavnostního vítá-
ní občánků až do odvolání. Stejně tak jsou do odvolání mimo jiné zrušeny 
i veškeré akce pro seniory pořádané centrálním obvodem. Aktuální infor-
mace naleznete na webových stránkách www.moap.cz nebo Facebooku 
našeho obvodu. 

Poplatek za psa 
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem prodloužilo vedení 

městského obvodu termín splatnosti poplatku za psa, a to k 31. srpnu 

2020. Sankce za pozdní platbu nehrozí. Prosíme o platbu bezhotovostním 
převodem či platbu on-line platební kartou, pokud je to možné. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV 

Fabex a také Facebook! Na všech těchto informačních kanálech vás informu-
jeme o aktuálním dění v našem obvodu, ale nejen to. Naleznete zde nabídku 
volných bytů i nebytových prostorů, pozvánky na nejrůznější akce i oficiální 
tiskové zprávy. Název facebookové stránky je Městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz a odkazy na obě regionální televize najdete na hlavní straně 
webových stránek www.moap.cz.

Příjem žádostí o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Odbor sociálních věcí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

oznamuje, že přijímá žádosti občanů o pronájem bytů v domě s pečova-
telskou službou v ulici Dobrovského 1069/53, Ostrava-Přívoz a v ulici Ga-
jdošova 2638/39b a Gajdošova 2642/39a, Moravská Ostrava.

Zájemci z řad seniorů (příjemců starobního důchodu), případně z řad 
příjemců invalidního důchodu ve 3. stupni, musejí splňovat podmínky 
uvedené v Zásadách pronajímání bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou ZAS 2019–03. Ty jsou k dispozici na webových stránkách městské-
ho obvodu v sekci „Občan – potřebuji si vyřídit – sociální oblast a zdra-
votnictví – pronajímání bytů v DPS“, nebo na odboru sociálních věcí, 
oddělení sociální péče, ulice Nádražní 110, popř. na tel. č.: 599 442 664 
a 599 442 649.

Zpravodaj patří do schránek 
Nenašli jste zpravodaj Centrum ve své schránce, nebo naopak jste 

ho zahlédli položený na místě, kde nepatří? Informujte nás o tom, ať 
vše můžeme napravit. A to prostřednictvím e-mailu tiskove@moap.
ostrava.cz.

RADNICE INFORMUJE

I letos naleznou návštěvníci vánočních trhů 
v Ostravě prodejní stánky nejen na Masaryko-
vě náměstí, ale i na Jiráskově náměstí a v ulici 
Solné. 

ČERVNOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

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

Výstavní mezi sběrnou v ul. Železárenské do 30. 6.   Ostravské komunikace úplná souvislá údržba komunikace
 po vlečkový přejezd v k. ú. Vítkovice    

Cihelní ul. Mariánskohorská do června Ostravské komunikace úplná velkoplošná oprava povrchu komunikace
 – rampa Hornopolní   při pokládce povrchů

Nádražní Jirská – Mariánskohorská do 30. června Dopravní podnik Ostrava a.s. úplná rekonstrukce zastávky MHD Nám. Sv. Čecha

Centrální městský obvod pořádá i letos pro-
střednictvím Centra kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava tradiční vánoční trhy. Ty se 
uskuteční od 27. listopadu do 23. prosince 
a zájemci si zde již nyní mohou pronajmout 
celkem 46 prodejních míst ve stáncích na Ma-
sarykově náměstí, Jiráskově náměstí a v Solné 
ulici. Kromě vysoké úrovně prodeje a zejména 
kvality nabízeného zboží a občerstvení požadu-
jeme zajištění minimální provozní doby stánků, 
a to každodenně od 10 do 20 hodin na Masary-
kově náměstí a od 9 do 19 hodin na Jiráskově 
náměstí a v ulici Solné. Letošní novinkou je 
také prodloužení provozu osmi stánků na 
Masarykově náměstí až do 6. ledna 2021. 

Zájemci mohou požádat o nájem stánku for-
mou předepsané žádosti, která musí být doru-
čena na sekretariát Centra kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava, Sokolská třída 175/26,  
702 00 Ostrava nejpozději 30. 6. 2020 do  

17 hodin. Formulář žádosti s příslušnými in-
formacemi, vzor nájemní smlouvy a situační 
plánky s rozmístěním stánků a jejich technický-
mi specifikacemi jsou ke stažení na webových 
stránkách www.ckv-ostrava.cz v sekci „Výbě-
rová řízení“. 

OBVOD MÁ NOVOU 
TISKOVOU MLUVČÍ 

Novou tiskovou 
mluvčí obvodu 
se od květ-
na stala Hana  
Šromová. Dlou-
holetá redak-
torka zpravo-
dajství TV Relax 
a TV Fabex. 
Poslední 3 roky 

pak působila v marketingovém oddělení spo-
lečnosti PEMIC BOOKS jako event manager, kde 
měla na starosti organizaci a PR kulturních akcí 
v řetězci kamenných prodejen KNIHCENTRUM.
cz.  Studia absolvovala na ekonomické fakultě  
VŠB-TU Ostrava, kde vystudovala obor eko-
nomika a právo v žurnalistice. Volný čas tráví 
s rodinou, má ráda turistiku, knihy a věnuje se 
skautingu.  
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Až do 21. července tak mohou lidé, kteří zde 
žijí, pracují, studují nebo jinak tráví většinu 
svého času, přihlašovat své investiční i nein-
vestiční projekty na zvelebení určitých oblastí 
v centrálním obvodu. Jeden člověk může podat 
i více projektů, je však důležité, aby splňovaly 
nejen formální náležitosti, ale především byly 
v souladu s pravidly participativního rozpočtu. 
Tato pravidla jsou v plném znění zveřejněna na 
www.nasobvod.cz.

„Chceme, aby nám lidé touto cestou nejen 
řekli, co jim v centrálním obvodu chybí, ale pře-
devším, aby se do změn i sami aktivně zapojili. 
A je jedno, jestli se stanou navrhovateli zajíma-
vého projektu nebo budou o tomto projektu poz-
ději rozhodovat,“ vysvětluje důvody k vyhláše-
ní prvního ročníku participativního rozpočtu 
místostarosta Rostislav Řeha. „Je důležité, aby 
všechno neřešila jen municipalita. Občané by 
měli mít možnost ovlivnit, jak se jim zde bude žít 
a i pro nás to bude velmi cenná zpětná vazba.“

Přihlaste svůj projekt nebo  
přijďte hlasovat!

Co takhle vybudovat kuličkovou dráhu, stez-
ku pro bosé nohy, horolezeckou stěnu, ovoc-
ný sad, altánek jako tančírnu, nebo pracovnu 
v parku? To vše už se povedlo jinde, tak proč 
nevymyslet něco zajímavého i u nás? Pro zá-
jemce bude v průběhu června zorganizován 
seminář, kde budou občané, tj. potenciální 
navrhovatelé, podrobně seznámeni s pravidly 
předkládání projektů. Ve stručnosti jen připo-
mínáme, že podporovány budou pouze projekty 
s kratší předpokládanou dobou realizace než 12 
měsíců, které budou umístěny na území nebo 
majetku ve vlastnictví obvodu, případně majet-
ku obvodu svěřeném. 

Od konce července pak všechny návrhy, které 
splní všechny náležitosti, budou postupně před-
loženy na jednání Komise pro otevřenou radnici 
a MA21 a následně na jednání rady městského 

obvodu. Výstupem jednání rady bude schválený 
finální seznam projektů k veřejnému hlasování. 
Ten bude zveřejněn v září, kdy také proběhnou 
veřejné prezentace jednotlivých projektů osob-
ně jejich autory. Bezprostředně bude následovat 
první kolo fyzického veřejného hlasování pří-
mo na místě projednávání. 

Ve druhém kole se bude hlasovat elektronicky 
prostřednictvím platformy Mobilního rozhlasu, 
a to do konce října. 

Každý se tak může zapojit do obou forem 
hlasování, fyzicky může připsat jen jeden klad-

ný hlas, elektronicky může rozdělit tři kladné 
a jeden záporný hlas. Slavnostní vyhlášení nej-
úspěšnějších projektů se uskuteční v listopadu. 

  www.nasobvod.cz

Rozhodněte sami, kam bude investován milion korun
Z RADNICE

Občané městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mají poprvé možnost se aktivně zapojit do zvelebování místa, v němž žijí. Pro-
střednictvím participativního rozpočtu, který centrální obvod v květnu vyhlásil, mohou sami rozhodnout o tom, kam bude v roce 2021 
investován milion korun. 

Vedení obvodu dalo příležitost studentům
Ztvárnění loga pro participativní rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se na základě žádosti vedení centrálního ob-
vodu ujali studenti Střední umělecké školy Ostrava. Vítězkou se stala studentka teprve třetího ročníku této školy Kristýna Gežová, která 
studuje klasickou počítačovou grafiku, obor grafický design. A co vedlo autorku k vytvoření loga právě v této podobě?

„Participativní rozpočet ve mně evokuje společ-
nou práci, nápomoc, kolektiv či nápady obyvatel 
obvodu. Proto jsem se rozhodla použít kolečko, 
v němž zobrazuji navzájem držící se dlaně dvou 
osob. Shodou okolností tento tvar připomíná i první 
písmeno našeho města, tedy O,“ popisuje vznik loga 
participativního rozpočtu Kristýna Gežová, která se 
stejně jako její spolužák přihlásila do soutěže. „Svá 

loga jsme vymýšleli každý zvlášť na přelomu března a dubna, tým vedení 
obvodu pak vybral vítězné. V následujících týdnech jsem pak po dohodě 
s organizátory soutěže logo doladila do této finální podoby. Za podporu 
jsem však vděčna především naší profesorce Kateřině Schallner, která mi 

nejen umožnila využít této příležitosti, ale zároveň mi dala prostor pro 
samostatnou práci,“ dodává Kristýna. Logo se řídí barvami podle logo-
manuálu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – byla vybrána 
světle modrá a zlatá a v druhé variantě tmavě modrá a zlatá. „Jsem vděč-
ná za tuto zkušenost. Ukázala mi, že logo není jen tak nějaká hračka, že 
při této tvorbě je více než nutná komunikace a hledání řešení problému.“

Na základní škole dnes již osmnáctiletá Kristýna vůbec netušila, kterým 
směrem se vydat, umělecká škola však byla nakonec skvělým krokem. 
„Zamilovala jsem si typografii, vizuální identity, propagační nebo i osob-
ní prvky, jako jsou například vizitky. Doufám, že se v následujících letech 
posunu dál a zdokonalím se. Díky zázemí, které nám zde vytvořili, se toho 
nebojím.“                                                                                             -hal-
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Také pořád dokola uklízíte a máte pocit,  
že to vůbec není vidět?

S ohledem na mírnou zimu zahájily Technické 
služby Moravská Ostrava a Přívoz tradiční jar-
ní úklid už v březnu. Jako první vyjely do ulic 
zametací vozy, aby odklidily zhruba 250 tun 
smetků. Následovaly je samosběrné i kropicí 
vozy a také sběrače psích exkrementů, kterými 
jsou po zimě společně s odpadky zelené plochy 
pořádně zaneřáděny. K odstranění nečistot mezi 
komunikací a obrubníkem chodníku využili 
pracovníci technických služeb také takzvanou 
škarpírku. Do ulic vyrazily i desítky pracovníků, 
kteří prováděli ruční čištění. Zhruba měsíčním 
intenzivním jarním úklidem však vše teprve za-
číná. Plynule na něj totiž navazuje rajonové čiš-
tění, které budou technické služby provádět až 
do konce října. „Čtyři samosběrné čisticí stro-
je a dva kropicí vozy pro čištění a mytí vozovek 
projedou každý týden podle předem nastaveného 
harmonogramu všechny části obvodu. Současně 
vysíláme denně do ulic zhruba padesát pracov-
níků, kteří zajištují ruční úklid v místech, kde se 
stroje nedostanou. Každý den se přesouvají na 
jiné místo a každý den mají co uklízet,“ říká Petr 
Smoleň, ředitel Technických služeb Moravská 

Ostrava a Přívoz. „Na základě smlouvy s Úřa-
dem práce Ostrava zaměstnáváme i zhruba tři 
desítky lidí vykonávajících veřejně prospěšné 
práce, a na základě smlouvy s Probační a me-
diační službou se na čištění veřejného prostran-
ství podílejí také lidé ve výkonu alternativních 

trestů.” Kromě toho denně vyráží do ulic také 
30 pracovníků údržby veřejné zeleně, kteří pro-
vádějí zálivku, pletí, zastřižení po odkvětu a dal-
ší činnosti spojené s údržbou zeleně a rostlin. 
I díky nim náš obvod tak nádherně rozkvetl…

-hal-

ZAOSTŘENO NA PROJEKTY
Pokračujeme v regeneraci sídlišť

Městský obvod Moravská Ostrava a Pří-
voz získal dotaci ze Státního fondu rozvoje 
bydlení na projekt regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích s názvem „RS – 
Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A“. 
Dotace ve výši 6 milionů korun bude po-

užita na regeneraci veřejných prostor, řešení statické dopravy a zajištění 
možností trávení volného času obyvatel části sídliště Fifejdy II, kolem 
ulice Novinářské a Ahepjukovy (VII. etapa, část A, regenerace tohoto 
sídliště). Cílem projektu, jehož realizace začne v červnu 2020, je celko-
vé zlepšení obytného prostředí a vybudování kultivovaných sídlištních 
ploch. Bude provedena přestavba vozidlových komunikací, komunikací 
pro pěší, ale i přeměna parkovacích stání. Součástí proměny budou i sa-
dové úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře.

Terénní práce 2020
Městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz získal neinvestiční dotaci 
z programu Podpora terénní práce 
pro rok 2020 z Úřadu vlády Čes-
ké republiky na realizaci projektu 
„Terénní práce 2020“. Do tohoto 

programu je centrální obvod zapojen již od roku 2011 a jak ukázaly zku-
šenosti z minulých let, práce terénního pracovníka je pro městský obvod 
důležitá. Jeho hlavní náplní je práce v terénu s lidmi a rodinami ze soci-
álně vyloučených skupin obyvatel, kterým pomáhá v oblastech bydlení, 
zprostředkování práce, vzdělání, zdraví, prevence kriminality. Terénní 
pracovník mimo jiné pomáhá klientům odboru sociálních věcí s hledáním 
vhodného bydlení, spolupracuje s výchovnými poradci, řediteli škol a ro-
diči, ale také dbá na řádnou osvětu vzdělání dětí ze sociálně vyloučených 
skupin, spolupracuje s úřadem práce a agenturami zprostředkujícími prá-
ci, nebo také pomáhá rodičům hledat vhodné lékaře pro nezletilé děti atd.
Celkové náklady projektu činí 434 tisíc korun, z toho neinvestiční dotace 

z Úřadu vlády ČR je ve výši 300 tisíc korun. Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz projekt spolufinancuje částkou 134 tisíc korun. Projekt 
je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny.

Proměna základní školy začíná
V Základní škole Gebauerova, konkrétně na odloučeném pracovišti Ib-

senova, byla v těchto dnech zahájena celková revitalizace objektu v hod-
notě zhruba 34,5 milionu korun. Jejím cílem je zlepšit tepelně technické 
vlastnosti budovy a prostřednictvím retenční nádrže zlepšit hospodaření 
se srážkovými vodami na pozemku školy. Proměnou projde i suterén ob-
jektu, který by škola ráda více využívala k výuce dětí. V rámci revitali-
zace se nezapomnělo ani na vybudování vhodného prostředí pro žáky. 
V jednotlivých třídách budou instalovány jednotky nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla, které zajistí přívod čerstvého venkovního 
vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Kromě toho budou vymalo-
vány vnitřní prostory školy a natřeny radiátory.  

K dlouho očekávané finančně náročné rekonstrukci objektu dopomoh-
lo i to, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal tři dotace. 
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

5.1a – Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště  
Ibsenova 36 (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009265)

5.1b – Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště  
Ibsenova 36 (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009264)

Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36 
(CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009170)

Pracovníci údržby zeleně Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz denně zalévají květiny, 
plejí záhony a provádějí další činnosti spojené s údržbou rostlin.



5INFORMUJEME

Školy se po několika týdnech opět otevírají 
Od poloviny března byly uzavřeny všech-

ny základní školy v městském obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz a také většina ma-
teřských škol. Pedagogové, rodiče i děti se 
museli přizpůsobit situaci a velmi rychle si 
zvyknout na on-line vyučování. Poprvé také 
proběhly zápisy do ZŠ i MŠ bez dětí. Nyní se 
situace částečně vrací do normálu, školy se 
otevírají deváťákům a také dětem na prvním 
stupni…

„Byli bychom nejraději, kdyby mohli přijít 
všichni naši žáci do školy najednou a bez ome-
zení, což ale nejde. Pro deváťáky, kteří se vrátili 
do školy v pondělí 11. května, jsme připravili 
na každý den čtyři hodiny dopolední přípravy 
v českém jazyce a matematice. Této možnosti 
využilo 40 deváťáků z 54,“ popisuje návrat dětí 
do školních lavic ředitel ZŠ Matiční Vladimír 
Matuš a pokračuje: „Mnohem složitější bylo 
zahájení výuky žáků prvního stupně základní 
školy v pondělí 25. května. Jelikož máme všech-
ny třídy běžně zcela naplněné, obávali jsme 
se, že nebudeme moci vyhovět všem. Nakonec 
nastoupila zhruba polovina žáků, což se dalo 
zvládnout bez větších problémů.  Počty žáků 
ve třídách musejí být nižší, abychom mezi nimi 
dodrželi dvoumetrové rozestupy. Navíc chceme 
dětem poskytnout kvalitní teplé stravování, což 
klade na organizaci ještě další nároky.“ 

Netušíme, co bude v září…
Žáci zatím nesmějí vstupovat do šaten a tělo-

cvičny, nicméně za příznivého počasí se mohou 
vystřídat na školním hřišti. Většina škol zatím 
také nechává uzavřeny i zájmové kroužky, vše-
chen pedagogický personál využívá k zabezpe-
čení pobytu žáků prvního stupně ve školách. 

„Popravdě, vůbec netušíme, jak budou školy 
zvládat situaci v září, kdy by se sem měly vrátit 
všechny děti. Některé školy mají třídy oprav-
du zcela zaplněné a bude pro ně problém vše 
připravit tak, aby splňovaly veškeré požadav-
ky nařízené vládou,“ navazuje místostarostka 
Alena Pataky. Do té doby se však může ledacos 
změnit. 

Vysoutěžené zakázky zrealizujeme
Co se ale nezmění, jsou plánované investice 

do škol. „V letošním roce je pro nás prioritou 
rekonstrukce ZŠ Gebauerova, konkrétně pra-
coviště Ibsenova, kde je nutné sanovat terén, 
zateplit celou budovu i střechu a vyměnit okna, 
vstupní dveře i plynové kotle. Navíc zde při-
bude nové tepelné čerpadlo i rekuperační jed-
notky a další. Tato investice v hodnotě zhruba 
34,5 milionu korun už běží a my věříme, že se 
zdárně podaří. Stejně tak už započaly stavební 
úpravy za 1,5 milionu korun v Mateřské škole 
Křižíkova, která bude kvůli této opravě po dobu 
letních prázdnin zcela uzavřena. A dokončují 
se rovněž infrastruktury u základních škol Gen. 
Píky, Gajdošova a Nádražní. Všechny investiční 
akce, které již byly vysoutěženy, chceme dotáh-
nout do zdárného konce. U ostatních budeme 
rozhodovat individuálně s ohledem na situaci,“ 
popisuje dění ve školách Alena Pataky. Na za-
čátku dalšího školního roku tak vstoupí žáci ně-
kterých škol do nově upravených budov.

On-line vzdělávání 
Do té doby však mnozí žáci budou i nadále 

pokračovat v on-line výuce. „Každá škola po-
jala výuku po svém a přizpůsobila komunikaci 
možnostem dětí a jejich rodičů. Ve většině pří-
padů komunikují pedagogové s žáky přes škol-
ní systémy, jako je iŠkola, různé aplikace typu 
Teams, sociální sítě, Skype nebo prostřednic-
tvím e-mailů. S rodinami, které nemají potřebné 
počítačové vybavení, se pedagogové dohodli na 
předávání vytištěných týdenních plánů na re-
cepcích škol a využívají telefonickou komunika-
ci. Jen velmi malá část rodičů nekomunikuje se 
školami vůbec, ale i toto vedení škol řeší,“ do-
dává místostarostka. Většina pedagogů se také 
shodne na tom, že zkušenosti z on-line vyučo-

vání zcela jistě využijí v budoucnu i v běžné, 
ničím a nikým nenarušené výuce. Ať již půjde 
o vzdálenou komunikaci mezi učiteli a žáky, 
učiteli navzájem nebo při příští organizaci zá-
pisů do prvních tříd.

 
Zápisy bez dětí školy i rodiče zvládli
Letos do osmi základních škol centrálního ob-

vodu nastoupí takřka 450 dětí, přičemž nejvíce 
jich přijímají ZŠ Ostrčilova a ZŠ Matiční.  „Asi 
pro všechny školy byly letošní zápisy, které se 
poprvé konaly bez dětí, obrovskou výzvou, co 
se týká organizace. I proto jsme v naší škole 
nastavili jednoduchý on-line rezervační systém, 
který se nám velmi osvědčil. Rodiče tak mohli 
v patnáctiminutových intervalech po dobu deví-
ti dnů navštívit školu a vypsat s paní učitelkou 
dokumenty k zápisu v čase, který si sami vybra-
li,“ popisuje situaci ředitel ZŠ Matiční.

-hal-

V polovině května se do škol vrátili deváťáci a o dva týdny později i někteří žáci prvního stupně zá-
kladních škol.

Alena Pataky, místostarostka městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz.

Mateřské školy v obvodu 
jsou opět otevřeny

Na určitý čas se uzavřela i většina mateř-
ských škol v obvodu, pohotovostní funkci 
zde plnily dvě mateřské školy, a to Na Jíz-
dárně a Ostrčilova, které byly otevřeny po 
celou dobu nouzového stavu. „Pedagogové 
uzavřených mateřských škol se pustili nejen 
do úklidu školek, ale pomáhali také se šitím 
roušek, které jsme pak rozdávali potřebným 
organizacím, za což všem děkujeme,“ říká 
místostarostka Alena Pataky. „A děkujeme 
i zmíněným dvěma pohotovostním mateř-
ským školám za to, že zvládly tuto krizovou 
situaci na jedničku.“ Všechny mateřské 
školy v obvodu se vrátily k běžnému reži-
mu v pondělí 25. května.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK
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KOUZLO OKAMŽIKU PÁTRÁNÍ PO PŘÍBUZNÝCH
Do redakce nám přišla prosba od Stépha-

na Mistarze z jihu Francie, který pátrá po 
informacích o svých předcích. Jeho ba-
bička, Karolína Stelmash, někde se uvádí 
i Stelmachová, se narodila 28. května 1907 
v Moravské Ostravě. Její rodiče Vojtěch 
Stelmash a Kateřina (roz. Bureková) přijeli 
z Polska, z vesnice Skrzynka, která se na-
chází nedaleko Dobczyce. Proč se tito dva 
přestěhovali do Moravské Ostravy, pan Sté-
phan neví, možná přijeli za prací. Ještě před 
1. světovou válkou však odešli znovu do 
Polska, kde se usadili kousek od Krakova. 

Ve 30. letech se Karolína Stelmachová za-
milovala do Stefana Mistarze, narozeného 
v roce 1906 v polské Droginii. Spolu odešli 
do Francie, kde se v roce 1938 vzali a měli 
čtyři děti. Dědeček Stefan bohužel zemřel 
již v roce 1949. Babička Karolína zůstala 
ve Francii, kde své čtyři děti vychovala. Ze-
mřela v roce 1986. 

Babička Karolína Stelmachová  
(Stelmash) měla dvě starší sestry Mariu 
a Jeanne nebo Johannu. Netuší někdo, 
zda se narodily v Moravské Ostravě a jaký 
byl jejich osud? Pokud máte jakékoli infor-
mace o této rodině, kontaktujte buď redakci 
nebo přímo pana Stéphana prostřednictvím 
e-mailu: mistarz.stephan@neuf.fr.

S příchodem jara se i ostravské ulice rozzářily 
rozkvetlými stromy, keři a barevnými tulipány, 
krokusy, narcisy, sasankami a dalšími rozma-
nitými druhy květin. Podívejte se například, 
jak se v sadu Milady Horákové krásně rozrostl 
jetel nachový, známý též jako inkarnát (Trifo-
lium incarnatum) z čeledi bobovitých jetelů, 
charakteristický výraznou červenou barvou 

květu. Jetel nádherně zaplnil jinak prázdná mís-
ta pod stromy, kde se nedařilo žádným jiným 
rostlinám. Kromě estetického významu však 
má i mnohem důležitější roli. Slouží totiž jako 
zelené hnojení, kdy zanechává půdu s dostateč-
nou zásobou ústrojných látek a dusíku. Jetel na-
chový je také vynikající medonosnou plodinou, 
poskytuje včelám nektar i pyl. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Úřad městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz 
Kontaktní centrum: 844 121 314 
Spojovatelka:  599 444 444,  
                      599 442 991 

www.moap.cz

75. výročí osvobození  
Československa od fašismu  
Rudou armádou

Zastupitelé obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, zvoleni za KSČM, si na přelomu měsí-
ce dubna a května připomněli události, které 
před 75 lety změnily svět, Evropu i naši zem.  
Památníky v našem obvodu jsou živou pamě-
tí bestiálnosti fašismu a válečného běsnění. 
Umučení a padlí v tomto zápase se zlem ne-
budou nikdy zapomenuti, jak říká jeden z ná-
pisů. 

Poklonili jsme se všem našim osvobodite-
lům, rudoarmějcům i Čechoslovákům. Ti-
chou vzpomínku jsme věnovali na Hulváckém 
kopci sovětským letcům či na ulici 30. dubna 
npor. Gregorovi. Položili jsme květiny vděku 

u tanku, busty Miloše Sýkory nebo památníku 
v ulici Špálové. Díky vám můžeme žít. Neza-
pomeneme.

Jiří Hurta, KSČM

Nouzový stav v datech 

12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu 

18. 3. 2020 v našich hlavách se zrodil nápad po-
moci velmi ohrožené skupině – seniorům, a to 
rozvozem dotovaných obědů ve spolupráci s re-
staurací Café au Pere Tran quille 

25. 3. 2020 jsme rozvezli první dva obědy  
a počty postupně rostly, až 120 obědů/den 

15. 5. 2020  rozvoz ukončen 

17. 5. 2020 ukončení nouzového stavu 

22 dobrovolníků z hnutí Ostravak a jeho pří- 
znivců se zapojilo do rozvozu 

35 dnů jsme rozváželi 

87 spokojených domácností seniorů, nejen 
v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

2560 rozvezených obědů 
Společně jsme to zvládli, děkujeme všem 
a hodně zdraví přeje Ostravak, hnutí občanů 

Petra Bernfeldová, Ostravak
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Vyslechněte si příběhy našich drobných  
podnikatelů z obvodu

Na konci dubna schválila Rada městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz význam-
né opatření, kterým umožnila snížení výše 
již složených kaucí za pronájem nebytových 
prostor v majetku městského obvodu. Vyšla 
tak vstříc drobným podnikatelům, kteří se 
z důvodu krizových opatření dostali do fi-
nančních potíží. A právě drobných živnost-
níků jsme se nyní ptali, jak jim toto opatření 
v době koronavirové krize pomohlo. 

Vanda Cholevová, VAJANA – punčochy 
a punčochové zboží

Na území Moravské Ostravy a Přívozu pro-
vozujeme tři specializované prodejny České 
ponožky – punčochové zboží. V minulosti jsme  
zvládli různé překážky, které nám omezovaly 
provoz, jako příklad uvedu rozsáhlou rekon-
strukci Nádražní ulice, lešení na domě, opravy 
chodníků před prodejnami. Za ty roky toho bylo 
hodně,  ale vždy byl provoz pouze omezen, ne 
zcela přerušen, jako tomu bylo nyní z důvodu  
koronavirové krize.  V konečném důsledku to 
znamená, že nám zůstaly 100% náklady, ale nu-
lové příjmy. Den ze dne jsme se ocitli v situaci, 
kdy bylo třeba platit výplaty zaměstnancům, 
odvody, DPH, pojištění provozoven, telefony, 
internet, zálohy na energie… Na takovou situ-
aci se nelze připravit, taková situace prostě na-
stane. Buď ji zvládnete, nebo ne. Vrácení kaucí 
za pronajaté provozovny nám velmi pomohlo, 
byla to opravdu rychlá reakce na vzniklou situ-
aci, nemuseli jsme se zadlužovat u bank. Byl to 
skvělý nápad,  děkujeme. 

Jan Burián, Evropa Restaurant & Cafe Bar
Jednalo se o jediné rozumné řešení. Město 

nám navrhlo odložení platby nájmu o 3 měsí-
ce, ale dle mého názoru se nejednalo o dobré 
východisko. Takže možnost vrácení 2/3 kauce 
sice řeší problém s odkladem splatnosti nájmu, 
nicméně je fakt, že tito podnikatelé hradí ná-
jem z vlastních zdrojů, a to v době, kdy mnoho 
z nich nemá žádný vlastní příjem.

Jiří Mrázek, GLOBAL NÁKUPNÍ  
CENTRUM

Mně to pomohlo velice, protože díky této kri-
zi už jsem dlužil prakticky dva nájmy. Ty jsem 
sice mohl zaplatit s tříměsíčním zpožděním, ale 
stejně bych na ně v tak krátké době nebyl scho-
pen vydělat, protože nelze předpokládat, že se 
po návratu do normálního stavu tržby zvednou, 
spíše naopak. Lidé budou více opatrní a budou 
mít méně finančních prostředků.  Na korona-
virovou krizi doplácím tedy sám svými peně-
zi. Hradím z nich to, co jsem nezapříčinil. Má 
prodejna je v lokalitě, kde jsou převážně samé 
kanceláře a tak jak bylo všechno uzavřeno, trž-
by mi šly dolů neuvěřitelným způsobem. Asi  
o 80 %. Myslím si, že by živnostníkům taky 
velmi pomohlo, kdyby jim byly jeden nebo dva 

nájmy zcela odpuštěny, aby nemuseli čerpat 
prakticky jen své uvolněné prostředky (kauce) 
a doplácet na tuto krizi oni sami. Všude kolem 
sebe vidíme a slyšíme „Jsme v tom společně 
a společně to zvládneme“, tak si myslím, že by 
zrovna i takováto pomoc byla na místě a dala 
tak za pravdu výše uvedenému sloganu.

Aleš Rybiář, Cestovní kancelář RYWAL
Cestovní kancelář RYWAL je na trhu už od 

ledna 1990 a zajišťuje pobyty celoročně v Ma-
ďarsku a v letní sezoně v Chorvatsku a Itálii. 
Pobyty za klienty hned po objednání hradíme 
zahraničním partnerům. Od uzavření státních 
hranic se neprodal do dnešního dne jediný po-
byt, naopak někteří klienti svoje pobyty storno-
vali a vraceli jsme jim peníze. Takže v období 
nulových příjmů, kdy jsou jen výdaje, jsme vrá-
cení větší části kauce velmi uvítali.

Martin Novák, Canabis Factory
Vrácení části kauce nám pomohlo snad ve 

všem. Použili jsme to na spoustu věcí, například 
na doplatky služeb nebo na zaplacení elektřiny. 
Kvůli koronavirové krizi jsme přišli o veškeré 
příjmy v kamenné prodejně. V lednu a únoru 
se nám dařilo, příjmy oproti loňskému roku 
stouply, pak přišel pád. Bylo to takové smut-
né, ale naštěstí se nám zákazníci do obchodu už 
opět pomalu vracejí. 

Lukáš Chlebovský, Pizza Coloseum
Vrácení části kauce nám bohužel nepomohlo. 

Jsou to naše peníze, které jsme měli v budouc-
nu při vrácení jednotky dostat zpět. Dostali 
jsme je sice nyní, ale stejně je obvodu zase mu-
síme vrátit v podobě nájmu. Pomoc by to byla 
možná pro ty, co peníze teď vážně nemají na 

zaplacení nájmu, ale ve výsledku jsme stejně na 
nule. Spíše mi to přijde jako zbytečná adminis-
trace peněz, které k vám přijdou tak či tak. Pro 
nás to nic neřeší, nemáme sice dluh, ale přišel 
jsem o peníze, které bych dostal v budoucnu.

Alena Pštrosová, Služby pro všechny
Co se týká vrácení části kauce i finanční podpo-
ry živnostníků, chtěla bych celému vedení ob-
vodu nesmírně poděkovat za podporu, a hlavně 
rychlý a citlivý přístup. Vy, jako radnice, jste 
téměř okamžitě zareagovali s nabídkou pomo-
ci a v našem případě zatím i jako jediní. Rov-
něž mě mile překvapil telefonát od samotného 
místostarosty pana Witosze, který ihned po 
vypuknutí pandemie a vyhlášení nouzového 
stavu osobně sondoval, zda by uvolnění čás-
ti kauce byla pro nás pomoc. A byla. A nejen 
pro nás, ale i pro živnostníky v mém okolí.  Po 
vypuknutí pandemie jsme uvažovali, zdali vše 
nevzdáme a neskončíme. Ale to by byla škoda, 
jelikož jsme náš malý krámek tak dlouho budo-
vali. Lidé se u nás naučili nejen nakupovat či 
zařídit službu, ale také se vypovídat ze svých 
problémů a starostí. Toto je v životě taky po-
třeba. Já osobně to beru jako mé poslání, být si 
navzájem blíže.

Jaroslav Haršany, MagBag
Můžu vám říct, že to pomohlo hrozně moc. 

Ostrava se zachovala líp než stát. Všichni na 
ministerstvu průmyslu a financí by se měli chyt-
nout za nos a jít se učit do Ostravy, jak se chovat 
k lidem. To byla taková rychlost a i komunika-
ce. Každý hned věděl, na čem je. Zpětná vazba 
byla hrozně rychlá. To je prostě na deset jed-
niček s hvězdičkou. Ostrava je prostě jedinečné 
město, a proto jsme zde umístili i naši první 
vzorkovnu. My prodáváme kůži, kterou vyrá-
bíme sami. Dlouho jsme se rozhodovali, jestli 
vzorkovnu umístíme v Praze nebo v Ostravě. Já 
jsem nakonec prosadil Ostravu. Ani nevím, co 
mě tady hnalo, ale asi to tak všechno mělo být.   

Hana Šromová

Jaroslav Haršany s manželkou mají v ulici Ju-
rečkově prodejnu MagBag.

Paní Pštrosová po vypuknutí pandemie zvažo-
vala, zda svůj malý krámek s názvem Služby pro 
všechny v ulici Střední nezavře úplně. Vrácení 
kauce jí však pomohlo překonat toto nelehké 
období.

Obvod svým  
nájemníkům věří
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„Spolupráce, která již dlouhá léta vládne mezi Českou a Polskou 
republikou, je naprosto ojedinělá,“ říká generální konzulka  
Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Nejen o tom, jak funguje přeshraniční spolu-
práce obou zemí, ale i o polsko-české kultuře 
a tradicích jsme si povídali s generální kon-
zulkou Polské republiky v Ostravě Izabellou 
Wołłejko-Chwastowicz.

Jak hodnotíte vztahy Česka a Polska?
Jsou velmi přátelské. Obě země aktivně spolu-

pracují na všech úrovních, od vlády přes samo-
správy měst a obcí až po nejrůznější organizace 
či osobní kontakty. Spolupracujeme jako souse-
dé také v rámci V4 – Visegrádské čtyřky. Naše 
vlády se pravidelně setkávají na společném jed-
nání u jednoho stolu už několik let. A příměří, 
které mezi těmito státy už dlouhodobě vládne, 
je naprosto ojedinělé.

 Můžete blíže popsat polsko-českou 

přeshraniční spolupráci měst a obcí? 
Po obou stranách hranice už dlouhá léta rea-

lizuje společné projekty řada měst a obcí. Asi 
nejdelší je spolupráce měst Ostravy a Kato-
vic, které podepsaly smlouvu o partnerství již 
v roce 1960, a v roce 1996 ji obnovily. Obě 
města organizují Polské dny v Ostravě a reci-
pročně České dny v Katovicích. Absolutně je-
dinečná a naprosto nevídaná je také spolupráce 
Českého Těšína a Cieszyna. Vedení obou měst 
se aktivně zapojuje do projektů v rámci EU, po-
řádá kulturní akce, jako jsou filmová přehlídka 
Kino na hranici, Mezinárodní divadelní festival 
BEZ HRANIC nebo festival Svátek tří bratří. 
Všechny zmíněné projekty jsou stálým prvkem 
kulturního kalendáře regionu. 

Který z polsko-českých projektů 
byste vyzvedla?
Z těch aktuálních určitě projekt Euroregionu 

Silesia „Silesianka – stezka rozhleden a vy-
hlídkových míst“, který prostřednictvím cyk-
listických a turistických tras propojí do konce 
příštího roku celkem zhruba 35 rozhleden a vy-
hlídkových míst na území Česka i Polska, kon-
krétně v regionu Silesia. Projekt počítá mimo 
jiné také s rekonstrukcí některých z nich, a do-
konce i s dobudováním tří nových rozhleden. 
Slavnostní prezentace dosavadních výsledků se 
konala letos v únoru v Gongu ve Vítkovicích. 

Jaké kulturní akce se v pohraničí 
obou zemí setkávají s největší oblibou?
Na prvním místě bych zmínila Gorolské 

Święto, které se koná v Jablunkově vždy prv-
ní srpnový víkend. Tento mezinárodní festival 
folklorní hudby je spojen s degustací tradičních 
jídel z regionu a provází ho fantastická rodinná 
atmosféra. Oblíbené jsou také polské Dožín-
ky, které každoročně na přelomu srpna a září 
organizují jednotliví zástupci PZKO (Polský 
kulturně-osvětový svaz v České republice) 
ve Stonavě, Gutech, Návsí nebo Píosku. Mno-
ho příznivců má i červnový rockový festival 
polské hudby Dolanský Gróm v Karviné. Své 
místo si na poli kultury vybudovaly rovněž Pol-
ské Dny v Ostravě, které prezentují polskou 
kulturu, tradice či historii. Návštěvníci zde 
mají možnost zhlédnout nejrůznější divadelní 
představení a filmy, poslechnout si hudbu, za-
pojit se do diskuzí nebo ochutnat tradiční jídlo 
a pití. Loni dokonce v rámci této akce proběhl 
i Polský den v české škole, kdy se v Matičním 
gymnáziu v Ostravě uskutečnily dvě výukové 
hodiny, které nabídly českým studentům okén-

Podle odhadu Velvyslanectví Polské republiky v ČR u nás v současnosti žije asi 
70 tisíc Poláků. V roce 2011, kdy probíhalo poslední sčítání lidu, se k polské ná-
rodnosti přihlásilo 39 096 osob. Kromě toho žije v Česku zhruba 20 tisíc občanů 
Polské republiky, kteří zde mají trvalý nebo přechodný pobyt. Ke slezské národ-
nosti se hlásí i část občanů České republiky, jimž podle přesvědčení zástupců 
menšiny také přináležejí veškerá menšinová práva. V Moravskoslezském kraji 
najdeme největší skupiny Poláků v Karviné, Orlové, Českém Těšíně nebo v Mos-
tech u Jablunkova. 

V Moravskoslezském kraji nyní  
pracuje 12 821 polských občanů,  
a to především v těžkém průmyslu 
a v IT oboru. Stále více osob denně 
dojíždí za prací do českých závodů 
Hyundai nebo Lanex Bolatice. 

Polské velvyslanectví v Ostravě sídlí už dlouhá léta v nádherné historické budově v ulici Blahoslavo-
vě v Moravské Ostravě.                                                                                            Foto: Adolf Horsinka

Víte že:
 Nejvýznamnějšími polskými svát-

ky jsou Święto Konstytucji 3 Maja 
(Svátek ústavy 3. května) a Świę-
to Niepodległości (Den nezávis-
losti 11. listopadu)?

 Poláci slaví Velikonoce podobně 
jako Češi? Avšak místo pomlázky 
hoši polévají dívky vodou.

 Na slavnostní vánoční tabuli mu-
sejí mít Poláci 12 bezmasých po-
krmů?
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ko do historie Polska, kultury, přiblížily polské 
reálie, zajímavosti, cestování, ale také například 
ochutnávku tradičního polského jídla. Měli 
jsme dohodnuté dvě další akce ve Waldorfské 
základní škole a v Základní škole Gajdošova 
v Ostravě, ale bohužel se z důvodu současné si-
tuace neuskutečnily. Doufáme, že do budoucna 
budeme moci v této iniciativě pokračovat.

Zmínila jste se o školách. Kolik dětí 
z polských rodin využívá možnost 
absolvovat výuku v polštině?
V Moravskoslezském kraji je celkem 35 ma-

teřských a 25 základních škol, kde se vyučuje 
v polském jazyce, většinou v okrese Karviná 
a Frýdek-Místek. V Českém Těšíně mohou 
studenti pokračovat ve výuce v polštině i na 
zdejším gymnáziu nebo na obchodní akade-
mii. V loňském roce navštěvovalo jen základ-
ní školy v Moravskoslezském kraji přes 2000 
polských dětí a střední školy přes 360 žáků. 
Další organizací podporující polské vzdělávání 
je Pedagogické centrum pro polské národnost-
ní školství v Českém Těšíně, které bylo zřízeno 
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
ČR, a zajišťuje nejen jejich potřeby, ale i po-
třebný růst škol s polským vyučovacím jazy-
kem v České republice.

Které polské spolky na území našeho kraje
jsou nejaktivnější? 
Je jich mnoho, ale zmíním jen dva nejvý-

znamnější – Kongres Poláků v České republi-
ce, a pak již zmíněný Polský kulturně-osvěto-
vý svaz v České republice (PZKO). 

Kongres koordinuje aktivity všech organizací 
polské národnostní menšiny v Česku, zastu-
puje polskou menšinu v jednání s Vládou ČR, 
vydává noviny Głos (www.glos.live) a také 
knížky polsky píšících autorů v České repub-
lice. Kongres rovněž shromažďuje dokumenty 
a archiválie dotýkající se historie vzájemného 
soužití Poláků a Čechů a dokumentuje aktivity 
Poláků žijících v České republice. Polský kul-
turně-osvětový svaz v České republice (Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice 
Czeskiej) vznikl v roce 1947 a v dobách soci-
alismu byl dlouhá desetiletí jedinou organizací 

sdružující Poláky v Československu. PZKO se 
orientuje především na kulturní a osvětovou 
činnost a jeho cílem je zachování etnické iden-
tity Poláků v Česku. Vydává měsíčník v pol-
ském jazyce ZWROT. 

Lenka Hatlapatková
Foto na straně: Dalibor Andrýsek

Izabella Wołłejko-Chwastowicz je absolventkou Karlovy 
univerzity v Praze a Jagellonské univerzity v Krakově. Své 
znalosti si rozšířila studiem na Vysoké škole obchodní ve 
Varšavě. 

V roce 2003 byla jmenována státním úředníkem civilní 
služby. Během své profesní kariéry prošla všemi pracov-
ními pozicemi státní správy a samosprávy – pracovala 
v Maršálkovském úřadě Malopolského vojvodství, v di-
plomatickém protokolu předsedy vlády i na Úřadu pro 
elektronickou komunikaci.

Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Na Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky je zaměstnaná od roku 2006, kde 
začínala v Odboru personalistiky a vzdělávání. V letech 2012–2016 působila na Vel-
vyslanectví Polské republiky v Praze, poté zastávala funkci zástupkyně ředitele Od-
boru veřejné a kulturní diplomacie. Od roku 2017 do roku 2018 byla ředitelkou Od-
boru pro personalistiku a vzdělávání a následně ředitelkou Bezpečnostního odboru.  
Od 1. února 2019 je generální konzulkou Velvyslanectví Polské republiky v ČR v Ostravě. 

Paní Izabelle Wołłejko-Chwastowicz byla v roce 2016 udělena Úřadem pro veterány 
a oběti represe medaile „Pro patria“. Je vdaná, má jednu dceru.

www.stopka gov.pl

Večera polských písní se na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě zúčastnil i Rafal  
Majzner (listopad 2019). 

Do loňské akce Celé Česko čte dětem se zapojili také (zleva) generální konzulka Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz, náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák a herečka Izabela Kapiasová. 

Generální konzulát Polské 
republiky v Ostravě:
• Zajišťuje konzulární pomoc obecně 

– vyřizování cestovních dokladů, vy-
stavení právní způsobilosti k uzavře-
ní sňatku, matriční agendu, činnosti 
spojené s převozem zemřelých do 
Polska, pomoc zadrženým a hospi-
talizovaným občanům Polska, a je 
k dispozici také během ostatních mi-
mořádných situací a událostí. 

• Spolupracuje s polskými organiza-
cemi, jako je Polský svaz kulturně-
-osvětový v ČR (PZKO) nebo Kon-
gres Poláků v ČR (Kongres Polaków)  
na organizaci kulturních, historických 
či edukačních projektů.

• V rámci dobrých sousedských vztahů 
se snaží v souvislosti s ukončením 
působnosti konzulátu ČR v Katovi-
cích pomáhat také českým občanů 
a firmám. 

• Úřední hodiny: pondělí až pátek,  
kromě středy, vždy od 9 do 12 hodin.
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Centrální náměstí našeho obvodu se s přícho-
dem letních měsíců opět promění ve sportovní 
a oddychovou zónu s pestrým programem pro 
všechny generace. Aktivní odpočinek i sladké 
nicnedělání s posezením u dobré kávy nebo 
chlazeného drinku, hry pro děti i zábava pro 
jejich rodiče a další dospěláky – každý si z na-
bízených aktivit určitě vybere to své. Léto na 
Masarykáči mělo svou úspěšnou premiéru 
v loňském roce a letošní opakování rozhodně 
nebude žádná nuda – i když je připravujeme 
s ohledem na pravidla, která do našeho každo-
denního života vnesla koronavirová situace.

Léto na Masarykáči vypukne 1. července 
a všichni si jej můžeme užívat nejen po oba 
prázdninové měsíce, ale i prvních čtrnáct záři-
jových dní. 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem pro 
míčové hry bude v provozu denně od 9 do 21 
hodin a stejně jako loni si jej zájemci budou 
moci zdarma rezervovat dopředu. Sportovní 
vybavení zapůjčíme na místě. Ve stejnou dobu 
nabídne každodenní posezení a možnost vzá-
jemných setkání kavárna s letním osvěžením 
a drobným občerstvením.      

„Loňské Léto se nad očekávání povedlo a chce-
me na něj navázat, ale to neznamená, že budeme 
každý rok kopírovat úplně stejný koncept,“ říká 
místostarostka Alena Pataky. „Stále hledáme 
nové cesty a způsoby, jak místní i návštěvníky 
přitáhnout do centra, jak vyváženým způsobem 
skloubit sportovní aktivity a kulturu, jak z letní-
ho Masarykova náměstí udělat oddychovou zónu 
i místo pulsující životem,“ dodává místostarostka. 

Ochutnávka z programu
Léto otevřeme 1. 7. bubenickou show Kuby 

Kupčíka s workshopem, vystoupením mažore-
tek a swingovou tančírnou. 

Třikrát týdně, vždy od 17 hodin, ožije letní 
Masarykovo náměstí doprovodnými progra-
my. V pondělí si budeme kreslit a hrát, ve stře-
du pořádně rozhýbeme svá těla při pravidelném 
cvičení a čtvrteční podvečery nás zavedou do 
světa loutek. A nač se konkrétně můžeme těšit?

Jak malovat, ukáže dětem i dospělým Adolf 
Dudek, nejprodávanější ilustrátor dětských knih. 
Hrát (si) budeme v bubenickém orchestru se 
zkušeným lektorem a hudebníkem Pavlem 
Nowakem, který nám také zapůjčí i originální 
africké bubny. Na konec července pro zájemce 

připravuje worshop afrických tanců. Pravidelné 
středeční cvičení bude určeno rodičům i dětem, 
půjde například o různé druhy jógy, v tanečních 
workshopech na nás čekají swing, tango, zumba 
i břišní tance. Do světa loutek naše děti uve-
de Tomík, který je zábavnou formou například 
naučí základy zdravovědy a seznámí je s pro-
fesionálními loutkami. Nebudou chybět ani in-
teraktivní loutkové pohádky. A to zdaleka není 
všechno: v srpnu do centra Ostravy, jak velí 
tradice, přijede Kinematograf bratří Čadíků 
a v září program obohatí řezbářské sympozi-
um. Akce s tajemným názvem Bo street roz-
proudí život na ulici 28. října a atmosféru lázeň-
ské kolonády propůjčí části Komenského sadů 
chystané promenádní koncerty. 

Léto na Masarykáči pořádá náš městský ob-
vod prostřednictvím Centra kultury a vzdělá-
vání a jeho středisek Gama a Klub Atlantik. 
Samozřejmě budeme při všech akcích dbát na 
dodržování aktuálních vládních opatření. Sle-
dujte pravidelně stránky www.ckv-ostrava.cz 
a Facebook, kde v dostatečném předstihu na-
jdete všechny potřebné informace a postupně 
zde budeme odkrývat podrobný program.

lk

První prázdninový den přivítáme  
na Masarykově náměstí léto
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Po několikaměsíční nucené pauze otevřela 
Výstavní síň Sokolská 26 ve čtvrtek 28. květ-
na novou výstavu. Uvádí v ní tvorbu Martina 
Froulíka, který patří již více než dekádu k vý-
razným autorům ostravské umělecké scény. Na 
Sokolské se představuje novými obrazy z po-
sledních dvou let.

Martin Froulík pochází z Čeladné. Na Střed-
ní umělecké škole v Ostravě studoval užitou 
malbu u Aleše Hudečka, poté pokračoval na 
Fakultě umění Ostravské univerzity v obo-
ru Nová média u Jiřího Surůvky (v letech  
2005–2010). Pro jeho tvorbu jsou podstatné 
emoce vyvolané krajinou, vztahy a prostými 
předměty. Uplatňuje různorodé výtvarné prin-
cipy, jako je například sprejovaná malba nebo 
používání šablon.  Prezentoval se na desítkách 
samostatných a kolektivních výstav a několi-
ka sympoziích. Žije a tvoří v Ostravě, pracuje 
v ateliéru výroby v ostravském Divadle loutek.

O velkoformátových obrazech vystavených 
v Sokolské pod souhrnným názvem Drátem 
do oka říká kurátor výstavy Milan Weber: 
„Malířovy náznaky příběhů jsou imaginativně 
bohaté kompozice působící jako rébusy, které si 
divák může dekódovat dle vlastní fantazie.“

Sám autor Martin Froulík pak ke svým dí-
lům uvádí: „Pruh od země s kožešinou, nohu 
jelena zakotvenou v patce sloupu. Více jich ve-
dle sebe, jak se koupou. Živé totemy situačně 
navazující, architrávně zakončené. Propojení 

starého, udávajícího stálost kultury, souboje, 
lasery kolem pokoje. Vytesané dějiny v doufání 
vývoje a ponaučení ukončené hranou rozvoje? 
Star Trek, nebo Star Wars? – Tento text se stal 
přípravnou skicou ke zhotovení cyklu obrazů, 

které jsou na výstavě k vidění.“
Výstavu, která je v pořadí už stodevadesátá-

šestá v této galerii, si zájemci mohou prohléd-
nout až do 17. července. 

Srdečně zveme!

Minikino znovu pro své diváky obnovilo pro-
mítací schéma tak, jak jsou na něj návštěvníci 
zvyklí (červnový program zveřejňujeme na ná-
sledující straně).  Kromě Prahy a Brna se letos 
také poprvé stává dějištěm hlavní části progra-
mu Dnů evropského filmu (DEF).

DEF jsou prvním filmovým festivalem, který 
se po rozvolnění vládních opatření v českých 
kinech uskuteční. Zaměřují se na současný 
evropský film, který představují pomocí témat 

a žánrů. Z letošních více než 40 festivalových 
filmů nabídne Minikino šest snímků. Patří 
k nim například břitké francouzské politické 
drama Dospěláci v místnosti, které popisuje 
řeckou dluhovou krizi očima ministra finan-
cí Yanise Varoufakise, britské sociální drama 
Ray a Liz – celovečerní debut slavného foto-
grafa Richarda Billinghama ověnčený řadou 
cen, nebo vizuálně podmanivá verze Pinocchia 
italského režiséra Mattea Garroneho a další.  

V sobotu 20. 6. ve 22 hodin Minikino poprvé 
uvede 360stupňové experimentální Noční vir-
tuální kino, sestavené z tří 45minutových cyk-
lů: Do divočiny, Hudba a film, Strach a sny.

 Minikino také zve všechny příznivce na svou 
novou oficiální FB stránku. Najdete ji na 
https://www.facebook.com/Minikino-Ostra-
va-110711437300814/

Výstava „Drátem do oka“: náznaky příběhů, které 
si může divák dekódovat podle své fantazie

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ

Deer Shibari, 2020, 181 x 260 cm, akryl, sololit (foto archiv autora)

Úterky patří Filmovému klubu
Úterní večery si můžete v Minikině užít ve Fil-
movém klubu. Náš tip na červen: dokumen-
tární snímek režisérky Andrey Sedláčkové 
Můj otec Antonín Kratochvíl vypráví napí-
navý životní příběh světově uznávaného čes-
kého fotografa Antonína Kratochvíla, zakláda-
jícího člena legendární fotografické agentury 
Sedm (VII Photo Agency), na pozadí světových 
dějin, jejichž byl svědkem. Čtyřikrát World 
Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney 
a další celebrity, ale i bezdomovectví, vězení, 
válka… Promítáme 9. 6. ve 20 hodin.

Minikino je zpět a přináší Dny evropského filmu

Pod kloboukem k přívozské haldě
Klub Atlantik je v současné době v rekon-

strukci, pokud se vše podaří, už koncem června 
se návštěvníci mohou těšit na nové přednášky, 
výstavu či klubový kvíz. Aktuální informace 
sledujte na www.klubatlantik.cz a na Face-
booku.

Atlantik ale na červen připravil tradiční vy-
cházku Pod kloboukem. S Lenkou Kocierzo-

vou se účastníci vydají k třetí největší ostravské 
haldě v Přívoze. Cesta povede kolem restaura-
ce U Dlouhých a prohlídka méně známé části 
Přívozu, kde se v minulosti nacházela továrna 
na žárovky Lux i centrální mlékárna, mimo 
jiné připomene přívozské Sokoly a legionáře, 
dva zaniklé hřbitovy a tři mlýny. Sraz je 27. 6. 
v sadu Boženy Němcové v 15 hodin. 

Programy všech středisek CKV najdete na  www.ckv-ostrava.cz
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Vcházím do architektonického studia Vestibul 
Interier v ulici Nádražní. Prosvětlená místnost, 
do níž se pomalu vkrádají paprsky zapadajícího 
slunce, je plná nádherných kusů renovovaného 
nábytku. Obdivuji rozmanité tvary křesel, ušá-
ků i židlí, i jejich čalounění. Nově restaurované 
kousky se mísí s nábytkem, který na svou obno-
vu teprve čeká. Než se stihnu zcela rozkoukat, 
vchází do studia jeho majitelka Kateřina Dvo-
řáčková. Sympatická brunetka, která toto stu-
dio otevřela pouhé dva dny před porodem dnes 
již dvacetiměsíční dcerky,  se podílí na vedení 
kafekrámku Čerstvý Boby a bistra PLATO 
Café v galerii PLATO a zároveň je i jedna-
telkou Staré arény, kde rovněž působí jako 
scénografka a režisérka.

„Prostředí Staré arény, která byla dříve Diva-
dlem hudby, miluji. Chodila jsem pravidelně na 
promítání studia Karel, kde jsem se seznámila 
se svým současným partnerem. Záhy jsme zača-
li spolupracovat a zjistili jsme, že jsme podob-
ně nastaveni, co se týká pracovitosti i životních 
hodnot, máme podobnou energii a společné 
nápady nás pohánějí dál,“ popisuje začátky ve 
Staré aréně Kateřina Dvořáčková. „Krátce po 
našem seznámení jsem dostala pracovní nabíd-
ku do severoirského Belfastu a po návratu jsem 
odkoupila podíl ve Staré aréně.“

Dvě kavárny – každá jiná…
Stylová divadelní kavárna ve Staré aréně 

má své kouzlo, člověk se zde cítí jako doma. 
„Respektujeme toto místo a atmosféru a nijak 
zásadně nezasahujeme do jeho podoby. Ná-
vštěvnost kavárny není vysoká, neboť se odvíjí 
od divadelní sezony a skutečnosti, že se nachází 
v prvním poschodí,“ vysvětluje slečna Kateřina 
a pokračuje: „Proto Stará aréna otevřela dru-
hou zcela odlišnou provozovnu ve frekventova-
né ulici Nádražní s názvem Čerstvý Boby. Jde 
o kafekrámek, kde si lidé nakupují hlavně kávu 
s sebou. Sázíme na jedinečnou kvalitu a různo-
rodost kávy. Oproti jiným kavárnám zde hosté 
mohou každé tři týdny ochutnat novou kávu.“

Už jste byli v nejmenším  
ostravském divadle?
Kateřina Dvořáčková se podílí nejen na provo-

zu obou kaváren, ale spolupracuje i při přípravě 
divadelních představení ve Staré aréně. „V tuto 
chvíli máme v repertoáru mimo jiné monodra-
ma Hrobník s Reném Šmotkem, kabaret Zajíc 
v pytli a dvě představení pro děti – Bílou vel-
rybu a O Hláskovi a Píšťalce. A právě posled-
ní zmíněná pohádka má muzikoterapeutický 
přesah díky nezvyklým nástrojům jako je flétna 
z amazonského pralesa nebo africká lovecká 
harfa, na něž hraje ostravský multiinstrumenta-
lista Pavel Nowak. I dospělí odcházejí v úžasu,“ 
pokračuje Kateřina, která pohádku režírovala 
a také k ní společně s Marcelou Sovadinovou 
vytvořila scénu z recyklovaného materiálu.

Cestu za snem absolvovala  
s dcerkou pod srdcem
Navzdory mnoha povinnostem si Kateřina 

Dvořáčková přála splnit ještě další ze svých snů. 
„Mám vystudovanou architekturu a přála jsem 
si mít ateliér co nejblíže k lidem. Že bych mohla 
také renovovat starý nábytek a vracet mu nový 
život mne napadlo v době, kdy jsem opravovala 
křesla ze Staré arény a uvědomila si, kolik nád-
herných kusů kvalitního starého nábytku lidé 
vyhazují. A přitom stačí tak málo a židle po ro-
dičích nebo gauč po babičce, ke kterému máte 

vztah, může sloužit ještě dlouhá léta. Když se pak 
začátkem roku 2018 uvolnil nebytový prostor 
městského obvodu v ulici Nádražní 42, neváhala 
jsem a přihlásila se do výběrového řízení. Pro-
stor mě nadchnul svými obrovskými výlohami 
a úžasným světlem západního slunce. Měla jsem 
obrovskou radost, když jsem ho získala. Záro-
veň mne čekala spousta práce s jeho opravou. 
Kromě toho jsem musela pečlivě zvažovat ka-
ždou investici, neměla jsem nic moc našetřeno 
a ani za mnou nikdy nestáli movití rodiče, kteří 
by pomohli,“ popisuje nelehkou cestu ke svému 
snu Kateřina, která však záhy po zahájení oprav 
zjistila, že je těhotná. „V tu chvíli jsem se musela 
rozhodnout, zda pokračovat. Život nám ale všem 
nakládá jen to, co zvládneme. Věděla jsem, že to 
nebude jednoduché, ale nevzdala jsem to.“

PLATO Café i letní Šapitó
A jak už to v životě chodí, v nejméně vhodnou 

dobu, koncem jara 2018, přišla další nabídka – 
na provozování bistra v galerii PLATO. „Roz-
hodli jsme se, že do toho půjdeme a v PLATO 
Café již druhým rokem nabízíme námi praženou 
výběrovou kávu, sladké a slané moučníky a ve 
všední dny veganské obědové menu, které vel-
mi brzy získalo širokou klientelu. Jinak se zde 
soustředíme především na cateringy.“ Loni se 
Stará aréna zhostila i role provozovatele letní-
ho Šapitó uprostřed Masarykova náměstí, které 
Vestibul Interiér vybavil stylovým nábytkem. 
„Myslím, že se vše moc povedlo. Letos bychom 
Šapitó rádi opět provozovali.“

Šicí dílna v ateliéru
S příchodem koronaviru musela i Stará aréna 

uzavřít nejen divadlo a kavárnu, ale také PLA-
TO Café. Uzavřen byl i Vestibul Interier, který 
se ale ze dne na den změnil v šicí dílnu. „Využili 
jsme prostoru studia, přinesli šicí stroje a začali 
šít pro domovy pro seniory a městskou nemocni-
ci. Za pomoci zaměstnanců i dobrovolníků jsme 
ušili jsme přes 20 tisíc roušek,“ dodává Kateři-
na Dvořáčková. Dnes se již všechny provozovny 
Staré arény pomalu rozjíždějí. „Letos jsme měli 
nasmlouvanou účast na mnoha akcích a festi-
valech, které se bohužel neuskuteční. Sami ne-
víme, co bude dál, ale věříme,“ dodává slečna 
Kateřina, jejímž snem je, aby se vše vrátilo do 
normálu a aby v létě mohla vyrazit se svou dce-
rou alespoň na pár dnů za rodiči na Vysočinu 
v období, kdy rostou houby a borůvky.       -hal-

Dáváme prostor lidem, kteří jsou tvořiví, nápadití 
a mají chuť pracovat

S názvem Vestibul Interier pomohl ostrav-
ský muzikant Jiří Krhut z kapely Nedivoč, 
který vyprávěl Kateřině příběh o pitbul-
teriérovi. „Slovo teriér, které je součástí 
interiéru, v nás evokovalo dravost pevnost 
a sílu. Kolem slova vestibul jsme se mo-
tali dlouho. Líbí se mi, že označuje před-
prostor, kde se člověk rozhoduje, kterými 
dveřmi půjde dál.“

Kateřina Dvořáčková, jednatelka Staré arény, scénografka a režisérka ve svém studiu Vestibul Interier.

Z pohádky O Hláskovi a Píšťalce odcházejí díky 
multiinstrumentalistovi Pavlovi Nowakovi nejen 
děti, ale i dospělí, v úžasu.
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Z OSTRAVSKÝCH DIVADEL

Divadlo loutek se v červnu otevře veřejnosti
Ostravské Divadlo loutek bude otevírat své 

brány 6. června. Pro diváky má připravený 
cyklus tvořivých dílen a víkendová předsta-
vení ve venkovním amfiteátru.

„Zvažovali jsme, zda pustit diváky do našich 
sálů, ale nakonec jsme vyhodnotili, že bude pro 
všechny nejpříjemnější, když naplno využijeme 
náš venkovní amfiteátr. Musíme sice naše před-
stavení trochu poupravit, protože venkovní pro-
stor skýtá mnohá technická úskalí, ale všechno 
převažuje naše nadšení z toho, že se s diváky 
zase uvidíme naživo,“ přiblížila tisková mluvčí 
Lucie Mičková.

Divadelní představení budou probíhat vždy 
v sobotu i v neděli od 15.30. O víkendu 6. a 7. 
června se diváci mohou přijít podívat na ins-
cenaci Fuj je to!, se kterou měli loutkáři letět 
v březnu na festival do Mexico City, kam bohu-
žel kvůli zavřeným hranicím neodjeli. 13. a 14. 
června divadlo zahraje pohádku Jak šlo vejce 
na vandr, 20. a 21. června Hrnečku vař, aneb 
Dvě pohádky o hrnečku a 27. a 28. června vše 
zakončí Malá Mína zmlsaná, rocková pohádka 
pro děti, co nerady špenát.

Pro všechny příznivce loutkového divadla, 
tvořivé děti a jejich rodiče i prarodiče lektoři 
z DLO připravili cyklus tvořivých dílen s ná-

zvem Vyrob si svou loutku. Dílny proběhnou 
v termínu od 10. do 28. 6., vždy ve středu, v pá-
tek a v neděli. Každý týden se bude vyrábět 
jeden typ loutky – prstová loutka, marioneta 
a mluvící maňásek, tzv. mapet. U dílen bude 
kapacita upravena na 15 účastníků a v průběhu 

dílny budou zajištěny bezpečné rozestupy.
„Věříme, že máme pro návštěvníky připrave-

ný program, který zlepší náladu a přenese je do 
prostředí plného fantazie, tvořivosti a příjemné 
rodinné atmosféry!“ uzavírá Lucie Mičková.

Herci z Divadla loutek Ostrava budou pro své diváky hrát ve venkovním amfiteátru.
Foto: Archiv Divadla loutek Ostrava

Předplatné na novou sezonu
Komorní scéna Aréna chystá Rok ztrát a ná-

lezů. Repertoár divadla vedle inscenace Konec 
hry, jejíž premiéra se přesouvá z června na září, 
obohatí čtyři nové tituly, které s nápaditostí 
i humorem otevřou aktuální témata i ta, co ni-
kdy aktuální být nepřestala.

Diváky čeká Shakespearův Macbeth, vel-
mi úspěšné a vtipné britské drama Komáři, 
současná satirická hra ruského autora Pan Ein 
a problém požární bezpečnosti a zábavné po-
litické divadlo Karpatský thriller, které vy-
chází ze skutečné korupční kauzy 90. let. „Dvě 
z nových inscenací režíruje umělecký šéf diva-
dla Ivan Krejčí, který náš soubor nejlépe zná 
a výborně si s ním rozumí,“ říká ředitel Komor-
ní scény Aréna Jakub Tichý. „Diváci také po 
delší pauze uvidí herce v plné sestavě,“ dodává 
Ivan Krejčí. Dvě z chystaných inscenací jsou 
totiž takzvaně celosouborové.

 „Mimo obvyklých premiér, novinek a časem 
ověřených titulů si můžete v Komorní scéně 
Aréna nově před-
platit pět před-
stavení z našeho 
repertoáru dle 
vlastního výbě-
ru,“ představuje 
Jakub Tichý no-
vou předplati-
telskou skupinu, 
která dostala 
přiléhavý název 
Srdcovky. 

Bezruči představují novou  
sezonu a jsou Zpátky ve hře

Kultovka Mechanický pomeranč, adaptace 
slavného Formanova filmu Lásky jedné pla-
vovlásky nebo inscenace Špinarka o známé 
ostravské rodačce – Divadlo Petra Bezru-
če představilo novou sezonu Zpátky ve hře 
2020/21. Motto sezony odkazuje ke krizi, 
která výrazně postihla nejen kulturní sektor 
a optimisticky naznačuje, že Bezruči se urči-
tě nevzdávají a jejich diváci se mají v násle-
dující sezoně rozhodně na co těšit. 

Po nucené pauze, která zastavila zkoušení 
inscenace Mechanický pomeranč těsně před 
premiérou, se divadelníci na konci května vra-
cejí do divadla a intenzivně zkoušejí a připra-
vují novou sezonu, ve které divadlo uvede pět 
nových titulů. O dlouho očekávanou divadelní 
adaptaci Mechanického pomeranče tak ostrav-
-ští diváci nepřijdou, premiéra legendárního 
díla Anthonyho Burgesse, která měla původně 
proběhnout koncem března, se uskuteční v září 
2020. V dramatizaci Lenky Havlíkové a režii 
Terezy Říhové se v hlavní roli Alexe představí 
Jakub Burýšek. 

Druhou premiérou sezony bude originální 
adaptace slavného filmu Miloše Formana Lás-
ky jedné plavovlásky, která je naplánována na 
začátek listopadu 2020. Diváci se mohou těšit 

na živou kapelu a hity, které jen tak nevyže-
nou z hlavy. Na počátku roku 2021 pak soubor 
představí dramatizaci románu Iana McEwana 
Skořápka, kterou uvede v unikátní koprodukci 
s uměleckou skupinou Spitfire Company. Umě-
lecký tandem Miřenka Čechová a Petr Boháč 
se řadí mezi nejvýraznější osobnosti českého 
pohybového divadla. Román Fjodora Michajlo-
viče Dostojevského Bratři Karamazovi patří 
k vrcholným dílům světové románové tvorby. 
Nesmrtelný příběh o otcovražedném hledá-
ní pravdy ožije u Bezručů v režii Jana Holce 
v březnu 2021. Závěr sezony pak bude patřit 
autorské inscenaci o zpěvačce Věře Špinaro-
vé v režii Tomáše Dianišky. Ten je u Bezručů 
podepsán pod kritikou i diváky oceňovaným 
hitem Transky, body, vteřiny. Ve své nové hře 
nazvané Špinarka se zaměří na pozoruhodný 
osud této známé ostravské rodačky. Intimní 
portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, 
odvaze a nezapomenutelné přítomnosti oprav-
dové lásky bude mít premiéru v květnu 2021. 

Zatímco Mechanický pomeranč se Bezručům 
podařilo přesunout do příští sezony, poslední 
plánovanou premiéru Bikini blues v režii Jan-
ky Ryšánek Schmiedtové už nemohli ani začít 
zkoušet, a byli ji nuceni vzhledem k nastalé si-
tuaci zrušit. 
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Moravskoslezský kraj fotoaparátem Libora Sváčka

Hudební festival bude mít 29 koncertů 

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE

Vědecká knihovna nabízí 
on-line vzdělávání 

Nebaví vás vzdělávací kurzy ve větším kolek-
tivu? Právě pro vás má Moravskoslezská vědec-
ká knihovna v Ostravě speciální nabídku. Na 
svých webových stránkách www.svkos.cz zpří-
stupňuje již od poloviny dubna výukové mate-
riály na Moodlu. Vysokoškolákům zde nabízí 
kurz Napíšu diplomku, středoškolákům Píšu 
maturitní/seminární práci. Dále jsou v na-
bídce kurzy MS Word pro začátečníky, MS 
Excel pro začátečníky, jiný provede zájemce 
tvorbou prezentace v programu MS Power- 
Point. Pokud si chcete vytvořit zajímavý letá-
ček, plakát či pozvánku, nastudujte si kurz pro 
práci s grafickým nástrojem Canva. A pokud 
již nemáte školní věk, ale rádi byste si zopa-
kovali angličtinu, můžete využít kurz Základní 
anglické fráze. Najdete zde také volně dostup-
nou knihu Trénujeme mozek s knihovnou, 
která je plná cvičení a technik pro trénování 
myšlení. Pokud se právě nemůžete vzdělávat 
v knihovně, přijde vědecká knihovna za vámi.

Letošní ročník shakespearovských 
slavností bude jiný  

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava za-
hájí předprodej vstupenek ve středu 3. červ-
na v 10 hod. Vstupenky bude možné zakoupit 
na stránkách festivalu www.shakespearova.
cz a nově v síti Ticketmaster. Festival se le-
tos uskuteční od 24. července do 12. srpna. 
„Letošní ročník bude jiný. Možná dobrodruž-
nější, ale jistě hodně zábavný. Přestože bylo 
nutné program zkrátit, diváci o svá oblíbe-
ná představení nepřijdou. Vstupenky začneme 
prodávat do hledišť se sníženým počtem míst. 
A prodej budeme následně přizpůsobovat aktu-
ální situaci. V případě, že bychom byli nuceni 
akci zastavit a nehrát, vstupné divákům vrátí-
me. S vděkem přijímáme potřebný klid a jistotu, 
kterou nám v našem počínání dodávají partneři 
festivalu,“ říkají k současné situaci pořadatelé. 
Pestrý program festivalu bude 24. července zahá-
jen Zimní pohádkou tradičně na Slezskoostrav-
ském hradě. Nově se diváci mohou těšit na Ham- 
leta v produkci pražských kolegů, a po dlouhé 
době se také vrací velmi oblíbená komedie Veselé 
paničky windsorské s Bolkem Polívkou. Napo-
sledy uvedeme populární Komedii omylů a tečku 
za letošním festivalem udělá hit minulého roku – 
komedie Zkrocení zlé ženy. Na odloženou premi-
éru Bouře se diváci mohou těšit již v příštím roce.

Dechberoucí záběry známých i neznámých 
míst našeho regionu můžete po celý červen spa-
třit v Moravskoslezské vědecké knihovně v Os-
travě. Výstava fenomenálního fotografa Libora 
Sváčka je představena na 13 velkoformátových 
panelech a umístěna ve vestibulu knihovny 
a v její studovně. Virtuální pozvánku je možné si 
prohlédnout také na YouTube Moravskoslezské 
vědecké knihovny a na jejím Facebooku, kde ji 
dosud vidělo téměř tisíc virtuálních návštěvní-
ků. Z důvodu velkého zájmu byla výstava pro-
dloužena a můžete ji navštívit do 30. června. 
Nenechte si ujít fotografie památek i přírody 
Moravskoslezského kraje.

Expozici doplní výstava publikací z fondu 

knihovny nazvaná Toulky regionem, která přiná-
ší množství tipů na výlety pro každého. Potěší 
a inspiruje, i když nemáte zrovna „toulavé“ boty.

Tradičně velkolepou hudební přehlídku na-
bídne ve dnech 3.–28. září 2020 již 17. ročník 
Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). 
Festival bude letos realizovat 29 koncertů v kos-
telích celého Moravskoslezského kraje, z toho 
4 z nich rozbuší srdce Ostravy. V katedrále 
Božského Spasitele již tradičně tento hudební 
maraton zahájí monumentálním dílem – letos 
v rámci oslav 250. výročí narození klasicistního 
mistra Ludwiga van Beethovena jeho oratoriem 
Kristus na hoře Olivetské. Strhující duchovní 
příběh rozezní ve čtvrtek 3. září od 19 hodin 
přední čeští pěvci Kateřina Kněžíková, Ri-
chard Samek a Martin Gurbaľ spolu s Čes-

kým filharmonickým sborem Brno za dopro-
vodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

Letos se SHF v rámci nové spolupráce tří hu-
debních festivalů (Concentus Moraviae a MHF 
Lípa Musica) rozhodl pod mottem „Spojeni hud-
bou“ plně podpořit právě české umělce a sou-
bory. Dva z top interpretů vystoupí i v centru 
– konkrétně celosvětově žádaná sopranistka 
Martina Janková (rodačka z Orlové žijící ve 
Švýcarsku) a fenomenální íránsko-americký 
cembalista Mahan Esfahani, který se naopak 
rozhodl natrvalo usadit v Česku. Jejich recitá-
ly zazní v kostele sv. Václava 12. září (Martina 
Janková; 19 hodin) a 22. září (Cembalový reci-
tál Mahana Esfahaniho; 18 hodin).

Pestrý program celého festivalu nenabídne 
pouze koncerty klasické hudby, ale také alter-
nativní projekty Beaty Hlavenkové či populár-
ního herce a moderátora Marka Ebena. Při-
praveno je také promítání filmů v Minikinu či 
oblíbené besedy s umělci. Letošní ročník bude 
tradičně uzavřen na svátek sv. Václava, a to nej-
slavnější Beethovenovou mší – Missou Solem-
nis (28. září od 19 hodin v katedrále Božského 
Spasitele). Více na www.shf.cz.

17. ROČNÍK
03 – 28/09/2020

Špičkoví
interpreti

v unikátních projektech
i v těch nejmenších obcích 
moravskoslezského regionu

29 KONCERTŮ
BESEDY / FILMY

Koncert
v kostele je

zážitek

www.shf.cz

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA 
28. října 124, 702 00 Ostrava, tel. č.: +420 597 489 466, 
e-mail: janacekpoint@jfo.cz, www.jfo.cz

4. 6. v 19 hod. Live stream z JFO na Facebooku JFO  
(i pro posluchače v sále), DKMO 
11. 6. v 19 hod. Live stream z JFO   
(i pro posluchače v sále), DKMO 
10. 9. v 19 hod. Zahajovací koncert sezony 2020/2021, DKMO
Veškeré informace o předplatném, prodeji vstupenek a slevách 
získáte na tel.: 597 489 466 nebo na e-mailu: janacekpoint@jfo.cz

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, POBOČKA PŘÍVOZ 
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz, 
Tel. č.: 599 522 114, 599 522 104, 
E-mail: privoz@kmo.cz; privoz.detske@kmo.cz

oddělení pro dospělé 
pondělí 8–15 úterý  8–15
středa zavřeno čtvrtek 8–17
pátek 8–15
oddělení pro děti a mládež
pondělí 8–12 13–15

úterý  zavřeno
středa zavřeno 
čtvrtek 8–12 13–17
pátek 8–12 13–15

Knihovny města Ostravy je otevřena od 4. května v omezeném 
režimu. Aktuální situace na webových stánkách www.kmo.cz.

NOVÁ AKROPOLIS 
28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 
Tel. č.: 596 134 980 
www.akropolis.cz

16. 6. v 19 hod. Sloupy vnitřní stability, přednáška
17. 6. ve 20 hod. úvodní přednáška kurzu filozofie a psycho-
logie Východu a Západu – Filozofie pro život, kurz zahrnuje 13 
přednášek jednou týdně, začíná 24. 6. Přihlásit se můžete e-mailem 
na ostrava@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 596 134 980
23. 6. v 19 hod. Přednáška k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského

Z hygienických důvodů a kvůli omezené kapacitě je nutná rezer-
vace míst na přednášky prostřednictvím webového formuláře na 
www.akropolis.cz/sloupy-vnitrni-stability
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Jiráskovo náměstí znovu ožívá 
tržním prodejem i kulturou

Po nucené přestávce vyvolané koronavirovou 
situací se v historickém centru Ostravy znovu 
rozběhl oblíbený stánkový prodej. Takzvaný 
Malý trh na Kuřím rynku (Jiráskově náměs-
tí) provozuje středisko Gama Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava. Ve stáncích, 
které byly posunuty tak, aby byl dodržen 2me-
trový rozestup, zájemci najdou například čerst-
vou zeleninu a ovoce od regionálních pěstitelů, 
domácí paštiky a škvarkové pomazánky, kozí 
a kravské sýry z rodinné farmy, kváskový chléb 
a svatební koláče, uzeniny či široký sortiment 
piv z malých řemeslných pivovárků a oblíbená 
vína „Rybízák“. 

Ale Jiráskovo náměstí žije nejen oblíbeným 
trhem. Za příznivého počasí se jeho prostor 16. 
a 17. června promění v divadlo pod širým ne-
bem. Ve spolupráci s městským obvodem zde 
Komorní scéna Aréna instaluje provizorní 

pódium a odehraje dvě představení Mandra-
gory, jediné a nadčasové komedie z pera rene-
sančního politika, filozofa a spisovatele Nic-
colò Machiavelliho. Představení začíná vždy ve 
20.30 hodin a vstup je zdarma.
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VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře   226,38 m²
Ahepjukova 2788/2 – prodejna 97,70 m²
A. Macka 912/4 – prodejna  48,91 m²
Na Jízdárně 2895/18 – kancelář  18,23 m²
Nádražní 615/30 – prodejna  139,14 m² 
Nádražní 1110/44 - kanceláře  162,66 m² 
Nám. Republiky 2112/2 – restaurace  216,13 m² 
Přívozská 1787/30 - restaurace  156,72 m² 
Tyršova 1703/22 - prodejna  83,96 m² 
Tyršova 1775/28 - prodejna  263,76 m² 
Výstavní 2593/1 – prodejna  149,29 m² 

VOLNÉ GARÁŽE
Sokolská 2443/42          18 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE  
A PROHLÍDKY 
W  www.nemovitostimoap.cz
T   720 966 853
E   makler@moap.ostrava.cz

Prodáváme kartotéku 
Statutární město Ostrava, městský obvod Mo-

ravská Ostrava a Přívoz, nabízí k prodeji rotační 
kartotéku Remstar Lektriever, rok výroby 1998. 
Nutná vlastní demontáž a odvoz. Možnost  pro-
hlídky zařízení po předchozí telefonické domlu-
vě na  tel. č. 599 442 823.       www.moap.cz

Příměstský tábor bude!
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz orga-

nizuje prostřednictvím Centra kultury a vzdělává-
ní a jeho střediska Gama letní příměstský tábor 
pro děti s názvem Prázdninový kolotoč aneb 
Chtěl bych být… Účastník tábora se může stát 
Sportovcem (6. 7. při hrách a  soutěžních disci-
plínách), Zoologem (7. 7. při návštěvě ostravské 
zoo s programem), Golfistou (8. 7. v zámeckém 
parku v Šilheřovicích), Historikem (9. 7. při ná-
vštěvě ostravské vyhlídkové věže a výstavy) a po-
slední den také Rekreantem (10. 7. při pétangue 
a dalších hrách). Cena 1 200 korun zahrnuje po-
jištění, oběd, pitný režim, jízdné a vstupné. Při-
hlášku lze podat do 15. června. Bližší informace 
na telefonních číslech 774 905 686, 602 525 566, 
nebo na www.ckv-ostrava.cz.

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad 

Seznam míst, kde budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny, je pouze orientační. Z důvo-
du momentálního stavu v daný den (parkující 
vozidla, stavební práce aj.) mohou být kon-
tejnery přistaveny v nejbližším možném okolí 
uvedené adresy. Velkoobjemové kontejnery 
jsou rozváženy v době od 7 do 14 hodin a od-
váženy následující den v těchto hodinách.

22. 6.  
Bachmačská 15, 30–32, Gregorova 4, Jind-

řichova 14–16, J. Lady 10–12, Křižíkova 13–
17, 16 a 8, Slavíčkova 5–7, Zborovská 14–18, 
Ženíškova 6–9, Na Desátém 25.

23. 6.
Gregorova 16, Na Spojce 2, Nádražní 109 

a 60, Ostrčilova 17, Sokolská tř. 69–71, Ver-
dunská 17–19 a 5–7, Engelmullerova 14 a 4, 
Jirská 11, Mánesova 18.

24. 6.
Mánesova 21 a 9, Mariánskohorská 17, 2 

a 3, Maroldova 4, Mánesova 2, Myslbekova 7, 
Jílová 10, 15–17 a 31, Spodní 24.

25. 6. 
Bieblova 10, 20 a 3, Gorkého 9–11, Podě-

bradova 60 a 63, Nádražní 73, Tolstého 12, E. 
F. Buriana, Na Bělidle 1 a 8, Sokolská tř. 60.

Další rozmísťování bude v červenci 2020.

INFORMUJEME

Nakupování regionálních potravin pod širým ne-
bem je čím dál oblíbenější.

Tísňové tlačítko zachraňovalo život
Své tísňové tlačítko zdravotních komplikací 

aktivovala v sobotu 9. května krátce před po-
lednem 95letá seniorka z Moravské Ostravy. 
Hlídka strážníků se okamžitě vydala na místo. 
Za dveřmi bytu seniorky pak uslyšeli její vo-
lání o pomoc. Po otevření bytu hasiči nalezli 
strážníci v kuchyni ležící seniorku,  která si 
stěžovala na silné bolesti těla. Na místo tak 
strážníci přivolali zdravotníky, kteří si senior-
ku převzali do své péče a převezli do nemoc-
nice.

Senior linka v únoru oslavila 10 let svého 
trvání. Za tuto dobu vyjížděli strážníci na zá-
kladě aktivace senior linek k více než 2300 
událostem, ve více než třech stovkách případů 
pak následně hlídky volaly na místo zdravotní-
ky. Aktuálně je na tuto linku napojeno více než 
470 domácností v Ostravě.  

Bližší informace k možnostem, dostupnosti 
a instalaci zařazení je možné získat na telefon-
ním čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 
8 do 15 hodin.   


