
V  letošním  roce  odchází  z  mateřských  škol 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
více  než  300  dětí,  které  čeká  po  prázdninách 
nástup  do  základních  škol.  Slavnostních  cere-
moniálů pasování předškoláků na školáky, které 
probíhaly  během  celého  června,  se  zúčastnili 
i  někteří  členové  vedení  centrálního  obvodu. 
Starostka Zuzana Ožanová navštívila v polovině 
června MŠ Křižíkovu, kde osobně předala od-
cházejícím dětem krásné publikace Adolfa Dud-

ka s názvem Cestovatelské pohádky. „Předško-
láci prožívají během pasování na školáky jednu 
z prvních důležitých životních událostí ve svých 
životech a já jsem ráda, že jsem u tohoto nád-
herného okamžiku mohla být. Přeji všem, ať se 
jim ve škole líbí, ale ať zároveň nezapomenou 
na úžasné zážitky, které prožili v mateřské ško-
le,“ prohlásila po slavnostním ceremoniálu sta-
rostka. Na prvňáčky bylo v této mateřské škole 
pasováno 28 dětí ze tříd Sluníčka a Berušky. 

Zastupitelé na svém zasedání 22. června 
schválili závěrečný účet našeho městského 
obvodu za rok 2019. 

Loňský rok se nesl ve znamení rekordních in-
vestic, i když se je všechny nepodařilo v daném 
období dokončit. 

Téměř  polovinu  kapitálového  rozpočtu  ve 
výši 105 milionů korun tvořily investice do zá-
kladních a mateřských škol (51 mil. Kč). Další 
významná část  investičních prostředků směřo-
vala  do  rekonstrukcí  bytových  domů  (26  mil. 

Kč). V  neposlední  řadě  byly  dokončeny  další 
dvě etapy revitalizace sídliště Fifejdy (13 mil. 
Kč).

Hospodaření skončilo s účetním ziskem
Hospodaření našeho obvodu skončilo s účet-

ním ziskem (rozdíl mezi výnosy a náklady) ve 
výši 59 096 tis. Kč. 

Rozpočtované  příjmy  dosáhly  výše  551  055 
tis. Kč, z  toho daňové příjmy byly ve výši 44 
088 tis. Kč, ostatní příjmy ve výši 156 018 tis. 
Kč,  kapitálové  příjmy  ve  výši  2  791  tis.  Kč 
a přijaté dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje a města ve výši 348 158 tis. Kč. 

Pokračování na str. 3
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Milé čtenářky, milí čtenáři, občané Morav-
ské Ostravy a Přívozu,

naše školy, školky, ale  i  ro-
diče a děti mají za sebou ná-
ročné druhé pololetí školního 
roku.  Jsem  přesvědčena,  že 
jsme  jej  společnými  silami 
zvládli  a  chci  touto  cestou 
poděkovat za práci, solidaritu 
a nasazení, které všichni pro-

jevili. Věřím, že následující školní rok už proběh-
ne v klidnějším režimu.

  Během  měsíce  června  jsem  měla  společně 
s radními našeho obvodu příležitost zúčastnit se 
pasování předškoláků na prvňáčky. Každá školka 
si připravila svůj osobitý program. Některé z dů-
vodu preventivních opatření upustily od větších 
ceremoniálů,  nicméně  i  komorní  pasování  za 
účasti učitelů mělo své kouzlo a pro budoucí prv-
ňáčky bylo významným milníkem v jejich životě. 

Většina dětí bude pokračovat ve vzdělávání na 
školách  našeho  obvodu  a  věřím,  že  se  jim  tam 
bude líbit, protože všem našim příspěvkovým or-
ganizacím  věnujeme  velkou  péči,  ať  už  formou 
investic  či  oprav.    Letos  v  květnu  jsme  zahájili 
proměnu ZŠ Gebauerova, odloučeného pracovi-
ště Ibsenova, které projde celkovou rekonstrukcí 
v hodnotě 34,5 milionu korun a bude z velké čás-
ti kryté získanými dotacemi. Jejím cílem je zlep-
šit tepelně technické vlastnosti budovy a hospo-
daření se srážkovými vodami na pozemku školy. 
Změn se však dočkají i vnitřní prostory školy, na-
příklad suterén, který by ZŠ ráda více využívala 
k výuce dětí např. v rámci výtvarné výuky, dílen 
nebo  různých  kroužků.   V  září  se  vrátí  žáci  do 
základních škol Gajdošova, Gen. Píky a Nádraž-
ní, kde  jsme vyřešili bezbariérovost, dovybavili 
třídy  novým  nábytkem,  učebními  pomůckami, 
IT technikou a zkvalitnili  jsme ve spolupráci se 
SMO také internetové připojení. 

 Základní školy se už  teď připravují na návrat 
žáků  v  září,  mateřské  školy  zahájí  prázdnino-
vý  provoz.  Pouze  MŠ  Křižíkova  zůstane  uza-
vřena z důvodu rozsáhlé opravy.   Děti se určitě 
na  začátku  nového  školního  roku  vrátí  do  ještě 
krásnějších  mateřských  i  základních  škol.  Léto 
a prázdniny si budeme užívat s Centrem kultury 
a vzdělávání, které pro vás připravilo bohatý pro-
gram v rámci akce „Léto na Masarykáči“. Těšit 
se můžete na pohybová cvičení, výtvarné dílny, 
taneční workshopy a mnoho dalších aktivit v sa-
mém srdci města. Přeji všem pohodové léto.

Alena Pataky, místostarostka

Přihlaste svůj návrh 
do participativního 
rozpočtu!                 
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Procházka parky 
v centru Ostravy 
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na Masarykáči 
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Pasování na školáky je pro děti jedním  
ze zlomových životních okamžiků

Starostka centrálního městského obvodu Zuzana Ožanová při slavnostním pasování předškoláků 
v MŠ Křižíkova.

Jak jsme hospodařili v loňském roce

Z rozpočtu městského obvodu bylo 
proinvestováno rekordních 105 mil. Kč
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Dva dřevěné mosty v Minikrajině 
na Fifejdách prošly rekonstrukcí

Z RADNICE

Mobilní rozhlas
Chcete být varování před krizovými situacemi,  jako je hrozba povodní, 
požárů, náledí, sněhových kalamit, výpadků elektrické energie, mít pře-
hled o uzavírkách a důležitých tématech obvodu? Využijte aplikaci Mo-
bilní rozhlas na stránce www.moap.mobilni rozhlas.cz, do níž je registrace 
zcela zdarma. Více informací naleznete na Facebooku obvodu.

On-line přenosy z jednání zastupitelstva  
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. Předchozí jednání za-
stupitelů jsou již zveřejněna na www.youtube.com, na kanálu centrálního 
obvodu.

Vítání občánků
Městský obvod  se pomalu vrací ke  slavnostním akcím. V  srpnu  se  tak 
uskuteční po delší odmlce nejen vítání občánků, ale vedení obvodu po-
gratuluje také seniorům, kteří oslavili 80 a více let. Vítání občánků pro 
děti narozené v uplynulých měsících, které mají  trvalý pobyt na území 
obvodu, se uskuteční v sobotu 15. srpna. Ti, kteří neobdrželi písemnou 
pozvánku, se mohou na tento termín přihlásit do 29. července  telefonic-
ky na tel. č. 599 442 812. Aby pozvánka na Vítání občánků dorazila, musí 

být schránka označena příjmením matky či otce, které je shodné s pří-
jmením dítěte. Další termíny vítání občánků, které se uspořádají ještě do 
konce roku 2020, budou 31. října a 14. listopadu.

Slavnostní akce pro seniory 
V Parníku se bude o týden později, v sobotu 22. srpna, konat slavnostní 
akce pro seniory. Jubilanti, kteří se tentokrát setkají v menších skupinách, 
budou pozváni dopisem. Akce mohou být vedením obvodu v případě šíření 
koronavirové  infekce Covid-19  zrušeny. Aktuální  infor mace naleznete na 
webových stránkách www.moap.cz nebo Facebooku našeho obvodu.

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně videozpravodajství TV Polar a TV Fa- 
bex a také Facebook! Na všech těchto informačních kanálech vás informuje-
me o aktuálním dění v našem obvodu. Název facebookové stránky je Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz a odkazy na obě regionální televize najdete 
na hlavní straně webových stránek www.moap.cz.

Zpravodaj patří do schránek 
Nenašli jste zpravodaj Centrum ve své schránce, nebo naopak jste ho za-
hlédli položený na místě, kde nepatří? Informujte nás o tom, ať vše mů-
žeme napravit. A to prostřednictvím e-mailu tiskove@moap.ostrava.cz.

RADNICE INFORMUJE

Indiánské městečko je unikátním uměleckým 
dílem.

PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

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

Ahepjukova slepá část od ulice Novinářské 20. 6. – 17. 10  Městský obvod MOaP úplná rekonstrukce vozovky a chodníků

Chelčického,  1. 7. – 29. 8. SMP – Služby, s.r.o. částečná /úplná rekonstrukce plynovodu
S. K. Neumanna,    
Mlýnská, Milíčova 
a Dvořákova

Cihelní Mariánskohorská – kruhový objezd 20. 7. – 30. 9. Ostravské komunikace a.s. částečná /úplná souvislá údržba 
 od ulice Hornopolní

Janáčkova v křižovatce s ulicí Porážkovou 7. 7. – 17. 7. Veolia a.s. úplná rekonstrukce teplovodu

Hlučínská I/56 v oblasti křižovatky s ul. Slovenskou červenec–srpen DPO, a.s. částečná/úplná revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská 

Indiánské  městečko,  jak  je  Minikrajina  také 
nazývána, vznikalo v etapách od roku 1977 do 
roku  1985,  tedy  dlouhých  osm  let.  Na  ploše 
skoro 1,5 hektaru zde vyrostl  areál,  jímž měla 
v  létě  protékat  i  říčka.  Unikátní  přírodní  areál 
uprostřed sídliště ukrývá pískoviště, přístřešky, 
bunkry,  jeskyně, mosty, kolotoč, místo k pose-
zení i malý amfiteátr. Minikrajina je autorským 
dílem významného českého výtvarníka a vyso-
koškolského pedagoga Kurta Gebauera. 

V  letošním  roce  investoval  městský  obvod 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz  zhruba  400  tisíc 
korun  do  opravy  dvou  mostních  konstruk-
cí. „Areál je v provozu dlouhých 35 let a obě 
mostní konstrukce již byly doslova v havarij-
ním stavu,“  vysvětluje  důvody  této  investice  
místostarosta Rostislav Řeha. „Na čas jsme je 
museli dokonce uzavřít. V současné době jsou 
již oba dřevěné mosty opravené a znovu na 
svých místech.“ Aby indiánská podoba zůstala 
zachována, oslovilo vedení obvodu v souvislos-
ti s opravou samotného autora Kurta Gebauera. 
„Potěšilo mě, že se mohu podílet na rekonstruk-
ci tohoto díla. Realizací jsem pověřil kolegu 
architekta Václavíka, který, byť sám má dost 

práce, nabídku přijal,“  doplňuje  autor,  který 
před více než pětatřiceti lety tvořil tento prostor 
takřka svépomocí. „Musel jsem si poradit. Po-
máhali mi známí, studenti i architekti. Byla to 
krásná spolupráce,“ vzpomíná. 

Centrální městský obvod do budoucna plánuje 
tuto přírodní plochu sloužící k odpočinku, hrám 
i piknikům, ještě více zvelebit. 

„Rádi bychom postupně zrestaurovali a opra-
vili celý areál, aby ještě dlouhou dobu plnil svůj 
účel. Na tyto opravy zatím peníze hledáme,“ 
dodává místostarosta. 

-hal-

Opravujeme  
komunikace

Již  od  roku  2011  používají  Technické  služ-
by  Moravská  Ostrava  a  Přívoz  k  opravě  vo-
zovek  a  chodníků  zařízení  Silkot. V  loňském 
roce byl tento stroj z důvodu dopravní nehody 
mimo provoz a musel být u výrobce v Humpol-
ci opraven. Letos však  již od května postupně 
opravuje nejrůznější výtluky a jiné praskliny ve 
vozovkách nebo chodnících. 

„Silkot používáme u všech asfaltových povr-
chů. Během jedné směny je dvou- až tříčlenná 
zaškolená posádka schopna jeho prostřednic-
tvím opravit 60 až 80 metrů čtverečních komuni-
kace,“ popisuje výhody stroje Silkot na opravu 
komunikací  Petr  Smoleň,  ředitel  Technických 
služeb Moravská Ostrava a Přívoz, a pokraču-
je: „Výhodou jsou i jeho nízké náklady, rych-
lost opravy i nižší hlučnost. Stroj využívá jako 
ohřívací médium LPG – propanbutanový plyn 
–, k pohonu elektřinu a k pokládce asfaltobe-
ton, ne recyklát. Je tudíž plně soběstačnou va-
riantou pro údržbu asfaltových vozovek, a to 
i v zimě. Má vlastní nahřívací kobky, v nichž 
je schopen udržet teplotu asfaltobetonu na 190 
stupních Celsia po celý den.“ 

-hal-
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Pokračování ze str. 1
Celkové rozpočtované výdaje byly ve výši 

540 560  tis. Kč, z  toho činily běžné výdaje 
435 579  tis. Kč a 104 981  tis. Kč kapitálo-
vé  výdaje.  Největší  podíl  na  nich  měly  vý-
daje na provoz, údržbu a správu majetku. Na 
provoz  mateřských  a  základních  škol  měst-
ský obvod za rok 2019 vynaložil 60 381 tis. 
Kč, příspěvkové organizaci Centrum kultury 
a  vzdělávání  Moravská  Ostrava  poskytl  ne-
investiční  příspěvek  16  095  tis.  Kč  a  Tech-
nickým službám Moravská Ostrava a Přívoz 
91 068 tis. Kč.

Úvěr na budovu radnice z roku 2015 
 – investice, která generuje  
místo zisku náklady
Městský  obvod  čerpal  v  prosinci  2015  úvěr 

u Komerční banky, a.s., ve výši 55 mil. Kč na 
koupi budovy radnice s dobou splatnosti 20 let. 
Čtvrtletně obvod splácí 687 500 Kč. Ke konci 
roku 2019 činil zůstatek úvěru 44 mil. Kč.

Volné prostředky si obvod  
ponechá v rezervě
Stav  finančních  prostředků  městského  ob-

vodu k 31. 12. 2019 byl 136 349  tis. Kč. Fi-
nančním  vypořádáním  vůči  státnímu  rozpoč-
tu  a  městu  Ostrava  se  snížil  o  44  tis.  Kč  na 
136 305 tis. Kč. 

Ze  zůstatku  této  částky  bylo  zapojeno  do 
schváleného  rozpočtu  na  rok  2020  celkem  88 
071 tis. Kč, volné prostředky k použití v letoš-
ním roce činí 48 234 tis. Kč. Obvod si je zatím 
ponechá v rezervě k případnému pokrytí nega-
tivních dopadů epidemie COVID-19.  

Pohledávky opět zaznamenaly  
klesající trend
Důležitým ukazatelem hospodaření  je  i výše 

pohledávek. Městský obvod evidoval ke konci 
roku 2019 pohledávky v celkové výši 136 489 
tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 jsme zazna-
menali pokles pohledávek o 2 334 tis. Kč. Ten-

to trend je pozitivně ovlivněn zejména snižová-
ním dluhů z pronájmu bytů.  

Valentina Vaňková, místostarostka

Jak jsme hospodařili v loňském roce
Z RADNICE

daňové příjmy 44 088 přijaté dotace 348 158
příjmy z vl. činnosti 156 018 běžné výdaje 435 579
kapitálové příjmy  2 791 kapitálové výdaje  104 981   (tis. Kč)

Příjmy a výdaje za rok 2019 v tis. Kč Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím  
za rok 2019 ve výši 167,5 mil. Kč dle typu organizace

TSMOaP 91 068
školy 60 381
CKV 16 095
celkem 167 544
 (tis. Kč)

Příjmy v mil. Kč Výdaje v mil. Kč

 celkem 551,06 běžné 435,58 kapitálové (Investice) 104,98

19,37 110,75 Investiční dotace poskytnuté 4,69

Dotace ze SMO 233,56 16,80 50,93

Ostatní dotace 52,44 46,4 Silnice a ostatní komunikace 6,54

Příjmy z hazardu 42,79 Účelové dotace poskytnuté 2,34 Bytové a nebytové hospodářství 25,82

Daň z nemovitostí 36,16 78,18 Ostatní investice 17,01

140,75 Ostatní běžné výdaje 181,10

Místní a správní poplatky 7,72

Ostatní příjmy 20,73

Splátka úvěru -2,46

Příspěvek na výkon státní správy 
(stavební úřad, matrika atd.)

Místní správa (ODPA 6171 - 
nákladové položky- mimo investic)

Silnice a ostatní pozemní 
komunikace (oprava a údržba - 
mimo investic)

Investice do mateřských a 
základních škol

Školství (příspěvky na provoz MŠ a 
ZŠ)

Údržba a správa majetku (správa 
bytů, nebytů, ostatní majetek)

Nájemné a jiné hospodaření s 
majetkem



4 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Chcete vylepšit své okolí? Máte nápad?  
Skvělé, my máme milion!

Nosíte už dlouho v hlavě nápad, jak zvele-
bit centrální obvod? Víte, co zde lidem chybí, 
nebo byste jen rádi vylepšili veřejný prostor 
v našem obvodu? Chcete něco vymyslet i pro 
ostatní a nevíte, jak na to? V tom případě 
jsou tyto řádky určeny právě vám. 

Kreativitě se meze nekladou
Nebojte se, nemusíte být v dané oblasti odbor-

níkem, sami přece nejlépe víte, co nám schází 
a náš obvod by vylepšilo. Možností je spousta. 
Pro  příklady  přínosných  projektů  nemusíme 
chodit daleko.  Již několik  let  se podílejí  třeba 
občané Ostravy-Jihu svými nápady na vylepše-
ní  okolí. Vymysleli,  navrhli  a  získali  podporu 
například pro opravu kapličky sv. Josefa v Ja-
vůrkově ulici. Na sošky Panny Marie a sv. Jose-
fa se dokonce obyvatelé složili sami.

Nebo  co  takhle  vybudovat  kuličkovou  drá-
hu, stezku pro bosé nohy, horolezeckou stěnu, 
ovocný sad, altánek jako tančírnu, nebo pracov-
nu v parku? To vše už se povedlo jinde, tak proč 
nevymyslet něco zajímavého i u nás?

Participativní rozpočet ale není jen o no-
vých dětských hřištích, komunitních za-
hrádkách, lavičkách v parku nebo obecně 
o investičních akcích.  Prostor  dostávají  také 
neinvestiční,  tzv.  měkké  projekty,  při  kterých 
nedochází k pořizování, budování nebo rekon-
strukcím na majetku městského obvodu. Může 
se jednat o uspořádání sousedské slavnosti, re-
alizaci informační kampaně, osvětové besedy 
nebo vzdělávací akce, třeba i pořádání lekcí 
tance pro veřejnost. 

Připravit návrh projektu není nic náročného
V  první  řadě  získejte  podporu  minimálně  15 

osob  ze  svého  okolí,  které  s  vaším  nápadem 
souhlasí  a  jsou  ochotni  se  pod  něj  podepsat. 
A  pak  už  jen  vlastními  slovy  popište  projekt 
a  nezapomeňte  na  jeho  přínos  veřejnosti. Vše 

vyplňte elektronicky přímo na stránkách www.
nasobvod.cz, případně kontaktujte koordinátora.

Co nesmí chybět:
 Název projektu  – pod  tímto názvem bude 
projekt celou dobu propagován a následně i re-
alizován.
 Popis projektu – nejdůležitější část, snažte 
se popsat vše, co se k vašemu nápadu váže a co je 
jeho obsahem. Nezapomeňte, že úvodní krátká 
anotace projektu slouží také k jeho představení 
veřejnosti, která o něm následně bude hlasovat.  
 Místo realizace  –   co nejpřesněji popište 
místo,  kde  má  být  projekt  realizován.  Pokud  
zvládnete  připojit  i  mapu  s  označením  
místa, bude to fajn.
 Kolik to bude stát – sestavte odhadovaný roz-
počet vašeho navrhovaného projektu. Nepožadu-
jeme po vás odborný položkový rozpočet, stačí, 
když nám vaše nacenění vypracujete s pomocí 

internetu  a vyplníte ho do připravené  tabulky. 
 Fotodokumentace  –  pořiďte  pár  fotografií 
současného stavu a klidně nám nakreslete vaši 
představu stavu budoucího.

Ve  stručnosti  připomínáme,  že  schválený  fi-
nální  seznam  projektů  k  veřejnému  hlasování 
bude  zveřejněn  na  podzim,  kdy  také  proběh-
nou  veřejné prezentace jednotlivých pro-
jektů osobně jejich autory.  Bezprostředně 
bude následovat možnost fyzického veřejného 
hlasování  přímo  na  místě  projednávání.  Poté 
se  bude  moci  hlasovat  již  pouze  elektronicky 
prostřednictvím platformy Mobilního rozhlasu 
na  www.nasobvod.cz.  Každý  se  může  zapojit 
do obou forem hlasování. Slavnostní vyhlášení 
nejúspěšnějších  projektů  se  uskuteční  v  listo-
padu. 

Nevíte si rady? Kontaktujte koordinátora 
Jana Horáka nasobvod@moap.ostrava.cz! 

V rámci přípravy participativního rozpoč-
tu jsme mimo jiné rozjeli také spolupráci 
s Impact Hub Ostrava, který nabízí zajímavé 
možnosti... 

Pokud tedy máte nápad, chcete podnikat, roz-
víjet nové podněty nebo jen hledáte něco inspi-
rativního, zastavte se na Sokolské třídě 24. Im-
pact Hub Ostrava je  tím správným místem pro 
setkávání,  rozvoj  nápadů  a  podnikání.  Najdete 
tady kanceláře, zasedačky, prostory k pronájmu 
i coworking neboli sdílené zázemí.

Toto ostravské centrum napojené na globální 

síť více než 100 dalších Impact Hubů po celém 
světě  má  jasný  cíl:  být  platformou  pro  propo-
jování,  inovace  a  pozitivní  změnu.  Proto  jim 
je  velmi  blízká  idea  participativního  rozpočtu. 
Prvním  pěti  navrhovatelům,  kteří  si  s  koordi-
nátorem  Honzou  Horákem  domluví  oficiální 
konzultaci  svého  projektového  záměru,  a  také 
prvních  pět  lidí,  kteří  návrh  projektu  oficiálně 
podají  (nemůže  se  jednat  o  stejné  osoby),  se 
mohou těšit na tzv. Project Pass. Balíček člen-
ství,  skládající  se  z  jednoho  měsíčního  tarifu 
a  10  jednorázových vstupů,  umožní  navrhova-

teli a jeho kolegům nebo hostům zažít sdílenou 
spolupráci  a  zdejší  tvůrčí  atmosféru na vlastní 
kůži. Komunitní manažerka může pomoci s vy-
plněním  žádosti.  Členové  okolo  mohou  podat 
bezprostřední zpětnou vazbu na nápad, a pokud 
někdo  bude  potřebovat,  v  rámci  komunity  se 
rychle propojí třeba s právníky, finančníky, de-
signéry nebo stavaři pro oborovou konzultaci. 

Impact Hub má všechno, co potřebujete pro 
práci: dobré kafe, kvalitní internet, pohodlný 
nábytek, a hlavně know-how.  Celá  česká  síť 
Impact Hub spojuje na 1700 profesionálů. 

Koncem června se pod vedením místostarosty Rostislava Řehy (na fotografii v čele stolu) uskutečnil 
na radnici obvodu seminář s názvem Jak na projekt v participativním rozpočtu?

Návrhy podávejte  
do 21. července!

Sepište svůj projekt v kreativním a tvůrčím prostředí
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Od 1. ledna 2016 mohou senioři našeho měst-
ského obvodu využívat pro své cesty po Ostravě 
službu Senior Express. Moravská Ostrava a Pří-
voz byla druhým ostravským obvodem (po Ma-
riánských Horách a Hulvákách), který zvýhod-
něnou dopravu před více než čtyřmi lety zavedl.

 
Za dobu své existence se Senior Express stal 

velmi  oblíbeným  a  počet  jeho  uživatelů  stále 
roste.  „Náš automobil, který je pro dopravu 
seniorů určen, jen v loňském roce uskutečnil 
v průměru 140 jízd měsíčně,“  říká  místosta-
rostka Alena Pataky. „Provozování této služby 
je plně v režii naší radnice, nevyužíváme pro ni 
žádnou externí firmu,“ dodává. 

S doprovodem ano, s pejskem ne
O přistavení automobilu na dohodnuté místo 

může požádat každý senior či seniorka ve věku 
nad 70  let s  trvalým bydlištěm v našem měst-
ském obvodu nebo osoba se zdravotním posti-
žením.  Službu si musí objednat v dostatečném 
předstihu,  nejdříve  však  4  týdny  předem,  nej-
později den předem. Za jednu jízdu tam a zpět 
včetně čekací doby do 15 minut senior zaplatí 
pouze 20 korun, cestuje-li v rámci našeho ob-
vodu,  mimo  obvod  je  to  40  korun.  U  čekací 
doby delší než 15 minut jsou ceny dvojnásobné 
– 20 a 40 korun samostatně za  jízdu  tam a za 
jízdu zpět domů. Zbylé náklady na cestu hradí 
radnice. Seniora či  seniorku může za stejných 
finančních  podmínek  doprovázet  1  osoba,  do-
provod držitele průkazu ZTP a ZTP/P je zdar-
ma. Pejska či jiného domácího mazlíčka je však 
nezbytné nechat doma.

 
Po celé Ostravě až třikrát měsíčně 
 „Devadesát pět procent klientů využívá Se-

nior Express na cestu k lékaři,“ říká  Alena 
Antoszyková,  vedoucí  odboru  sociálních  věcí 
MOaP. Dopravu si lze ale také objednat pro ná-
vštěvu našeho úřadu a dalších institucí, jako je 

úřad práce, správa sociálního zabezpečení, poš-
ta, banky atd., senioři se mohou svézt do/z do-
movů pro seniory a domů s pečovatelskou služ-
bou či na ústřední hřbitov. Jeden klient si může 
objednat maximálně 3 jízdy za měsíc, přičemž 
jízda  tam i zpět se bez ohledu na čekací dobu 
považuje za jednu jízdu.

 
Neplést se sanitkou! 
Odbor sociálních věcí vede každý měsíc sta-

tistiku uskutečněných jízd a vyhodnocuje  také 
připomínky  občanů.  Zájem  o  službu  je  velký 
a  jsou  dny,  v  nichž  je  obtížné  všem  požadav-
kům  na  cestování  Senior  Expressem  vyho-
vět. „I touto cestou bychom chtěli požádat naše 
klienty, aby v případě, že objednanou cestu Se-
nior Expressem nemohou z jakýchkoliv důvodů 
uskutečnit, nezapomínali zrušení telefonicky 
nahlásit koordinátorovi,“  říká Alena Antoszy-
ková. „Stává se, že řidič přijíždí na určené mís-
to a nikdo tam nedorazí. Je pak škoda, že Senior 
Express nemohl využít jiný zájemce,“ pokraču-

je. „Zároveň bychom chtěli apelovat na vzájem-
nou ohleduplnost – když dojdu na místo smlu-
veného odjezdu později, jen stěží  je schopen 
řidič zachovat časový harmonogram a další 
zájemci pak nemusí přijet na požadované místo 
včas,“ vysvětluje Antoszyková. Místostarostka 
Alena  Pataky  doplňuje:  „Dále bychom našim 
seniorům rádi připomněli, že Senior Express 
nenahrazuje převoz sanitkou či záchrannou 
službu – v případě takového požadavku se se-
nioři musí obrátit na ošetřujícího lékaře, kte-
rý vypíše poukaz na převozovou službu sanit-
kou.“ Mohou využít  například  služeb  Sanitky  
596 618 853 nebo Sanitky Petra 596 136 772, 
606 710 117.

O  tom, že  řada seniorů se cítí v našem „Ex-
pressu“ příjemně, svědčí i skutečnost, že řidiči 
se stávají jejich důvěrníky. Během jízd jsou pak 
často  svědky  vzpomínek,  které  jejich  klienti 
prožili v průběhu celého života. 

K lékaři či na úřad Senior Expressem

Objednávky přijímáme na čísle 

720 735 361 
v pracovních dnech od 8 do 11.30 hod.
Senior Express je v provozu (s výjimkou 
státem uznávaných svátků)

Pondělí a středa:  
6.30 – 11.00, 11.30 – 15.00

Úterý a čtvrtek:     
6.30 – 11.00, 11.30 – 13.00

Dezinfekce vozidla je zajištěna na-
notechnologií  a v automobilu jsou 
k dispozici dezinfekční prostředky, 
i ochranné prostředky pro naléhavý 
případ. Řidič však až do odvolání ne-
bude poskytovat klientům pomoc při 
nastupování a vystupování z vozidla, 
ani doprovod. Mezi řidičem a cestu-
jícím je nainstalováno plexisklo. 

V našem obvodu funguje nová zubní pohotovost 
Pacienti s bolavými zuby nejen z našeho ob-

vodu najdou večer, o víkendech a o  svátcích 
pomoc  na  jiném  místě  než  dříve.  Lékařskou 
zubní  pohotovostní  službu  pro  celou  Ostra-
vu  totiž  už  od  1.  června  zajišťuje  společnost 
AJNA dental clinic, a to ve svých prostorách 
v centru města.

„Návštěva zubní pohotovosti není situace, 
kterou bychom aktivně toužili zažít. Nás ale 
například uprostřed noci pořádně rozbolí 
zuby, není čas na hrdinství a cesta do zubař-
ského křesla je prostě nevyhnutelná. Tuto po-
hotovostní službu občanům od začátku červ-
na poskytuje nová ambulance přímo v centru 
města Ostravy. Z výběrového řízení vyšla ví-
tězně AJNA dental clinic a já věřím, že s tímto 
výběrem budou lidé spokojení,“ řekl hejtman 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.  

Doposud  tuto  zdravotní  službu  zajišťovala 
Městská  nemocnice  Ostrava. „Jsem ráda, že 
zubní pohotovost zůstala v našem městském 
obvodu a naši občané tak budou mít v případě 
akutních potíží s bolavými zuby do ordinace 
blízko,“ dodává starostka Zuzana Ožanová.

Na zubní pohotovost v Ostravě vyčlení Mo-
ravskoslezský kraj ze svého rozpočtu na dobu 
trvání smlouvy s AJNA dental clinic do konce 
roku 2022 celkem 9 milionů korun bez DPH.

Ordinační hodiny nového provozovatele zů-
stávají ve stejném rozsahu. Ve všední dny zub-
ní pohotovost funguje od večerních 18 hodin 
do 6 hodin ráno, o víkendech a o svátcích jsou 
zubaři k dispozici nepřetržitě. Do 31. července 
sídlí zubní pohotovost v objektu v ulici Podě-
bradova 2738/16, poté se přestěhuje do samo-
statných prostor LPS na Jurečkově ulici.
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KOUZLO OKAMŽIKU NOVINKY V ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBĚ

Městský  obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz 
získal dotaci pro projekt Společenská místnost 
a vybavení odlehčovací  služby Gajdošova 39. 
Díky  tomu  zde  bude  rekonstruována  místnost 
střediska osobní hygieny na společenskou míst-
nost a odlehčovací služba získá i pět kusů po-
třebných závěsných zařízení. 

„Odlehčovací službě Gajdošova 39 spole-
čenská místnost neboli prostor, kde by se mohli 
klienti společně scházet a trávit volný čas, hrát 
různé hry, sledovat televizi, opravdu chybí. 
Nová místnost bude využívána také při příjmu 
nových klientů nebo jako návštěvní místnost, 
kde budou mít klienti a jejich návštěvy sou-
kromí. Jsme rádi, že se zde podaří vybudovat 
prostor, který klientům v průběhu pobytu po-
může k navázání nových sociálních kontaktů,“ 
vysvětluje důležitost tohoto projektu místosta-
rostka Alena Pataky.

Poskytovatelem  dotace  je  Moravskoslezský 
kraj,  konkrétně  dotační  „Program  na  podporu 
zvýšení  kvality  sociálních  služeb  poskytova-
ných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“.

Všimli  jste  si,  že  v  Komenského  sadech 
zmizela  busta J. A. Komenského?  Z  fo-
tografie  je  však  patrné,  že  nejde  o  krádež. 
Busta byla počátkem června odvezena k re-
staurátorovi  k  očištění  a  renovaci.  A  očis-
tou  prošel  v  červnu  také  Morový marián-
ský sloup na Masarykově náměstí z roku 

1702. Při odstraňování mechu, řas a nečistot, 
zejména zbytků vosku, používali pracovníci 
technických služeb hlavně studenou i teplou 
vodu  pod  tlakem.  Bohužel,  na  lepidlo,  kte-
rým někdo přilepil vázy na květiny přímo na 
pískovcovou balustrádu, pouze voda nestači-
la.

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Kdo je tady mluvčí?
V minulém čísle byla představena nová tisková 
mluvčí našeho obvodu. Uvědomil jsem si, že za 
rok a půl působení současného vedení radnice 
MOaP  je  ve  funkci  již  pátý  mluvčí.  Takovou 
fluktuaci  mluvčích  jsem  na  našem  úřadě  ještě 
nezažil a kladu si otázku, čím to je?

Předpokládám, že každý uchazeč o tuto pozici 
dobře ví, co obnáší a jaké na něj budou klade-
ny nároky. Zároveň prošel výběrovým řízením 
a byl vybrán  jako vítězný kandidát, který  spl-
ňuje nejlépe všechny nadefinované parametry.

Ale co přijde pak? Klade na něj vedení obvo-
du v čele s paní starostkou příliš vysoké nároky 
a mluvčí se hroutí a dává výpověď? Nebo není 
vedení  spokojeno  s  jeho  vystupováním  a  roz-
loučí se s ním ze své strany? Ani  jedno se mi 
nezdá  takto  opakovaně  normální  a  vedení  ob-
vodu by mělo být náročné především samo na 
sebe.

Každopádně  pokud  to  půjde  tímto  tempem 
dál, vystřídá se na našem úřadě za funkční ob-
dobí  současné paní  starostky a  spol. odhadem 
až  12  tiskových  mluvčích.  Nebo  se  současná 
mluvčí úřadu konečně uchytí? Nechme se pře-
kvapit.

Robert Adámek,  
zastupitel za hnutí Ostravak

Radnice naruby – 50 milionů pro vedení
Vedení našeho obvodu, koalice Pirátů, ODS 

a ANO, se rozhodlo, že si požádá o půjčku. 
Chce si půjčit 50 mil. Kč. Proč nemá součas-
né vedení peníze na investice? Je nutné při-
pomenout  pár  čísel.  Současná  koalice  si  po 
zvolení vytvořila další placenou funkci mís-
tostarosty pro Piráty. To je několik milionů za 
volební období navíc. Je zde v poslední době 
i  velký  nárůst  personálních  nákladů  úřadu. 
V roce 2018 byly osobní náklady úřadu 123 
mil.  Kč  (zdroj,  závěrečný  účet).  Jen  o  dva 
roky později vzrostl  rozpočet na osobní vý-
daje na 129 mil. Kč za rok 2020. Nedivme se, 
že chybí finance na investice. Zajímavé jsou 
i  parametry  plánované  půjčky. V  roce  2021 
bude  splátka  1  mil.  Kč  a  v  roce  2022,  kdy 
budou volby a přijde doufám lepší vedení ob-
vodu, už 3,5 mil. Kč a další roky dále 3,5 mil. 
Kč až do roku 2035. Takže půjčíme si, utra-
tíme, splatíme 1 milion a zbytek zaplatí ti, co 
přijdou po nás. Voličům Pirátů, ODS a ANO 
to zřejmě nevadí a my ostatní musíme vydr-
žet a pak to i zaplatit. Bo fajně už bylo a snad 
někdy zas bude.

Vít Macháček, KSČM

Pane Macháčku, 
osobní náklady v  roce 2019 vzrostly  ze  zá-

konných  důvodů,  protože  se  jednalo  o  celo-
republikové  navýšení  platových  tarifů,  a  to 
nařízením  vlády  o  minimální  mzdě  a  dále 

změnami  v  odměňování  zaměstnanců  ve  ve-
řejných službách a správě.

Vzhledem  k  předpokládanému  výpadku 
zdrojů na příjmové straně budoucího rozpočtu 
v  souvislosti  s  COVID-19  se  současné  vede-
ní  rozhodlo požádat  statutární město Ostravu 
o souhlas s úvěrem na realizaci  investic, a  to 
především do projektů, které jsou spolufinan-
covány  z  dotací  a ze kterých budou v bu-
doucnu generovány další příjmy. Při  stáva-
jících úrocích a míře inflace se jeví úvěr jako 
vhodný finanční zdroj pro  investice. V minu-
lém  volebním  období,  kdy  jste  byl  místosta-
rostou za KSČM, jste spolu s koaličními part-
nery z Hnutí Ostravak a části ČSSD zadlužili 
v roce 2015 městský obvod úvěrem ve výši 55 
mil. korun a roční splátkou 2,75 mil. korun až 
do prosince 2035 na pořízení budovy stávající 
radnice. Tento váš úvěr na budovu radnice na-
opak generuje místo zisku náklady.

O  výši  investic  za  vaše  volební  období  ne-
chejme  hovořit  čísla:  rok  2016  =  79  713  tis. 
Kč,  rok  2017  =  83  482  tis.  Kč,  rok  2018  =  
89 921 tis. Kč. Pro srovnání – v loňském roce 
bylo proinvestováno 104 981 tis. korun. O pří-
padném úvěru a jeho podmínkách bude rozho-
dovat zastupitelstvo města Ostravy v souladu 
se statutem. Největší chybou, kterou by mohl 
městský obvod udělat, by bylo zastavení in-
vestičních akcí.

Valentina Vaňková, místostarostka
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Soutěživost a neuvěřitelná pečlivost  
provázejí Václava Klečku celý jeho život

Setkání s Václavem Klečkou, naším věrným 
čtenářem, který si pečlivě zakládá všechna čís-
la zpravodaje Centrum již od roku 2004, bylo 
nejen milé, ale i velmi překvapivé. Z původně 
krátké schůzky o sběratelské vášni pana Vác-
lava a našem časopisu bylo nakonec více než 
hodinové povídání s člověkem, který toho ve 
svém životě stihl více než dost a který dokon-
ce proslavil naši „malou Ostravu“ takřka po 
celém světě.

Legendární mezinárodní taneční soutěže 
Václava Klečku můžeme právem zařadit mezi 

významné  osobnosti  našeho  obvodu.  Nejenže 
byl v devadesátých letech 20. století několik let 
prezidentem Taneční Unie ČSFR a prezidentem 
Českého  svazu  tanečního  sportu,  ale  od  roku 
2000 stále působí na postu marketinkového ře-
ditele Czech Dance Open Ostrava, což je jedna 
z  největších  mezinárodních  soutěží  ve  světě. 
Kromě  toho byl  tento velmi osobitý muž  také 
pořadatelem tří ročníků Grand Prix Czechoslo-
vakia a World cupu v Ostravě.

  „Na tyto mezinárodní taneční soutěže v le-
tech 1990 až 1994 se sjížděly nejlepší taneční 
páry z celého světa včetně USA, Kanady i Ja-
ponska. Na Grand Prix 1991 se mi podařilo 
zajistit účast 330 tanečních párů ze 30 zemí 
světa, z toho neuvěřitelných 25 párů ze světové 
třicítky, což bylo v té době nevídané. Mimořád-
ným úspěchem byla i světová premiéra exhibice 
čtrnáctinásobných mistrů světa v latinskoame-
rických tancích a jedenáctinásobných mistrů 
světa ve standardních tancích, která se již ni-
kdy neopakovala. Tato soutěž byla v tanečním 
sportu zařazena mezi světovou TOP 5,“ popi-
suje část svých aktivit Václav Klečka a dodává, 
že legendární ročník 1991 byl dokonce zařazen 
do archivu Z České televize mezi největší spor-
tovní úspěchy naší země v posledních padesáti 
letech.  

Od cyklistiky k tanci 
A mohli bychom pokračovat dál. Úspěchů, za 

nimiž  stojí  dnes  již  dvaaosmdesátiletý Václav 
Klečka, rodák z Ostravy, jenž v našem obvodu 

žije  celý  svůj  život, bylo nepočítaně. Za vším 
stojí  jeho  soutěživost,  jak  sám  říká. „Již ve 
13 letech jsem se rozhodl, že uspořádám cyk-
listickou soutěž. Během týdne jsem objel deset 
základních škol v Ostravě a za 14 dnů stálo 
na startu na okruhu na Zárubku třicet soutě-
žících, včetně mě. Tenkrát jsem těsně před cí-
lem v zatáčce spadl a uniklo mi tak první místo. 
Nicméně cyklistika mě natolik zaujala, že jsem 
se přihlásil do Baníku Ostrava a závodil jsem 
úspěšně za tento klub až do vojny,“  pokraču-
je pan Václav, který vojnu strávil v Praze, kde 
se také dostal poprvé k tanci. „Bylo to období 
charlestonu, twistu a latinskoamerických tan-
ců. Bavilo mě to, a tak jsme se s kamarády stali 
pravidelnými návštěvníky tanečních klubů. Po 
návratu z vojny jsme pak založili v Ostravě ta-
neční klub KD Zábřeh, a já jsem pak 5 let zá-
vodně tančil.“  

Plakát rozhodl o jeho dalším životě 
Mezitím pan Václav v roce 1964 zahlédl v Pra-

ze  plakát  na  silvestrovský  zájezd  do  Paříže. 
Protože se mu podařilo na tento zájezd dostat, 
ihned  se přihlásil  na  jazykovou  školu a  inten-
zivně studoval francouzštinu. O rok později jel 
na další zájezd do Cannes, kde se mimo jiné se-

známil také s Jiřím Šlitrem. Ve studiu francouz-
štiny pokračoval  i na univerzitě, přidal  si  také 
angličtinu a vystudoval zároveň VŠE, obor eko-
nomika zahraničního obchodu. V tomto oboru 
pak pracoval řadu let. A i když měl spoustu na-
bídek na práci v Praze, Bratislavě i v zahraničí, 
zůstal Ostravě věrný. Mezitím se ale stihl oženit 
a  vychovat  dva  syny.  „Jakmile kluci odrostli, 
vrátil jsem se v 90. letech k tanečnímu sportu 
jako manažer. Jazykové znalosti byly pro mě vý-
hodou. Navíc jsem díky své profesi měl spoustu 
významných kontaktů v zahraničí, což mi také 
výrazně pomohlo při organizování mezinárod-
ních soutěží,“  navazuje  pan Václav,  jehož  syn 
několik let také závodně tančil. Léta praxe a bo-
haté  zkušenosti  vedly  pana Václava  například 
i k tomu, že jako první na světě založil v roce 
1991 Národní  vrcholovou  soutěž Taneční  ligu 
ČR/ČSTS, což je extraligová soutěž v tancích, 
která v příštím roce oslaví 30 let. V roce 2007 
byl pan Klečka slavnostně uveden do síně slávy 
Českého svazu tanečního sportu. 

Přehledné archivy 
Po  celá  ta  dlouhá  léta  si  pan Václav  vše  ar-

chivoval. Už v 60. letech minulého století začal 
sbírat časopisy, fotografie, koncepty a další pa-
mátky a následně se stal zakladatelem archivu 
tanečního sportu ČSTS. Jedním z jeho nejstar-
ších artefaktů je taneční dokument z roku 1892. 
Sbíral i informace z divadelního nebo fotbalo-
vého světa. A tak není asi nic neobvyklého, že 
si začal postupně ukládat také čísla nejen naše-
ho zpravodaje Centrum, ale i časopisu Radnice 
a další prestižní dokumenty města Ostravy. „Je 
to můj dlouholetý koníček. Některé sbírky po-
stupně předávám různým sportovním archivům, 
ale některé si stále schovávám doma. Samozřej-
mě, že než si časopisy pečlivě seřadím, pročtu 
si je. A po pravdě mě potěšila nová koncepce 
zpravodaje Centrum, který je od letošního roku 
v novém formátu, a líbí se mi i obsahově, je 
čtivější. Je to příjemná změna,“ dostává se na 
závěr  alespoň  okrajově  k  našemu  zpravodaji 
věrný čtenář pan Klečka. 

Lenka Hatlapatková

Václav Klečka, milý a velmi osobitý člověk, kte-
rý proslavil Ostravu po celém světě prostřed-
nictvím jedinečných mezinárodních tanečních 
soutěží.

„Zeleň v obvodu není pouze okrasným prv-
kem, ale naše parky a sady zároveň slouží 
jako místa k odpočinku, relaxaci, ke kultur-
ním událostem, sportovní aktivitám nebo tře-
ba k setkávání s přáteli. Nesmíme opomenout 
ani jejich významnou roli v rámci životního 
prostředí – stromy a keře, které zároveň po-
skytují útočiště ptákům a jiným živočišným 
druhům. Věříme, že informace o takových 
místech naše občany zajímají a od červen-
ce proto spouštíme nový speciální web, za-
měřený pouze na zeleň v našem obvodu  

– www.zelenvcentru.cz,“ informuje místosta-
rosta Rostislav Řeha.    

Dočtete se zde zajímavosti o našich parcích 
a  sadech,  lučních  trávnících,  významných 
krajinných  prvcích  či  památných  stromech. 
Chybět  nebudou  ani  praktické  informace 
o údržbě zeleně, například o kosení trávníko-
vých ploch či ošetřování stromů a keřů a dal-
ší  aktuality. Obsahu webu budeme postupně 
doplňovat. Spolupracují na něm s námi  také 
kolegové z technických služeb, kteří pro nás 
údržbu veřejné zeleně v terénu zajišťují. 

Spouštíme nový web o zeleni v centru! 

www.zelenvcentru.cz

WWW.ZELENVCENTRU.CZ
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V centrálním obvodu se nachází mnoho  
krásných parků, sadů a oddychových zón…

Park na místě, kde byste ho nečekali 
Na křižovatce ulic Na Jízdárně, Hutnické a Že-

lezárenské, na hranici průmyslové lokality a fre-
kventované dopravní tepny, v místě, kde byste to 
ani nečekali, se najednou ocitnete v oáze zeleně. 
Lokalita  původně  určená  k  výsadbě  izolačního 
stromoví se postupem času přetvořila v plnohod-
notný park s lavičkami i vzrostlými stromy, pod 
nimiž najdete v parném létě potřebný stín. Děti 
i dospělí preferující pohyb, ocení i kruhovou in-
-line dráhu pro bruslení. Tato oddychová zóna se 
nachází v těsné blízkosti fotbalového hřiště a jen 
kousek  od  hojně  navštěvovaného  areálu  Dolní 
oblasti Vítkovic. Výhledy z parku zajímavě do-
kresluje silueta těžní věže dolu Hlubina. To abys-
te nezapomněli, že jste přece jen stále v Ostravě.

Park Císaře Josefa a kaple sv. Alžběty
Jeden z nejstarších ostravských hřbitovů zalo-

žený v 17. století se původně rozkládal právě na 
tomto místě. Po  jeho zrušení kolem  roku 1888 
se přeměnila volná plocha v park Císaře Josefa. 
Výročí padesáti  let od nástupu císaře Františka 
Josefa  I. na  trůn  se město  rozhodlo oslavit vý-
stavbou nevelké novogotické kaple. Její projekt 
vytvořil tehdejší člen obecního výboru a stavitel 
Hans  Ulrich.  Na  stavbu  svými  dary  významně 
přispěli i zdejší občané. Kaple byla obřadně ote-
vřena  18.  8.  1900  v  den  císařových  narozenin 
a zasvěcena sv. Alžbětě s ohledem na památku 
rakouské  císařovny  Alžběty,  zavražděné  ital-
ským  anarchistou  na  břehu  Ženevského  jezera 
10.  9.  1898.  Kromě  kaple  se  zde  nachází  také 
dětské  hřiště,  pomník  legionářů,  který  stával 
původně v Komenského sadech, a zajímavý vo-
dotrysk. Tušíte, o jaký park se jedná? Park Císa-

ře Josefa je dnešní Husův sad.
Z hlediska sadovnické dendrologie si v parku 

bližší  pozornost  zasluhují  staré  dřeviny,  jako 
jsou buk lesní (červenolistá forma), lípa stříbrná, 
lípa velkolistá, z mladších dosadeb pak liliovník 
tulipánokvětý, svitel latnatý či jerlín japonský. 

Za veverkami do sadu Milady Horákové
Kdysi se tu rozkládal městský a židovský hřbitov 

a  stávala  zde  význačná  architektonická  památka 
–  kubistické  krematorium  architekta  Vlastislava 
Hofmana z let 1922–1925. Po zániku krematoria 
i obou hřbitovů v 70. a 80. letech minulého stole-
tí bylo místo proměněno na parkový prostor. Ten 
původně nesl jméno Klementa Gottwalda. Dnešní 
název Sad Dr. Milady Horákové získal až v roce 
1991.  Během  let  zde  byla  postupně  umisťována 
umělecká díla z několika mezinárodních sympo-
zií prostorových forem, uskutečněných v Ostravě 
v  letech 1967 a 1969, a znovu pak v roce 1993. 
Dominantu  sadu  o  rozloze  13,3  hektaru  a  záro-
veň jakousi pomyslnou křižovatku všech zdejších 
cest představuje středová část, kde dříve byl vo-
dotrysk,  nalézající  se  v  místě  zaniklého  krema-
toria. Alej, která k tomuto místu vede, tvoří lísky 
turecké  a  okolí  plochy  jsou  dosazeny  jinanem, 
bukem, katalpou, dubem a dalšími dřevinami. Ze 
starých  hřbitovních  výsadeb  tu  ještě  nalezneme 

Zahradami, parky i sady se lidé s oblibou obklopují odedávna. Zeleň dokáže pohladit po duši, rozptýlit smutky a navodit 
veselejší náladu. Lidé si sem chodí jen tak posedět, projít se, zaběhat, vyvenčit pejska, někteří zde pořádají i pikniky. Zvlášť ve 
velkých městech jsou tyto oddychové zóny více než důležité. Přesto na Moravě a ve Slezsku začaly parky ve městech vznikat 
až na konci 19. století. První vznikl až v roce 1852 z iniciativy střeleckého spolku, který zakoupil divokou vrbinu na pravém 
břehu řeky Ostravice, kde vybudoval střelnici, vysadil stromy a keře, zřídil cesty a postavil lavičky. Místo známé později jako 
Stará střelnice se stalo významným a oblíbeným střediskem společenského a kulturního života. Parky ve městech obecně vzni-
kají často na místech zaniklých hřbitovů, nebo na volných prostranstvích obklopených domy. V dnešní době nabízí i městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz několik velmi příjemných zón k odpočinku. Projděte se společně s námi prostřednictvím 
fotografií Martina Pyše alespoň některými sady a parky našeho obvodu. 

Husův sad

Sad Dr. Milady Horákové

Park v ulici Železárenské
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buk lesní a jasany. Dostatek lískových oříšků tady 
živí hojnou populaci veverek. V budoucnu by na 
okraji parku hned za domem kultury měla vznik-
nout špičková koncertní hala.

Bezručův sad uprostřed sídliště
Půjdete-li podél frekventované ulice Nádražní 

směrem  do  Přívozu,  nemůžete  minout  na  kří-
žení s ulicí 30. dubna Bezručův sad, který zde 
vznikl již krátce po druhé světové válce, v roce 
1947, v rámci akce Budujeme Ostravu. Takřka 
záhy  se  však  park  dostal  doslova  do  obležení 
bytových  a  polyfunkčních  domů  postavených 
v 50.  a 60.  letech na místě bývalé haldy dolu 
Jindřich, takzvaného sídliště Jindřiška. Z parčí-
ku dohlédnete na těžní věž dolu Jindřich, která 
je spolu s nádhernou jámovou budovou jediný 
pozůstatkem tohoto dolu, který se po svém za-
ložení v roce 1846 nazýval Jáma X. Stejně tak 
můžete spatřit vrcholek  takzvaného ostravské-
ho mrakodrapu – experimentální výškové budo-
vy, původně zamýšlené jako obytný dům, která 
má 22 podlaží a měří 68 metrů. Dnes je tak po 

Nové radnici a Bolt Tower třetí nejvyšší měst-
skou stavbou. Kvůli technickým problémům je 
však v současnosti uzavřena. Zeleň v Bezručo-
vě sadu tak doslova vybízí k odpočinku a zklid-
nění.

Oblíbené Komenského sady
Zelené plíce ostravského centra se rozkláda-

jí na ploše zhruba 30 hektarů. Toto místo bylo 
Ostravany oblíbené již koncem 19. století, kdy 
sem lidé vyráželi na nedělní pikniky a milostná 
dostaveníčka. V roce 1919 tyto svěží končiny 
dostaly jméno po učiteli národů. Jeho busta je 
dnes umístěna nedaleko od parkového vstupu 
za objektem Nové radnice. A stejně jako kdy-
si, je i dnes tento park nejvíce navštěvovaným 
v  Ostravě.  Najdeme  zde  uměle  modelovaný 
terén,  dětský  areál  s  cukrárnou  i  úžasnými 
dětskými  prvky  a  hřištěm  a  také  kus  historie 
– Památník osvobození a mauzoleum Rudé ar-
mády. Přes celou délku parku jsou rozmístěny 
lavičky a vede tudy také cyklistická stezka le-
mující břeh řeky Ostravice. Severní část parku 
vyhrazenou  pro  volný  výběh  psů  navštěvují 
hojně  právě  milovníci  domácích  mazlíčků. 
V parných dnech nabízí hustě zalesněný park 
dostatek  stínu  i  možnost  ochlazení  se  v  pro-
tékající  řece Ostravici. V  sadech  můžete  spa-
třit  i pozoruhodné dřeviny,  jako jsou památný 
strom  dub  letní  s  obvodem  kmene  431  cm, 
nebo vínově zbarvený buk lesní, révolistou lípu 
velkolistou, ořešák šedý, jerlín japonský či dub 
bahenní. 

Letadlo uprostřed parku
V parku, který svého času nesl jméno Sad F.E. 

Dzeržinského,  se  od  roku  1960  nalézal  památ-
ník  I.  československé  letecké  divize  v  SSSR. 
Na  rozměrném  spirálovitém  podstavci  ve  výši 
několika  metrů  nad  zemí,  jehož  autorem  byl 
architekt  Radúz  Rozhon,  trůnil  bitevní  letoun  
Iljušin II 10. Místo, které je obklopeno převáž-
ně  činžovními  domy  z  meziválečného  období, 
si velmi rychle získalo oblibu zejména u ostrav-
ských dětí, z nichž mnohé i přes oficiální zákaz 

v  nestřežené  chvíli  usedly  do  kokpitu  letounu, 
aby prožily dobrodružné okamžiky. V 90. letech 
byl neudržovaný památník  rozebrán, podstavec 
zbořen a zbytky letadla odvezeny do Leteckého 
muzea v Praze-Kbelích. Dnes tato zelená plocha 
nese název Sad Čs. letců.

Za  parkem  se  vypíná  někdejší  kancelářská 
budova VOKD, svého času kvalitní příklad tzv. 
bruselského stylu na Ostravsku. Její  fasádu ze 
skla a vlnitého hliníkového plechu doplňovala 
obkladová modrobílá mozaika. 

(V textech jsou použita fakta a některé citace 
z knihy Pavla Hrušky, Romana Poláška a Mar-
tina Popeláře a kolektivu s názvem Cesty do os-
travského (v)nitrozemí I.)

Fotografa Martina Pyše, jehož snímky se můžete kochat nejen na této dvoustra-
ně, ale i na webu www.zelenvcentru.cz, přivedl k fotografování zhruba před 14 
lety kamarád, který vlastnil zrcadlovku. Martin v té době měl svůj vůbec první 
fotoaparát – digitální kapesní kompakt a o pojmech clona, čas, ISO nic nevěděl. 
Jelikož se však fotografování stalo jeho vášní, postupně získával od kamarádů 
potřebné informace a po skončení studia v oboru truhlář si koupil svou první 
zrcadlovku. Dnes již má čtvrtou a jak sám říká, fotografování není o motivaci, je 

Fotografování je pro Martina Pyše srdeční záležitostí…

to prostě srdeční záležitost. „S foťákem v ruce relaxuji, mám radost, když se mi podaří nafotit krásné snímky 
a samozřejmě mě těší i umístění v soutěžích,“ navazuje Martin Pyš, který upřednostňuje portrétní dokumen-
tární, street a cestovatelské snímky. „Letos se mi v celoroční soutěži Fotostart podařilo před ukončením 9. 
kola umístit na celkovém 3. místě, kdy hned dvě mé fotografie získaly ve své kategorii zlato a jedna bronz. 
Ty dvě zlaté budou od poloviny září k vidění na výstavě v Centru Fotoškoda v Praze. Několik mých fotografií 
bylo oceněno a publikováno také na zahraničním webu This Magazine,“ dodává rodák z Ostravy žijící na 
Fifejdách, jehož nejoblíbenější modelkou je v současnosti čtyřletá dcerka.

Bezručův sad

Komenského sady

Sad Čs. letců
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Prvního července začalo Léto na Masaryká-
či. Letos se ponese v zápalu míčových her, ryt-
mu afrických bubnů, tanečních kroků, jógových 
cvičení, i v duchu malování, interaktivních po-
řadů s  loutkami… nebo  jen příjemného odpo-
činku  v  horkém  letním  dni  u  sklenice  ledové 
kávy  či  míchaného  drinku.  „Snažili jsme se 
program přizpůsobit všem generacím a z cen-
trálního náměstí vytvořit relaxační zónu, kam 
v létě rádi zavítají jak Ostravané, tak návštěv-
níci města,“ zve na „Masarykáč“ starostka ob-
vodu Zuzana Ožanová. „Ale chceme, aby létem 
žilo nejen náměstí. Proto jsme se rozhodli ob-
novit tradici promenádních koncertů v Komen-
ského sadech, které do oblíbeného místa od-
počinku a sportování vnesou alespoň na chvíli 
nádech atmosféry lázeňských kolonád,“ dodává 
starostka.

Podobný  program  na  jednotlivé  dny  Léta  až 
do 14. září  najdete  na www.ckv-ostrava.cz 
a facebooku. Přečtěte si, z  jakých aktivit mů-
žete vybírat:

Hřiště a kavárna každý den
Multifunkční  hřiště,  které  si  svou  popularitu 

získalo už loni, je připraveno pro všechny, kdo 
si  chtějí  zahrát  volejbal,  nohejbal,  minifotbal 
a další míčové hry a sporty. Pronájem hřiště je 
zdarma, sportovní vybavení lze zapůjčit na mís-
tě, a kdo chce mít jistotu, že hřiště bude v poža-
dovaném čase volné, může si jej rezervovat pro-
střednictvím SMS na telefonním čísle 739 396 
032. Kavárna nabízí letní osvěžení včetně alko 
i nealko míchaných nápojů, kávu s variantami 
na ledu či frappé, i malé občerstvení v podobě 
sladkých a slaných palačinek. 

Pondělky v africkém rytmu  
nebo ve výtvarné dílně
Víte, co  je  to djembe? Tento  tradiční africký 

buben  pohárovitého  tvaru,  který  má  mnoha-
setletou  tradici,  původně  pochází  z  oblasti  na 
rozhraní  Guiney  a  Mali.    Hudebník,  perkusi-
onista,  muzikoterapeut,  performer  a  pedagog 
Pavel Nowak  studoval  hru  na  djembe  pod 
vedením  učitelů  z  Berlína  i  přímo  v  západ-
ní Africe.  Rytmům  a  základům  bubnování  na 
djembe a DunDun naučí během červencových 
pondělků  i vás a 27. 7. navíc obohatí hudební 
workshop o ukázky afrických tanců.

Pět srpnových pondělků si mohou děti i jejich 
rodiče  zahrát  na  malíře  s  Adolfem Dudkem. 
Nejprodávanější český ilustrátor dětských knih 

je autorem více než 6 tisíc obrázků, má za se-
bou přes 5 tisíc vystoupení pro děti a především 
přes 3 miliony prodaných knih se svými ilustra-
cemi. Interaktivní program má několik variant 
a  každé  setkání  s Adolfem  Dudkem  tak  bude 
úplně jiné.

Ve středu se radosti z pohybu  
meze nekladou
Středeční  pohybové  aktivity  jsou  věnovány 

dětem  i  dospělým.  Pokaždé  čeká  na  návštěv-
níky jiný program. V programu Rytmix dětem 
populární  trojice  tanečníků,  která  seznamuje 
děti s různými tanečními styly ve vysílání Čes-
ké televize, o prázdninách roztančí malé i vel-
ké  přímo  na  náměstí.  Street dance s Patric-
kem Ulmanem chytí i úplné začátečníky. The  
Little Gym  přichází  se  dvěma  hodinami  hra-
vého  cvičení  pro  děti  předškolního  i  školního 
věku.  Lektoři  z Pohybové všestrannosti kla-
dou důraz na radost ze zdravého pohybu – pře-
svědčit se o tom můžete na záludné Opičí dráze. 
Poslední červencovou středu začínáme s jógou: 
pohádková jóga je určena dětem a 5 top jógo-
vých pozic si můžeme my, dospělí, zařadit do 
každodenní ranní rozcvičky. Ve druhé polovině 
srpna se zájemci ještě seznámí s jógou břišně 
taneční a s hatha jógou, mezi tím mohou strá-
vit  s  lektorkami  studia 4u Odpoledne hlavou 

dolů v netradičních disciplínách  pole  dance 
nebo  aerial  hoop,  které  se  u  nás  začínají  těšit 
čím dál větší oblibě. 

Čtvrtky s loutkami
Každé čtvrteční odpoledne se děti na náměstí 

potkají s loutkami. Během července se mohou 
hravou formou seznámit s profesionálními lout-
kami a zahrát  si  s nimi známé pohádky. Čeká 
je interaktivní program plný říkadel a písniček. 
Vítejte ve světě loutek připravil Zdeněk Pavlí-
ček, herec ostravského Divadla loutek. Srpnové 
čtvrtky  budou  patřit  malým  zdravotníkům  – 
úskalím  zdravovědy  a  prevencí  úrazů,  zábav-
nými  kvízy  a  všetečnými  úkoly  děti  provede 
loutka Toník s lektorkou Janou Ficovou.

Masarykovo náměstí ožilo atmosférou léta  

Filmové léto pod širým nebem
Projekční vozy Kinematografu bratří Čadíků, které se v letních měsících rozjíž-
dějí do desítek měst v republice, koncem srpna opět zavítají i do centra Ostravy. 
Letos přivezou čtyři filmy. Muzikálový počin divadla Semafor Kdyby tisíc klari-
netů (24. 8.) s hvězdným obsazením se stal již legendárním a písně z něj téměř 
nestárnou. Hodinářův učeň (25. 8.) je nová česká pohádka, v níž nechybí láska, 
napětí, magie a především dobrý konec. Francouzská rodinná komedie Miku-
lášovy patálie na prázdninách (26. 8.) volně navazuje na úspěšný snímek na 
motivy nestárnoucí knihy Reného Goscinniho. Pod širé nebe si na Masarykáč 
můžete přijít i pro oscarový zážitek a podívat se na fascinující životní příběh Fred-
dieho Mercuryho a skupiny Queen ve filmu Bohemian Rhapsody (27. 8.).

Léto na Masarykáči pořádá městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání a jeho středi-
sek Gama a Klub Atlantik.

Těšíme se, že se v létě roztančí i Masarykovo náměstí.
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Výstavní  síň  Sokolská  26  představí  od  
24. srpna tvorbu slovinské umělkyně Beti Bri-
celj.  Její  ostravská  výstava  bude  zároveň  její 
první prezentací v České republice.

Beti Bricelj (*1974) absolvovala v roce 2000 
lublaňský Arthouse, první soukromou vysokou 
školu  se  zaměřením  na  vizuální  umění,  která 
vznikla ve Slovinsku. Poté se rok věnovala vý-
zkumné studii domorodé kultury v jihoaustral-
ském Adelaide. Své práce vystavovala  jak na 
individuálních,  tak na skupinových výstavách 
nejen v rodném Slovinsku, ale také v zahraničí 
(Austrálie,  Evropa,  Izrael,  Indie)  včetně  vě-
hlasného muzea geometrického umění MADI 
Art v texaském Dallasu. Své zkušenosti a od-

bornost  uplatnila  mimo  jiné  také  v  rámci  ar-
chitektonického projektu, kdy navrhla průčelí 
obchodního a podnikatelského centra Epicen-
ter B2 v Postojné (Slovinsko). 

Výstava, která bude na Sokolské 26 k vidě-
ní  až  do  9.  října,  je  označena  „algoritmem“ 
D1M3N510N5,  což  je  svého  druhu  transfor-
mace  slova  Dimensions  (Dimenze).  Autorka 
představí  kromě  svých  obrazů  i  několik  3D 
objektů.  Tato  prezentace  přímo  navazuje  na 
cyklus  výstav,  kterým  Kabinet  architektury 
s  kurátorem  Tadeášem  Goryczkou  zájemcům 
o současné umění přibližuje pozoruhodný svět 
konkretivismu. 

Letní  program  našeho  obvodu  není  letos 
omezen  jen  na  Masarykovo  náměstí,  ale  roz-
šiřujeme ho i do Komenského sadů, které jsou 

oblíbenou  relaxační  zónou  všech  Ostravanů. 
Do našeho největšího městského parku chceme 
navrátit tradici hudebních setkání, která se zde 

konala již od dob altánů a hudebního pavilonu. 
Promenádní  koncerty  se  skuteční  u  lávky, 

která  spojuje  Novou  radnici  a  slezskoostrav-
ský Kamenec. Hudební zážitek si můžete vy-
chutnat  po  čtyři  nedělní  odpoledne.  9. srpna 
zvednou z  lavičky posluchače všech generací 
saxofony  a  trubky multižánrové kapely Šuba 
Duba Band z  Frýdku-Místku.  O  čtrnáct  dní 
později, 23. srpna, Zbyněk Terner band pro-
střídá hudební žánry od třicátých let až po sou-
časnost  –  zazní  originální  aranžmá  známých 
písní i autorská tvorba. Další dva koncerty jsou 
naplánovány  na  září  –  Krackhouse Family  
(13. 9.) a Dozing Brothers (20. 9.).

Slovinská umělkyně Beti Bricelj poprvé  
v České republice – na Sokolské 26

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ

Vary v Minikině
Letošní 55. ročník MMF v Karlových Varech 
sice s ohledem na koronavirovou situaci 
neproběhl, ale organizátoři, kteří již měli vy-
branou řadu zajímavých titulů do festivalo-
vého programu, se rozhodli podělit se o ně 
s kiny po celé republice. Ve dnech 3. až 11. 
července, kdy měl původně probíhat karlo-
varský festival, uvidíte v Minikině ucelenou 
přehlídku 16 filmových titulů. Představení 
zastřešená názvem TADY VARY jsou koncipo-
vána ve festivalovém duchu, případně budou 
doplněna odbornými úvody přenášenými on-
-line do sálu. 

Do Komenského sadů se vracejí promenádní koncerty

S  výtvarnicí  Lenkou  Kocierzovou  se  můžete 
vydat 18. července od zastávky Karolina  (sraz 
je v 17 hodin) jantarovou cestou k Dolní ob-
lasti Vítkovic. Procházka povede kolem nádraží 
Ostrava-střed,  nebude  chybět  připomínka  stře-
leckého spolku a topolovou alejí po staré cestě 
účastníci dojdou do náruče vysokých pecí. 

Druhá vycházka 29.  srpna bude směřovat do 
Komenského sadů,  které  jsou  jedním  z  nej-
větších  parků  v  České  republice.  Od  radnice 

na  Prokešově  náměstí  (sraz  je  v  17  hodin)  se 
účastníci  vydají  k  památníku  Rudé  armády. 
V roce 350. výročí úmrtí J. A. Komenského si 
připomenou školní léta a při této příležitosti si 
skočí panáka. Projdou se lipovou alejí a sezná-
mí se s některými dalšími zajímavými stromy, 
kterých  je v oáze zeleně uprostřed Ostravy na 
tři  tisíce.  Patří  k  nim  i  katalpy  trubačovité  na 
nábřeží.

Obě vycházky pořádá Klub Atlantik.

Programy všech středisek CKV najdete na  www.ckv-ostrava.cz

Dvě prázdninové vycházky Pod kloboukem
Na prvním promenádním koncertu zahraje Šuba Duba Band.

Ukázka z tvorby Beti Bricelj.
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Nezáleží,  zda  se  rozhodnete  vyrazit  do  Frý-
dlantu nad Ostravicí nebo třeba do Hluboké nad 
Vltavou.  Inspiraci  vám  vždy  pomůže  načerpat 
cestovatelský  portál  Vlakem na výlet,  dostup-
ný v mobilní aplikaci a na webových stránkách 
Českých drah. Kromě zážitků z poznávání krás 
naší vlasti získáte navíc ČD Body, které můžete 
proměnit třeba za jízdenku zdarma na další vý-
let. Portál obsahuje více než 600 tipů na výlety 
po všech regionech České republiky, které jsou 
členěny  do  mnoha  praktických  kategorií  –  pro 
rodiny s dětmi, pro mladé, pro turisty nebo třeba 
pro gurmány a jedlíky. Aplikace Vlakem na vý-

let se průběžně rozšiřuje a doplňuje o zajímavé 
akce, kam se dá vždy dobře dojet vlaky Českých 
drah. 

Interaktivní průvodce výletníka
Mobilní  aplikace  Vlakem  na  výlet  je  kromě 

základní nabídky výletů i interaktivním průvod-
cem  výletníka,  který  ho  prostřednictvím  mapy 
a  jednotlivých mezizastávek provází celým vý-
letem. Pokud chcete mít jistotu, že vás průvodce 
„neopustí“ na místech s méně kvalitním mobil-
ním signálem, si tak můžete vybraný výlet uložit 
do  mobilní  aplikace,  například  prostřednictvím 

ČD Wi-Fi ve vlacích nebo ve vybraných želez-
ničních stanicích. Po vystoupení z vlaku aplika-
ce  sama  nabídne  zahájení  výletu.  Jakmile  vý-
letník dorazí na některou mezizastávku, tak mu 
aplikace  automaticky  sdělí  zajímavé  informace 
o daném místě. 

Jak získat ČD Body? Hravě!
Velkým bonusem využití mobilní aplikace Vla-

kem na výlet je získávání ČD Bodů jako odměny 
za  absolvování  jednotlivých  výletů,  které  pak 
můžete proměnit na zákaznické výhody. Jednou 
z  možností  může  být  třeba  pořízení  jízdenky 
zdarma na některý z dalších výletů nebo mnoho 
dalších benefitů, které si jednoduše vyberete na 
webu  národního  dopravce  (na  stránkách  www.
cd.cz/cdbody). 

Výhody aplikace a portálu Vlakem na výlet 
- Snadné vyhledání a naplánování výletu podle 

jednoduchých zadaných podmínek.
- Získávání ČD Bodů jako odměny za uskuteč-

nění jednotlivých výletů. 
-  Aplikace  sama  během  výletu  upozorňuje  na 

zajímavosti a poskytuje doplňující informace. 
- Zábavu a ještě více ČD Bodů zajistí interaktivní 

výlety pro dospělé nebo hravé výlety pro děti.  
Cestovatelský  portál  je  dostupný  v  praktic-

ké  interaktivní  mobilní  aplikaci  (pro  Android 
a iOS) nebo na internetovém webu www.cd.cz/
vlakemnavylet.

Tati, a kam dneska jedeme? Vlakem na výlet!

Více než šedesát let stojí v Ostravě-Přívoze na 
náměstí Svatopluka Čecha, v parčíku mezi uli-
cemi Špálova a Zakrejsova, ptačí voliéra, která 
nejen  zkrášluje  okolí,  ale  zároveň  připomíná 
hornické  tradice.  Voliéra  totiž  byla  původně 
postavena  pro  harcké  kanáry,  kteří  dříve  byli 
v každé hornické rodině. Používali se jako „de-
tektory“ metanu v ostravských dolech, a to už 
od začátku 20. století. 

Kanár jako detektor
„Pokud byl v dolech takzvaně čistý vzduch, ka-

nár se volně pohyboval, při snížené koncentraci 
kyslíku se kanár chtěl dostat z klece ven, a když 
už byla koncentrace metanu vysoká, seděl už 
jen se svěšenými křídly a otevřeným zobákem 
nebo spadnul. To už většinou vypovídalo o důlní 

havárii, kdy museli všichni z dolu ven,“ vysvět-
luje Marta Vyslocká, jednatelka Českého svazu 
chovatelů  Moravské  Ostravy  a  Přívozu.  Díky 
hornickým odborům byla tato přívozská voliéra 
v roce 1959 postavena a svěřena do péče ostrav-
ským kanárkářům. „Po válce se voliéry stavěly 
doslova ve všech městech, dnes už je však naše 
voliéra takřka raritou,“  pokračuje  Marta  Vy-
slocká,  podle  níž  voliéra stojí především díky 
nepřetržité péči tradičního hornického spolku 
chovatelů zpěvných kanárů v Moravské Ost-
ravě a Přívoze a také péči centrálního obvodu, 
který ji převzal do své správy a celou ji zrenovo-
val za zhruba 50 tisíc korun. Ale také díky kva-
litní oceli, z níž je postavena. Voliéra je zvláštní 
i  svým  tvarem  připomínajícím  dvě  zámecké 
věže  s  prostřední  trojúhelníkovou  věžičkou. 
Ptáci  tak mají možnost vzlétnout  relativně vy-
soko pod koruny stromů. „V zadní části voliéry 
je zázemí pro hnízdění nebo chladnější počasí či 
přezimování ptáků. Harcké kanáry však na zimu 
beru domů, aby nezmrzli. Pocházejí z teplých 
krajin Kanárských ostrovů a zimu venku by ne-
přežili,“ navazuje pan Kuchno, který je společ-
ně s několika dalšími kolegy ze spolku zároveň 
i členem České společnosti ornitologické. 

Voliéra je domovem mnoha ptáků
Návštěvníci  tak  mohou  při  procházce  Přívo-

zem nejen slyšet, ale i vidět například andulky, 

holoubky diamantové, neofemy tyrkysové, 
zebřičky a chůvičky, které zvyšují atraktivitu 
voliéry. Pokud se počasí ustálí, od konce června 
zde uvidí i harcké kanáry.

Historii voliéry i  tradičních soutěží harckých 
kanárů sepsal pro další generace už v roce 2017 
bývalý dlouholetý předseda  spolku  a  kronikář 
Jan  Duda,  který  pamatuje  úplné  počátky  této 
voliéry. „Soutěže s harckými kanáry se u nás 
pořádají už od roku 1937, a každoroční oblast-
ní kolo organizuje i náš spolek Českého svazu 
chovatelů v Moravské Ostravě a Přívoze,“ po-
kračuje pan Kuchno a dodává,  že porota hod-
notí  nejen  vzhled,  ale  především  zpěv  těchto 
kanárů.

Unikátní venkovní voliéra v Přívozu

Nádraží Ostrava střed je jednou ze tří vlakových stanic na území centrálního obvodu. 

Marta Vyslocká a Miroslav Kuchno před voliérou.
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Z OSTRAVSKÝCH DIVADEL

Komorní scéna Aréna zkrátí divadelní prázdniny
 Aréna měla hodně nabitý červen, a i v srpnu, 

kdy  je  obvykle  v  divadle  přestávka,  bude  při-
pravovat novou sezonu. „S našimi diváky jsme 
zažili jedinečný letní večer na Kuřím rynku. 
Přestavení Mandragora do prostředí i nálady 
na náměstí skutečně sedlo,“ říká ředitel divadla 
Jakub Tichý. Pár dní po představení v plenéru 
následovaly  generálky  a  premiéra  inscenace 
Zločin a trest. 

 „Až do posledních červnových dní jsme 
zkoušeli inscenaci Konec hry se Stanislavem 
Šárským, který u nás v Komorní scéně Aréna 
hostuje poprvé. Pokračovat ve zkoušení budeme 
už v srpnu. Tuto slavnou hru Samuela Becketta 
uvidí diváci hned 5. září. Bude to veselá kome-
die o konci světa,“ říká Ivan Krejčí, umělecký 
šéf  divadla  a  zároveň  režisér  inscenace,  která 
zahájí sezonu 2020/21. 

V polovině srpna začnou herci pracovat na 
hořce  zábavném  Karpatském  thrilleru,  po-

vede  je  významný  slovenský  režisér  Roman 
Polák. Vstupenky na všechna zářijová a říjno-

vá  představení  v  Komorní  scéně Aréna  jsou 
v prodeji.                    www.divadloarena.cz

Herci Komorní scény Aréna vystoupili na Jiráskově náměstí.

Pimprléto letos bude!
Navzdory netypickému průběhu druhé 

půlky divadelní sezony 2019/2020 připravili 
ostravští loutkáři oblíbenou akci PIMPR-
LÉTO, která se bude konat od 19. července 
do 16. srpna 2020.

Každou neděli se uskuteční v 10 hodin tvo-
řivé loutkářské workshopy  pro  veřejnost. 
V rámci workshopu si mohou diváci prohléd-
nout výstavu  loutek a některé  loutky  si  i  vy-
zkoušet.

Oblíbenou  součástí  Pimprléta  jsou  tradičně 
pohádky a koncerty v amfiteátru divadla. Léto 
s  loutkami  odstartuje  v  neděli  19.  července 
v 17 hodin kapela Bombarďák. Další neděli 
26. 7. se mohou malí diváci seznámit s příbě-
hem o chlapci jménem Mauglí, o pár dnů poz-
ději,  v  pátek  31.  7.,  uvede  divadlo  Continuo 
autorskou  loutkovou  pohádku  ZUNA,  inspi-
rovanou  několika  kouzelnými  příběhy  z  růz-
ných částí světa. V neděli 2. 8. amfiteátr zažije 
Kabaret Cirkus trochu jinak.  Rodiče  ma-

lých dětí určitě zpozorní při vyslovení dalšího 
letošního účinkujícího – Miro Jaroš je oprav-
dová superstar mezi dětskými písničkáři a jeho 
koncert se odehraje v pátek 7. 8. v 17 hodin. 
V neděli 9. 8. se s příběhem Malý pán před-
staví  Divadlo  b.  Pimprléto  nakonec  v  neděli 
16. srpna zakončí nabitý program – po dopo-
lední tvořivé dílně se v 17 hodin v amfiteátru 
představí domácí Divadlo loutek Ostrava s po-
hádkou Jak šlo vejce na vandr. A vše uzavře 
v 19.30 koncert ostravské kapely Tamala. 

Ve všední dny v úterý, středu, čtvrtek a pátek 
se budou od 10 hodin dopoledne konat loutkář-
ské workshopy pro skupiny dětí z příměstských 
táborů a volnočasových středisek. 

Vstupenky  jsou  v  prodeji  na  webu  www.
dlo-ostrava.cz nebo v předprodejní pokladně, 
která  bude  pro  diváky  otevřena  od  úterý  do 
pátku od 13 do 17.30 a v neděle hodinu před 
přestavením.

www.dlo-ostrava.cz

www.ndm.cz

SMRŠŤ PREMIÉR
ZÁŘÍ 2020

 4. 9.  MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
12. 9.  NABUCCO
19. 9.  COPPÉLIA
26. 9.  ACH, TY ČEŠKY!

VSTUPENKY 
V PRODEJI 
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Hasičské muzeum
Historii  požární  ochrany  v  Ostravě  doku-

mentuje Hasičské muzeum v ulici Zákrejsova 
53/3 v Ostravě-Přívoze. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout historická i moderní vozidla, sví-
tilny, sirény, uniformy a figuríny s dýchacími 
přístroji. K vidění  je  také stará hasičská stří-
kačka. Aktuální  otevírací  dobu  i  další  infor-
mace naleznete na http://muzeum.hzsmsk.cz. 

Železniční muzeum
Na  nádraží  Ostrava-střed  přicházejí  lidé 

nejen proto, že chtějí někam odcestovat, ale 
i proto, že je zde jedinečné železniční muze-
um. Za nenápadnými dřevěnými dveřmi se 
ukrývá spousta vzpomínek... K železničním 
profesím  totiž  patří  mnoho  oborů,  od  sta-
vitelů  a  architektů  železnic  přes  přednosty 
stanic,  posunovače,  strojvedoucí,  signalis-
ty, opraváře tratí a zabezpečovací  techniky, 
výhybkáře až po výpravčí. A tak i v muzeu 
najdete  artefakty  napříč  všemi  oblastmi… 
Muzeum můžete během prázdninových mě-
síců  navštívit  ve  středu  a  ve  čtvrtek  od  10 
do 16 hodin a v sobotu a neděli od 9 do 16 
hodin.  Více na www.zmms.cz.

Zemědělské muzeum v Ostravě
Již  o  prázdninách  se  v  Dolních Vítkovicích 

otevře  sedmá  pobočka  Národního  zeměděl-
ského muzea a vůbec první pobočka jakékoliv 
státní kulturní instituce v Ostravě. Návštěvníci 
si projdou cestu potravin a užijí si i pohled na 
více než sto let staré stroje, například na parní 
lokomobilu (nikoliv lokomotivu) anglické vý-
roby z roku 1913. První sezonu zde bude zaha-
jovat velký výstavní projekt Pivovaru Nošovi-
ce, který vůbec poprvé představí padesátiletou 
historii této regionální potravinářské značky.

Z ostravských muzeí



15KULTURNÍ SERVIS

Beethoven 250 – festivalové oslavy proběhnou v Ostravě

I knihovny se pomalu vracejí do normálního režimu

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE

Kluby a kurzy  
ve vědecké knihovně  

Zajímáte se o tvůrčí psaní, české dějiny, potře-
bujete  trénovat paměť, nebo byste rádi navště-
vovali se svými dětmi kroužek Veselá věda? Po-
tom  můžete  využít  nabídku  Moravskoslezské 
vědecké  knihovny  v  Ostravě  a  přihlásit  se  do 
některého z klubů, kurzů či Virtuální univerzity 
třetího věku.

Zaměření  nabídky  je  velmi  široké.  Některé 
kluby jsou zdarma, jinde je účastnický poplatek 
pro jeden klub či kurz 200 až 300 korun, podle 
počtu  setkání. Kapacita  jednotlivých aktivit  je 
velmi omezena, proto byste neměli váhat s při-
hlašováním.  Podrobnosti  o  klubech,  kurzech 
a VU3V  jsou  zveřejněny  na  webových  strán-
kách knihovny www.svkos.cz, v  tištěné podo-
bě jsou k dispozici v jejím sídle v levém křídle 
Nové radnice na Prokešově náměstí 9 v Morav-
ské Ostravě. Přihlašovat se můžete do 15. září 
nebo do naplnění kapacity. Na účastníky se těší 
jak knihovníci, tak odborní lektoři.

Velikán klasicistní hudby, který skládal i hlu-
chý, hudební génius –  tak a mnohem šířeji by 
se  dalo  mluvit  o  Ludwigu  van  Beethovenovi. 
Letos si připomínáme 250. výročí jeho naroze-
ní. V souvislosti s tím se chystá Svatováclavský 
hudební festival vyzdvihnout  jeho výročí uve-
dením hned devíti skladeb.

Festivalová  přehlídka  bude  zahájena  velko-
lepě 3. září v 19 hodin v ostravské katedrále 
Božského  Spasitele  nádherným  oratoriem 
Kristus na hoře Olivetské.  V  rámci  patrio- 
tistických  tradic  na  prvním  koncertu  festivalu 

nebude  chybět  Janáčkova filharmonie Ost-
rava, kterou doplní náš nejlepší sbor – Český 
filharmonický sbor Brno.  Trojici  ústředních 
postav (Seraf, Ježíš a Petr) ztělesní Jana Sibe-
ra, tenorista Richard Samek a basista ostrav-
ské opery NDM Martin Gurbaľ.

Novinkou letošního ročníku jsou také festiva-
lové workshopy světově uznávaných interpretů 
–  sopranistky Martiny Jankové  a  koncertní-
ho  mistra  České  filharmonie  Jiřího Vodičky. 
Budou  probíhat  na  Fakultě  umění  Ostravské 
univerzity  a  vyvrcholí  společným  koncertem 

„Válím hudbu 2020“ s mládežnickým Ostrava 
Youth Orchestra 18. září v 19 hodin v Evange-
lickém Kristově kostele.

Beethovenův  zvukový  obraz  věčnosti  jeho 
Missy solemnis, prostřednictvím níž si vydobyl 
největší úspěchy, zakončí letošní SHF tradičně 
na  státní  svátek  sv. Václava 28. září v 19 ho-
din. Oslavná mše bude provedena v exkluziv-
ním sólistickém obsazení – Simona Šaturová 
(soprán), Markéta Cukrová  (mezzosoprán), 
Jaroslav Březina (tenor) a František Zahrad-
níček (bas) – společně s Českým filharmonic-
kým sborem Brno a PKF – Prague Philhar-
monia.  Předprodej  vstupenek  již  byl  zahájen, 
detailní informace naleznete na www.shf.cz

(em)

Od začátku června jsou pro veřejnost otevře-
né  také  vnitřní  prostory  všech  knihoven  pa-
třících  pod  Knihovnu  města  Ostravy,  včetně 
ústřední knihovny u Sýkorova mostu. Půjčovní 
doba  do  konce  prázdnin  bude  odpovídat  letní 
výpůjční době. Aktuální půjčovní dobu najde-
te  vždy  na  budovách  knihoven  nebo  na  webu  
www.kmo.cz  u  jednotlivých  oddělení  a  pobo-
ček. Karanténa knih je zrušena, knihy jsou vždy 
odepsány  ihned  při  vrácení  nebo  následující 
pracovní den při vrácení přes knihobox. 

Návštěvníci knihovny musí respektovat obec-

ně  platná  pravidla  –  povinné  nošení  roušek, 
důkladnou  dezinfekci  rukou,  dodržování  bez-
pečného  odstupu,  regulovaný  počet  osob,  mi-
nimalizaci doby pobytu. Tato opatření  limitují 
zejména  přístup  k  elektronickým  katalogům, 
veřejnému  internetu,  do  studovny  a  čítárny. 
Dětské  koutky  a  herny  zůstávají  uzavřeny. 
Pevně  věříme,  že  se  postupně  vrátí  život  do 
veřejných  knihoven  a  přes  potřebná  hygienic-
ká  opatření  dokážeme  brzy  nabídnout  služby 
v  rozsahu a kvalitě, na který  jsou naši čtenáři 
zvyklí. 

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

3. 7. v 19 hod. Jubilant Beethoven, kostel sv. Václava, Opava
4. 7. v 19 hod. Bo kultura jede aneb JFO v Trojhalí

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 
do 31. 7. během půjčování: S fotoaparátem ve stínu katedrál 
a dřevěných kostelíčků, výstava fotografií Milana Lulka.
od 3. 8. do 28. 8. během půjčování: Vodáci Moravskoslezského 
regionu, výstava vodáckého spolku Posejdon, vernisáž bude  
v pátek 7. 8. v 10 hodin.

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

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ 
Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava
www.svkos.cz, tel.: 596 118 881

Výstavy 
do 31. 7. Toulky regionem, tipy na výlety prostřednictvím výsta-
vy publikací, průvodců a map 
do 27. 8. Pěkně od začátku, německojazyčná literatura pro děti 
a mládež

Přihlašování do klubů, kurzů a VU3V pro období září/říjen 2020 – 
květen 2021probíhá do 15. 9. nebo do naplnění kapacity. Více na 
www.svkos.cz nebo v sídle knihovny.

Práce s odborným textem -  individuální konzultace pro studen-
ty SŠ, VOŠ a VŠ (biblio@svkos.cz).
DiploGuru – konzultace k diplomové práci (diploguru@gmail.com). 
InfoHelp – individuální konzultace pro nastavení a využívání 
sociálních sítí, práci s chytrým telefonem, programy MS Word, 

MS Excel, MS PowePoint ad. Zdarma. Objednávejte na infohelp@
svkos.cz.

Prázdninová provozní doba:
Po, St 10–18 hod.
Út, Čt, Pá  9–16 hod.
So ZAVŘENO 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY 
28. října 2, 702 00 Ostrava 
Tel. č.: 599 522 521, www.kmo.cz

Každý čtvrtek vždy od 16 hod. Letní filmový klub, společenský 
sál, oddělení Americký koutek. 
O dalších dílech promítání z cyklu Letního filmového klubu se 
dovíte na www.kmo.cz nebo na Facebooku Amerického koutku.

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

14. 7. v 19 hod. Více filozofie, méně stresu, přednáška
11. 8. v 19 hod. Inkové a Machu Picchu, přednáška
25. 8. v 19 hod. Stoikové a smysl života, přednáška
Nutná rezervace míst na přednášky prostřednictvím webového 
formuláře na www.akropolis.cz/sloupy-vnitrni-stability



16

Z P R AV O D A J 
CENTRUM

Měsíční zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, periodický  tisk  územního  samosprávného  celku  •  náměstí 

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava • IČ 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12817 – PP. • Číslo 7-8/2020 • vyšlo: 3. 7. 2020  

• Předseda redakční rady: starostka Zuzana Ožanová • Redakce: Hana Lajčíková, tiskove@moap.ostrava.cz • Foto: Adolf Horsinka  

• Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová • Rozšiřuje: Česká pošta • Bezplatné

Pomozte rodinám dětí s autismem 
– staňte se hostiteli

Nezisková organizace MIKASA za finanč-
ní  podpory  Moravskoslezského  kraje  a  od-
borné  spolupráce  se  spolkem  Naděje  pro 
děti  úplňku  přináší  do  Moravskoslezského 
kraje  unikátní  projekt  Homesharing,  jehož 
cílem  je  odlehčit  rodinám  s  dětmi  s  autis- 
mem v náročné péči. Rodiny s dětmi s autis- 

mem (a nejen s dětmi s autismem) jsou za-
tíženy  téměř neustálou péčí  o  své děti,  bez 
možnosti  odpočinku,  regenerace  fyzických 
a psychických sil. 

Homesharing je sdílení péče o dítě s autis- 
mem, a to prostřednictvím hostitelů. Hostite-
lem může být jakákoli plnoletá osoba, která 
je trestně bezúhonná. Může jít o pár, rodinu, 
případně jednotlivce, kteří mají základní zá-
zemí a dobrý zdravotní stav (ať už po stránce 
fyzické či psychické). Předpokladem pro to, 
aby  se  stal  člověk  hostitelem  dítěte  s  autis- 
mem,  je především pozitivní nastavení vůči 
lidem s handicapem, tolerance, empatie, chuť 
poznávat nové věci, učit se a sdílet, ale také 
mít volný čas, který by člověk, pár nebo rodi-
na naplnila smysluplnými aktivitami s dětmi 
s autismem.

Zájemci z řad pečujících o dítě a autismem 
(od  útlého  věku,  přes  dospívající  až  po  do-
spělé)  a  hostitelé  mohou  kontaktovat  paní 
Ivanu  Malcharovou  na  e-mailu  homesha-
ring@mikasazs.cz  nebo  na  telefonním  čísle 
737 355 123.

ZAOSTŘENO

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 kontejne-
ry přistaveny v nejbližším možném okolí uve-
dené  adresy.  Velkoobjemové  kontejnery  jsou 
rozváženy v době od 7 do 14 hodin a odváženy 
následující den rovněž v těchto hodinách. 

• 13. 7.  U Parku 8–10, Vítězná 2–8, 17–19, 
Sokolská tř. 42 a 82, Hrušovská 9, Arbesova 13 
a 3, Gebauerova 11 a 12, Hájkova 8–10, Jung-
mannova 6–8.

• 14.  7. Hálková 12, Korejská 22, Muglinov-
ská 1 a 33, Na Liškovci 2, Na Náhonu 14, nám. 
Sv. Čecha 4, Newtonova 14, Orebitská 16, Špá-
lova 20 a 31, Zákrejsova 8.

 • 15. 7. Božkova 70, Dobrovského 4, Palac-
kého 36 a 50, Rovná 22, Úprkova 26, Božkova 
55, Českobratrská 61–63, Senovážná 14, 1–7, 
Bozděchova 14, Janovského 4.

• 16. 7. Ahepjukova 19, 2, 29, 3, 4, a 6, Gen. 
Píky 16, 17, 1A, 1B, 26 a 3.

• 20. 7. Gen. Janouška 1, 10 a 3, Hornopolní 
51, 53, J. Brabce 1, 11, 15, 25–27 a 43–45, Le-
chowiczova 13 a 19.

• 21. 7.  Lechowiczova  2,  O.  Motyky  2–4, 
Lechowiczova 31, Hornopolní 20, 35 a 43, Va-
renská 36, Sládkova 16, 26 a 4–6, Varenská 16 
a 26–28.

• 22. 7. Varenská 32–34 a 6, 28. října 153, Dr. 
Malého 25, 45 a 59, Gajdošova 8, 11,  29–31 
a 39, Zelená 47, P. Křičky 12. 

• 23. 7. Na Jízdárně 24, Na Široké 16 a 25–
27,  Na  Široké  8,  Nedbalova  10,  20  a  28,  P. 
Křičky 1, 19–21, 26, a 23, Zelená 39.

• 17. 8. Gajdošova 47 a 6, Havířská 6, Hor-
nická 52, 47 a 65, Hornických učňů 1, Chocho-
louškova 14–15, Na Jízdárně 19, Zelená 31, 61 
a 32.

• 18. 8. P. Křičky 18 a 11, Sportovní 16 a 26, 
Šalamounská 4, Uhelná 22, Válcovní 44, Vítko-
vická 14–16 a 6, Výstavní 23 a 45, Zelená 26.

  • 19. 8.  Hornická  78,  Zelená  55,  Tyršo-
va  11,  Tyršova–Zahradní,  Tyršova–Čs.  legií, 
Msgr. Šrámka, Matiční 12, Tyršova 19–21, Na 
Hradbách  8,  Chelčického  3–4,  Veleslavínova 
4–6, Prokešovo nám. 2.

• 20. 8. Denisova 3, Dvořákova 20, Husova 9, 
Janáčkova 16–18, Jurečkova 14, Milíčova 16, 
Mlýnská 7–9, Střelniční 6, Zahradní 7, Hrabá-
kova 5, Zeyerova 1, Českobratrská 12–14.

Další rozmísťování bude v listopadu 2020.

INFORMUJEME

VOLNÉ BYTY K PRONÁJMU  
formou výběrového řízení

Hornopolní 595/26 3+1
Hornopolní 2851/49 1+0
K. Světlé 210/13 1+1, 2+1
Macharova 965/7 1+0
Palackého 896/77 1+1
Sládkova 374/4 1+1
Střelniční 10/1 1+1

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

Otevřená hřiště v městském obvodu
I v  letošním roce získal městský obvod Mo-

ravská Ostrava a Přívoz na provoz otevřených 
hřišť transfer z rozpočtu statutárního města Os-
travy za účelem zabezpečení prevence krimina-
lity v  roce 2020 ve výši 293  tisíc korun. Tyto 
finance  budou  využity  na  platy  správců  hřišť. 

Do projektu „Otevřená hřiště v MOaP V“ je za-
pojeno šest základních škol – Gajdošova, Gen. 
Píky,  Matiční,  Nádražní,  Ostrčilova  a  Zelená 
a tři mateřské školy – Blahoslavova, Hornická 
a Varenská. Seznam hřišť  i  otevírací  dobu na-
leznete na www.moap.cz, v sekci školství. 


