
Vedení městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz se postupně vrací ke krásným tradicím. 
Jednou z nich je i setkání s jubilanty v klubu 
Parník, které se uskutečnilo 22. srpna v odpo-
ledních hodinách. Poprvé od února letošního 
roku tak starostka centrálního obvodu Zuzana 
Ožanová společně s místostarostkou Alenou 
Pataky opět popřály jubilantům našeho obvo-
du, kteří oslavïli 80 a více let. „I proto, že jsme 
od  března  neměli  možnost  setkat  se  s  mnoha 

oslavenci,  rozhodli  jsme se uspořádat hned  tři 
cykly  této příjemné akce,“ vysvětluje starostka 
Zuzana Ožanová. První se uskutečnila od 13 
hodin, druhá od 15 a třetí od 17 hodin. A zájem 
ze strany jubilantů byl velký, celkem jich bylo 
pozváno 89, s doprovodem 114. Všichni obda-
rovaní si nejen příjemně poseděli, popovídali, 
ale poslechli také tóny písní cimbálové muziky 
Úsměv. Někteří si i zazpívali.

Foto: Martin Pyš

Nástup do školy je snad pro každého člově-
ka přelomovým životním okamžikem. I proto 
zavítali zástupci rady městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz 1. září do všech osmi 
základních škol.

Celkem do školních lavic základních škol 
Moravské Ostravy a Přívozu nastoupilo více 
než 420 prvňáčků, což je asi o padesát méně 
než v loňském školním roce. Nejvíce jich přiví-
taly ZŠ Matiční, Ostrčilova a Zelená.

ZPRAVODAJ CENTRUM
ZÁŘÍ 2020 www.moap.cz

Milé čtenářky, milí  
čtenáři,
ačkoliv jsou prázdniny 
u konce, na Masarykově 
náměstí pro vás máme 
připravený program až 
do 14. září. Dny dovole-

ných si tak můžete připomenout u dobré kávy 
v šapitó, na multifunkčním hřišti či prostřed-
nictvím promenádních koncertů v Komenského 
sadech. Léto jsme však využili také v produk-
tivním slova smyslu. 

Již loni jsme avizovali náš záměr zrekonstruo-
vat prostor dvorany městského úřadu za účelem 
vytvoření moderní výstavní síně. V současnosti 
vstupujeme do první fáze, kdy pro nás společ-
nost Minimalistic dokončuje projekt.  V návrhu 
se drží původní architektury a zachovává funk-
cionalistický ráz místa. Historii budovy zde bu-
dou připomínat také dobové fotografie. Původ-
ně zde totiž sídlila Moravskoslezská městská 
spořitelna a dvorana byla městskou knihovnou, 
kde bylo uloženo na 250 tisíc knih. Nechybě-
la zde ani čítárna a studovna.  Prostor zůstane 
i nadále otevřený, vzdušný, vybaven bude vý-
stavními panely, regály a stoly. Šatna a zázemí 
pro účinkující jsou samozřejmostí. Od roku 
2014, kdy jsme se jako úřad do prostor bývalé 
spořitelny přestěhovali, se dvorana využívala 
pouze příležitostně několikrát do roka. Nově 
bude sloužit různým výstavám, komorním kon-
certům, veřejným projednáváním, vystoupením 
či obřadům.  Dvoranu tak bude opět využívat 
veřejnost, z čehož mám velkou radost. První 
vlaštovkou byla na konci srpna obhajoba zá-
věrečných bakalářských prací studentů Ostrav-
ské univerzity, oboru Obalový a knižní design. 
Bylo skvělé sledovat, jak toto místo opět ožívá, 
navíc prostřednictvím tvorby mladých a talen-
tovaných umělců. 

V červenci jsme také uzavřeli podávání návr-
hů projektů do participativního rozpočtu s ná-
zvem „Náš obvod“.  Sešlo se nám jich šestnáct, 
což je výborný výsledek vzhledem k tomu, že 
se jedná o první ročník, který navíc ovlivnila 
koronavirová krize. Další informace o partici-
pativním rozpočtu najdete na stránkách toho-
to zpravodaje. V říjnovém čísle vám všechny 
schválené projekty podrobně představíme, 
abyste se mohli rozhodnout, kterým z nich dáte 
své hlasy. Vítězné projekty pak budeme realizo-
vat v roce 2021. 

Valentina Vaňková, místostarostka
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Popřáli jsme dříve narozeným 

Starostka Zuzana Ožanová se v klubu Parník setkala s jubilanty, kteří oslavili 80 a více let, aby jim popřála. 

Prvňáčky na ZŠ Ibsenova přivítala starostka Zuzana Ožanová.

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školách
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Přivítali jsme malé občánky
Z RADNICE

Zveme vás na zastupitelstvo 
V pondělí 21. září se od 15 hodin koná zasedání zastupitelstva městského 
obvodu. Schůze se bude konat v zasedací místnosti č. 306 Nové radnice 
(Prokešovo náměstí 8). Program a materiály naleznete na www.moap.cz. 
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.

Mobilní rozhlas  
Chcete být varováni před krizovými situacemi, jako je hrozba povodní, po-
žárů, náledí, sněhových kalamit, výpadků elektrické energie, mít přehled 

o uzavírkách a důležitých tématech obvodu? Využijte aplikaci Mobilní 
rozhlas na stránce www.moap.mobilnirozhlas.cz, do níž je registrace zcela 
zdarma. Více informací naleznete na Facebooku obvodu. 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá slavnostní vítání občánků. Akce se 
mohou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na území našeho 
obvodu. Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná vítání občánků 
v sobotu 31. října. Ti, kteří neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou 
přihlásit do 16. října na oddělení matriky a ohlašovny, osobně v kanceláři 
č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 599 442 812. Pro děti, 
které se zúčastní vítání občánků, je připraven dárek a pamětní listina.

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

Místostarostka Valentina Vaňková při srpnovém slavnostním vítání občánků. 
Foto Kamila Kolowratová

ZÁŘIJOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

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

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

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

Jurečkova  29. 8. – 2. 10. AWT rekultivace částečná záruční oprava

Havlíčkovo nábřeží Biskupská – Kostelní do 13. 9. Ostravský spolek náplavkářů úplná kulturně společenské aktivity vždy  
     od pátku od 17.00 do neděle do 23.59

Denisova,   19. 9. od 6 do 22 hod. Rodinné a komunitní úplná kulturní akce  
Jurečkova   centrum Chaloupka

Během léta se vedení městského obvodu 
vrátilo k tradici vítání občánků. První akce se 
uskutečnila v sobotu 15. srpna, kdy místosta-
rostky Valentina Vaňková a Alena Pataky při-
vítaly v obřadní síni na Nové radnici postupně 
ve čtyřech turnusech celkem 34 dětí. Prvních 
devět dětí bylo slavnostně přivítáno v 9.30 ho-
din, poslední absolvovali tento krásný obřad ve 
12.30 hodin.  Za zvuku písní Rozvíjej se pou-
pátko, Jdu cestou necestou nebo Tři oříšky pro 
Popelku si rodiče přebírali se svými dětmi na 

památku dárkové balíčky, kytičkami byly ob-
darovány také maminky. A nezapomnělo se ani 
na děti, jejichž přivítání bylo odloženo. „Pro ně 
a pro jejich rodiče jsme rovněž připravili kolek-

ci nových dárků. Věříme, že dětem udělá radost 
barevná dřevěná hračka českého výrobce a dět-
ská knížka rovněž české produkce,“ dodala mís-
tostarostka Valentina Vaňková.

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

www.moap.cz
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Do půlnoci 21. července 2020 mohli obča-
né podávat návrhy projektů do 1. ročníku par-
ticipativního rozpočtu „Náš obvod“. Nakonec 
se sešlo celkem 16 různorodých a velmi kvalit-
ních projektů. V těch drobnějších lidé navrhují 
například nové lavičky, květinový záhon, bas-
ketbalové koše, pingpongové stoly nebo písko-
viště. Přišly ale i rozsáhlejší projekty, které se 
pohybují už ve vyšším cenovém rozpětí, jako 
jsou například sauna u Ostravice, veřejný zá-
chod v Komenského sadech, komunitní zahrád-
ky, petanquová dráha, tančírna v parku a další. 
Nejvíce návrhů lidé směřovali do Komenského 
sadů, další pak jsou rozmístěny v různých čás-
tech obvodu. 

„Vzhledem k tomu, že jde o první ročník, kte-
rý navíc výrazně ovlivňují externí koronavirové 
vlivy, jsme mile překvapeni zájmem lidí a množ-
stvím  projektů.  Čas  pro  podávání  návrhů  byl 
využit téměř do poslední minuty – poslední ná-
vrh k nám dorazil dokonce až ve 23.56 hodin. 
Můžeme  prozradit,  že  v  poslední  den  nám  na 
seznam  přibyla  například  sauna  u  Ostravice 
nebo tančírna v parku. Všem navrhovatelům za 
jejich  projekty  děkujeme,“  hlásí místostarosta 
Rostislav Řeha.

V uplynulých dnech proběhla kontrola for-
málních náležitostí, kterou splnilo 15 projektů. 
U těch nyní příslušné odbory Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a vybraní 
externí zástupci provádějí kontrolu jejich pro-
veditelnosti.  „Na  základě  tohoto  posouzení 
může být projekt doporučen ke schválení, dopo-
ručen k zamítnutí nebo doporučen ke schválení 
s  podmínkami,“  vysvětluje Jan Horák, koor-
dinátor participativního rozpočtu Náš obvod. 
„O  výsledku  posuzování  bude  navrhovatel  in-
formován e-mailem a na případné zapracování 
podmínek bude mít stanovenu lhůtu 10 pracov-
ních dnů. Takto vznikne seznam doporučených 
projektů, který bude dále předložen na jednání 
komise pro otevřenou  radnici  a MA21. Ta má 
v  odůvodněných  případech  možnost  některý 
z  návrhů  do  veřejného  hlasování  nedoporučit 
–  v  takovém  případě  to  vždy  musí  řádně  zdů-

vodnit. Komise následně předloží seznam všech 
projektů  –  doporučených  i  nedoporučených  – 
radě městského obvodu, která svým usnesením 
schválí  finální  seznam  projektů  k  veřejnému 
hlasování.“

Do podzimního hlasování veřejnosti se tedy 
dostanou jen ty realizovatelné projekty, které 
splňují dané podmínky a které budou doporu-

čeny komisí. Potom už bude vše opět jen na vás 
– občanech. 

Více informací k jednotlivým projektům i sa-
motnému hlasování budeme postupně zveřejňo-
vat mj. také na facebookové stránce Náš obvod 
– participativní rozpočet Moravské Ostravy 
a Přívozu.

-hal-

Do participativního rozpočtu „Náš obvod“ 
máme přihlášeno 16 projektů!

Z RADNICE

Poslední návrh dorazil  
4 minuty před půlnocí. 

Festival zdraví a zdravého životního stylu
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�Canisterapie Podané ruce
�Zdravé dobroty ze Spirály, z.ú.
�Koloběžky z Koloběžkárny
�Testování HIV
�Testování metabolismu
�První pomoc
�Obří maketa tlustého střeva
�Státní zdravotní ústav
�Dárcovství kostní dřeně
�cvičení venku Iveta Miková

Masarykovo náměstí 10. září 
od 10.00 hodin

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zve společně s Moravskoslezským krajem a In-
stitutem komunitního rozvoje na Festival zdra-
ví a zdravého životního stylu, který se usku-
teční ve čtvrtek 10. září od 10 do 17 hodin na 
Masarykově náměstí. 

Těšit se můžete například na zdravé dobroty 
ze Spirály, na informace nutričních terapeutů 
Ostravské univerzity o stravování dětí a dospě-
lých podle pyramidy správné výživy, na bez-
platné testování na HIV, testování metabolismu, 
obrovský model tlustého střeva a další. Připra-
veny jsou také zajímavé doprovodné akce, jako 
jsou canisterapie, exhibice koloběžek z Kolo-
běžkárny a slalom pro děti, cvičení pod širým 
nebem s Ivetou Mikovou, představení prorodin-
né politiky Fajne rodiny anebo prezentace týmu 
vyškolených mediků z organizace IFMSA CZ 
Ostrava. Ti vás naučí například základní chi-
rurgický uzel, změří vám tlak či procenta tuku 
v těle. 

Chybět nebude ani stánek s propagací pečo-
vatelské a odlehčovací služby Moravské Ost-
ravy a Přívozu či Státního zdravotního ústavu 
v Ostravě. Zájemci si budou moci prohlédnout 

také sanitku. Neváhejte a přijďte si v tento den 
popovídat na Masarykovo náměstí o vašem 
zdraví!

Festival zdraví a zdravého  
životního stylu na „Masarykáči“

Navržené projekty jsou rozmístěny po celém obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nejvíce je jich  
situováno do Komenského sadů.
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Centrální obvod plánuje obnovu zeleně  
hned v pěti lokalitách

Léto se chýlí ke konci. Stromy, keře i trval-
ky, které od jara svými nádhernými barvami 
zpestřovaly ulice našeho městského obvo-
du, mění své barvy a pomalu se připravují 
na zimu. Než však ulice zasype první sníh, 
je nutné zeleň zkontrolovat, nemocné stro-
my a keře odstranit a zasadit nové. Podzim 
je pro jejich údržbu a sadbu nejvhodnějším 
obdobím. 

Revitalizace začne na podzim
Rada městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz schválila proto návrh na realizaci vý-
sadby stromů hned v pěti lokalitách našeho ob-
vodu. Obnova zeleně se týká ulic Husova, He-
rodova a Křižíkova, ale i Husova sadu a okolí 
Základní školy Matiční. Revitalizace, kterou 
budou mít na starosti Technické služby Morav-
ské Ostravy a Přívozu, začne v nejbližších pod-
zimních dnech.

„V daných lokalitách je obnova zeleně nutná. 
Stávající  stromy  jsou  již  proschlé,  napadené 
dřevokaznými houbami, věkem nebo vlivem ex-
trémních  městských  podmínek  odumírají.  Na 
jejich místě budou vysazeny stromy nové. V Hu-
sově ulici tak například čtyři dožívající okras-
né třešně nahradí nové, tentokrát bíle kvetoucí, 
v  ulici  Křižíkově  vysadí  technické  služby  šest 
jilmů Clusiusových místo odumírajících jasanů. 
Začátek aleje od Sokolské  třídy ozdobí keř na 
kmínku  muchovník  stromovitý,“  říká místosta-
rosta Rostislav Řeha. Jilmy se spolu s šesti 
jabloněmi a třešní objeví i kolem ZŠ Matič-
ní v ulici 30. dubna. Nahradí tak devět jasanů 
a břízu, které jsou částečně napadeny a jsou 
proschlé, navíc potlačují zdejší novou lipovou 
alej. V příštím roce zde bude doplněno rovněž 
podrostové patro, a to jak keříky, tak i travinami 
a jarními cibulovinami.  

Při sadbě poprvé použijeme biouhel
„Díky  novým  třešním  chloupkatým  zachová-

me také kvetoucí charakter Herodovy ulice. Ty 
současné jsou již ve velmi špatném stavu a do-
chází  k  vylamování  větví  v  korunách  stromů. 
Při jejich výsadbě bude v našem obvodu poprvé 
použit pěstební substrát s tzv. biouhlem. Ten by 
měl svým pozitivním vlivem na kořenový systém 
stromů výrazně zvýšit kvalitu prostředí pro růst 
těchto  nových  dřevin  a  zvýšit  jejich  životnost 
v extrémních městských podmínkách,“ navazuje 
místostarosta a pokračuje: „Poslední lokalitou, 
ve které proběhne letos na podzim první etapa 
plánované revitalizace, je Husův sad. Celá se-
verní část tohoto parku kolem památníku bitvy 
u  Zborova  projde  proměnou.  Úpravy  navážou 
na  současný  stav,  který  vhodně  doplní  např. 
nové magnolie,  javor Davidův či  jedle  stejno-
barvá,“ dodává místostarosta. V keřovém patře 

pak dojde k doplnění pěništníků, vilínu, šeříku 
a dalších keřů, travin a trvalek. 

Do výsadby investujeme  
více než 1,5 milionu korun
Celý projekt vyjde finančně na necelých  

1,825 mil. Kč. Na revitalizaci Husova sadu 
a lokality kolem ZŠ Matiční poskytlo město 
Ostrava dotaci ve výši 250 tisíc Kč. Aktuálně 
je připravována také žádost o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. Zbývající náklady 
hradí městský obvod. 

Prunus Avium Plena – třešeň ptačí
Okrasná třešeň ptačí Plena je středně vysokého vzrůstu s pravidelnou 
široce vejčitou korunou. Spolu s rašícími listy se na stromě objevuje 
záplava sněhově bílých plných květů, které obsypou celý strom. Na 
podzim vás okouzlí její krásně zbarvené listy do červené, bronzové 
a oranžové barvy. Tyto okrasné třešně však nejsou náročné na pěsto-
vání a nevyžadují žádnou speciální péči.

Ulmus Clusius - Jilm
Bujně rostoucí strom s pravidelnou, zpočátku úzce kuželovitou, poz-
ději oválnou nebo vejčitou korunou. Listy jsou drsné, asymetrické, 
tmavě zelené, se žlutým podzimním zbarvením. Potřebuje vlhčí živ-
nou půdu s dostatkem vápníku. Může růst na plně osluněném i polo- 
stinném stanovišti.

Malus Evereste – okrasná jabloň
Dorůstá do výšky 4 až 6 metrů a vytváří kulovitou, hustou korunu. Zele-
né listy se na podzim barví do žluta a oranžova. Od konce dubna je celý 
strom doslova obsypán růžovými poupaty, která se rozvíjejí ve sněhově 
bílé květy. Na podzim se tvoří drobná zlatožlutá jablíčka s oranžovým 
nebo červeným žíháním, která na stromě vydrží dlouho do zimy. Jejich 
chuť je dost trpká, ale pro ptactvo je to v zimě pochoutka.

Vinca Major – barvínek větší
Barvínek s oblibou pěstovaly v zahradách už naše babičky. Je stále 
zelený, a tak vypadá dobře i v zimních měsících. Plazivými výhonky 
skvěle dokáže pokrýt půdu, a tak se s oblibou používá jako půdopo-
kryvná rostlina. Nejkrásnější je však na jaře, když rozkvetou výrazné 
fialové květy, u vyšlechtěných rostlin mohou být květy růžové či bílé.

Kvetoucí stromy uchováme také v ulici Matiční, 
kde použijeme při výsadbě i speciální substrát.

V první fázi obnovy zeleně v Husově sadu bude 
upravena část kolem Památníku bitvy u Zborova. 

Nová výsadba stromů bude pro-
bíhat v říjnu, ale už nyní v září bu-
deme zbývající staré a nemocné 
stromy kácet, aby si před samot-
nou výsadbou stihla půda trochu 
odpočinout. Zhruba jeden měsíc 
tak zmíněné ulice nebudou vypa-
dat úplně přívětivě, ale prosíme 
tímto naše občany o shovívavost 
– bude to skutečně jen dočasné 
a věříme, že nové stromky to pak 
vynahradí.

V pěti lokalitách vysadíme 
27 nových stromů. 

Znáte stromy, které rostou v našich ulicích?
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Prázdné školy v době letních měsíců kaž-
doročně doslova vybízejí k úklidu a potřeb-
ným rekonstrukcím. Nejinak tomu bylo 
i letos. Městský obvod se pustil do pláno-
vaných oprav hned v několika základních 
školách. Tou největší proměnou právě pro-
chází Základní škola Gebauerova, konkrét-
ně odloučené pracoviště Ibsenova 36, kde 
byla již v dubnu zahájena celková revitali-
zace objektu v hodnotě zhruba 34,5 milionu 
korun. 

Cílem rekonstrukce je zlepšit tepelně technic-
ké vlastnosti budovy a prostřednictvím retenč-
ní nádrže zlepšit hospodaření se srážkovými 
vodami na pozemku školy. Proměnou prochá-
zí i suterén objektu, který by škola ráda více 
využívala k výuce dětí. V rámci revitalizace 
se nezapomnělo ani na vybudování vhodného 
prostředí pro žáky. Ti tak v první školní den 
přijdou do pěkně vymalovaných tříd s novými 
okny i opravenými radiátory, a díky rekuperač-
ním jednotkám nebude v místnostech chybět 
ani čerstvý vzduch. Přestože tato akce potrvá 
až do poloviny listopadu, povedlo se již nyní 
udělat kus práce. Rekonstrukce byla více než nutná

„Celková  oprava  tohoto  nezatepleného  ob-
jektu,  jehož  původní  okna  a  dveře  již  nebyly 
v technicky vyhovujícím stavu, byla nutná,“ vy-
světluje důvody k této revitalizaci místostarost-
ka Alena Pataky. „Budova nejenže nesplňovala 
současné  energetické  požadavky,  ale  ve  špat-
ném technickém stavu byla také střecha, kde na 
několika místech v případě intenzivních srážek 
zatékalo. Voda se sem za vydatnějších dešťů do-
stávala i do sklepních místností školy, kde jsou 
šatny nebo technické dílny. Stáří se podepsalo 
i  na  technickém  stavu  stávajících  plynových 
kotlů  a  některých  technologických  zařízení, 
která jsou součástí kotelny. Od jejich instalace 
v roce 1997 zde probíhala pouze údržba.“

Přívalové deště komplikovaly práce 
S ohledem na fakt, že jde o rozsáhlou rekon-

strukci, která se skládá z několika rozdílných 
stavebních částí, bylo nutné vyhlásit dvě veřejné 
zakázky. Vítězi se staly firmy Intoza a Unime-
tal – engineering. Jejich pracovníci v první fázi 
začali se sanací suterénu, interiérovými úprava-
mi školy a přípravnými pracemi pro instalaci 
rekuperačních jednotek, které mimo jiné budou 
v zimním období vzduch také ohřívat, čímž se 
zvýší efektivita vytápění objektu. Časté přívalo-
vé jarní deště však několikrát zaplavily přízemí 
školy a připravily dělníkům nemilé překvapení. 
V souvislosti s tím musela proto být opravena 
a vyčištěna také kanalizace, která byla rovněž 
ve špatném stavu. Po zvládnutí prvotních překá-
žek v suterénu přišla na řadu kotelna, kde byly 
vyměněny původní plynové kotle za nové úspor-

nější kondenzační. Následovala výměna oken 
v celém objektu školy spolu s parapety, vyma-
lování interiéru, a poté osazení oken žaluziemi.

Škola bude od září fungovat  
bez větších omezení
 „Nejvíce viditelnou změnou je zateplení stěn 

školy,  které  aktuálně  probíhá  spolu  s  opravou 
střechy,“ pokračuje místostarostka.  „Během 
září se začne s výstavbou retenční nádrže, kte-
rá má dopomoci škole ke zlepšení hospodaření 
s  vodou.  A  od  září  do  poloviny  listopadu  zde 
budou  pokračovat  venkovní  práce  na  fasádě 
a opravě střechy. Škola  tak bude  fungovat bez 
větších omezení,“ dodává Alena Pataky.

K dlouho očekávané rekonstrukci objektu 
dopomohlo i to, že městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz získal tři dotace, které přispě-
jí ke zlepšení technického stavu objektu. Na 
rekonstrukci školy se podílí i statutární město 
Ostrava formou spolufinancování projektů. 

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

-hal-

• 5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 
odloučené pracoviště Ibsenova 36 (CZ.05.5.1
8/0.0/0.0/18_100/0009265)

• 5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 
odloučené pracoviště Ibsenova 36 (CZ.05.5.1
8/0.0/0.0/18_100/0009264)

• Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, 
Gebauerova - Ibsenova 36 (CZ.05.1.24/0.0/0
.0/18_113/0009170)

Proměna školní budovy Ibsenova je v plném proudu 

„Stavební úpravy za 3,3 milionu 
korun probíhají také v Mateř-
ské škole Křižíkova a necelých 
35 milionů bylo investováno 
do základních škol Gajdošova, 
Gen. Píky a Nádražní, kde byly 
provedeny bezbariérové úpravy 
a školy byly dovybaveny novým 
nábytkem, IT vybavením a učeb-
ními pomůckami,“ navazuje mís-
tostarostka Valentina Vaňková.

Hlavní budova odloučeného pracoviště Ibsenova 36 prochází celkovou rekonstrukcí. V době uzávěr-
ky zde již byla vyměněna okna a připravovalo se zateplení objektu.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
O čem se píše

V červencovém čísle zpravodaje Centrum je 
dvojstrana věnovaná parkům v centrálním ost-
ravském obvodu. Články popisují vše spojené 
s těmito místy, jejich historii, přírodní prvky 
v nich, jejich zvláštnosti apod.

Velmi často se pohybuji na kole nebo pěšky sadem 
Milady Horákové. Musím říci, že i přes veškerou 
péči věnovanou zeleným prostorám, je stav víc než 
bídný. Teď nehovořím o sadových plochách. Horší 
je stav chodníků. Dá se říci, že je hrozivý. Výtluky, 
praskliny a chybějící litý asfalt se velmi těžce zdolá-
vají všem návštěvníkům. Sám se divím, že správce 
komunikací nechávají klidným. Pro lidi pohybující 
se po chodnících jsou skutečným nebezpečím.

Vše je ještě podivnější, když ve stejném čísle 
zpravodaje je článek Opravujeme komunikace, 
který popisuje, jak skvělou máme k dispozici 
techniku pro opravu chodníků. Ale asi tyto dvě 
věci, parky a chodníky, spolu nesouvisejí.

Jen dovětek k článku. Jsem upřímně rád, že 
opozice dostává dostatek prostoru ve zpravo-
daji a nejenom v něm. Je to nová věc a nositeli 
těchto myšlenek jsem opravdu vděčen. Opozice 
uveřejňuje články ve zpravodaji a bývá zvykem, 
že v následujícím článku je odpověď ze strany 
koalice na danou problematiku. Já osobně na 
odpověď nečekám a občané snad také ne. Vše, 
co jsem napsal, není námět pro diskusi, ale pro 
okamžité řešení.

Josef Blahuta, zastupitel za KSČM

Chtěl bych panu Blahutovi za příspěvek moc 
poděkovat. Cením si jeho přístupu jak k naší 
zeleni, tak i k demokratické diskuzi. Má prav-
du v tom, že sad Milady Horákové už dlouhé 
roky potřebuje zásadní revitalizaci. Park vznikl 
v osmdesátých letech na místě bývalého hřbito-
va a poplatně tehdejším znalostem a postupům 
při něm došlo k celkem zásadním sadovnickým 

chybám, které nám dnes při plánování obnovy 
bohužel ohrožují velké množství stromů, hlavně 
kvůli jejich stabilitě. Také jsme museli vyčkat 
na vyhotovení studie k nové koncertní hale, 
která bude mít pro fungování parku celkem zá-
sadní význam a změní tím samozřejmě i celou 
naši koncepci. Rádi bychom ji zhruba v první 
polovině příštího roku představili při veřejném 
projednávání.

Budeme samozřejmě vděčni, když se nám 
podaří získat také názory širší odborné i laické 
veřejnosti, které jsou pro takový projekt velmi 
důležité. Ceníme si i zájmu magistrátu města 
Ostravy, který nám přislíbil svou účast a pomoc 
s realizací. Takže mohu všechny ubezpečit, že 
na nápravě nelichotivého stavu sadu Milady Ho-
rákové více než aktivně pracujeme, a že je pro 
nás více než prioritní – jen některé věci nelze 
uspěchat. Díky za pochopení. 

Rostislav Řeha, místostarosta

Náměstí se promění 
v řezbářskou dílnu

O víkendu 5. a 6. září se na travnaté plo-
še Masarykova náměstí sejdou profesionální 
řezbáři z České republiky a z Polska. Na 1. 
ročníku řezbářského sympozia s tématem 
Les plný pohádek budou  vytvářet svá díla 
pomocí motorových pil s následným dořezá-
váním v řezbářské „dílně pod širým nebem“. 
Sympozium pořádané ve spolupráci s orga-
nizací Ostravské městské lesy a zeleň zpes-
tří speed-carving (rychlořezba s hodinovým 
limitem) a dětská řezbářská dílnička, kde si  
děti budou moci vyrobit malý dáreček z pří-
rodního materiálu.

Mezi umělci, kteří ukáží své mistrovství 
při práci s dřevem, bude i známý orlovský 
řezbář Pavel Herák, vítěz řady celorepubli-
kových řezbářských plenérů a sympozií. 

Férový piknik podpoří myšlenku spravedlivého 
obchodu i lokální produkci

V neděli 6. září doprovodí řezbářské sym-
pozium na Masarykově náměstí Férový pik-
nik na podporu myšlenky fair trade a lokální 
produkce. 

Fair trade je spravedlivý obchod, který dává 
lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky možnost, aby se uživili vlastní prací za 
důstojných podmínek. Za svou kávu, kakao 
nebo banány dostávají spravedlivě zaplaceno, 
pěstují je s ohledem na životní prostředí a je-
jich děti mohou chodit do školy. Náš piknik 
bude ale zaměřen také na lokální produkty 
a výrobce, jejichž podpora je stejně důležitá.

Pro návštěvníky bude připravena výstava 
o životě pěstitelů ve světě s názvem Příběh 

kávy, stánky s lokálními prodejci, prostor 
pro piknik (zelená plocha pro deky i lavice 
a stoly k posezení) a ke sváteční nedělní ná-
ladě zapějí Famózní Klimkovické Pjenice. 
Doneste si svačiny připravené z fair trade 
nebo lokální produkce, deky a přijďte i s rodi-
nou, známými či kamarády podpořit dobrou 
myšlenku a užít si piknik v centru města!

Akce je organizována v rámci projektu 
„Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020“, který 
byl finančně podpořen Moravskoslezským 
krajem v rámci dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21.
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Vítejte zpět v Atlantiku! Jsme tady s novým programem
Po několikaměsíční odmlce se vrací program 

také do Klubu Atlantik. Svěžím startem obno-
veného provozu bude výstava malířky Katrin 
Vilkusové s názvem Růžová, která potrvá až 
do konce října. Dále nás čekají dva nedělní 
promenádní koncerty v Komenského sadech 
v atmosféře babího léta a několik besed a před-
náškových pořadů, kde je novinkou cyklus 
Dejme hlavy dohromady. V jeho rámci kaž-
dý měsíc přineseme otevřenou moderovanou 
diskusi napříč spektrem společenských témat. 
Pomyslnou první vlaštovkou se stane reportér 
Vojtěch Boháč, šéfredaktor investigativního 
kanálu Voxpot. Ten návštěvníkům přiblíží práci 
českého novináře v zónách válečných konflik-
tů, a z pohledu žurnalisty otevře téma práce 
s informacemi a jejich ověřováním. 

Tým klubu se těší na setkání s vámi.
Kapela ze Svitav Dozing Brothers ukončí v neděli 20. září sérii promenádních koncertů pořádaných 
v Komenského sadech.
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„Žáci by měli být dopředu informováni o tom, co se bude probírat a jaké  
písemky jsou naplánovány,“ říká ředitel ZŠ Matiční Vladimír Matuš

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
je zřizovatelem osmi základních škol. Rodiče 
i děti tak mají na výběr z relativně široké na-
bídky. Mohou si vybrat školu, která jim bude 
sedět takzvaně na míru. Čím jsou jednotlivé 
školy charakteristické, jaké mají školní a mi-
moškolní aktivity, do jakých projektů se zapo-
jují nebo jak funguje družina? S tím vším vás 
postupně seznámíme… 

Tentokrát jsme zavítali do Základní školy Ma-
tiční, jejíž obě budovy se nacházejí nedaleko 
radnice města Ostravy. První objekt v ulici 30. 
dubna 20 navštěvují žáci prvního stupně. Žáci 
druhého stupně chodí do školy v ulici Matič- 
ní 5. Od září se do zdejších školních lavic vrátí 
nebo nově nastoupí zhruba 750 dětí, které bu-
dou rozděleny do 33 tříd, z toho tři třídy budou 
patřit letošním prvňáčkům. 

Vyhledávaná škola
„Jsme velká škola v samotném centru Ostravy 

a současný počet žáků je na hranici naší maxi-
mální kapacity. I proto jsme letos otevřeli jen tři 
první  třídy, v minulosti  jsme otevírali  i čtyři,“ 
říká ředitel ZŠ Matiční Vladimír Matuš. Záro-
veň však pokračuje: „Jedním z důvodů, proč je 
naše škola tolik vyhledávaná, je i fakt, že mno-
ho rodičů pracuje v okolních firmách a úřadech 
a má tak školu takzvaně cestou do práce. Jsou 

ale i další důvody, jakými jsou například rozší-
řená výuka jazyků nebo fakt, že se zde věnujeme 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
stejně jako se věnujeme žákům nadaným. Kro-
mě toho jsme fakultní školou, což znamená, že 
úzce spolupracujeme s Ostravskou univerzitou 
na  nejrůznějších  projektech  i  při  poskytování 
praxe  jednotlivým  studentům  Pedagogické  fa-
kulty. Třetím rokem mohou navíc naši technicky 
nadaní  žáci  prvního  i  druhého  stupně  navště-
vovat Centrum technického nadání Technomat. 
Zvyšujeme tak zájem dětí o techniku a následně 
i  o  středoškolské  vzdělání  v  technických  obo-
rech, jejichž absolventi jsou na trhu práce velmi 
žádaní. Máme také širokou nabídku volnočaso-
vých  aktivit.  Nezanedbatelná  je  také  otevírací 
doba naší družiny, která je od 6 do 17 hodin.“

Praktické týdenní plány
V budově školy v ulici Matiční mohou žáci 

druhého stupně při stoupání do schodů studo-
vat na každém schodu nejen koncovky oxidač-
ních čísel -ný, -natý, -itý, -ičitý, ale například 
i anglická slovíčka.  „Snažíme  se  prezentovat 
i náročnější učivo dětem zábavnou formou, a to 
i mimo vyučovací hodiny, což je případ našich 
schodů nebo  tematicky  vyzdobených dveří  od-
borných  učeben  a  mnoho  dalšího,“ pokraču-
je ředitel školy, která se vyznačuje mimo jiné 
i specifickými týdenními plány žáků. „Ty jsme 
zavedli už před lety a velmi se osvědčily. Osob-
ně jsem přesvědčen, že nejen žáci, ale i rodiče 
by měli být dopředu  informováni o  tom, co se 
v  příštím  týdnu  bude  ve  škole  dít,  co  se  bude 
probírat, jaké písemky jsou naplánovány. Před-
cházíme tak stresům na všech frontách. Učitelé 
mají jasno, jak bude vypadat následující týden, 
a  žáci  i  rodiče  mají  dostatek  času  na  nejrůz-
nější úkoly nebo na přípravu na testy. Týdenní 
plány se nám velmi osvědčily i na jaře, kdy byla 
škola uzavřena. Nemuseli jsme vymýšlet žádný 
nový systém, prostě jsme jen pokračovali v na-
stavených plánech a později přidali hodiny on-
-line vyučování.“

Členové Školního parlamentu i redaktoři
Ve škole působí mimo jiné velmi aktivní Škol-

ní parlament. Žáci zde ve spolupráci s pedago-
gy vydávají pětkrát v roce dokonce vlastní ča-
sopis Matičák. „U zrodu parlamentu  jsem byl 
osobně a jsem rád, že ho po mně převzala paní 

učitelka, která je velmi aktivní a snaží se pomá-
hat  členům  parlamentu  z  řad  žáků  naší  školy 
s realizací nejrůznějších aktivit pro spolužáky, 
nebo dokonce  i  se  změnami dlouho  zaběhlých 
akcí. Loni například přišli s nápadem inovace 
vánočního  jarmarku,  který  se  dlouhá  léta  ko-
nal jedno dopoledne v týdnu před Vánoci. Loni 
poprvé  ho  uspořádali  na  začátku  adventního 
času, dokonce v odpoledních hodinách, a měli 
úspěch. Nejenže se mnoho dětí a rodičů zapoji-
lo do samotného prodeje, ale i návštěvnost byla 
mnohem větší, rovněž zájem o vánoční zboží je 
na začátku adventu  také vyšší. V  tomto  směru 
jsme rádi, že naši žáci mají vlastní názory, my-
šlenky,  náměty.  My  se  snažíme  je  podporovat, 
a to i při vydávání časopisu Matičák. Paní uči-
telce, která vede redakci, se daří do jeho tvor-
by  zapojovat  mnoho  žáků  a  musím  říct,  že  je 
radost vidět,  jak šikovné a nadané děti máme. 
Pokud  s  nimi  ale  nepracujete,  nenabízíte  jim 
příležitosti, obvykle samy nepřijdou.“

Kvalita a efektivita výuky
Metod, jak motivovat žáky, zde mají mnoho. 

Jednou z nich jsou i projektové dny, v rámci 
nichž si děti mohou samy naplánovat rozvrh da-
ného dne. „Každý si na ten den může sám navo-
lit předměty nebo dílny, které chce absolvovat. 
Organizačně je to sice náročné, ale pro děti je 
to příjemná změna. Samy si určí, co se ten den 
budou učit, a dostanou se do kontaktu s dětmi 
z  jiných tříd. Už za sebou máme dva tyto pro-
jektové dny, vždy k určitému výročí, a opravdu 
to bylo motivující,“ navazuje ředitel.

A jaké má vedení školy plány do budoucna? 
„Především  chceme  mírně  snížit  naplněnost 
školy,  abychom  mohli  dělit  hodiny,  které  dělit 
můžeme, a zvýšit  tak efektivitu výuky. Nyní na 
to nemáme prostor. V plánu máme  také  rozší-
řit Technomat, o který je z řad dětí velký zájem, 
a samozřejmě chceme i nadále poskytovat kva-
litní  vzdělání  formou,  která  bude  žákům  blíz-
ká,“ dodává Vladimír Matuš.

-hal-

Budova v ulici 30. dubna 20 slouží žákům první-
ho stupně ZŠ Matiční.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Základní škola Matiční posílá pravidelně žáky třetího a sedmého ročníku na ozdrav-
né pobyty, pořádá zájezdy do Anglie, spolupracuje s neziskovou organizací Moment, 
zapojila se do projektů Světová škola, Sportuj ve škole, Obědy do škol, Fajne školní 
bistro, Abeceda peněz a mnoha dalších. Žáci školy jsou úspěšní i v mnoha příro-
dovědných, matematických, jazykových, výtvarných i sportovních soutěžích, díky 
Technomatu také například i v soutěži Talenty pro firmy.

Ředitel školy Vladimír Matuš už jako dítě tušil, 
že jednou bude pedagogem. Nikdy však nechtěl 
učit na základní škole. Jak se však říká: „Nikdy 
neříkej nikdy…“ V ZŠ Matiční působí již od roku 
2003, od roku 2017 na postu ředitele školy. 
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Vraťme se ale na začátek. Můžete 
čtenářům přiblížit vznik této umělecké školy? 
„Vše začalo na sklonku padesátých let minu-

lého století přáním hrstky osvícených umělců 
vybudovat novou uměleckou školu, která by 
byla lákavá a inspirativní pro co nejširší veřej-
nost. Tedy i pro tu velmi opomíjenou – amatér-
skou. Tito nadšení amatéři měli svoje profese, 
a přitom toužili posunout své hudební vzdělání 
o kousek dál. V září roku 1957 se Jaroslavu 
Dvorskému, který byl profesí pěvec a nadějný 
bas, podařilo otevřít při Krajském domě osvěty 
úplně první Lidovou konzervatoř v tehdej-
ším Československu, kterou mohli navštěvovat 
nejen děti, ale i dospělí. Své prvenství si kon-
zervatoř udržela i o jedenáct let později, kdy 
zde profesor Oldřich Heřmanský založil další 
fenomén, jímž se Ostrava mohla pyšnit – 
první oddělení jazzu pro jazzmany amatéry 
v Československu. Za uznávanými jazzmany, 
kteří zde vyučovali, jako byli Karel Velebný, 
Emil Viklický, Karel Vejvoda, Petr Kořínek, 
Karel Růžička a další, nechodili jen milovníci 
jazzu z Ostravy, ale také z celé republiky. 

V červenci roku 1991 byla statutárním měs-
tem Ostravou zřízena svébytná Lidová konzer-
vatoř, příspěvková organizace, a v září téhož 
roku jsem založila Dětskou múzickou školu 
pro děti a mládež se zdravotním postižením, 
která se stala její organickou součástí. Odtud se 
začala psát novodobá historie školy, která nikdy 
nepřešlapovala na místě a vždy reagovala na 
aktuální kulturní potřeby společnosti.“

Pro koho je výuka u vás určena?
„Nyní máme na Lidové konzervatoři a Múzic-

ké škole více než 1000 posluchačů, kterým se 
věnuje zhruba 120 externích i interních peda-
gogů, z toho přes 40 pedagogů zde působí stále. 
Obě instituce spojuje, jak jsem již řekla, roz-
sáhlá a propracovaná nabídka více než 40 umě-
leckých, estetických i terapeutických oborů. Ta 
je určena všem věkovým kategoriím, od nej-

menších dětí až po seniorský věk. Výuku umění 
u nás nabízíme všem, bez ohledu na zkoumání 
talentové způsobilosti, věku a zdravotního sta-
vu. Důležitý je pro nás zájem člověka pracovat 
na sobě a touha rozvíjet se. Když je dobrá ces-
ta, výsledek přijde. Jak se říká, talentu se stejně 
neubráníš. Někdy lidé ani netuší, jak kreativní 
a talentovaní jsou. Naši nejstarší studenti mívají 
i přes 90 let.“ 

Čím jsou Lidová konzervatoř 
a Múzická škola specifické?
„Obě školy poskytují kvalitní umělecké vzdě-

lávání v mnoha oborech. Posluchači Lidové 
konzervatoře však mohou po zdárném splnění 
všech zkoušek a povinností získat potvrzení 
o absolutoriu. V Múzické škole, která jako jedi-
ná v republice poskytuje umělecké vzdělávání 
zejména dětem, mládeži, dospělým a seniorům 
se zdravotním postižením, se vzdělávají všich-
ni zájemci bez ohledu na druh hendikepu, věk 
nebo talentovou způsobilost. Navštěvují ji po-
sluchači se somatickým, smyslovým, duševním 
i mentálním postižením, včetně žáků s porucha-

„Své žáky nikdy nekárám. Nemám právo brát  
radost někomu jinému,“ říká Miloslava Soukupová

„Musíš horovat pro věc,“ říkával mi tatínek, když jsem byla malá, „a touto větou se řídím 
celý svůj život,“ řekla na úvod našeho povídání Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové kon-
zervatoře a Múzické školy, sídlící v Ostravě-Přívozu, která zde působí také jako pedagog sólo-
vého, popového a rockového zpěvu. To, že svou práci dělá ráda a s láskou, z této ženy doslova 
čiší. Svědčí o tom i fakt, že škola, kterou mohou navštěvovat nejen děti, ale i dospělí a senioři 
– zdraví či se zdravotním hendikepem –, se pod jejím vedením neustálé rozvíjí. A tak ke třem 
budovám, v nichž nyní nabízí více než 40 uměleckých oborů, zanedlouho přibude čtvrtá…

Múzická škola brzy  
oslaví 30 let!

Představujeme Miloslavu Soukupovou:
•  Ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy
• Zakladatelka Múzické školy a Městského centra 

uměleckých terapií Skořápka 
• Interní pedagog v oborech sólový, popový  

a rockový zpěv
•  Zpěvoterapie balbutiků (lidé postižení koktavostí)

Vystudovala Státní konzervatoř v Praze a Ostravě, 
obor sólový zpěv ve třídách prof. Běly Chalabalové 
a prof. Vlasty Danielové (absolutorium v r. 1976), Filo-
zofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – katedra teorie kultury (státní 
zkoušky v roce 1983), Pedagogickou fakultu UP v Olomouci – katedra speciální 
pedagogiky (státní zkoušky v r. 1997).

Specializuje se na výuku klasického, popového a rockového zpěvu a na terapii 
balbutiků. Věnovala se komorní hudbě a koncertní činnosti doma i v zahraničí (24 
let členkou Ženského komorního sboru Františka Háby), zabývá se organizátor-
skými a pořadatelskými činnostmi, přednáškovým a metodickým aktivitám, zase-
dá v uměleckých jury a porotách.

Jedna z kreseb žáků Lidové konzervatoře 
a Múzické školy.

Budova Lidové konzervatoře a Múzické školy ve Wattově ulici v Ostravě-Přívozu.
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Znáte je?
Lidovou konzervatoř a Múzickou školu úspěšně reprezentují například zpě-
vačka Lenka Szabó Hrůzová, Sandra Nováková, Tereza Horáková, Anička 
Opartyová, Izabela Jati či Terezka Slončíková. Jsou z pěvecké třídy Milosla-
vy Soukupové, bohatě koncertují a vyhrávají řadu pěveckých soutěží.
Múzickou školu také navštěvoval v oboru hry na klarinet i známý ostrav-
ský zpěvák Martin Chodúr, nebo Eliška Rusková. Další známou osobností 
je bývalá absolventka Múzické školy Pavla Flámová-Čichoňová, nevidomá 
koncertní zpěvačka, která vystudovala práva a jako jedna z mála z ČR pres-
tižní vysokou uměleckou školu Schola Cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. 
Další nevidomý absolvent školy Adam Blažek studuje 5. rokem jazzový kla-
vír na Ježkově konzervatoři v Praze a chystá se na další studia do USA. Žáci 
Lidové konzervatoře a Múzické školy jsou úspěšní nejen v národních, ale 
i v mezinárodních soutěžích. Žákyně Michaela Janáčová se dostala na svě-
tovou uměleckou soutěž do Hollywoodu a v současné době studuje muzi-
kálový zpěv na Ježkově konzervatoři v Praze. Již zmíněná žákyně Izabela 
Jati, která rovněž reprezentovala v Hollywoodu, byla mezi desítkou finalistů 
mezinárodní soutěže San Remo Junior a po úspěšně vykonaných přijíma-
cích zkouškách začne po prázdninách také studovat v Praze na Ježkově 
konzervatoři muzikálový zpěv. 

mi chování. Ve škole se ale vzdělávají též poslu-
chači zdraví, a to z důvodu sociální a umělecké 
integrace. V České republice není žádná po-
dobná umělecká škola, která by v takto uce-
lené formě sloužila všem potřebným!

Jsem moc ráda, že naši žáci dosahují mimo-
řádných výsledků. Vždyť málokdo by si před 
čtvrt stoletím dovedl představit, že posluchači 
školy pro hendikepované budou jednou vystu-
povat s Janáčkovou filharmonií Ostrava, opa-
kovaně účinkovat v rámci Mezinárodního fes-
tivalu Janáčkův máj, poznávat prkna Národního 
divadla moravskoslezského, nebo že se její ta-
lentovaní žáci stanou studenty středních a vyso-
kých uměleckých škol, dokonce i zahraničních, 
a budou vítězit v celostátních a mezinárodních 
soutěžích.“ 

Co stojí za těmito skvělými výsledky?
„Možná právě to, že se nehoníme jen za vý-

sledky a výkony. Naší snahou je, aby umění 
a umělecká tvořivost přinášely posluchačům 
především radost, štěstí a zejména pocit úspěš-
nosti. Osobně jsem přesvědčena o tom, že nikdo 
z nás nemá právo brát radost někomu druhému. 
A to je i důvod, proč své žáky nikdy nekárám. 
Místo napomínání a vytýkání chyb se jim sna-
žím pomoci v tom, co jim způsobuje problémy 
a naopak, ještě usilovněji rozvíjím to, v čem 

vynikají a co je baví. Výsledky pak přicházejí 
většinou samy.“ 

Kde vás tedy zájemci o studium najdou?
„V nádherné historické budově ve Wattově 

ulici v Ostravě-Přívozu sídlí vedení školy a učí 
se zde hudební obory, Lidový tanec a obor Vý-
tvarná fotografie. Výtvarné obory, keramika 
a literárně-dramatické předměty pak vyučuje-
me o kousek dál, v Kosmově ulici. Múzickou 
školu, kde se vyučuje řada uměleckých, ale 
i terapeutických oborů, najdou zájemci v uli-
ci Nivnické v Ostravě-Mariánských Horách. 
A jen 150 metrů odtud, v areálu bývalé mateř-
ské školy v ulici U Dvoru, se nyní rekonstruuje 
budova, kde bude již brzy otevřeno Centrum 
uměleckých terapií Skořápka. Půjde o místo, 
které – podobně jako skořápka chrání nový, ro-
dící se život – bude chránit ty nejslabší a nej-
zranitelnější, hendikepované posluchače, a po-

máhat jim prostřednictvím uměleckých aktivit 
nalézat životní štěstí a případně rozvíjet jejich 
talent. Název Skořápka je původně dojemná 
píseň z autorské dílny mé nezapomenutelné 
posluchačky Nikol Kantorové, která odmalička 
bojovala s těžkou nemocí, a té nakonec podleh-
la. Mimochodem tato nadaná žačka složila rov-
něž píseň Bílá holubice, která stojí za názvem 
ostravského uměleckého souboru hendikepova-
ných a zdravých tanečníků, jehož historie zača-
la také u nás.“

A plány do budoucna?
„Neplánujeme žádné velké změny, protože 

cestu, kterou chceme jít, máme již danou a dob-
ře nastavenou. Ale přitom jsme otevřeni všemu 
novému a smysluplnému! Budeme i nadále 
poskytovat kvalitní výuku mnoha uměleckých 
oborů všem, tj. dětem, dospělým, seniorům, a to 
jak zdravým, tak zdravotně hendikepovaným. 
Chceme především rozdávat radost prostřednic-
tvím umění a uměleckých tvořivých činností. 
Je doloženo, že umění příznivě ovlivňuje celé 
naše tělo i duši, protože nás dostává do vyšších 
signálních soustavy a tím se pak můžeme stát 
lepšími, spokojenějšími a zdravějšími. Dobro je 
všude kolem nás a je jen třeba najít tu správnou 
cestu, jak ho dostat k lidem…“

-hal-

Lenka Szabó Hrůzová s žačkou Terezkou Muroňovou

Izabela Jati

Anička Opartyová a Vojtěch Mikuš
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KDO MŮŽE PŘIJÍT VOLIT
Právo volit do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje má každý ob-
čan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody a z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z po-
volání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí 
a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

JAK PROKÁZAT PRÁVO VOLIT
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České republiky. Pokud volič nemá 
svůj občanský průkaz v pořádku a nevlastní cestovní pas, může  
v souvislosti s výkonem volebního práva požádat o občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydá-
ní, a to na Magistrátu města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava 
(naproti těžní věži Dolu Jindřich). O doklad lze požádat v úředních 
hodinách a mimořádně ve dny voleb, tj. 2. října od 14 do 22 hod. a 3. 
října od 8 do 14 hod.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb. Budou k dispozici také v každé volební místnosti. 
V souvislosti s distribucí hlasovacích lístků žádáme občany, aby si 
zkontrolovali, zda mají správně označenou poštovní schránku, aby-
chom mohli zajistit řádné doručení hlasovacích lístků všem trvale 
přihlášeným občanům našeho městského obvodu. 

JAK VOLIT
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

SEZNAM VOLIČŮ
Stálý seznam voličů pro volby do zastupitelstev krajů bude uza-
vřen ke dni 30. 9. 2020. Volič vykoná své volební právo v okrsku, 
ve kterém je veden ke dni voleb v evidenci obyvatel jeho trva-

lý pobyt. Možnost hlasovat bude dána rovněž voliči, který je 
vyškrtnut ze stálého seznamu voličů z důvodu zápisu u zastu-
pitelského úřadu ČR v zahraničí, aniž by předložil potvrzení  
o svém vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, je však povinen 
prokázat svoji příslušnost k územnímu obvodu kraje.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, trvale hlášeni v městském obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého po-
bytu, mohou požádat na oddělení matriky a ohlašovny úřadu měst-
ského obvodu v úředních hodinách o vydání voličského průkazu 
osobně nejpozději do 30. 9. 2020. Písemná žádost zaslaná poštou 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo doručená pro-
střednictvím datové schránky nejpozději do 25. 9. 2020. Voličský 
průkaz bude předán přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz 
také zašle, a to na adresu uvedenou v žádosti. Předložení voličského 
průkazu vydaného naším úřadem a dokladu totožnosti opravňuje ob-
čana, aby byl zapsán do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech 
voleb v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu 
Moravskoslezského kraje. Podrobnější informace k vydávání volič-
ských průkazů vám budou poskytnuty na tel. čísle 599 442 856.

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA
Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje přijít do volební míst-
nosti, může požádat ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby 
ho její členové navštívili s přenosnou volební schránkou. Žádosti lze 
podat již nyní na tel. čísle 599 442 851 nebo 599 442 852.

ÚŘEDNÍ ADRESA
Voliči, kteří mají trvalý pobyt veden na úřední adrese v sídle ohla-
šovny, tj. Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
mají volební okrsek číslo 8028 se sídlem na radnici městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz na uvedené adrese.

ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Dále upozorňujeme voliče zařazené do volebních okrsků 8001 
a 8002, že došlo z provozních důvodů ke změně sídla volebních 
místností pro uvedené okrsky.

PRŮVODCE VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje  
se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin  

a v sobotu 3. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin.

Více informací k volbám do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje naleznete  
na www.moap.cz pod Informačním rozcestníkem v sekci „Volby 2020“.
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Volební okrsek Volební místnost Vymezení volebního okrsku
číslo
8001 Waldorfská základní škola Přívoz
 a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici 36  Hlučínská č. or. 69, Palackého č. or. 50–68 (sudá), 69–107, Božkova, Dobrovského, Hálkova,  
  Heydukova, Karolíny Světlé, Oderská, Přednádraží, Slovenská, Terezy Novákové,  
  Vinařického (celé)
8002 Waldorfská základní škola Přívoz
 a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici 36  Hlučínská č. or. 3–68, 70, Palackého č. or. 6–47, 49–63 (lichá), Elišky Krásnohorské, Jaroňkova,  
  Koksární, Křišťanova, Na Mlýnici, Na Náhonu, Na Valše, Podkovářská, Podmolova, Rovná,  
  Úprkova, Žofie Podlipské (celé)
8003 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 Přívoz, Moravská Ostrava
  Muglinovská č. or. 11–41 (lichá), 22, TJ Lokomotiva č. p. 2734, Sokolská třída č. or. 80–100  
  (sudá), 110–131, Fügnerova, Gebauerova, Hájkova, K Lávce, Korejská, Kosmova, Newtonova, 
  Orebitská, Teslova, Trocnovská (celé)
8004 Církevní základní škola a mateřská škola Přívoz
 Přemysla Pittra, Ostrava, Jungmannova 3 Muglinovská č. or. 1, 3, 5, Nádražní č. or. 166–172 (sudá), 186–198 (sudá), 213, 215,  
  Zákrejsova č. or. 3–5, 9, 15–32, Jungmannova, Libušina, Macharova, Na Liškovci,  
  Na Můstku, sad B. Němcové, Skladištní, Šafaříkova, Špálova, Wattova (celé)
8005 Církevní základní škola a mateřská škola Přívoz
 Přemysla Pittra, Ostrava, Jungmannova 3 Jirská č. or. 24–34, Mariánskohorská č. or. 2A, 12, 14, Nádražní č. or. 157–197 (lichá), 176, 182, 184,  
  Zákrejsova č. or. 6–12 (sudá), Arbesova, Hlávkova, Chopinova, nám. Svatopluka Čecha, U Tiskárny (celé)
8006 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Mánesova č. or. 5–23 (lichá), Maroldova č. or. 12, Nádražní č. or. 117–139A (lichá),  
  Engelmüllerova, Kochanova, Repinova (celé)  
8007 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Jirská č. or. 7–19, Mánesova č. or. 32, Mariánskohorská č. or. 11–27 (lichá), Maroldova č. or. 1–10
8008 Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Mánesova č. or. 2–22 (sudá), Mariánskohorská č. or. 3, Nádražní č. or. 145–153 (lichá)
8009 IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Hornopolní č. or. 35–45 (lichá), Sládkova č. or. 21, 23, Varenská č. or. 2–20 (sudá), Garážní (celá)
8010 IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Hornopolní č. or. 57, Sládkova č. or. 16–28 (sudá), 27, 27A, 38, 50, Varenská č. or. 2A, 22–50   
  (sudá), Novinářská, U Stadiónu (celé)
8011 Základní škola Ostrava, Nádražní 117  Moravská Ostrava
  Bieblova č. or. 3–7 (lichá), Křivá č. or. 4–8 (sudá), 35, Nádražní č. or. 73–75, 91–109 (lichá),   
  Poděbradova č. or. 97–113, 30. dubna č. or. 3A, Valchařská č. or. 11, 16, Dostojevského,   
  Gorkého, Plynární, Tolstého (celé)  
8012  Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Bieblova č. or. 2–26 (sudá), 13, Českobratrská č. or. 46, Křivá č. or. 25, 46, Nádražní č. or.   
  53, 55, 57, 81, Poděbradova č. or. 53–96, Porážková č. or. 42–70, 30. dubna č. or. 1–3, 3B,   
  Valchařská č. or. 4, 6, 15, 17, Harantova, Roháčova, Soukenická, Žerotínova (celé)
8013  Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36 Moravská Ostrava
  Cihelní č. or. 67–111, Hornopolní č. or. 42, Mariánskohorská č. or. 29–38, 50–90, Ibsenova,   
  Jílová, Nákladní, Spodní, Tomkova, Vaškova, Zelná (celé)
8014 IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední Moravská Ostrava
 odborná škola, s. r. o., Kounicova 2 Cihelní č. or. 2–49C, Českobratrská č. or. 61, 63, 28. října č. or. 80–152 (sudá), Hornopolní   
  č. or. 5–34, 36–48A (sudá), Sládkova č. or. 2–14 (sudá), Varenská č. or. 1, 5, 49, 51,  
  Bozděchova, Cingrova, Červeného kříže, Janovského, Kafkova, Kounicova, Na Fifejdách,   
  náměstí Republiky, Nemocniční, Odboje, Senovážná (celé)
8015  Základní škola Ostrava, Nádražní 117 Moravská Ostrava
  Muglinovská č. or. 10, Nádražní č. or. 104–156 (sudá), Sokolská třída č. or. 83–107 (lichá),   
  Křižíkova, Myslbekova, Suchardova, Škrétova, Živičná (celé)
8016  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Bachmačská č. or. 18–36, Nádražní č. or. 86–102 (sudá), Slavíčkova č. or. 19,  
  Verdunská č. or. 2–13, Zborovská č. or. 3–9 (lichá), Jindřichova, Na Spojce (celé)
8017 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1, Moravská Ostrava
 Sokolská tř. 46 Muglinovská č. or. 26, Sadová č. or. 2–28 (sudá), 39–55 (lichá), Sokolská třída č. or. 56–76 (sudá),  
  Vítězná č. or. 13, 15–20, Budečská, E. F. Buriana, Hrušovská, Na Bělidle, U Parku (celé)  
8018  Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1, Moravská Ostrava
 Sokolská tř. 46 Sadová č. or. 17–35 (lichá), Slavíčkova č. or. 32, Sokolská třída č. or. 34–50  
  (sudá), 81, Vítězná č. or. 2–12, 14, Partyzánské náměstí, Pelclova, Preslova (celé)  
8019  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Bachmačská č. or. 1–16, Slavíčkova č. or. 5–15 (lichá), 20–30 (sudá), Sokolská  
  třída č. or. 65–77 (lichá), Verdunská č. or. 15–29 (lichá), Zborovská č. or. 21–34
8020  Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Gregorova č. or. 2–10 (sudá), Nádražní č. or. 66–84 (sudá), Ostrčilova č. or. 1, Slavíčkova č.  
  or. 10, 12, 14, Sokolská třída č. or. 57–63 (lichá), Zborovská č. or. 4–10 (sudá), 11–18,   
  Josefa Lady (celá)
8021 Základní škola a mateřská škola Ostrava,   Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Gregorova č. or. 12–20 (sudá), Ostrčilova č. or. 2–19, Slavíčkova č. or. 4, 6, 8,    
  Sokolská třída č. or. 47–55 (lichá), Ženíškova (celé)
8022 Základní škola a mateřská škola Ostrava,  Moravská Ostrava
 Ostrčilova 10 Balcarova č. or. 3, 5, 7, Českobratrská č. or. 2–14 (sudá), Gregorova č. or. 3, Sadová č. or.   
  1–13 (lichá), Sokolská třída č. or. 28, 30, 39, 41, 30. dubna č. or. 22, 24, 35, Blahoslavova,   
  Bráfova, Herodova, Horova, Na Desátém, Prokešovo náměstí (celé)
8023 Základní škola Ostrava, 30. dubna 20 Moravská Ostrava
  Balcarova č. or. 1, 4, Husova č. or. 9, Nádražní č. or. 52–64 (sudá), Přívozská č. or. 31,  
  30.  dubna č. or. 4–21, 23, 25
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Volební okrsek Volební místnost Vymezení volebního okrsku
číslo
8024  Základní škola Ostrava, 30. dubna 20 Moravská Ostrava
  Českobratrská č. or. 16–40 (sudá), Husova č. or. 2–7, Husovo náměstí č. or. 2–8, Nádražní č. or.  
  40–50 (sudá), Přívozská č. or. 17–23 (lichá), 30–36 (sudá), Veleslavínova (celá)
8025    Základní škola Ostrava, Matiční 5 Moravská Ostrava
  Českobratrská č. or. 1-19 (lichá), Dr. Šmerala č. or. 5, 7, 9–29, Dvořákova č. or. 5–17 (lichá),   
  Havlíčkovo nábř. č. or. 38, 38A, Husovo nám. č. or. 9-11, Milíčova č. or. 15-20, Nádražní  
  č. or. 34, 36, 38, Přívozská č. or. 9–13 (lichá), 14–24 (sudá), Sokolská třída č. or.20–26A   
  (sudá), 27–33 (lichá), Chelčického, Matiční, S. K. Neumanna (celé) 
8026 Základní škola Ostrava, Matiční 5 Moravská Ostrava
  Dr. Šmerala č. or. 2–8 (sudá), Dvořákova č. or. 2–26 (sudá), Havlíčkovo nábř. č. or. 32, 34,  
  Milíčova č. or. 12, Poštovní č. or. 8, 10, 14–25, Přívozská č. or. 3–8, 10, 12, Sokolská třída č. or. 6–16  
  (sudá), 15–23 (lichá), Zahradní č. or. 1, 3, 5, Hrabákova, Kratochvílova, Na Hradbách (celé)                                                                                                                
8027  Radnice městského obvodu Moravská Ostrava Moravská Ostrava
 a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6 Nádražní č. or. 14–32 (sudá), Poštovní č. or. 29, 31, Tyršova č. or. 19–31 (lichá), 26–38 (sudá),  
  Zahradní č. or. 4, 7–17, Milíčova č. or. 1–8, Čs. legií, Mlýnská (celé)                      
8028  Radnice městského obvodu Moravská Ostrava Moravská Ostrava
 a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6 Čs. legií 11, 28. října č. or. 32, 34, 38, Masarykovo náměstí č. or. 19, Nádražní č. or. 4–12 (sudá),  
  nám. Dr. E. Beneše č. or. 6, Poštovní č. or. 2–7, 9, 11, Tyršova č. or. 4, 6, 7–14, 20, 22, 24, Bankovní,  
  Jiráskovo náměstí, nám. Msgre Šrámka, Puchmajerova, Purkyňova, Reální, Solná, Zámecká (celé)                                                                                               
8029 Střední průmyslová škola elektroniky Moravská Ostrava
 a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 7 Dr. Šmerala č. or. 1, 28. října č. or. 1–31, 33–53 (lichá), 54–59, 61, Havlíčkovo nábř. č. or. 12–29,  
  nám. Dr. E. Beneše č. or. 3, Masarykovo náměstí č. or. 1–15, 20–33, Sokolská třída č. or. 1–4, 7, 9, 11,  
  Tyršova č. or. 6A, Antonína Macka, Biskupská, Černá louka, Dlouhá, Kostelní ul., Kostelní náměstí,  
  Pivovarská, Smetanovo náměstí, Střelniční, Velká, Vojanova, Zeyerova, Žofinská (celé)                                                                                     
8030 Střední umělecká škola, Ostrava,  Moravská Ostrava
 Poděbradova 33 Nádražní č. or. 27–49 (lichá), Pobialova č. or. 14–23, Poděbradova č. or. 19, 27–46, Porážková  
  č. or. 18–28, Stodolní č. or. 6, 8, 16, 18–31, Janáčkova, Masná, Musorgského, Škroupova (celé)                      
8031 Střední umělecká škola, Ostrava,  Moravská Ostrava
 Poděbradova 33 28. října č. or. 60, 65, 66, Nádražní č. or. 1–23 (lichá), Pobialova č. or. 8, 10, Poděbradova č. or. 2–12,  
  16, 18, 20–26, Stodolní č. or. 1–4, 7, 9, 11–17, Brandlova, Denisova, Důlní, Hollarova, Jantarová,  
  Jurečkova, K Šalomounu, K Trojhalí, Kolejní, Na Prádle, nám. Biskupa Bruna, Střední, Šubertova,  
  Švabinského, Umělecká (celé)   
8032  Dům kultury města Ostravy, a. s.,  Moravská Ostrava
 28. října 124 Dr. Malého č. or. 4, 28. října č. or. 91–111A (lichá), Frýdlantská č. or. 5, 7, Na Jízdárně č. or. 3–19A  
  (lichá), Na Široké č. or. 2–8 (sudá), Petra Křičky č. or. 1–3, 4–12 (sudá), 25, Vítkovická č. or. 1–3, 20,  
  22, Zelená č. or. 22–40 (sudá), 29–37 (lichá)                                
8033 Dům kultury města Ostravy, a. s.,  Moravská Ostrava
 28. října 124 Petra Křičky č. or. 5–23 (lichá), 14–26 (sudá), Vítkovická č. or. 3A–10, 12–28 (sudá)          
8034  Základní škola Ostrava, Gajdošova 9 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 9–13, 26–34 (sudá), Gajdošova č. or. 2, 4, 6, Hornická č. or. 43A, Na Jízdárně č. or.  
  20–29, Na Široké č. or. 14–31, nám. Jiřího Myrona, Šalamounská (celé)
8035  Základní škola Ostrava, Gajdošova 9 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 15–37 (lichá), Gajdošova č. or. 8–16 (sudá), 9–37 (lichá), Hlubinská č. or. 6, 10,  
  Na Jízdárně č. or. 30, 34, Vítkovická č. or. 11, 15, 17, 36, 38, 42, Hutnická, Uhelná, Železárenská (celé)
8036  Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  28. října č. or. 117–143, Foerstrova č. or. 17–20, Chocholouškova č. or. 7–19 (lichá), Na Jízdárně  
  č. or. 2, 4, Nedbalova č. or. 7–20, Zelená č. or. 39–47 (lichá), 40A–52 (sudá), Karolínská,  
  Na Zapadlém (celé)                                                                                            
8037 Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Hornická č. or. 50, 52, 54, 64, Na Jízdárně č. or. 12–18 (sudá), Nedbalova č. or. 22–30, 32,   
  Zelená č. or. 51, 53, 55                                                                                                           
8038  Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova 39B, Moravská Ostrava
 Moravská Ostrava Dr. Malého č. or. 39–52, Gajdošova č. or. 34A–50 (sudá), 39A–61(lichá),  Hlubinská č.   
  or. 12–36, Hornická č. or. 43–55 (lichá), Nedbalova č. or. 31, 33–38, Pohraniční č. or. 16,   
  Sportovní č. or. 2–12, 14, Výstavní č. or. 43–51 (lichá), Hornických učňů (celá)                  
8039 Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova 39B, Moravská Ostrava
 Moravská Ostrava Hlubinská č. or. 46, Pohraniční č. or. 86–130, Výstavní č. or. 30, 40A, 42, 44, 1. máje, Válcovní,  
  Zukalova (celé)
8040  Základní škola Ostrava, Zelená 42 Moravská Ostrava
  Dr. Malého č. or. 53–63, 28. října č. or. 145–153 (lichá), Foerstrova č. or. 14, 19A–31 (lichá),  
  Gajdošova č. or. 52A, 52B, Hornická č. or. 61–84, Chocholouškova č. or. 4–18 (sudá), Sportovní  
  č. or. 13, 15–26, Výstavní č. or. 1–41 (lichá), Zelená č. or. 57–62, Havířská (celá)                                                                                                                       
8041 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Ahepjukova č. or. 2–14 (sudá), 27–33 (lichá)                                                                         
8042 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Ahepjukova č. or. 1–25 (lichá), Gen. Janouška č. or. 2–18 (sudá), Gen. Píky č. or.  
  13A–13D, Hornopolní č. or. 54, 54A, 56                                                                                               
8043 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Janouška č. or. 1, 3, Hornopolní č. or. 49, 51, 53, Lechowiczova č. or. 2–8 (sudá)      
8044 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Lechowiczova č. or. 1–31 (lichá)                                                                                      
8045 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Hornopolní č. or. 61, 63, 65, 65A, Josefa Brabce č. or. 1–19, 25–47                                     
8046 Kulturní zařízení GAMA, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Píky č. or. 1A, 1B, 2–12 (sudá)                                                                                   
8047 Kulturní zařízení GAMA, Gen. Píky 13A Moravská Ostrava
  Gen. Píky č. or. 1–25 (lichá), 14–28 (sudá), Josefa Brabce č. or. 21, 23, Oskara Motyky (celá)
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V pátek 11. září v 15 hodin ožije ulice 28. říj-
na v úseku od hotelu Imperial až k Masarykovu 
náměstí pestrou nabídkou, v níž si může najít to 
své opravdu každý. Ulice bude rozdělena do ně-
kolika zón – na návštěvníky čekají Track zóna 
s kavárnou, sýrárnou a „burgrárnou“, Gastro 
zóna s klasickými stánky s občerstvením, Kul-
turní zóna, Módní zóna i Dětská zóna. Nebude 
chybět pódium pro hudebníky, kteří dodají po-
uliční zábavě tu správnou atmosféru, či možnost 
posezení na upravených dřevěných paletách.  

„Chceme dát prostor podnikatelům, restaura-
cím a  kreativním osobnostem  z našeho obvodu 
a ukázat, že oživení centra není jen prázdná frá-
ze,“  říká Tomáš Vojkůvka ze spolku Bostreet, 
který spolu s městským obvodem MOaP a jeho 
příspěvkovou organizací CKV akci pořádá.  
CKV připravuje zónu pro malé návštěvníky. Děti 
se mohou těšit na projížďky na ponících, ukázky 
z výcviků dravých ptáků a na tvořivou keramic-
kou dílnu s hrnčířským kruhem.

Program bude probíhat i na ulici Puchmajero-

va. Pátečním večerem Bo Street nekončí – akce 
bude pokračovat celou sobotu 12. 9. od 10 do 
22 hodin.

Bo Street znamená „Bo tam najdeš všecko“

Parník vyplouvá na vlně podzimních koncertů
Když se v březnu klub Parník z důvodů mi-

mořádných opatření v souvislosti s koronaviro-
vou situací na několik měsíců pro návštěvníky 
uzavřel, byl mimo jiné zrušen i tehdy zcela vy-
prodaný koncert vynikajícího trumpetisty Eri-
ka Truffaze. Jeho příznivci se ale dočkají v září 
(29. 9.), kdy se tato legenda evropského jazzu 
do Parníku vrátí se svým kvartetem, s novým 
albem Lune Rouge a novým experimentem 
v oblasti zvuku. A nebude sám: v rámci Festiva-
lu Ostrava Jazz Nights vystoupí také Fernando 
Saunders, elitní světový baskytarista a zpěvák. 
Rodák z amerického Detroitu byl dlouholetým 
baskytaristou slavného Lou Reeda, a právě 
s ním přijel v roce 1993 na pozvání tehdejšího 
prezidenta Havla poprvé do České republiky. 
Posledních deset let ho můžeme potkávat u nás 
v Ostravě. V Parníku zahraje 23. září.

Zářijový program ale přinese koncerty dalších 
domácích i zahraničních interpretů. Poprvé 
Parník vypluje 10. 9. s legendární folkrockovou 
skupinou AG Flek, která se na hudební scéně 
pohybuje už více než 40 let a mimo jiné se pyš-
ní nominací na cenu Anděla v kategorii folk. 
Vítejte zpět na palubě!

28. září si připomínáme Den české státnosti, 
který je zároveň svátkem sv. Václava, přemys-
lovského knížete a jednoho z tradičních symbolů 
českého státu. K postavě svatého Václava se váže 
řada pověstí, podle té nejznámější spí se svými 
rytíři v hoře Blaník a české zemi vyjede na po-
moc, až jí bude nejhůř. Zda je pověst pravdivá, 
nevíme – ale je jisté, že stejně jako v předcho-
zích letech i letos kníže Václav o svém svátku 
zavítá na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze, 
aby pozdravil návštěvníky historického jarmar-
ku. 

Svatováclavský jarmark se stal tradiční akcí 
pořádanou naším městským obvodem prostřed-
nictvím Centra kultury a vzdělávání.  „Proto-
že  tradice se mají dodržovat,  jsem ráda, že ani 
letošní rok není výjimkou a že si 28. září může-
me  opět  užít  atmosféru  středověkých  slavností 

a oblíbených dobových atrakcí,“ zve obyvatele 
i návštěvníky Ostravy bez rozdílu věku na pří-
vozské náměstí místostarostka MOaP Alena 
Pataky.  „Kromě  zábavy  v  originálním  pojetí  si 
připomeneme  také  historické  souvislosti,  které 
jsou s osobou knížete Václava spojeny,“ dodává 
místostarostka.

Od 10 do 18 hodin je připraven pestrý program, 
v němž mají své místo ukázky středověkých 
řemesel, šermíři, kejklíři, sokolníci a hudební-
ci, ale také šarlatáni, věštírna, mučírna, pranýř 
či alchymistická dílna.  Zábavu doplní kolotoč 
a atrakce určená pro milovníky střelby z his-
torických kuší. Po celou dobu programu bude 
postaráno o nabídku bohatého občerstvení. Na 
návštěvníky jarmarku nebude kníže Václav ten-
tokrát shlížet z koňského sedla, ale spolu se svou 
družinou dorazí na náměstí v čele slavnostního 

pěšího průvodu. Zástupci vedení našeho obvo-
du ho přivítají se všemi poctami, které patronu 
Čech a Moravy náleží. 

Tradiční jarmark opět přivítá knížete Václava

Programy všech středisek CKV najdete na www.ckv-ostrava.cz
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19:00 AG Flek
Koncert legendární folkrockové skupiny. AG Flek se pyšní mimo jiné nominací
na cenu Anděla v kategorii folk. Více než 40 let na scéně!!!

19:00 Suzie Vinnick
Koncert kanadské bluesové kytaristky a zpěvačky. Suzie Vinnick je šestinásobnou 
vítězkou Ceny Maple Blues za nejlepší zpěvačku a dvojnásobnou vítězkou Ceny 
Maple Blues za nejlepšího skladatele.

20:15 Na Kloboučku live: Michal Pavlíček
a další hvězdy české scény
Z kapacitních důvodů pořádáme v Clubu GARAGE – OSTRAVA-MARTINOV!!!
V rámci vystoupení Na Kloboučku LIVE zazní živě ty nejlepší pecky historie 
pořadu v podání rezonujících jmen naší hudební scény: Michal Pavlíček – kytara, 
zpěv, Dan Bárta – zpěv, Bára Basiková – zpěv, Kamil Střihavka – zpěv a mnoho 
dalších. Vstupenky jsou na stání!

19:00 Slzy štěstí v Ostravě & Stand-up comedy
Přijďte se s námi zasmát, za dvě hodiny pravé stand-up comedy ručíme! Vlado, 
Dominika, Matúš a Jan a jejich vzácní hosté si už na Vás brousí nejen zuby, ale 
hlavně zcela nová vystoupení o tom, co všechno opět zažili.

19:00 Allison Wheeler Quartet (USA)
Moderní jazzová zpěvačka, pedagožka a skladatelka z kalifornského Monterey 
(USA).  Na svém kontě má několik prestižních cen. Kapela vystoupí v mezinárod-
ním složení ALLISON WHEELER (USA) – zpěv, Daniel Bulatkin (CZ/RU) – piano, 
Max Makagonov (RU) – kontrabas, Petr Nohavica (CZ) – bicí.

19:00 FUTURUM
Legendární FUTURUM s frontmenem Romanem Dragounem na klávesy, Jan Seidl 
- bicí, Jakub Milchálek - basa, Emil Kopřiva a Miloš Morávek - kytary.

19:00 Olympic
Jedinečný koncert nestárnoucí legendy české hudební scény. Skupina Olympic 
zahraje skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, 
Souhvězdí romantiků a Trilobit. Samozřejmě dojde i na největší hity.

20:00 Michal Prokop & Framus Five
Hudební osobnost s širokým záběrem činností - skladatel, kytarista, moderátor 
Michal Prokop je nositelem významných ocenění. Pro mnohé kritiky a fanoušky 
nepřekonatelný Michal Prokop a kapela Framus Five, která se řadí mezi jednu
z nejvýznamnějších skupin české rockové historie.

19:00 Fernando Saunders
Americký baskytarista a zpěvák Fernando Saunders - dlouholetý baskytarista 
slavného LOU REEDA, spoluhráč Je�a Becka, Jimmy Page či Erica Claptona! 
Fernando má za sebou 11 řadových desek s Lou Reedem (z let 1982-2008). 
Koncert je pořádán za �nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00 Trapeři s Robertem Křesťanem
Kapela letos slaví již 45 let od svého vzniku! Legendární brněnská skupina
ze sedmdesátých let minulého století - první kapela Roberta Křesťana!

19:00 Jet Set Big Band
Swingový večer protkaný slavnými melodiemi z repertoáru Glena Millera, Franka 
Sinatry, Louise Armstronga a dalších.

19:00 Erik Tru�az & Festival Ostrava Jazz Nights
Opravdová jazzová lahůdka! Erik Tru�az Quartet se vrací s novým albem a zbrusu 
novým zvukem. V rámci Lune Rouge turné se představí v rámci Festivalu Ostrava 
Jazz Nights v klubu Parník. Svými experimenty s kombinováním elektronické 
hudby a jazzu bývá přirovnáván k vizionářskému trumpetistovi Milesi Davisovi. 
Koncert je pořádán za �nanční podpory Statutárního města Ostravy.

19:00 KYLA BROX
„Pravá soulová diva... citlivá, sexy, procítěná.“ - magazín City Life. Britská 
bluesová zpěvačka Kyla Brox má nepochybně jedinečný hlas. Hluboké, melodické 
tóny se Vám dostanou až do morku kostí a společně s brilantním hudebním 
doprovodem Vám připraví nepopsatelný zážitek.

MINIKINO
17:00 Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti
                   /  Salvator Dalí: la ricerca dell'immortalitá, SP 2019,110 min.
19:30 FAMU v kině 01 / CZ 2020, 65 min.

15:00 Sladký konec dne / Slodki koniec dnia, PL, IT 2019, 92 min.
17:00 To musí být nebe / It must be heaven, FR, KA, DE, CA, TK, PA 2019, 97 min.
19:30 Tenet / US, GB 2020, 150 min.

17:00 Parazit / Gisaengchung, JK 2019, 132 min.
19:30 Tenet / US, GB 2020, 150 min.

17:00 Meky / CZ, SK 2020, 80 min.
19:30 Pásmo studentských �lmů
             OPAVSKÝ PÁV 2020

15:00 Pásmo animovaných �lmů
             OPAVSKÝ PÁV 2020
17:00 Šarlatán / Szarlatan,CZ, IR, PL, SL 2020, 118 min.
19:30 Pásmo studentských �lmů
             OPAVSKÝ PÁV 2020

15:00 Trollové: Světové turné / Trolls World Tour, US 2020, 91 min.

17:00 Havel / CZ 2020, 105 min.
19:30 Šarlatán / Szarlatan,CZ, IR, PL, SL 2020, 118 min.

17:00 Samotáři: Obnovená premiéra
             po 20 letech / CZ, SL 2000, 109 min.
19:30 V síti 18+ / CZ 2020, 100 min.

17:00 Florencie a galerie U�zi
                           / Firenze e gli U�zi /4K, IT 2015, 85 min.

19:30 Londýnské Národní Divadlo Live:
             Cyrano z Bergeracu / National Theatre Live: Cyrano de Bergerac, GB 2020, 160 min.

15:00 Meky / CZ, SK 2020, 80 min.
17:00 Než skončí léto / Babyteeth, AS 2019, 118 min.
19:30 Tenet / US, GB 2020, 150 min.

17:00 K2 vlastní cestou /  100 min.
19:30 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.

17:00 Šarlatán / Szarlatan,CZ, IR, PL, SL 2020, 118 min.
19:30 Kouř / CS 1990, 89 min.

15:00 Křupaví mazlíčci / Animal Crackers, US, SP 2019, 105 min.
17:00 Kdo si myslíš, že jsem / Celle que vous croyez, FR 2019, 101 min.
19:30 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.

15:00 Mlsné medvědí příběhy / CZ 2020, 45 min.
17:00 Vzpomínky na Itálii / Made in Italy, GB, IT 2020, 95 min.
19:30 Všechna moje láska / All My Loving, DE 2019, 118 min.

17:00 Havel / CZ 2020, 105 min.
19:30 Kdo si myslíš, že jsem / Celle que vous croyez, FR 2019, 101 min.

17:00 Vizionář Modigliani / Maledetto Modigliani, IT 2020, 90 min.
19:30 Krajina ve stínu / CZ 2020, 135 min.

15:00 K2 vlastní cestou /  100 min.
17:00 Víkend na chatě / Saurapeli,FI  2020, 118 min.
19:30 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.

17:00 Všechna moje láska / All My Loving, DE 2019, 118 min.
19:30 Krajina ve stínu / CZ 2020, 135 min.

17:00 Víkend na chatě / Saurapeli,FI  2020, 118 min.
19:30 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.

15:00 Scoob! /  US 2020,  94 min.
17:00 Šarlatán / Szarlatan,CZ, IR, PL, SL 2020, 118 min.
19:30 Tenet / US, GB 2020, 150 min.

15:00 Princezna zakletá v čase /  CZ 2020, 115 min.
17:00 Krajina ve stínu / CZ 2020, 135 min.
19:30 Parazit / Gisaengchung, JK 2019, 132 min.

17:00 Kdo si myslíš, že jsem / Celle que vous croyez, FR 2019, 101 min.
19:30 Můj otec Antonín Kratochvíl / CZ 2020, 84 min.

17:00 Leonardo da Vinci: Génius v Miláně
                   / Leonardo da Vinci - Il genio a Milano, IT 2016, 90 min.
20:00 Zuzana Růžičková: Hudba
             znamená život / CZ, US 2017, 83 min.
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15:00 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.
17:00 V síti 18+ / CZ 2020, 100 min.
19:30 Frida Viva La Vida / 2019, 90 min.

17:00 1 / La Vérité,FR, JP  2019, 106 min.
19:30 Tomáš Etzler: Nebe / CZ, CH 2020, 80 min.

17:00 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.
19:30 Tomáš Etzler: Nebe / CZ, CH 2020, 80 min.

15:00 Princezna zakletá v čase /  CZ 2020, 115 min.
17:00 Žaluji! / J'accusse, FR  2019, 132 min.
19:30 Corpus Christi / Boże Ciało,PL  2019, 115 min.

15:00 Velké dobrodružství malé pandy
                      / Bolšoje putěšestvije, RU, ZS 2019, 84 min.
17:00 Naděje / Håp,NW, SW  2019, 126 min.
19:30 Žaluji! / J'accusse, FR  2019, 132 min.

17:00 Krajina ve stínu / CZ 2020, 135 min.
19:30 1 / La Vérité,FR, JP  2019, 106 min.

17:00 Frida Viva La Vida / 2019, 90 min.
19:30 Corpus Christi / Boże Ciało,PL  2019, 115 min.

15:00 Havel / CZ 2020, 105 min.
17:00 Žaluji! / J'accusse, FR  2019, 132 min.
19:30 Ženská pomsta / CZ 2020, 88 min.

 

 

 

 

 

18:00 Loono #prsakoule
Přednáška 60 Kč. Přijďte se naučit, jak se správně starat o své reprodukční orgány 
a předcházet tak sexuálně přenosným onemocněním, ale také co dělat, pokud
se v takové situaci ocitnete. Dozvíte se, jak na prevenci a léčbu neplodnosti, 
inkontinence a poruch erekce. Vyzkoušíte si správné nasazení prezervativu
na trenažér a poznáte další druhy antikoncepce.

18:00 Dejme hlavy dohromady: O významu a hodnotě 
informací
Beseda 80 Kč. Nový besední cyklus otevírá nejrůznější společenská témata. 
Pozvání přijal žurnalista Vojtěch Boháč, zakladatel a šéfredaktor českého 
reportérského kanálu Voxpot. Jak se vyznat ve změti informací a jak je ověřovat? 
Jak se pracuje českým reportérům v oblastech s válečnými kon�ikty? Je vůbec 
možné držet krok se stále rychlejším informačním tokem? Pořad moderuje Anna 
Bangoura.

18:30 Kdo zapláče do lahváče
Klubový kvíz 30 Kč. Další ze série zbytečně komplikovaných kvízů se tentokrát 
zaměří na tvé znalosti z oblasti geriatrie, zahraniční politiky, měnových kurzů, 
poštovních holubů a ruské literatury. Postav neporazitelný tým a přijď
se dojmout vítězstvím. Uvádí Vladimír Šmehlík.

Barokní region Bavorsko
Der Kulturpunkt - exkurze. V rámci festivalu Česko-německé kultury Kulturpunkt 
pořádá Klub Atlantik ve spolupráci s Katedrou germanistiky OU exkurzi
do spolkové země Bavorsko. Navštívíme Regensburg, město s úchvatnou 
románskou a gotickou architekturou, Bamberk, zvaný též Francký Řím a město 
festivalové opery Richarda Wagnera, čili Bayreuth.

17:00 NaroVinu - Vía de la Plata - Stříbrná cesta - sen,
přání touha
Přednáška. Po cestě Španělskem do Santiago de Compostela z jihu na sever
se projdeme s poutníkem Vítem Zatloukalem. Pořádá Biskupství ostravsko-
-opavské. www.cyklusnarovinu.cz

 

KLUB ATLANTIK
15:00 Krackhouse Family
Partička přátel, zapálených muzikantů, už dlouhé roky baví posluchače vlastními 
verzemi známých písní z vod soulu a funky. Kombinace klavírních aranží
a nápadité rytmiky, interakce s publikem a příval dobré energie, to je první
ze dvou zářijových koncertů v Komenského sadech.

18:00 Ahoj, robote
Filmová projekce v rámci cyklu Promítej i ty!!! Humanoidní roboti se začleňují
do života na planetě stále více. A pomalu se vkrádají i do našich každodenních 
osobních životů. Mladý Texasan Chuck a japonská starší dáma Sakuraj mají jedno 
společné – trpí samotou. Chuck si rodinu ještě nezaložil, na Sakuraj nemají děti
a vnoučata tolik času. Do života obou nyní proniká nečekaný přírůstek – robot 
vybavený umělou inteligencí. Vzniklé interakce se pohybují na hraně komedie
a tísnivosti. Je hledání blízkosti u stále ještě nemotorných programů neetické
a zoufalé, nebo jsou hrdinové dokumentu jen o pár let napřed?

18:00 Katrin Vilkusová: Růžová 
Vernisáž výstavy. „Malbu nevnímám jako poslání, nýbrž jako prostředek ke své 
radosti. Nezabývá se �lozofováním ani složitými tématy, obrazy jsou odrazem 
vnímání lidí mého okolí, zkušeností, zážitků a těla, jež pojímám takovým 
způsobem, aby se samotný akt malby pro mě stal naplňujícím a zábavným.“ 
Katrin Vilkusová. Dlouho očekávané obnovení výstavní šňůry v nově otevřeném 
Klubu Atlantik.

17:00 Sociální sítě a nová média: očekávání, zklamání,
realita a co dál?
Přednáška 50 Kč. O tom jak sociální sítě a nová média proměnily politiku
a politiky, jak proměňují naši společnost a proč otřásly naší důvěrou v média, 
bude hovořit Alena Macková (FSS MUNI), Josef Šlerka (FF UK) a další hosté.

17:00 Vycházka pod kloboukem od Jindřicha k Jiřímu
a dál… 
Vycházka 50 Kč. V měsíci, kdy havíři slavili svůj svátek, se projdeme od bývalé 
Jámy Jindřich po Nádražní ulici až k Jámě Jiří na ulici Cihelní. Cestou mineme tři 
galerie, jeden mlýn, místa dvou škol. Podejdeme pod třemi mosty a připomene-
me si další tři šachty. Provede vás výtvarnice Lenka Kocierzová. Sraz v 15.00
na zastávce Důl Jindřich.

15:00 Dozing Brothers
Promenádní koncert v Komenského sadech u lávky bude patřit kapele ze Svitav.
I když by se to podle názvu mohlo zdát, Dozing Brothers nejsou bratři, v jejich 
čele stojí talentovaná zpěvačka a energický zvuk kapely tvoří mimo jiné ukulele 
a saxofon. Žánrově skáčou mezi funky, popem a swingem, cizí jim nejsou ani 
soulové písně.

Beti BRICELJ 24. 8. - 9. 10. 2020

Beti BRICELJ (*1974) absolvovala lublaňský Arthouse, první vysokou školu se zaměře-
ním na vizuální umění ve Slovinsku. Své práce představila jak na individuálních, tak
na skupinových výstavách v rodném Slovinsku i v zahraničí (Austrálie, Evropa, Izrael, Indie) 
včetně věhlasného muzea geometrického umění MADI Art v texaském Dallasu. V rámci 
architektonického projektu navrhla průčelí obchodního a podnikatelského domu Epicenter 
B2 v Postojné. Střídavě žije a pracuje ve Slovinsku a Velké Británii. Ostravská výstava obrazů 
a 3D objektů Beti Bricelj je její první prezentací v České republice. Je označena „algoritmem“ 
D1M3N510N5, což je svého druhu transformace slova Dimensions (Dimenze). 
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve středu 9. září v 17 hodin za osobní 
účasti autorky a paní mag. Tanji Strnišy, velvyslankyně Slovinské 
republiky v ČR, která nad prezentací Beti Bricelj převzala záštitu spolu s ostravským 
primátorem Tomášem Macurou.

HRAJEME PRO DĚTI

HRAJEME PRO DĚTI

PREMIÉRA S DISKUZÍ PO FILMU

PREMIÉRA S DISKUZÍ PO FILMU

UMĚNÍ V KINĚ

KINO SENIOR

KINO SENIOR

FILMOVÝ KLUB
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Venčíte pejska na vodítku?
V městském obvodě Moravská Ostrava 

a Přívoz máme 1843 registrovaných psů. 
Snad nejoblíbenějším místem k procházkám 
a venčení jsou Komenského sady.  Stává se 
však, že někteří majitelé čtyřnohých mazlíč-
ků nedodržují stanovená pravidla a pejsky 
nechávají volně pobíhat po parku. Majitel 
zvířete musí zajistit, aby byl pes na vodít-
ku a měl případně i náhubek.  Stanovujte to 
obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 
12/2005. Zároveň však tato vyhláška vyme-
zuje plochy, kde své mazlíčky můžete pustit 
a nechat je trochu vyřádit.  Jednou z nich 
jsou zmíněné Komenského sady, konkrétně 
jejich zadní část od památníku Rudé armá-
dy směrem k ulici Muglinovské po konec 
aleje. Dále travnaté plochy naproti kulturní-
mu středisku Gama vedle ulice Hornopolní 
a v ulici Hlubinské. V Přívozu pak můžete 
navštívit park v ulici Slovenské. Všechna ta-
ková místa v Ostravě můžete najít v přehled-

né mapě na portálu města Ostravy  www.
ostrava.mapy.cz. 

ZAOSTŘENO

Studium angličtiny  
a metody Clil  

Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnilo 
další prohlubování znalostí a dovedností sedmi 
pedagogů z Mateřské a základní školy Ostrčilo-
va. Na jazykovém čtrnáctidenním kurzu získá-
vali pedagogové znalosti angličtiny, zlepšovali 
komunikační dovednosti a učili se společně se 
zahraničními kolegy z celého světa nové me-
tody výuky v cizím jazyce. Ani po hodinách 
studia v jazykové škole však pedagogové ne-
zaháleli a v procvičování pokračovali ve vol-
ném čase v dobrovolných aktivitách a dalších 
komunikativních akcích. Celé studium bylo za-
vršeno složením testů a obdržením certifikátu 
dosažené úrovně jazykových znalostí. Všichni 
účastníci si dvoutýdenní pobyt nesmírně chvá-
lili a těší se na uplatnění v praxi. Projekt byl 
podpořen z programu Evropské unie Erasmus 
+ Programme of the european Union 

www.zsostrcilova.cz

Nové Reuse centrum  
V sobotu 19. září bude v areálu společnosti 

OZO Ostrava v Přívoze, v ulici Slovenské, slav-
nostně otevřeno Reuse centrum, tedy centrum 
pro opětovné využití věcí. Premiéru tohoto pro-
dejního skladu použitého nábytku a předmětů 
z domácností bude provázet pestrý program, 
jehož součástí budou například workshopy za-
měřené na předcházení vzniku odpadu i nejrůz-
nější aktivity pro děti.

„Funkční  předměty,  které  se  ještě  nemu-
sejí  stát  odpadem,  ale  stávající  majitelé  už 
je  chtějí  vyměnit  za  jiné,  lze  už  nyní  ode-
vzdávat  našim  pracovníkům  ve  všech  ost-
ravských  sběrných  dvorech,“ upozorňuje 
Vladimíra Karasová ze společnosti OZO  
Ostrava a akcentuje, že v novém Reuse cen-
tru bude k mání také vyřazené zboží společ-
nosti IKEA Ostrava, která se stala partnerem 
nového projektu. „Lidé si zde za symbolickou 
částku v  rozmezí od 10 do 200 korun budou 
moci  koupit  předměty,  které  mohou  tak,  jak 
byly darovány, či po drobné opravě, dál slou-
žit a nestat se odpadem. Věci s minulostí zde 
dostanou  šanci  na  novou  budoucnost,“  po-
znamenává s tím, že celý výtěžek z prodeje 
bude věnován na výsadbu zeleně v Ostravě.  
Více na www.ozoostrava.cz.

INFORMUJEME

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 3060, 3059/4,6 – kanceláře 226,38 m² 
Ahepjukova 2788/2 – prodejna 97,70 m² 
Macka 912/4 – prodejna 48,91 m²
Českobratrská 1805/32 – sklad 52,89 m²
Na Jízdárně 2895/18 – kancelář 18,23 m²
Nádražní 615/30 – prodejna 139,14 m² 
Nádražní 1816/84 – prodejna 118,54 m²
Nám. Republiky 2112/2 – restaurace 216,13 m² 
Tyršova 1703/22 – prodejna 83,96 m² 
Tyršova 1775/28 – prodejna 263,76 m² 
Tyršova 1852/36 – prodejna 46,42 m²
Výstavní 2593/1 – prodejna 149,29 m² 

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

VOLNÁ GARÁŽ  
Sokolská 2443/42 18 m² 

Tělovýchovná jednota Unie Hlubina hledá 
kluky a holky od 6 let, kteří si chtějí zahrát 
fotbal! Zájemci mohou kontaktovat trenéra 
mládeže Borise Kunštatského telefonicky na 
tel. č.: 777 693 650 nebo e-mailem: kunstat-
sky@seznam.cz

Fotbalový klub, který je pojmenován pod-
le dolu Hlubina, vznikl v roce 1919 a loni 

tak oslavil 100 let své existence. Od sezóny 
2018/19 hrají muži přebor Moravskoslezské-
ho kraje (5. nejvyšší soutěž). Domácí zápasy 
odehrávají fotbalisté na stadionu Hlubina. 

Tělovýchovná jednota Unie Hlubina je podpo-
rována z rozpočtu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

www.hlubinaunie.estranky.cz

Chybí vám nějaké informace  
ve zpravodaji? Chcete novou  
rubriku? Pošlete nám své  
připomínky a náměty na e-mail:  
tiskove@moap.ostrava.cz. 

Hledáme malé fotbalisty 


