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Letos se v našem obvodu narodilo 
více dívek než chlapců

Místostarostka Valentina Vaňková (uprostřed) při lednovém vítání občánků městského obvodu  
Moravská Ostrava a Přívoz.                                                                                  Foto: Kamila Kolowratová

Vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,
městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz vlastní 
v současnosti více než 1500 
bytů, a to od malometrážních 
až po velké byty v historic-

kých objektech. Avšak od roku 2010, kdy 
pomalu končila rozsáhlá privatizace byto-
vého fondu, investice v této oblasti doslova 
stagnovaly. Jen pro srovnání, v letech 2019 
a 2020 jsme investovali do rekonstrukcí bytů 
a bytových domů zhruba tolik, kolik bylo 
proinvestováno v letech 2010 až 2015. Dů-
sledkem toho začaly logicky přibývat neob-
sazené byty, které bylo nutné zrekonstruovat. 
Došlo to tak daleko, že před třemi lety byla 
zhruba čtvrtina bytů našeho obvodu neobsa-
zena. Proto jsme v roce 2019 zahájili projekt 
obnovy bytového fondu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Chceme, aby byl 
ekonomicky soběstačný a poskytoval širokou 
nabídku kvalitních a do budoucna zcela ob-
sazených bytů. Uvědomujeme si, že bytový 
fond městského obvodu nebyl zřízen za úče-
lem zisku, ale rozhodně by neměl být doto-
vaný ostatními daňovými poplatníky. Proto je 
více než nutné o tento majetek řádně pečovat. 
Při plánovaných investicích jsme se zaměřili 
především na energetické úspory a na celko-
vé rekonstrukce bytových domů. Postupně 
měníme systém vytápění v celých budovách, 
měníme okna, zateplujeme fasády a střechy. 
Následně modernizujeme jednotlivé byty. 
Jde o velké investice, které se samozřejmě 
promítají i do výše nájmů. Rád bych však po-
dotknul, že naši nájemníci právě díky ener-
getickým úsporám platí i po zvýšení nájmů 
obdobné, nebo dokonce nižší částky za své 
nově zrekonstruované, komfortnější bydlení 
než dosud. Město i nájemník tedy získávají, 
stejně tak i příroda, protože jediný, kdo tratí, 
je „plynař“.
Nyní, po třech letech intenzivní práce, vidíme 
první výsledky našeho snažení. Tím, že jsme 
nenechali byty a nebytové prostory měst-
ského obvodu ležet ladem, ale intenzivně je 
opravujeme a pronajímáme, snižujeme počet 
neobsazených bytů a zvyšují se naše příjmy 
z bytového fondu. Propad z minulých let v se 
nám tak postupně daří srovnávat. A v tomto 
trendu budeme pokračovat i v roce 2022. 

David Witosz, místostarosta

V městském obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, který se rozkládá na zhruba 1353 hektarech, 
mělo na počátku loňského roku trvalý pobyt 36 
622 obyvatel se státním občanstvím České re-
publiky. Oficiální statistické údaje Magistrátu 
města Ostravy za rok 2021 sice ještě nejsou 
dispozici, ale z informací matriky a ohlašovny 
centrálního obvodu vyplývá, že počet obyvatel 
v roce 2021 mírně klesl. „Těší mě, že i navzdo-
ry rostoucí oblibě bydlení kousek za metropolí 
počet obyvatel v našem obvodu v posledních le-
tech klesá opravdu jen mírně. Po Ostravě-Jihu 
a Ostravě-Porubě jsme stále třetím nejlidnatěj-
ším obvodem Ostravy,“ říká starosta městského 
obvodu Petr Veselka. 

„Asi největší skok jsme v loňském roce zazname-
nali u lidí, kteří se přestěhovali. Náš obvod opus-
tilo 1814 lidí, o rok dříve se odstěhovalo 1615 lidí. 
Naopak nově se k trvalému pobytu v centru loni 
přihlásilo 1424 občanů, v roce 2020 jich přibylo 
1516,“ pokračuje starosta, podle něhož jsou stati-
stické údaje důležitým podkladem i pro nejrůzněj-
ší projekty zvelebující obvod. „Přibylo ale nově 
narozených dětí s trvalým pobytem v městském 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, což je zcela 
jistě pozitivní zpráva. Za rok 2021 se jich naro-
dilo 419, o rok dříve 413. Stoupl i počet sňatků ze 
113 v roce 2020 na 132 v loňském roce. V obou 
zmíněných letech měla na počty uzavřených svaz-
ků velký vliv vládní opatření v souvislosti s koro-
navirovou situací. O to více mě těší, že v loňském 
roce se počet svateb blížil k běžnému průměrné-

mu číslu z dřívějších let. Mírně vzrostla, bohu-
žel, i úmrtí našich obyvatel s trvalým pobytem 
v MOaP. Zatímco v roce 2020 zemřelo 455 lidí, 
v roce 2021 jich odešlo 461.“

Z celkem 132 nových manželství, která byla 
v roce 2021 na matrice městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz zapsána, bylo 17 sňatků 
církevních. Přímo na území našeho obvodu si své 
ano řeklo celkem 91 párů, 35 sňatků bylo uza-
vřeno v Petřkovicích, 5 ve Lhotce a 1 v Hošťál-
kovicích, tedy v obvodech, pro něž vede městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz matriky a zajiš-
ťuje svatební obřady. Nejvyhledávanějším místem 
byla vila Na Landeku nebo Bistropen, Dolní ob-
last Vítkovice (část, která patří MOaP) nebo areál 
Golf Parku Lhotka. Kromě toho bylo v loňském 
roce uzavřeno 26 registrovaných partnerství.

Celkem se na území městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz v loňském roce narodilo 
1326 dětí, většina z nich v Městské nemocnici 
Ostrava. Jde o státní občany ČR i cizince, z nichž 
bylo 660 chlapců a 666 dívek, nechybělo ani šest 
párů dvojčat (z toho 2x dva chlapci, 1x dívky a 3x 
smíšený pár). Pro srovnání v roce 2020 se zde na-
rodilo 1335 dětí, z toho 699 chlapců a 636 dívek, 
konkrétně také 14 dvojčat. 

Nejčastějšími chlapeckými jmény byli Jakub, 
Tobiáš, Tomáš, Matyáš a Dominik a dívčími Vik-
torie, Eliška, Ema, Anna a Amálie. Rodiče po-
jmenovávali své děti i neobvykle, například Eze-
chiel, Harvy, Koldo, Medard, Levi nebo Diletta, 
Cynthia, Ayla, Amáta, Eleanor a další. 
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RADNICE INFORMUJE
Zveme vás na zastupitelstvo
V pondělí 21. února od 15 hodin se koná zasedání zastupitelstva měst-
ského 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 jed-
nání zastupitelstva on-line, virtuálně tak může být u rozhodování zastupi-
telů každý, kdo chce mít informace o dění v centrálním obvodu Ostravy. 

Máme novou elektronickou úřední desku
Úřední deska ve formě prosklených vitrín s písemnostmi je již minulostí. 
Od ledna naleznete nalevo od vchodu do budovy našeho úřadu moderní 
náhradu. „Prostřednictvím nové interaktivní elektronické úřední desky je 
mnohem jednodušší potřebné informace dohledat. Lidé zde navíc najdou 
více zpráv, včetně aktualit. Nespornou výhodou je i to, že dokumenty jsou 
dostatečně čitelné rovněž pro starší občany, v případě slabozrakých lidí 
zde funguje dokonce funkce hlasového předčítání. Pohodlně ovládat tuto 
interaktivní desku mohou také lidé na invalidním vozíku,“ říká Rostislav 
Řeha, místostarosta městského obvodu, a dodává, že prostřednictvím QR 
kódu je možné si informace stáhnout také do mobilu. Elektronická deska 
šetří čas i pracovníkům úřadu, dokumenty se na ni totiž načítají automa-
ticky. 

Senioři, už máte své průkazky?
Od nového roku musejí mít zákazníci služby Senior Express!!! vyříze-
nou průkazku. Tu je možné získat bezplatně na oddělení sociálních 
služeb městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Nádražní 
110, v přízemí v kanceláři 102. K vyřízení je potřeba pouze občanský 
průkaz a jedna fotografie o rozměrech 35x45 mm. Bližší informace zís-

káte na tel. č.: 599 442 645. Průkaz mějte vždy s sebou! Telefonní 
číslo pro objednání Senior Expressu je 734 626 700.

Prolistujte si zpravodaj Centrum i v mobilu 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zveřejňuje od ledna nově 
zpravodaj Centrum také v chytré verzi v Mobilním Rozhlasu. Jde o sou-
bor, kterým se můžete prolistovat stejně jako v běžných novinách, dá se 
v něm lehce  vyhledávat a hlavně máte zpravodaj stále u sebe. Přečtěte si, 
co je u nás nového.

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

Mobilní rozhlas  
Chcete být varováni před krizovými situacemi, jako je hrozba povod-
ní, požárů, 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 re-
gistrace zcela zdarma. Více informací naleznete na Facebooku obvodu.
 
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 může-
me napravit. A to prostřednictvím e-mailu tiskove@moap.ostrava.cz.

ve čtvrtek 10. března 2022 od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Gebauerova

Téma setkání: Současnost a budoucnost Přívozu

Délka trvání: 2 až 2,5 hodiny
Dotazy lze zaslat i předem na e-mail: tiskove@moap.ostrava.cz 

Další společná setkání se uskuteční v dubnu, květnu a červnu. O jejich konání vás budeme informovat 
prostřednictvím zpravodaje Centrum, webových i facebookových stránek, mobilního rozhlasu i letáků. 

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zve širokou veřejnost na 

SETKÁNÍ VEDENÍ OBVODU S OBČANY

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

Sadová–Bohuslavova  do 3. července 2022 Statutární město Ostrava  úplná/částečná rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Denisova před křižovatkou s ul. Poděbradovou do 30. dubna 2022 Dopravní podnik Ostrava úplná rekonstrukce ředitelství DPO

Hrušovská  U Parku – Sadová do 31. března 2022 Statutarni město Ostrava úplná  rekonstrukce kanalizace

Informace o uzavírkách jsou uvedeny k datu redakční uzávěrky zpravodaje Centrum.

ÚNOROVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

úseky zahrnující ulici Sadovou (Vítězná 
– Blahoslavova) a celou Blahoslavovu
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V loňském roce městský obvod Moravská Os-
trava a Přívoz zrealizoval několik investičních 
akcí týkajících se bytů a bytových domů. Nej-
většími z nich byly projekty Energetické úspory 
v bytovém domě Chelčického 10 a Energetické 
úspory v bytovém domě Úprkova 11 v celkové 
hodnotě takřka 19 milionů korun bez DPH.

Změna vytápění i opravy bytů
„U bytového domu Úprkova 11 jsme zcela 

měnili způsob vytápění ve všech bytech z pů-
vodních lokálních plynových topidel, tzv. gamat 
na ústřední vytápění. Současně byly provedeny 
nové rozvody teplé vody do jednotlivých bytů 
a v technické místnosti ve 4. NP instalovány 
dva plynové kotle pro vytápění a ohřev tep-
lé užitkové vody včetně zásobníku,“ popisuje 
hlavní úpravy místostarosta David Witosz. 
Následně pokračuje: „Dále zde byla vyměněna 
okna, vstupní dveře do domu i do jednotlivých 
bytů, a kompletně byla zateplena rovněž fasá-
da domu kontaktním zateplovacím systémem. 
Opraveny byly i venkovní pavlače, kde byla 
realizována nová podlaha z keramické dlažby 
a nové zábradlí. Kromě těchto zásadních oprav 
vedoucích k energetické úspoře jsme při jed-
nom zrekonstruovali pět volných bytů, kde byly 
vyměněny i zařizovací předměty.“ Rekonstruk-
ci tohoto bytového domu prováděla společnost 
SUBSTAV Invest od poloviny dubna do října 
loňského roku. Celkové náklady dosahovaly 
10,3 mil. korun bez DPH, z toho 2,75 mil. ko-
run činila dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP).

Zachovali jsme historický ráz domu
Bytový dům v ulici Chelčického 10 se na-

chází v městské památkové zóně Moravská 
Ostrava. Dům byl postavený jako řadový ob-
jekt v zástavbě města. Má pět nadzemních 
a jedno podzemní podlaží s celkovým počtem  
11 bytů (2.–5.NP) a dále nebytové prostory  
v 1.NP. V podzemním podlaží jsou sklepní 
boxy a domovní vybavení. „Při rekonstruk-

ci tohoto domu, která probíhala od března do 
června loňského roku, jsme museli dbát na za-
chování historické podoby domu. Proto jsme 
původní dřevěná dvojitá (kastlíková) okna 
v uliční fasádě nahradili taktéž kastlíkovými. 
Na straně do dvora byla osazena nová jedno-
duchá dřevěná okna z europrofilů, zasklená 
izolačním trojsklem. Všechny výplně otvorů 
byly vyrobeny tak, aby bylo zachováno jejich 
původní dělení, rozměry jednotlivých prvků 
a barevnost. U všech oken jsme ponechali stá-
vající oplechování venkovního parapetu, pro-
vedl se pouze nový nátěr. Rovněž nové vstupní 
dveře při vstupu z ulice jsou replikou stávají-
cích dřevěných dveří,“ doplňuje místostarosta 
David Witosz.

Na půdě domu bylo provedeno zateplení stě-
ny sousedící s podkrovním bytem a podlahy 
nad byty v posledním poschodí byly zatepleny 
minerální tvrzenou vatou. Ve třech volných by-
tech v ulici Chelčického 10 a jednom volném 
bytě v domě v Chelčického 8 byly udělány re-
pase vnitřních dveří a zárubní, opravy obkladů, 

omítek a podlah, výměny zařizovacích předmě-
tů, úpravy rozvodů kanalizace, vody, elektřiny 
a plynu, nové kuchyňské linky včetně sporáku 
a digestoře. 

Zhotovitelem stavby byla společnost SUB-
STAV Invest a náklady na samotnou stavbu 
činily 8 459 167 Kč bez DPH. Dotace z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
(IROP) činila 1,28 mil. korun.

Část realizace (zahrnující výměnu okenních 
otvorů a vstupních dveří) probíhala v rámci 
projektu „Energetické úspory v BD Chelčického 
10“, který byl zadavatelem realizován za pod-
pory v rámci 78. výzvy z Integrovaného regio-
nálního operačního programu, registrační číslo 
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012707.

Akce byla realizována v rámci projektu „Ener-
getické úspory v BD Úprkova 11“ za podpory 
v rámci 78. výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního programu, registrační číslo projek-
tu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012711

Pokračujeme v rekonstrukcích bytových domů i bytů

Bytový dům v ulici Úprkova 10 v Přívoze prošel celkovou rekonstrukcí.

Bytový dům v ulici Chelčického 10, který byl loni 
rekonstruován, se nachází v památkové zóně. 

Návrh občanů na přejmenování ulice 
Dr. Šmerala v Moravské Ostravě
Z podnětu 16 obyvatel městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz byl Komisí mu-
zejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldic-
kou Rady města Ostravy projednán návrh na 
přejmenování ulice Dr. Šmerala na nové po-
jmenování ulice K Rozhlasu. Přejmenování 
ulice bylo komisí doporučeno.

Rada městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz na své schůzi dne 17. ledna 2022 
návrh na přejmenování ulice projednala a do-
poručila Zastupitelstvu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz s přejmenováním 

ulice souhlasit (zasedání zastupitelstva se 
bude konat 21. února 2022). Konečný souhlas 
nebo příp. nesouhlas s přejmenováním ulice 
budou vydávat členové Zastupitelstva města 
Ostravy. 

V souladu se schválenými Pravidly měst-
ského názvosloví, zásadami označování ulic 
a jiných veřejných prostranství, zásadami 
označování městských obvodů a jejich částí je 
považováno za vhodné s návrhem na přejme-
nování seznámit dotčené občany před projed-
náním v zastupitelstvu městského obvodu. 
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V ulici s příznačným názvem U Stadionu, 
mezi sídlištěm Fifejdy a obchodním centrem 
Futurum, se připravuje stavba nové multifunkč-
ní haly. V jarních měsících bude projekt před-
staven veřejnosti a proběhne výběrové řízení na 
stavební firmu. Podle harmonogramu začnou 
práce již letos, se zahájením provozu haly se 
počítá v roce 2024.

Především pro sport
Nová hala, která pojme až 3,5 tisíce diváků, 

se stane dějištěm sportovních událostí na pro-
fesionální i amatérské úrovni, sloužit však bude 
také pro pořádání jednorázových kulturních 
či společenských akcí. Primárně bude určena 
pro tréninky a zápasy míčových sportů - bas-
ketbalových, volejbalových, florbalových a há-
zenkářských oddílů. Součástí návrhu je dále 
tréninkové zázemí pro míčové sporty, fitness 
a gymnastický sál nebo posilovna. Samozřej-
mostí je splnění parametrů, které jsou nezbytné 
pro konání sportovních soutěží a zápasů evrop-
ského i světového formátu.  

Město, kraj i soukromý investor
Projekt s předpokládanými náklady na rea-

lizaci více než 500 milionů korun je založen 
na spolupráci veřejného a soukromého sekto-
ru. Halu postaví a bude provozovat Spolek na 
podporu sportu, dětí a mládeže. Jeho členy jsou 
statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj 
a společnost ČSAD Ostrava, na jejíž pozem-
cích – v prostorách bývalého autobusového 
depa – bude hala stát. ČSAD patří pod skupinu 
OSTRA. Její předseda představenstva Tomáš 
Vrátný, mimo jiné také majitel basketbalového 
klubu NH Ostrava, ke stavbě multifunkčního 
objektu uvedl: „Jsem přesvědčen, že si Ostrava 
zaslouží moderní, reprezentativní halu pro mí-
čové sporty a těší mě, že skupina OSTRA může 
být u toho. Hlavní předností tohoto projektu je 

splnění mezinárodních parametrů a poskytnutí 
velkorysého zázemí pro tréninky a sportování 
dětí a mládeže.“ 

Opuštěný prostor znovu ožije
Lokalita zvolená pro výstavbu haly splňuje 

požadavky na odpovídající prostor a potřebnou 
infrastrukturu i dobrou dopravní dostupnost. 
Do zamýšleného objektu bude navíc integrová-
na stávající opuštěná budova, která dříve slou-
žila ke garážování autobusů a skladování olejů. 
Výstavbu nové multifunkční haly zařadilo ve-
dení města Ostravy mezi strategické projekty, 
které jsou součástí akčního plánu pro sport. Vý-
hodou je účast soukromého investora. Ten se 
bude významně podílet nejen na realizaci haly, 
ale také na jejím budoucím provozu, který tak 
nebude finančně zatěžovat město. Významnou 
investici vítá i vedení radnice Moravské Ost-
ravy a Přívozu. „Oblast Fifejd je dlouhodobě 
v centru naší pozornosti díky postupně provádě-
né regeneraci sídlišť. Výstavbou haly s širokým 

spektrem využití pro sport i další akce získá tato 
lokalita přidanou hodnotu významně přesahují-
cí hranice našeho obvodu,“ říká místostarostka 
Valentina Vaňková. „V neposlední řadě dojde 
k proměně a oživení neutěšeného prostoru, kte-
rý je součástí širšího centra města.“ 

Architektura skloubí staré i nové
Návrh projektu pochází z dílny ateliéru Plat-

forma architekti. Počítá s kombinací části pů-
vodní průmyslové architektury a moderních 
prvků. Hala je koncipována jako železobetonový 
skelet, umožňující variabilní provozní a dispo-
ziční řešení celého prostoru hlavní i tréninkové 
haly. Architekti pracují s modulovou výstavbou 
v podobě boxů/kontejnerů v různých velikos-
tech podle funkčního určení, které jsou navázá-
ny na zachovalé části původního objektu. Hlavní 
sál haly je navržen velmi vzdušně s otevřenými 
prostory a tribunami. „Stávající hala má jasný 
a silný charakter s výraznou fasádou z režného 
cihelného zdiva. Nechtěli jsme na ni úplně za-
pomenout, proto jsme se rozhodli halu zachovat 
a doplnit ji moderní modulovou dostavbou. Na-
vrhli jsme tedy halu v hale. Původní i nové části 
na sebe navazují materiálově i výškově“ vysvět-
luje za ateliér architekt David Průša.

Propojeno v jeden celek
Otevřené průhledy a prosklené stěny spojují 

jednotlivá poschodí hlavního sálu v jeden ce-
lek. Díky tomu vznikne prostor, v němž se bu-
dou potkávat lidé věnující se různým sportům či 
aktivitám. Na hlavní halu navazuje hala trénin-
ková, která je koncipována vertikálně – umož-
ňuje tak maximální využití na malé zastavěné 
ploše. Autoři ji navrhli jako samostatný objekt, 
propojený s hlavní halou transparentním kori-
dorem. V převýšeném parteru budovy se počítá 
se dvěma tréninkovými plochami pro basketbal 
a volejbal. V patře je umístěno hřiště na florbal 
a prostor pro gymnastiku s potřebným technic-
kým a provozním zázemím. 

kal

Na Fifejdách vyroste multifunkční hala  
pro tři a půl tisíce diváků

Vizualizace nové multifunkční haly. Režné zdivo odkazuje na původní objekt autobusového depa.

Pohled do malé haly – navrhovaná podoba interiéru.
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
vyhlásil první ročník participativního rozpočtu 
pro základní školy v obvodu, na který vyčlenil 
cekem 400 tisíc korun. Jde o zcela jedinečný 
projekt, jehož cílem je umožnit žákům daných 
škol rozvíjet prostor kolem sebe a zároveň 
zlepšit svou finanční gramotnost. „Je důležité 
mladým lidem ukázat, jak se mohou podílet na 
rozvoji svého okolí. Věřím, že tento projekt ale-
spoň některým dětem utkví v paměti natolik, že 
se z nich v budoucnu stanou aktivní obyvatelé 
se zájmem o rozvoj okolí svého bydliště, respek-
tive města,“ říká místostarosta Rostislav Řeha.

Projekty si realizuje každá škola sama
Centrální obvod je teprve druhým obvodem 

v Ostravě, který spustil participativní rozpočet 
pro základní školy. „S organizací a administ-
rací projektu nám pomáhá organizace Decision 
21 s.r.o. (Participace 21). Každá škola bude mít 
svůj vlastní participativní rozpočet. Nebudou tedy 
soupeřit mezi sebou školy, ale jen projekty v jedné 
škole. Ředitelům všech osmi škol se nápad líbil 
a podporují ho,“ navazuje Jan Horák, projektový 
manažer městského obvodu MOaP, a pokračuje: 
„Pravidla jsou velmi jednoduchá a ve velké míře 
si je určují školy samostatně, respektive si sami 
určují harmonogram i podmínky, kteří žáci se 
projektu mohou účastnit, nebo jak bude probíhat 
hlasování. Městský obvod dá k dispozici každé 
škole 40 tisíc korun, které musí škola proinvesto-
vat ještě v letošním roce. Podmínkou je, že k hod-

nocení realizovatelnosti projektů bude přizván 
zástupce městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a že v listopadu předloží vedení základní 
školy informaci o průběhu participativního roz-
počtu, a doloží finanční doklady k realizovaným 
projektům. Na základě těchto dokladů bude škole 
vyplacena příslušná částka. Projekty si však rea-
lizuje každá základní škola sama.“ 

Nejčastějším příkladem realizovaných pro-
jektů v rámci školních participativních rozpo-
čtů v jiných městech a obvodech jsou různé 
relaxační zóny pro žáky (sedací vaky nebo 
pohovky na chodby škol), nové vybavení do 
učeben výpočetní techniky (dataprojektor, 3D 
tiskárna, dron atd.), sportovní vybavení, uspo-
řádání sportovních turnajů nebo třeba školní 
talentové soutěže. 

Žáci si vyzkoušejí jednotlivé kroky  
participativního rozpočtování
V participativním rozpočtu jde především 

o aktivní zapojení žáků. Ti sami navrhnou pro-
jekty, protože oni nejlépe vědí, co jim ve škole 
schází, co potřebují. Vedení školy bude plnit 
pouze úlohu organizátora a samozřejmě hodno-
tit realizovatelnost projektů – rozhodne o tom, 
které projekty půjdou do hlasování, a které ne. 
Pokud nějaký navržený projekt do hlasování 
nepůjde, musí vedení školy zdůvodnit, proč 

tomu tak je, aby měli žáci zpětnou vazbu.
„V průběhu procesu si žáci vyzkoušejí všech-

ny jednotlivé kroky participativního rozpočto-
vání – navrhnou projekt, zpracují ho do určité 
podoby, aby ho mohli svým spolužákům a uči-
telům odprezentovat. Ve finále budou muset 
zvládnout i propagaci mezi svými spolužáky, 
které budou potřebovat získat na svou stranu 
kvůli potřebným hlasům. V ideálním případě 
se budou podílet i na finální realizaci vítězné-
ho projektu,“ doplňuje Rostislav Řeha. „Děti 
tak nejen přispějí k rozvoji školy, ale zároveň si 
procvičí prezentační dovednosti, naučí se hos-
podařit s penězi a zkusí si vést kreativní kam-
paň. Získají zkušenosti, procvičí si teoretické 
znalosti, a ještě navíc budou moci sledovat vý-
sledek svého úsilí v praxi, což je naprosto klíčo-
vým aspektem. Žáci tak uvidí, že jejich aktivita, 
snaha, preference a názor vedou ke konkrétní-
mu řešení,“ uzavírá místostarosta. 

-lh-

Žáci se budou aktivně podílet na rozvoji škol

Zástupci škol se v lednu sešli na úvodním školení 
k participativnímu rozpočtu pro ZŠ.

Zdroj: Participace 21

Školy mohou letos schválit žákům  
projekty do celkové výše 40 tisíc korun. 

1. PRAVIDLA
V této fázi se stanovují finanční 
požadavky, rozpočet na jednotlivé 
projekty, rozsah projektů, účastníci, 
harmonogram a metody hlasování.

2. NAVRHOVÁNÍ
Navrhování je diskuze žáků či studentů, 
jejímž cílem je z projektů, navržených 
ve třídách, vybrat ty nejvhodnější.

3. SCHVALOVÁNÍ
Projekty vyhodnotí vedení školy. Po 
vyloučení nerealizovatelných projektů je 
konečný seznam představen celé škole.

4. KAMPAŇ
Navrhovatelé projektů se snaží pro 
svůj návrh získat podporu spolužáků. 
Přípustné jsou všechny formy kampaně: 
plakáty, letáky, videa, FB stránky atd.

5. HLASOVÁNÍ
Hlasování metodou více hlasů probíhá 
elektronicky v rámci aplikace. 

6. VÝSLEDKY
Při hlasování prostřednictvím aplikace 
jsou výsledky k dispozici ihned po 
skončení hlasování. 

7. REALIZACE
Projekty by měly být realizovány dle 
náročnosti a specifických požadavků  
co nejdříve. 
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V květnu 2019 se městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz stal členem celorepublikové-
ho programu místní Agendy 21 (MA21). Jedná 
se o nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje 
na místní a regionální úrovni. V rámci MA21 
je snahou městského obvodu zvyšování kvality 
života ve všech jeho aspektech, a to prostřed-
nictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 
strategického plánování a řízení a zapojování 
veřejnosti. Ještě v roce 2019 se městskému ob-
vodu povedlo naplnit všechna potřebná kritéria 
pro dosažení kategorie D, kterou obhájil i v le-
tech následujících. Pro rok 2022 má městský 
obvod ambice postoupit do kategorie C, ve kte-
ré se nyní nacházejí i městské obvody Poruba 
a Slezská Ostrava. 

Veřejná projednávání  
i spousta akcí pro veřejnost
„V rámci těchto kritérií stanovil obvod ko-

ordinátora MA21 a zaměření stávající komise 
pro otevřenou radnici rozšířil o agendu MA21, 
podepsána byla i Deklarace k MA21. V roce 
2021 jsme prostřednictvím čtyř akcí aktivně 
zapojili veřejnost do oblastí plánování a roz-
hodování. Šlo o veřejné projednávání úprav 
parku Petra Bezruče, projektu Regenerace 
sídliště Fifejdy II – XII. etapa, dále IV. etapy 
regenerace sídliště Fifejdy II a prezentace pro-
jektů participativního rozpočtu Náš obvod,“ 
popisuje část povinností spojených s člen-
stvím v MA21 místostarosta Rostislav Řeha. 
„Abychom splnili další kritéria, museli jsme 
pravidelně zveřejňovat zprávy o našich aktivi-
tách nejen na našich webových stránkách, ale 
také prostřednictvím médií, včetně sociálních 
sítí, což se dařilo. Nejvíce média informovala 
o druhém ročníku participativního rozpočtu, 
ale dostalo se také na informace o osvětových 
akcích Den Země, Den zdraví, Férová snídaně, 
veřejných projednáních a tvorbě strategického 
plánu „fajnOVA CENTRUM“. Další požadav-

ky byly splněny pořádáním tří osvětových akcí 
– Dne Země, Dne zdraví a Férové snídaně – 
a jedné sousedské slavnosti ve spolupráci s RC 
Chaloupka Zažít Ostravu jinak 2021. Několik 
dalších akcí se bohužel, vzhledem k nastave-
ným vládním opatřením a celkové epidemio-
logické situaci, nemohlo uskutečnit. Jednalo 
se například o podporu oblíbených Trhů, co 
se hledají,“ doplňuje Jan Horák, projektový 
manažer městského obvodu MOaP. V rámci 
finanční podpory aktivit MA21 ze strany sa-
mosprávy spustil městský obvod v roce 2021 
druhý ročník participativního rozpočtu s ná-
zvem „Náš obvod“. Do hlasování veřejnosti, 
kterého se zúčastnilo 1661 osob, se dostalo cel-
kem 8 projektových návrhů. Vítězné projekty 
v celkové částce 1 mil. Kč se budou realizovat 
v roce 2022.

Máme ambice přejít do kategorie C
Na rok 2022, který bude pro městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz třetím kompletním 

rokem zapojení do MA21, je naplánováno po-
kračování v zavedených aktivitách z let přede-
šlých – participativní rozpočet Náš obvod, Zažít 
Ostravu jinak, Den zdraví atd. „Samozřejmostí 
bude pokračování v plnění standardních krité-
rií, která jsou vyžadována v rámci kategorie D 
programu MA21 s tím, že obvod má ambice i na 
splnění kritérií, a tím pádem dosažení kategorie 
C. Městský obvod na rok 2022 také chystá dvě 
úplné novinky – participativní rozpočet pro ZŠ 
a vycházky a fotoprojekce s odborníkem,“ do-
plňuje místostarosta Rostislav Řeha. O partici-
pativním rozpočtu pro ZŠ podrobně informuje-
me na jiné straně tohoto zpravodaje, co se týká 
vycházek po městském obvodu s odborníkem, 
povede je pan Petr Lexa Přendík. 

Většina aktivit naplánovaných v MA21 na rok 
2022 je zároveň součástí žádosti o dotaci, kte-
rou městský obvod podal v lednu 2022 v rámci 
dotačního programu Moravskoslezského kraje 
– „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udr-
žitelného rozvoje a místní Agendy 21“. 

Obvod splňuje všechna kritéria místní Agendy 21

Pohybujete se někdy v Ostravě ulicemi  
28. října a Opavská nebo v jejich blízkém 
okolí? Možná tu pracujete, bydlíte, nebo jen 
občas projíždíte. Zajímá nás, jak se zde cítíte, 
kde vám chybí například strom, přechod či la-
vička, kde je podle vás nebezpečná křižovatka 
nebo často nepořádek. 

Své postřehy můžete doplnit do interaktivní 
mapy, kterou najdete na webu mappaostra-
va.cz, nebo otevřít načtením uvedeného QR 
kódu. 

Data z pocitových map využijeme při přípra-
vě Koncepce městské třídy 28. října – Opav-
ská, kterou pro město Ostrava zpracováváme 
v Městském ateliéru prostorového plánování 
a architektury (MAPPA). Koncepce určí, ja-
kými změnami mají v budoucnu ulice projít, 

aby se z nich stala městská třída, příjemná pro 
pohyb a pobyt lidí. 

Mapu můžete vyplňovat od 1. února do  
20. března 2022. Váš názor je pro nás důle-
žitý, za spolupráci při vyplnění mapy předem 
děkujeme.

Mapujeme městskou třídu s pomocí pocitové mapy

Místostarosta Rostislav Řeha při diskuzi s Danou Divákovou během akce Den Země v Reuse centru 
OZO Ostrava.
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Mateřská škola Ostrčilova je nedílnou sou-
částí ZŠ a MŠ Ostrčilova 10. Šest zdejších tříd 
může navštěvovat až 140 dětí. Zajímavostí je, 
že MŠ Ostrčilova má hned čtyři bilingvní třídy, 
pouze ve dvou třídách je realizována běžná vý-
uka v českém jazyce. Dětem se věnuje dvanáct 
pedagogů a asistentka pedagoga spolu se speci-
álním pedagogem. O bližší informace o chodu 
této mateřské školy se s námi podělila Hana 
Střeláková, zástupkyně ředitelky pro MŠ.

Jak probíhá vzdělávání dětí 
ve vaší mateřské škole?
„V bilingvních třídách si děti nenásilnou for-

mou osvojují základy anglického jazyka apli-
kací metody Jolly phonics, kdy pak na konci 
povinné předškolní docházky již zvládnou tvo-
řit jednoduché věty. S pomocí této metody dále 
mohou pokračovat ve výuce na základní škole. 
Bilingvní výuku zajišťují pedagogové ve třídě 
a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně do-
cházejí. Ve všech třídách se snažíme o všestran-
ný rozvoj u dětí, aplikujeme Metodu dobrého 
startu, logopedickou prevenci a individualizaci 
ve výuce. Velkým benefitem je propojení MŠ 
a ZŠ, kdy děti při přechodu do základní školy 
již znají prostředí a necítí se ztraceny ve „vel-
ké“ škole.“

Můžete přiblížit vybavení školy?
„Všechny třídy mají nejen moderní edukativ-

ní pomůcky, hračky, ale i centra aktivit, bada-
telsky orientované koutky, interaktivní tabule 
a další pomůcky pro efektivní výuku anglické-
ho jazyka. Dále máme environmentální učebnu 
se zoo koutkem s chovem živých zvířat, kera-
mickou dílnu a prostor pro pohybové aktivity. 
Dvě třídy disponují dokonce infrasaunami. 
Nedílnou součástí je také školní zahrada, která 
navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště 
a školní hřiště.“

Jakými změnami v poslední době 
škola prošla?
„Neustále se snažíme naši mateřskou školku 

modernizovat a zvelebovat. Postupně rekon-

struujeme a nově vybavujeme jednotlivé třídy, 
především se zaměřujeme na inovaci výuko-
vých pomůcek, materiálů, využívání moder-
ních postupů i IT technologií při badatelsky 
orientované výuce, environmentální výchově 
a při výuce anglického jazyka.

V minulém školním roce byla plně zrekon-
struována třída pro nejmenší děti, která se může 
pyšnit zcela novým vybavením, nábytkem. Do-
minantou tohoto prostoru je nově vybudované 
vyvýšené patro pro hru a relaxaci dětí. Změnilo 
se mnohé také ve výchovně vzdělávacím pro-
cesu. Mateřská škola má v tomto školním roce 
nový školní vzdělávací program „Pojeď s námi 
kolem světa aneb cesta za poznáním“ se zamě-
řením především na multikulturní výchovu, na 
rozvoj komunikačních dovedností a na rozvoj 
sociálně emoční zralosti dětí. Výborná je spolu-

práce se základní školou, propojení projektové 
výuky i spolupráce se speciálním pedagogem 
a poradenským centrem pro práci s talentova-
nými dětmi.“

Jaké aktivity a kroužky dětem nabízíte?
„Po celý rok organizujeme mnoho tradičních 

akcí, na kterých úzce spolupracujeme s rodiči. 
Pořádáme workshopy a kreativní dílny, jsme 
zapojeni do projektu sportovní všestrannosti Se 
sokolem do života, organizujeme zimní a letní 
školku v přírodě, lyžařský, předplavecký kurz 
a spoustu dalších výletů a akcí.

Pro děti pak naši pedagogové nabízejí v odpo-
ledních hodinách širokou nabídku zájmových 
kroužků, mezi něž patří Keramika Cvrček, 
Malované mandaly, Šikovné ručičky, Kouzelná 
výtvarka, Jóga pro děti, chovatelský kroužek 
Máme rádi zvířata, Malý badatel a objevitel, 
Hravá angličtina, Zvídaví průzkumníci, Malí 
šikulové, Tvořilky a Logohrátky. Zároveň spo-
lupracujeme se ZUŠ Eduarda Marhuly a or-
ganizujeme pololetní kurzy taneční a hudební 
přípravy, dokonce i ve spolupráci s SK Ostra-
váček a agenturou Rozjeď se! nabízíme dětem 
kroužek sportovní všestrannosti a atletickou 
školičku.“

Máte další plány a vize v oblasti 
rozvoje této mateřské školy?
„Určitě chceme pokračovat v dalším profes-

ním růstu pedagogů, ve sledování nových tren-
dů a metodiky, modernizaci a inovaci pomůcek 
a materiálů. Především se však budeme snažit 
dále rozvíjet spolupráci se základní školou tak, 
abychom i nadále zajišťovali kontinuální vzdě-
lávání všem od 3 do 15 let.“

Představujeme Mateřskou školu Ostrčilovu

Třída pro nejmenší děti se pyšní nově vybudovaným vyvýšeným patrem pro hru a relaxaci dětí. 

Hana Střeláková, zástupkyně ředitele pro MŠ Ostrčilova 
začala v této mateřské škole pracovat jako učitelka v roce 
2018. Od roku 2020 je v pozici zástupkyně ředitelky pro ma-
teřskou školu. „Cesta k pedagogické práci byla u mě poněkud 
klikatá a vedla přes studium zahradní architektury a přírodo-
vědeckou fakultu s oborem geoekologie. Následovalo studium, 
a především zaměstnání jako pedagoga volného času, což bylo 
po dobu 11 let. Během mateřské dovolené – mám dvě děti 7 
a 10 let – jsem sbírala zkušenosti a praktické dovednosti v roli 
vychovatelky, pedagoga dětské skupiny, asistenta pedagoga, 
až po předškolního pedagoga. Práce s dětmi je pro mě velice 

inspirativní a neustále mě učí něčemu novému. Snažím se přijímat výzvy a vytvářet příle-
žitosti. Díky skvělé kolegiální podpoře mě práce velice naplňuje a motivuje,“ popisuje svou 
profesní cestu Hana Střeláková, která odpočinek a odreagování nachází především u své 
rodiny, v přírodě a mezi dětmi.
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Lidé chtějí v parcích více listnatých stromů, květinových 
záhonů a méně neukázněných spoluobčanů

Ostravské muzeum spustilo v dubnu 2020 on-
line projekt o ostravských parcích, jehož sou-
částí jsou prezentace k jednotlivým parkům, 
zajímavosti k přírodnímu bohatství, virtuální 
prohlídky i anketa, jejíž výsledky přinášíme na 
této dvoustraně. V květnu 2021 byla tematika 
ostravských parků spolu s odkazem pomocí 
QR kódu na anketu zpracována formou ven-
kovní putovní výstavy Muzeum jde do ulic II 
a v červnu 2021 byla otevřena výstava Děku-
ji za park v prostorách Ostravského muzea se 
zveřejněním průběžných výsledků ankety. An-
keta a klasické výstavy jsou ukončeny.

Online výstava Děkuji za park
V rámci zmíněného projektu se lidé prostřed-

nictvím webových stránek www.ostrmuz.cz 
mohou seznámit s ostravskými parky nejen 
z pohledu historie, přírodovědy, ale i ochrany 
přírody, protože většina z nich je registrována 
jako významný krajinný prvek. „Chtěly jsme ve-
řejnosti připomenout důležitost městské zeleně 
jako prvku pro každodenní rekreaci, načerpání 
sil, sledování biodiverzity a estetiky,“ říká Zden-
ka Rozbrojová, jedna ze spoluautorek projektu.

Lockdown omezil možnosti  
propagace ankety
Od dubna 2020 do října 2021 zkoumaly 

pracovnice muzea prostřednictvím ankety 

pozorovací talent návštěvníků, vztah k jejich 
oblíbeným parkům a informovanost o historii 
místa, kde parky vznikaly. „V době spuštění 
projektu přišel první lockdown v souvislosti 
s koronavirem, což sice lidi motivovalo k vyšší 
návštěvnosti parků, ale naše plány prezentovat 
výstavu i anketu veřejnosti například prostřed-
nictvím přednášek a prezentací v muzeu nebo 
na jiných kulturních akcích se bohužel neusku-
tečnily. Nebylo možné ani prezenčně navštívit 

školy a instituce a požádat o vyplnění ankety. 
Netroufly jsme si oslovit veřejnost venku na 
náměstích a v parcích s papírovou formou an-
kety. O to více nás potěšilo 183 respondentů, 
kteří se do ankety zapojili. Téměř polovina 
z nich navíc při svých procházkách aktivně 
fotí, což se projevilo v množství zaslaných fo-
tografií, které naše kolegyně fotografka Viera 
Gřondělová zpracovala do virtuálních prohlí-
dek parků. Překvapením pro nás bylo i 616 
záznamů o sledování živých organizmů, které 
hovoří o hlubším zájmu o přírodu,“ pokračuje 
Zdenka Rozbrojová, která anketu připravila 
se svými kolegyněmi z muzea Kateřinou Bar-
cuchovou a Evou Mertovou. Při vyhodnocení 
pomáhaly i Hana Kölblová a Magdaléna Ro-
háčová.

Výstavy prezentují bohatství parků
Lidé se díky tomuto projektu mohli dozvědět 

více nejen o dvou parcích centrálního obvo-
du, a to Komenského sadech a Sadu Dr. Mi-
lady Horákové, ale i o bohatství dalších parků 
v Ostravě, jako je např. Třebovický park nebo 
Sad Jožky Jabůrkové. Zjistili, kdy a na jakých 
místech byly parky založeny (na bývalých hřbi-
tovech, haldovém odvalu, v pískovně, v nivě 
potoka nebo lesoparcích chránících zdroj pitné 
vody a dalších). 

Nejvíce odpovědí v anketě přišlo v souvislosti s Komenského sady (57 %), další se týkaly 
lesoparku Bělský les (11 %), Sadu Dr. Milady Horákové (8 %), Třebovického parku (5,5 %), 
Pustkoveckého údolí (3,8 %) a Parku Hlubina (2,7 %). Další parky byly komentovány mno-
hem méně.
„Komenského sad je jediný v mém okolí, který je tak velký, dá se v něm najít místo na klid 
a odpočinek na procházku, jízdu na kole, bruslích, cokoliv… ta variabilita je nej!“
„Všechny parky mám oblíbené, jsou to oázy ve městě! Díky vašemu projektu jsem se dověděla 
o Parku zahrad v Nové Vsi.“ 
Nějaký respondent zřejmě z legrace uvedl také Shopping park. Avšak možná tím předestřel ne-
blahou budoucí skutečnost. Zkuste si sami v duchu porovnat, kolik času trávíte v parku a kolik 
v obchodních centrech.

Park Čs. letců. 

Sad Milady Horákové. 
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VÝSLEDKY ANKETY O PARCÍCH

„Kdo dokáže dobře naplánovat park, může také plánovat město.“
Marc Antoine Laugier (1713–1769)

• K anketě se připojili z 84 % lidé, kteří bydlí 
v okolí parků do 30 minut (69 jich je v parku do 
5 minut, 84 do 30 minut). 

• Většina respondentů navštěvuje parky v růz-
ných intervalech, ale jednou denně sem zavítá 
29 z nich, jednou týdně 56 a jednou měsíčně 31. 

• Další travnatou plochu pro odpočinek by 
v parcích uvítalo 162 respondentů, vodní plo-
chu pak 147. 

• Torza pokácených starých stromů, které hos-
tí mikroorganismy, houby, hmyz a slouží také 
jako úkryty pro drobné živočichy, by v parku 
nechalo 93 dotázaných lidí, 69 by je nechalo 
odstranit.

• 157 dotázaných si však myslí, že broukoviš-
tě, motýlí a včelí domky do parků patří. 

    • U otázky týkající se druhů zvířat, hmyzu, 
hub nebo rostlin, které se lidem daří pozorovat 
v parku, se respondenti rozepisovali nejvíce 
a zmínili zhruba 118 rozličných skupin. Ně-
kteří ukázali také hlubší znalosti jednotlivých 
druhů a uváděli i druhová jména. Nejvíce si ta-
zatelé na procházkách všímají savců, konkrétně 
veverek a zajíců. Další v pořadí byli ptáci, kde 
žebříček vede kachna, a pak členovci, jako jsou 
motýli, včely, čmeláci a další. 

• Co se týká dřevin, vítězí listnaté stromy. Za 
nejoblíbenější lze považovat lípu, která je na-
ším národním stromem. 

• 88 respondentů by přivítalo další umělecká 
díla v parcích, 72 lidí má opačný názor. 

• Polovinu respondentů kameny v parcích ne-
oslovily, zbylá část se pak rozčlenila do několi-
ka málo skupin, z nichž nejvíce příznivců měly 
bludné a památné kameny. 

• Co lidem chybí v oblíbeném parku? Velká 
část odpovědí poukazuje především na nedo-
statečný mobiliář parků. Musíme si však v této 
souvislosti uvědomit, že se jedná pouze o gene-
ralizovaný výčet podnětů, který mnohdy neko-
responduje s danými možnostmi mnohých par-
ků. Většinu odpovědí je proto třeba vztáhnout 
především k rozlehlejším parkům. Lidé si psali 
o nové chodníky a cesty vhodné pro kočárky 
i kolečkové brusle, o dřevěné lavičky, dětská 
hřiště pro malé i větší děti, pítka, toalety, květi-
nové záhony, ale i grily, altány nebo skate park. 

• U otázky na téma, co by si lidé přáli odstra-
nit z oblíbeného parku, se objevilo zajímavé 
zjištění poukazující na skutečnost, že lidem 
více vadí společnost, se kterou daný prostor 
sdílí, než jeho reálný stav. Často návštěvníkům 
vadí majitelé psů nerespektující zákazy volné-
ho pobíhání psů. Dále pak respondentům vadí 
cyklisti, kteří nejezdí po cyklostezkách, ale 
kličkují mezi lidmi a malými dětmi, nebo ně-

které hlučné a nevhodně se chovající skupiny 
mladých lidí, bezdomovci a lidé, kteří dělají 
v parcích nepořádek.

• Zahušťování zeleně stavbami vadí 66 re-
spondentům. Nejvíce jim vadí zahušťování 
zelených proluk na území Poruby a Moravské 
Ostravy, u které zdůrazňují především prostor 
Masarykova náměstí a okolí Nové Karolíny.

• Většina dotazovaných (162 respondentů) 
by v parku uvítala dosadby, které by rozšířily 
biodiverzitu. Tuto skutečnost dokazují také jed-
notlivé připomínky uvedené v otázce: „Co vám 
chybí ve vašem oblíbeném parku?“, ve které 
se 26 podnětů věnuje právě dosadbě. Tázající 
navrhovali například mini arboretum, dětské 
přírodní výukové stanoviště, více trvalkových 
a květinových záhonů s pojmenováním jednot-
livých rostlin nebo keřové patro jako úkryt pro 
drobné živočichy. 

Foto na dvoustraně: Archiv Ostravského 
muzea a městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.

Anketa Ostravského muzea na téma městských parků měla 16 otázek. Respondenti mohli u ně-
kterých dotazů přidávat i své poznámky a postřehy. Jak vnímají lidé ostravské městské parky, 
jak často sem chodí a co jim zde chybí? Podívejte se na výsledky této ankety.
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Únorový program Parníku je věnován přede-
vším tuzemským kapelám a interpretům. Máme 
pro vás dva tipy na večer strávený v té „nejlepší 
společnosti“ české hudební scény.  

Michal Pavlíček, skladatel a hudebník mno-
ha talentů, je považován za jednoho z nejlep-
ších českých kytaristů, což se projevilo na řadě 

ocenění, která má na svém kontě. Patří k nim 
i několik zlatých desek a nominace na cenu 
Grammy. V roce 2015 vstoupil do síně slávy 
a získal cenu Anděla za celoživotní tvorbu. 
Nejvíce se proslavil s kapelami Pražský vý-
běr a Stromboli. Stál u zrodu rockové skupi-
ny B.S.P. a jejího hitu Země vzdálená, napsal 
spoustu písní pro Moniku Načevu. Je autorem 
muzikálů Excalibur či Obraz Doriana Graye, 
zkomponoval balety Malý Princ a Kráska a zví-
ře. Složil hudbu k divadelním představením, 
mnoha filmům a televizním seriálům. Prosa-
dil se také na zahraniční scéně v seriálu BBC 
Červený bedrník a Merlin. V Parníku vystoupí 
v rámci svého narozeninového turné na dvoj-
koncertu 15. a 16. února, jeho sólovou kytaru 
doprovodí trio Michal Nejtek (klávesy), Michal 
Daněk (bicí) a Martin Ivan (basová kytara).

Pětinásobného držitele ceny Anděl za nejlepší 
nahrávku roku v jazzové kategorii mnozí jazz-
mani mladší generace označují za svého guru. 
Skladatel, kontrabasista a pedagog Jaromír 
Honzák strávil tři semestry na prestižní Berklee 
College of Music v americkém Bostonu a své 
hudební vzdělání později dokončil na brněnské 
JAMU. Během své kariéry doprovázel řadu 
zahraničních osobností. Vedle ceněných au-
torských alb má na svém kontě také album 
s aranžmá písní zpěvačky Suzanne Vega. Po-
sluchači Rádia Vltava jej znají z pořadu Sedmé 
nebe, v němž osobnosti české hudební scény 
vybírají a komentují hudbu svého srdce. Mimo 
jiné je dlouholetým členem skupiny bratří Ebe-

nů a Čikori Ivy Bittové, vede vlastní Quintet. 
V Parníku se můžete na jeho kontrabas a kytaru 
těšit 27. února, spolu s ním zahrají Martin No-
vák (bicí), Vít Křišťan (piano), Fender Rhodes 
(elektronika) a Luboš Soukup (klarinet, tenor, 
saxofon).

Všechny únorové koncerty najdete na  
www.klubparnik.cz

Rockový kytarový mág a oceňovaný jazzový basista: 
nenechte si ujít jejich koncerty v klubu Parník 

Kinematografie na cestě časem
Do dobrodružných dějin kinematografie vás 

poslední únorový víkend (19.–20. 2.) zavede 
interaktivní výstava v Klubu Atlantik. Nad-
šenci a sběratelé staré techniky z klubu AKI-
VI pro děti i dospělé připravili jak zajímavé 
exponáty, tak průvodní slovo. K vidění budou 
promítací stroje, které pamatují počátky filmu 
i jeho zlatou éru, doplněné ukázkami provozu 
některých zařízení, až po současné způsoby 
filmové projekce. Zájemci si mohou vyzkou-

šet práci promítače a malí návštěvníci vyrobit 
optickou hračku. Krátké nevědecké přednáš-
ky zabrousí do historie kina a osvětlí, jak se 
oživují obrázky animovaného filmu - „Jak se 
dělá (nejen) Večerníček“. V pondělí 21. února 
se pak na výpravu časem mohou vydat školní 
kolektivy a zábavnou formou, přizpůsobenou 
věku účastníků, se seznámit s poutavou historií 
kinematografie a vším, co se kolem ní „točí“. 
Více informací na www.klubatlantik.cz.

Výstava je interaktivní a přístroje čekají, až se jich chopí lidská ruka…

Filmová seznamka 
se Srdcem na dlani

Filmová seznamka pro dříve narozené běží 
v Minikině už několik let. Vede ji osobně 
šéfdramaturg Dušan Rapoš a vidí v ní příle-
žitost, aby se senioři blíže seznámili nejen 
s filmem, který přišli zhlédnout, ale také mezi 
sebou jako lidé sdílející společný zájem o fil-
mové umění a stejné kulturní a lidské hodnoty.  
16. února čeká dříve narozené diváky a pří-
znivce filmového plátna novinka Srdce na 
dlani. Český snímek měl v kinech premiéru 
koncem ledna a jeho tvůrci ho označují jako ko-
medii pro všechny, kteří věří na lásku. Ta tem-
peramentně zasáhne do života starších, mlad-
ších i nejmladších hrdinů a zamilují se dokonce 
i baseti Váleček a Šalina. Příslibem dobré zába-
vy jsou režisér Martin Horský a producent To-
máš Hoffman, kteří se podepsali pod diváckým 
hitem Ženy v běhu, i herecké obsazení: v pro-
pleteném příběhu se mezi jinými potkají Bolek 
Polívka, jeho syn Vladimír, Eliška Balzerová 
a Jana Pidrmanová. Filmová projekce začíná 
v 10 hodin dopoledne a poté jsou její návštěv-
níci zváni na setkání a povídání s šéfdramatur-
gem a režisérem Dušanem Rapošem u malého 
občerstvení v kavárně Minikina. Více na www.
minikino.cz, kde najdete i celou únorovou pro-
gramovou nabídku.

Michal Pavlíček

Jaromír Honzák
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Po roční přestávce vynucené pandemickou si-
tuací se do centra Ostravy vrátí masopust. Pes-
trý program doprovázený jarmarkem a maškar-
ním průvodem se uskuteční v úterý 1. března 
a zaplní Masarykovo náměstí i přilehlé ulice. 
Záštitu nad letošní slavností, už třináctou v po-
řadí, převzal starosta Moravské Ostravy a Pří-
vozu Petr Veselka.

Satira, masky a tanec
Masopust Ostrava 2022 nese podtitul Byltě 

jednou jeden starý dobrý král, který je první 
větou satirické básně Král Lávra z pera české-
ho básníka, novináře a politika Karla Havlíčka 
Borovského, jehož 200. výročí narození jsme si 
loni připomněli. První část programu po zahá-
jení v 15 hodin bude patřit dramatizaci tohoto 
díla v podání herců Staré arény, kteří jej ovšem 
pojali tak trochu „po Ostravsku“ a s využitím 
prvků satiry i bajky. Mezi ostatními účinkující-
mi přivítáme tradičně Sbor dobrovolných hasičů 
z Pustkovce, Muzikanty z Polanky, dechový or-

chestr DEOR z Hrabové, ostravský Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením se 
skupinou Rytmy, regionální folklorní soubory, 
nově pěvecký sbor Generace Klimkovice a dal-
ší. V 16.45 slavnostně předá starosta Petr Vesel-
ka masopustní právo a o čtvrt hodiny později se 
centrem Ostravy vydá maškarní průvod, k němuž 
se může připojit každý zájemce, ať už s maskou 
či bez ní. Po návratu na Masarykovo náměstí do-
sáhne taneční rej svého vrcholu a závěrečnými 
symbolickými scénkami, v nichž „zabijí kozla“ 
a „pochovají basu“ se rozloučíme s ostravským 
masopustem i s celým masopustním obdobím.

Jarmark plný dobrot
I když je program připraven až na odpoledne, 

v 10 hodin se otevřou stánky masopustního jar-
marku a budou své dobroty nabízet až do 18. 
hodiny večerní. A co by si návštěvníci z kuli-
nářských specialit neměli nechat ujít? Například 
produkty domácí zabijačky včetně klasické „pr-
delanky“ (zabijačkové polévky), uzené masné 
produkty, škvarky, sýry, ručně kroucené tyčinky 

s různými příchutěmi, frgály, domácí „prajzké“ 
máslové kynuté koláčky, ale také bylinné sirupy 
a ovocné domácí marmelády, samozřejmě teplé 
i studené nápoje a mnoho dalšího, nač se všem 
už teď určitě sbíhají sliny. 

„První březnový den určitě nezůstávejte doma, 
ale přidejte se k masopustnímu reji v centru,“ 
zve místostarostka Alena Pataky. „Masopust je 
o hojnosti, hodování, veselí, ale také o sdílení 
radosti s ostatními, současně je vzpomínkou na 
naše předky a jejich tradice, které kdysi zapus-
tily kořeny i v našem regionu. Využijme příleži-
tosti – a v dnešní době to platí dvojnásob - opět 
se potkat, pobavit se, zatančit si, těšit se z bá-
ječného dne. Oslavy konce masopustu jsou jen 
jednou v roce!“ dodává místostarostka.

Masopustní slavnost připravuje Ostravské mu-
zeum ve spolupráci s centrálním městským ob-
vodem a jeho příspěvkovou organizací Centrum 
kultury a vzdělávání. Přijměte jejich pozvání 
k oslavě znovuobnovené tradice. Podrobný pro-
gram najdete na www.masopustostrava.cz.

lk

Masopustní rej roztančí centrum Ostravy 1. března

Sokolská 26 představí obrazy „zkušeného malíře živlů“
Tvorbu sou-

časné mladé 
generace vystří-
dají na Sokol-
ské 26 v únoru 
obrazy umělce 
zralých život-
ních zkušenos-
tí. Dvoustá třetí 
výstava v této 
výstavní síni 
uvede abstrakt-
ní malby Tomá-
še Haleše (nar. 

1955), středoevropského světoběžníka s kořeny 
v našem městě. 

Tomáš Korot Haleš (přezdívka „Korot“ od-
kazuje k francouzskému krajináři Corotovi 
a Haleš k ní přišel během studií na vysoké ško-
le) je ostravským rodákem. Absolvoval Akade-
mii výtvarných umění v Praze u profesora Jana 
Smetany. Po podpisu Charty 77 byl v druhé po-

lovině 80. let donucen k emigraci do Rakouska 
a jeho druhým domovem se stala Vídeň. V sou-
časnosti se k místům jeho pobytu a tvorby při-
dala ještě Praha a rakouský Gmünd. Často se 
vrací také do Ostravy, naposled zde vystavoval 
v roce 2020.

Na Sokolské 26 se Tomáš Haleš představí 
velkoformátovými obrazy, k nimž ho, jak uvá-
dí kurátor výstavy Milan Weber, inspirují pří-
rodní fenomény (kameny, lomy, ledovce, fjor-
dy, mořská pobřeží) a historie světové malby. 
Kamila Ženatá z platformy Nová forma pak 
charakterizuje Halešovu tvorbu následovně: 
„Jeho obrazy vznikají stejným způsobem jako 
paměť země. Strukturuje a vrství barevné skvr-
ny jako by to byly tektonické desky plné vrás 
a prohlubní, hněte materii, která se přelévá, 
taví, vře a tuhne. Vytváří lávová pole, kůry 
stromů, vrásky kůže, letecké pohledy na kra-
jinu, vodopády barev, emoční hladiny duše, 
drsné textury nerostů a hornin. Otiskuje, stírá 
a překrývá plochy plátna energickými gesty, 

které vede mysl a ruka zkušeného malíře živ-
lů.“

Výstava začíná 3. února a návštěvníkům bude 
přístupná od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin 
až do 25. března. 

Tanec a maškary k oslavám konce masopustu neod-
myslitelně patří.

Bez názvu, 2016, 150 x 150 cm, akryl, plátno
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Četař Adolf Polášek, rodák z Moravské Os-
travy, jenž se narodil 10. března 1882 v č.p. 
362 do hutnické rodiny, nastoupil v 1. světové 
válce k 5. praporu polních myslivců v Olomou-
ci, který patřil do elitních jednotek pěších vojsk 
rakousko-uherské armády. 25. června 1915 
však padl v boji o levý břeh Dněstru u Sta-
rého Martinova spolu s dalšími více než 600 
vojáky. Nyní se jméno Adolfa Poláška objeví 
i na novém památníku vybudovaném na místě, 
kde byli padlí vojáci pochování do hromadného 
hrobu. 

Válka, která se jevila jako  
několikaměsíční výprava 
Vypuknutí první světové války, která se do 

historické paměti zapsala jako katastrofa bez 
mezí a hranic, vyvolalo u českého lidu pod 
nadvládou habsburské monarchie, často při-
pomínané jako žalář národů, vlažné postoje 
k válečnému nadšení. I přesto Češi společně 
s ostatními rakousko-uherskými národnostmi 
uposlechli mobilizační výzvy do takové míry, 
že to bylo hodno obdivu. Jaroslav Kunz, vojen-
ský právník a plukovník rakousko-uherské ar-
mády, napsal: „…zdá se býti nepochopitelné, že 
se čeští vojáci tak impozantním počtem dosta-
vili a nastoupili toto válečné tažení, podniknuté 
za cílem, jenž národnímu, slovanskému jich cí-
tění byl tak odporný.“ Důvody, které vedly čes-
ké odvedence při mobilizaci pod jejich prapory 
ukázněně a hbitě, spočívaly v jejich vědomí 
vojenské povinnosti. Navíc se válka zpočátku 
jevila jen jako několikaměsíční výprava proti 
Srbsku odpovědnému za sarajevské atentáty, 
které byly převážně odsuzovány i Čechy. Do 
Vánoc roku 1914 se ale Rakousko-Uhersko se 
Srbskem nevypořádalo, jak sebevědomé vele-
ní habsburské armády předesílalo. Místo toho 
stály české pluky proti velkému „slovanskému 
Rusku“ ve světové válce, z níž se statisíce vojá-
ků nevrátily, což byl i případ Adolfa Poláška, 
rodáka z Moravské Ostravy, který v době vál-
ky příslušel do Kateřinic.

Válečné rozkazy přivedly prapor  
na Ukrajinu
Adolf Polášek narukoval k 5. praporu polních 

myslivců v Olomouci, který patřil do elitních 

jednotek pěších vojsk rakousko-uherské armá-
dy. Jejich odlišnost od ostatních útvarů spočíva-
la ve výborném ovládání střelby. Válečné roz-
kazy jeho prapor přivedly na počátku léta roku 
1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti 
k obci Starý Martinov, k jejímuž dobytí bylo 
nutno přebrodit řeku Dněstr. Jelikož k tomu 
dali velitelé pokyn z 22. na 23. června, proběh-
lo překonání řeky pod rouškou noci. Za ranní 
mlhy se vojáci zakopali u Sivka-Voinylivské-
ho mostu asi 150 kroků od Starého Martinova. 
Jakmile se mlha nad haličskou krajinou roze-
stoupila, začaly řinčet ruské kulomety a boje 
o Starý Martinov započaly. Podle dopadajících 
granátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdá-
lenost dobře vyměřenou a běda bylo těm, kte-
ří si buď z pohodlí, nebo v kamenitém terénu 
nevydlabali hlubší úkryt. Postup se odehrával 
v rojích směrem k vesnici. Když se mlha zcela 
rozestoupila, proměnila se ruská palba v hotové 
peklo: kanonáda bušila nepřetržitě, kulomety 
řvaly jeden přes druhý jako velikonoční řehtač-

Jméno ostravského rodáka Adolfa Poláška bude 
vyryto na novém památníku na Ukrajině

Původní nízká kamenná mohyla, kterou postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího pluku z Jind-
řichova Hradce, byla umístěna vedle silnice na staré části staromartinovského hřbitova. Pohled 
fotografa Miloslava Svitáka na mohylu z východní i západní strany.

Stavební práce na mohyle u Starého Martinova v říjnu 2021. Foto: Archiv Vesnického muzea Žele-
chovice
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ky mladíků a kravál byl takový, že vojáci, kteří 
si chtěli něco sdělit, na sebe museli řvát, i když 
byla vzdálenost mezi nimi jen 4 až 6 kroků. Od-
poledne, když již na bojišti leželi zabití a zra-
nění vojáci, vrhli se Rusové v mnoha rojích do 
protiútoku s nasazenými bodáky. Za ohromné-
ho vedra, o hladu a žízni, zpitomělí celodenní 
kanonádou, neměli vojáci chuť klást odpor rus-
ké přesile. Někteří utekli, jiní předstírali mrtvé, 
mnoho vojáků přešlo do zajetí – Rusové byli 
v přesile. 

Několikadenní boje o levý břeh Dněstru
Zábřežské noviny Stráž severní Moravy vy-

daly k události 26. června 1915 tuto krátkou 
zprávu: „Severozápadně od Haliče musila být 
část armády generála Linsingena povolána na 
jižní břeh Dněstru před protiútokem nepřátel-
ské přesily před Martinovem.“ Boje o levý břeh 
Dněstru se tak odehrávaly několik dní, ztráty na 
životech armády ústředních mocností jen u Sta-
rého Martinova, kde Adolf Polášek padl v boji 
25. června 1915, překročily šest set vojáků. 

Znovuobjevená zapomenutá  
kamenná mohyla
Klid padlí nalezli v hromadném hrobě pod 

skromnou nízkou kamennou mohylou, kterou 
postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího pluku 
z Jindřichova Hradce. Je umístěna vedle silni-
ce na staré části staromartinovského hřbitova 
mezi Sivka-Voinylivským mostem a řeckoka-
tolickým kostelem sv. Archanděla Michaela. 
Ještě v roce 2014 byla tato mohyla označující 
hrob rodáka z Moravské Ostravy Adolfa Poláš-
ka a 636 dalších českých krajanů v ohybu řeky 
Dněstr téměř úplně zapomenuta. Nepečovali 
o ni ani domorodci, ani Češi. Je s podivem, že 
za ta léta nezanikla zcela. Pomalu se zapomína-
lo nejen na ni, ale i na všechnu tu bídu a utrpe-
ní, jež připomínala. Znovuobjevena byla v roce 
2015 v náručí přírody mezi náletovými porosty. 

Nebyla k ní vyšlapána ani útlá cestička a barvu 
kamenů mohyly s okolní zelení sjednotil letitý 
mech. 

Náhrobek se jménem a příjmením  
rodáka z Ostravy
A tak se hrdinové od Starého Martinova pře-

ce jen po sto letech dočkali důstojného ozna-
čení místa jejich posledního odpočinku, neboť 
v současnosti probíhá projekt rekonstrukce 
původní zanedbané mohyly. Starostka Starého 
Martinova, Olga Chariv, podala v prosinci roku 
2021 zprávu, že stavba památníku je před svým 
dokončením. Od původního záměru ozna-
čit hrob jen jmény padlých vojáků 75. pěšího 
pluku z Jindřichova Hradce, jejichž ztráty zde 

dosáhly největšího počtu, bylo upuštěno. Pro-
to se svého náhrobku se jménem a příjmením 
dočká i Adolf Polášek z olomouckého praporu 
polních myslivců. Památník zbývá ještě podle 
projektové dokumentace z května 2021 dopl-
nit o čtyři mohutné leštěné žulové kvádry, do 
nichž budou vytesána jména obětí c. k. pěšího 
pluku 75 J. Hradec, c. k. pěšího pluku 35 Pl-
zeň, c.k. praporu polních myslivců č. 6 Plzeň, 
c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 29 České 
Budějovice, c. k. praporu polních myslivců č. 
22 Cheb a c. k. praporu polních myslivců č. 5 
Olomouc. Práce na pomníku by měly být do-
končeny v prvních měsících roku 2022. 

 Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice  

a starosta obce Želechovice

Zápis Adolfa Poláška v úmrtní knize.  
Zdroj: Vojenský ústřední archiv

Na fotografii Miloslava Svitáka z 6. července 2018 je řeka Dněstr, vlevo na břehu se nacházely v létě 
1915 pozice c. a k. polního mysliveckého praporu č. 5. 

Řeckokatolický kostel sv. Archanděla Michaela ve Starém Martinově na Ukrajině.    Foto: Miloslav Sviták
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
pořádá již od loňského roku pravidelné výsta-
vy v prostoru Dvorany, která má samostatný 
vchod hned vedle hlavního vchodu do radnice. 
Po úspěšné prosincové interaktivní výstavě 
divadelních loutek Huráájeme si, tak trochu 
jiná výstava od Tomáše Volkmera, zaplnily 
tento krásný prostor další dvě výstavy a třetí už 
se chystá. 

Až do 24. února si zde můžete prohlédnout 
dvě výstavy k loňskému 30. výročí vzniku V4, 
které obvod připravil ve spolupráci s Polským 
generálním konzulátem v Ostravě a Polským 
institutem v Praze. První představuje plaká-
ty mladých výtvarníků oceněné mezinárodní 
porotou v soutěži uspořádané Ministerstvem 
zahraničních věcí Polské republiky a polským 
Sdružením tvůrců užité grafiky. Druhá výsta-
va, kterou připravilo varšavské Národní cen-
trum kultury, přibližuje historii i současnost 
visegrádské spolupráce. Prezentuje také mura-
ly – velkoformátové malby na domech, které 
vznikly v roce 2021 ve všech čtyřech hlavních 
městech zemí V4.

Na březen zde chystá společnost Tichý svět 
pro Moravskoslezský kraj výstavu organizova-
nou v rámci Dne sluchu doprovázenou osvěto-
vými workshopy o znakovém jazyce a komu-
nikaci osob se sluchovým postižením. Výstava 

začne společně s workshopem 7. března od 
16.30  hodin v prostorách Dvorany na radni-
ci Moravské Ostravy a Přívozu a potrvá až do 
konce března. Workshopy se uskuteční ještě  
14. a 21. března. Bližší informace sledujte na 
Facebooku centrálního obvodu, nebo na Fa-

cebooku Tichý svět – Moravskoslezský kraj 
a v mobilním rozhlase MOaP. Přijďte si rozšířit 
obzory!

Výstavy o V4 jsou přístupné v úřední dny 
(pondělí, středa, čtvrtek) od 10 do 18 hodinou. 
Vstup zdarma.

Výstavy ve Dvoraně centrálního městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

Až do 24. února je v prostoru Dvorany na radnici městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k vidění 
výstava k loňskému 30. výročí vzniku V4.

Ostravské muzeum připomene Karla Havlíčka Borovského
Vzpomínce loňského 200. výročí narození 

Karla Havlíčka Borovského se věnuje nejen 
program ostravského masopustu, na který vás 
zveme na straně 11, ale také doprovodná vý-
stava s názvem Směle kupředu! Svět Karla Ha-

vlíčka. Českého novináře, spisovatele a politika 
představí ve všech jeho rolích a významech, 
s návratem k „pramenům“ – k jeho literárnímu 
a publicistickému dílu i k vydávané korespon-
denci, a to s bohatým obrazovým doprovodem. 

Výstavu připravilo Národní muzeum ve spo-
lupráci s Památníkem národního písemnictví 
a Historickým ústavem Akademie věd ČR. 
V Ostravském muzeu ji můžete navštívit od 15. 
února do konce března. 

Výstavu k 30. výročí založení V4 navštívila 
také generální konzulka Polské republiky v 
Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, kte-
rá se ve Dvoraně setkala se starostou městské-
ho obvodu Petrem Veselkou. „Probírali jsme 
nejen samotnou výstavu, ale i vzájemnou spo-
lupráci polského konzulátu s centrálním ob-
vodem,“ říká Izabella Wołłejko-Chwastowicz 
a pokračuje: „V letošním roce plánujeme dal-
ší Polské dny v českých školách. Poprvé jsme 
tuto akci uskutečnili v roce 2019 na ZŠ Matič-
ní, o rok později byla z důvodu koronavirové 
situace zrušena, a loni jsme zavítali opět do 
ZŠ Matiční i do Waldorfské ZŠ a MŠ. Letos 
bychom rádi na tuto tradici navázali. A po-
kračovat budeme i v pořádání Polských dnů 
v Ostravě, které se konají každoročně od 28. 
října do 11. listopadu. S panem starostou jsme 
se shodli, že bychom rádi spolupracovali na 
větší prezentaci této akce, ať již formou kon-
certů, venkovních trhů nebo ochutnávek pol-
ských tradičních specialit a další.“Starosta Petr Veselka s generální konzulkou Polské republiky v Ostravě Izabellou  

Wołłejko-Chwastowicz při prohlídce výstavy ke vzniku V4.
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Únorový program Domu kultury města Ost-
ravy nabízí koncert Bratří Ebenů, křest nové-
ho alba ostravské kapely Nedivoč, okouzlující 
Chantal Poullain v komedii Rebelky nebo Šššš! 
Šššš! Hůůů! Haf! - originální loutkářskou road-
-movie pro děti od dvou let. 

Nenapodobitelný zvuk v kombinaci s origi-
nálními texty zaručuje jedinečný hudební záži-
tek. Známá česká kapela Bratři Ebenové vy-
stoupí v ostravském domě kultury v sobotu 12. 
února. Představí průřez tvorbou od prvního alba 
Malé písně do tmy až po poslední Čas holin.

V pátek 25. února pokřtí v divadelním sále 
svou novou desku Svítá ostravská kapela Ne-
divoč. Ve svém pestrém repertoáru střídá rock, 
pop, ale taky šanson či balady. 

Milovníky divadla by neměla minout kome-
die Rebelky, kterou do Ostravy přiveze brněn-
ské Divadlo Bolka Polívky v pondělí 28. února. 
Na jevišti se představí Chantal Poullain a Ště-
pánka Křesťanová. 

A pro nejmenší diváky – už od dvou let – je 
určená oceňovaná loutková road-movie Naiv-
ního divadla Liberec Šššš! Šššš! Hůůů! Haf! 
Jednoduchý příběh vypráví téměř beze slov 
o velkém vlakovém dobrodružství a o ještě vět-
ším přátelství dvou pejsků. 

V únoru do ostravského „kulturáku“ dorazí i Bratři Ebenové

POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
GVUO zve na výstavy 
V únoru Galerie výtvarného umění v Ostra-

vě nabídne veřejnosti 4 krátkodobé výstavy 
a stálou expozici. V hlavním sále Domu umě-
ní jsou prezentována umělecká díla z vlastních 
sbírek, jenž mají jednoho společného jmeno-
vatele – Radost. Výstava  Michal Kalhous 
/ Stary knedlik vznikla v autorském dialo-
gu fotografa Michala Kalhouse a kurátorky 
Štěpánky Bieleszové a představuje syntézu 
nových a starých snímků, které autor pro ost-
ravské diváky nově vyzvětšoval z již existují-
cích negativů. GVUO doporučuje interaktivní 
výstavu Brčko na drátě, určenou všem dě-
tem i dospělým, kteří si rádi hrají. Do 13. 
února byla prodloužena komorní výstava 
v Kabinetu grafiky Dost dobrý Dobrinov. 
A v rámci cyklu výstav jednoho díla ze sbí-
rek GVUO bude do 3. března k vidění obraz 
Františka Muziky Z českého ráje (Ležící 
torzo). Šestnácté dílo vybral plastický chirurg 
Bohdan Pomahač.GVUO připravila pestrý 
doprovodný program. Hned 1. února se usku-
teční komentovaná prohlídka výstavy s Mi-
chalem Kalhousem a Štěpánkou Bieleszovou, 
2. února začíná cyklus prezentací studentů 
FU OU / ŠEST a 22. února se uskuteční lite-
rární čtení – Protimluvná dvacítka. GVUO 
zve také na tradiční přednášky Gabriely Peli-
kánové (23. února) a Marka Zágory (8. úno-
ra). Vzhledem k nepříznivému vývoji epide-
miologické situace může dojít ke změnám či 
zrušení akcí. 

Únor v Platu
Ostravská galerie Plato připravila na únor 

hned několik akcí.  Jednou z nich je komen-
tovaná prohlídka aktuální výstavou Verbal 
Slip umělkyň Dostálkových s autorkami 
a kurátorkou, která se uskuteční 23. úno-
ra od 18 hodin. Návštěvníci budou v rámci 
prohlídky moci ochutnat i polévku miso, kte-
rá vystavovanou sérií fotografií prostupuje. 
O tři dny později, 26. února od 19 hodin, se 
zde uskuteční koncert nejsoučasnější elek-
tronické hudby s hosty z berlínské hudeb-
ní scény gin&PLATOnic: trngs (USA/D) / 
Ludwig Wandinger (D) / 10_r3n (PRC/D). 
Na nejmenší návštěvníky a jejich rodiče čeká 
také workshop batoPLATO, a to 18. února od 
17 hodin pro rodiny s dětmi od 1,5 do 2,5 let 
a 19. února od 10 hodin pro rodiny s dětmi 
od 2,5 do 4 let.  Doporučené vstupné činí 30 
Kč, rezervace je nutná. Galerie Plato nabízí 
rovněž několik kino-pátků, z nichž Síla nebo 
Jak jsem se stala partyzánkou rezonovaly na 
podzimním mezinárodním festivalu doku-
mentárních filmů v Jihlavě. Více informací 
na plato-ostrava.cz.

Výstava plná květin
Pokud už vám chybí jaro a vůně kvetoucí lou-

ky, nenechte si ujít volně přístupnou venkovní 
výstavu Martina Fabiána Ruska s názvem Ze-
-ze-Mě, která bude k vidění od konce ledna do 
13. února naproti výstavišti Černá louka. Autor 
svá díla plná různobarevných květin vystavuje 

prostřednictvím Galerie VENKU na oboustran-
ných nosičích City Gallery. Ty splňují jak tech-
nické nároky výstav ve venkovním prostoru, 
tak i estetické požadavky na městskou vyba-
venost a jsou v souladu s regulací reklamního 
smogu. Nosiče City Gallery, navržené v mo-
derním minimalistickém designu, jsou plně 
mobilní, robustní a odolné vůči povětrnostním 
podmínkám. Jednotlivé grafiky nebo fotografie 
jsou vytištěny na kvalitní bannery.

Výstava je volně přístupná široké veřejnosti 
a je pojata jako putovní, tentokrát v rámci Ost-
ravy, a její další dvoutýdenní zastávka bude na 
náměstí Ostravy-Jih. Více informací o autorovi 
naleznete na www.mfrusek.cz.

Foto: Bratři Ebenové. Foto: archiv DKMO
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INFORMUJEME

ZAOSTŘENO

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 2938/3 – prodejna 77,95 m² 
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře 226,38 m² 
Českobratrská 1805/32 – sklad 52,89 m²
Na Hradbách 1922/15 - prodejna 111,44 m²
Nádražní 1265/24 – prodejna 21,75 m²
Nádražní 1026/41 – prodejna 118,5 m²
Nádražní 651/82 – prodejna 84,95 m²
Nám. Republiky, podchod – prodejna 37,35 m²
Nám. Republiky 2112/2 – restaurace 289 m²
Puchmajerova 489/7 – prodejna 313,79 m²
Puchmajerova 1799/9 - prodejna 94,96 m² + 14,88 m²
Sládkova 373/6 – kancelářské prostory 51,05 m²
Tyršova 1823/12, jednotka č. 1823/903 - 95,80 m²
Tyršova 1761/14 – prodejna 126,22 m²
Zděný stánek v parku Milady Horákové – 50,4 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE  
A PROHLÍDKY 
W  www.nemovitostimoap.cz
E   martina.volakova@moap.ostrava.cz  
T   702 018 267 

Aktuální nabídku volných bytů  
a nebytových prostor naleznete na   
www.nemovitostimoap.cz.

Rozmístění kontejnerů 
 Seznam míst, kde budou velkoobjemové kon-

tejnery přistaveny, je pouze orientační. Z důvodu 
momentálního stavu v daný den (parkující vo-
zidla, stavební práce aj.) mohou být kontejnery 
přistaveny v nejbližším možném okolí uvedené 
adresy. Velkoobjemové kontejnery jsou rozváže-
ny v době od 7 do 14 hod. a odváženy následující 
den rovněž v těchto hodinách.
14.2. Ahepjukova 3, 6, Cingrova 7, Gen. Píky 
1A, Hornopolní 51, Janovského 43, Varenská 6, 
36, Senovážná 1–7, 28. října 153, Dr. Malého 25, 
Foerstrova 20.
15.2. Gajdošova 8, 39, 48, Nedbalova 20, Petra 
Křičky 18, 19–21, Uhelná 22, Výstavní 23, Zelená 
26, Arbesova 13, Božkova 81–83, Dobrovského 4.
16.2. Fügnerova 20, Gebauerova 11, Hájkova 
8–10, Hlučínská 64–66, Jungmannova 6–8, Ko-
rejská 22, Kosmova 18–20, Libušina 5, Mugli-
novská 33, Na Liškovci 2, Na Náhonu 14, Nám. 
Sv. Čecha.
17.2. Newtonova 14, Orebitská 27–29, Palackého 
50, Rovná 22, Špálova 31, Úprkova 26, Na Mlý-
nici 11–13, Jílová 10, Jílová 17 (15), Jirská 11, 
Mánesova 10, 18. 
21.2. Denisova 3, Mánesova 2, 21, Mariánsko-
horská 2, Nádražní 137–139, Vašková 19, E. F. 
Buriana, Na Bělidle 8, Pelclova 4, U Parku 8–10, 
Vítězná 2–8, 17–19. 
22.2. Dvořákova 20, Husova 9, Janáčkova 16–18, 
Jurečkova 14, Milíčova 16, Střelniční 12, Zahrad-
ní 7, Zeyerova 1, Českobratrská 12–14, Prokešovo 
nám. 2, Veleslavínova 6 (4), Chelčického 3 (4). 
23.2. Matiční 12, Msgr. Šrámka, Bieblova 10, 20, 
Gorkého 9–11, 19–21, Nádražní 73, Poděbradova 
60, Tolstého 12, Bachmačská 15, 30–32, Grego-
rova 16.  
24.2.  Gregorova 4, Jindřichova 14–16, Josefa 
Lady 10–12, Křižíkova 16, Na Desátém 25, Na 
Spojce 2, Nádražní 109, Verdunská 17–19, Zbo-
rovská 8–10, 14–18, Ženíškova 6–9, Živičná 12.
Další rozmísťování bude v červnu – srpnu 2022.

Na základní škole Matiční funguje díky pro-
gramu města Ostravy na podporu talentma- 
nagementu od roku 2018 Centrum technic-
kého nadání, které dostalo název Technomat. 
Jeho cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti zdejších žáků v oblasti techniky. V rámci od-

poledních aktivit se tak žáci školy seznamují 
s 3D technikou, programovatelnými roboty 
a technicky zaměřenými stavebnicemi. Pra-
cují s nimi dva proškolení pedagogičtí pra-
covníci a za dobu dvou let již šikovní žáci do-
kázali uspět v soutěži Talenty pro firmy, když 
v krajském kole obsadili krásné druhé místo. 
Vzhledem k tomu, že o práci v Technomatu je 
z řad žáků dlouhodobě velký zájem a jeho čin-
nost se již stala nepostradatelnou součástí péče 
o nadané žáky ve škole, realizuje nyní škola 
navazující projekt Technika opět v akci. Díky 
finanční podpoře města Ostravy došlo k rozší-
ření cílové skupiny žáků od těch nejmenších 
až po žáky devátého ročníku. Škola tak může 
nejen udržet, ale i zvýšit atraktivitu svého mís-
ta pro setkávání technicky šikovných žáků.

Využijte příležitost a získejte finance na svůj 
projekt! Společnost OZO Ostrava už pošesté 
vyhlásila tematickou výzvu, která je letos za-
měřena na výsadbu a údržbu veřejné zeleně 
v Ostravě a poprvé je financována z výtěžku 
Reuse centra Ostrava. 

Své projekty mohou do 28. února přihlašo-
vat právnické osoby soukromého i veřejného 
sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO. 
Podmínkou podpory projektů je realizace ak-

tivit na veřejně přístupných místech na území 
statutárního města Ostravy a doložení souhla-
su vlastníka pozemku, případně čestné prohlá-
šení žadatele o vlastnictví pozemku. Jednot-
livé projekty mohou být podpořeny částkou 
v rozmezí 20 až 150 tisíc korun. 

Formulář žádosti o podporu projektu je uve-
řejněn na webu OZO Ostrava: 
https://www.ozoostrava.cz/aktuality/tematicka-
-vyzva-pro-rok-2022-zelena-pro-ostravu_nd95.

Technika na ZŠ Matiční opět v akci

Zelená tematická výzva pro Ostravu 

Do Centra technického nadání v ZŠ Matiční mohou 
nyní chodit žáci od těch nejmenších až po žáky de-
vátého ročníku. 


