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Hlasujte pro nejlepší návrh 3. ročníku 
participativního rozpočtu! 

Vážení a milí  
spoluobčané,
v úvodu mi dovolte, abych 
vám poděkovala za účast 
v letošních komunálních 
volbách. V našem měst-
ském obvodu přišlo volit 

své zastupitelstvo 31,61 % oprávněných voličů. 
Nutno podotknout, že to není mnoho. Výsledky 
voleb již znáte. Je více než pravděpodobné, že 
stávající koalice bude ve svém pracovním úsilí 
pokračovat i v tomto novém volebním období. 
Mohu vás ujistit, že práce na radnici se ani na 
chvilku nezastavila, i když v době vydání tohoto 
čísla ještě neproběhlo ani ustavující zastupitel-
stvo. Jak jste jistě zaznamenali, finišují práce na 
rekonstrukci komunikace v ulici Horova. K dů-
ležitým událostem v obvodu patřilo také slav-
nostní otevření nově zrekonstruovaného pro-
storu historické budovy Jatek, kde nyní působí 
PLATO, městská galerie současného umění. 
Náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze se 28. 
září stalo dějištěm Svatováclavského jarmar-
ku, jenž je připomínkou svatováclavských 
tradic, a především Dne české státnosti. V ten-
to den slavíme památku svatého Václava, kní-
žete českých zemí, jedné z nejvýznamnějších 
postav našich dějin.
Jako každý rok i letos si v říjnu připomeneme 
jeden z klíčových dnů naší minulosti, den pro 
naše společenství velmi šťastný. 28. října 1918 
se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slová-
ků, když díky úsilí Tomáše Garrigua Masary-
ka a dalších vznikl uprostřed Evropy nový stát 
s názvem Československo. Dějiny 20. století 
jsou plné dramatických zvratů, vznik samostat-
ného Československa patří, alespoň pokud jde 
o střední Evropu, k těm nejdůležitějším z nich. 
Právě před 104 lety byla založena moderní 
státnost českého národa a obnovena suverenita 
území. Přestože uplynulé století a konec konců 
i to současné přineslo nemálo událostí neleh-
kých, bolestných a tragických, toho, co naši 
předkové udělali 28. října 1918, nelze nikdy 
litovat. Tradice první Československé repub-
liky a její demokratický odkaz byly a dodnes 
pro nás zůstávají trvalou inspirací a posilou. 
Během státního svátku 28. 10. vzpomeneme na 
všechny, kteří se o naši svobodu a samostatnost 
zasloužili a kteří za ni prolévali krev. Jsme si 
vědomi, že bez nich by nebyla naše současnost 
taková, jakou ji známe.

Valentina Vaňková, místostarostka

Rada městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz schválila v polovině září finální se-
znam návrhů projektů participativního rozpoč-
tu „Náš obvod“, o jejichž realizaci rozhodnou 
občané.  Do veřejného hlasování bylo zařaze-
no 6 návrhů, které splnily veškeré náležitosti 
a podmínky. 

„Máme za sebou velmi úspěšné první dva roč-
níky participativního rozpočtu „Náš obvod“ 
a třetí ročník právě vchází do finále. I ten-
tokrát navrhli občané do soutěže různorodé 
a velmi kvalitní projekty, z čehož máme velkou 
radost. Mezi návrhy je například stavba veřej-
ného grilovacího místa, naučné stezky s infor-
mačními cedulemi o odpadovém hospodářství 
a ekologii, dále místa pro sousedská setkává-
ní, malovaná hřiště, okrasné záhony a lavičky 
s gravírovanými texty k historickým událostem 
a zajímavostem městského obvodu. Podrobné 
informace o všech projektech najdete uvnitř 
tohoto čísla zpravodaje,“ říká 
místostarosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Ros-
tislav Řeha.

Návrhy projektů do participa-
tivního rozpočtu „Náš obvod“ 
mohli občané zasílat do 30. 
června. Po formální kontrole 
posuzovali projekty jednotlivé 

odbory městského úřadu, dále architekti, pro-
jektanti a Technické služby Moravské Ostra-
vy a Přívozu. Komise pro otevřenou radnici 
a MA21 pak doporučila k hlasování veřejnosti 
šest projektů.

„V úterý 4. října se uskuteční tradiční veřejná 
prezentace schválených projektů, v rámci níž 
proběhne zároveň 1. vlna hlasování. Hlasová-
ní veřejnosti bude následně pokračovat až do 
31. října. Občané budou moci dát až tři kladné 
a jeden záporný hlas, výsledky pak zveřejníme 
během listopadu. Realizovány budou projekty 
od nejúspěšnějšího až do vyčerpání finanční 
částky, která je pro tento ročník určena, tedy 
1,2 mil. korun. O počtu realizovaných projektů 
tak rozhodnou naši občané,“ pokračuje mís-
tostarosta Rostislav Řeha. 

Hlasovat je možné i on-line na  
http://hlasovani.nasobvod.cz. Na facebooko-
vém profilu Náš obvod a YouTube naleznete 

videa s navrhovateli projektů. 
„Letos pořádáme mimo 

jiné i soutěž, kdy kaž-
dý pátek vylosujeme jedno-
ho z hlasujících, který do- 
stane propagační předměty na-
šeho obvodu a voucher v hod- 
notě 500 Kč do Minikina,“ zve 
k hlasování starosta Petr Veselka. 

Díky aktivnímu přístupu lidí má centrální obvod například i tento krásný komunitní park Jindřich. 
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RADNICE INFORMUJE
Prolistujte si zpravodaj Centrum i v mobilu
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zveřejňuje od ledna nově 
zpravodaj Centrum také v chytré verzi na 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.

Vítání občánků 
Městský obvod se vrací k slavnostnímu vítání občánků. Akce se mohou 
zúčastnit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v uplynulých měsících se koná 19. listopadu 2022. 
Účast na těchto akcích je třeba na základě zaslaných pozvánek potvrdit, 
nejlépe telefonicky na čísle 599 442 812. Pro děti, které se zúčastní vítání 
občánků, je připraven dárek a pamětní listina.

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 
registrace zcela zdarma. Více informací naleznete na Facebooku ob-
vodu. 

Verze pro
Android

Verze pro
iOS:

ZZDDAARRMMAA si stáhněte mobilní aplikaci
na www.MobilniRozhlas.cz/aplikace

MMoobbiillnníí  RRoozzhhllaass

Informace jsou uvedeny k datu redakční uzávěrky zpravodaje Centrum.

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

Křižíkova Nádražní – Slavíčkova do 30. listopadu MO Moravská Ostrava a Přívoz  částečná rekonstrukce chodníku Křižíkova
    (zjednosměrnění) 

30. dubna  Nádražní – Poděbradova do 31. října Ostravské komunikace částečná souvislá údržba komunikace
   (zjednosměrnění)  

Havlíčkovo nábřeží Za Výstavištěm do 30. listopadu Statutární město Ostrava částečná realizace stavby Levobřežní – revitalizace 
     nábřeží Ostravice za Výstavištěm Černá louka

Gajdošova Vítkovická–Na Jízdárně do 11. října MO Moravská Ostrava a Přívoz úplná regenerace sídliště Šalamouna

Vítězná Sokolská třída–Sadová do 15. listopadu Statutární město Ostrava úplná oprava komunikace

Lechowiczova Domy č. or. 1–7 do 17. října JANKOSTAV s.r.o. úplná regenerace sídliště Fifejdy II

 Sadová (Blahoslavova – Horova) 
Sadová a Horova a Horova (Blahoslavova do 25. října MO Moravská Ostrava a Přívoz úplná/částečná rekonstrukce komunikací 
 – vjezd do podzemního parkoviště) 

ŘÍJNOVÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OBVODĚ

OKÉNKO PRO DŘÍVE NAROZENÉ...

Přihlaste se na listopadový a prosincový zájezd!
Další zájezd pro seniory nás čeká v úterý  

8. listopadu. Vydáme se po stopách historie staré 
Karviné, navštívíme kostel sv. Petra z Alkantary, 
který proslavil román Šikmý kostel. Průvodce 
nám povykládá o historii kostela. Na programu 
zájezdu spolupracujeme úzce se spolkem Stará 
Karviná. Ten ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Karviná a Magistrátem města Karviná 
zřídil infostánek u kostela sv. Petra z Alkantary, 
kde turisté mohou získat informace o zaniklém 
městě a také si mohou koupit nějaké suvenýry. 
Více informací naleznete na https://starakarvina.
cz/ aktuality/. Po komentované prohlídce kostela 
se přesuneme na poutavou besedu do farního sálu 
v Karviné-Fryštátě, kde nás čeká výklad o histo-
rii staré Karviné. Projdeme se také historickým 
centrem současné Karviné (Fryštátem) a v přípa-
dě příznivého počasí navštívíme zámecký park. 

Přihlásit se na zájezd můžete od 17. října od 
8.30 hodin na informacích v přízemí radnice 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
na adrese náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Kapacita 
zájezdu je omezená, záleží na pořadí přihlášek. 
Každý účastník se musí dostavit osobně s ob-
čanským průkazem. Autobus i prohlídky jsou 

zdarma. Zúčastnit se mohou zájemci ve věku od 
65 let s trvalým bydlištěm v obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Každý senior se může přihlá-
sit v roce 2022 pouze na jeden zájezd. Podrobné 
informace k zájezdu (čas odjezdu apod.) dosta-
nou účastníci v den přihlašování na radnici. 

Na poslední zájezd letošního roku se můžete 
těšit v úterý 6. prosince, kdy nás čekají vánočně 
vyzdobené centrum Opavy a návštěva Slezské 

tvorby Opava (https://www.slezska-tvorba.cz/). 
Zde se podíváme na ruční výrobu skleněných 
vánočních ozdob s tradicí od roku 1951! Zá-
kladní sortiment tvoří koule, olivy, srdce, figur-
ky, zvonky, špice, rakety. Každá ozdoba je ručně 
zpracovaný originál – druhou naprosto stejnou 
nenajdete! Vánoční ozdoby jsou vyráběny v ši-
rokém spektru barev a dekorů.  Přihlašovat na 
tento zájezd se můžete od 14. listopadu. 

V listopadu zavítáme i do kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. Zdroj: www.karvinainfo.cz
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Oslavy letošního Dne seniorů, které se usku-
tečnily 19. září, se z důvodu rekonstrukce Kul-
turního domu města Ostravy přestěhovaly do 
klubu Alfa. Jeho sál byl zaplněný do posled-
ního místa, přítomní si zde připíjeli kvalitním 
vínem, ochutnávali dobroty a příjemně se ba-
vili. Před zahájením kulturního vystoupení při-
šli seniory přivítat zástupci vedení městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. „Bylo to 
moc příjemné setkání. Bohatý program a skvě-

lá atmosféra v sále jsou důkazem, , že si dříve 
narození tyto oslavy náramně užili, což nás vel-
mi těší a už nyní se těšíme na příští rok,“ řekl 
po skončení akce starosta Petr Veselka.

Na pódiu se v průběhu odpoledne postupně 
vystřídal kouzelník a iluzionista Michal Za-
pletal, tanečnice z taneční školy Latifah a vy-
vrcholením akce bylo vystoupení Ondřeje 
Rumla, který zazpíval nádherné šansony a pís-
ně pana Horáčka a také Voskovce a Wericha. 

V polovině září jsme uspořádali v Komenské-
ho sadech tradiční Den zdraví. Příchozí si moh-
li prohlédnout sanitku zdravotnické záchranné 
služby a připomenout si základy první pomoci. 
Získali zde i informace o zrakových, slucho-
vých a dalších postiženích i o kompenzačních 
pomůckách. Na místě si mohli nechat změřit 
tlak, tuk a svaly v těle. Nechyběla ani ukázka 
canisterapie, projížďka na koloběžkách a ne-
mocnice pro medvídky.

Akce se uskutečnila v rámci projektu  
„Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022“,  

který je podpořen dotací z rozpočtu MSK.

Popřáli jsme dříve narozeným k jejich svátku

Zdraví máme jen jedno, pečujme o něj
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Zapojte se do hla-
sování již 3. roční-
ku participativního 
rozpočtu a vyberte 
ty nejlepší projek-
ty, které pomohou 
zvelebit náš obvod. 
Nemusíte mít v Mo-
ravské Ostravě a Pří-

vozu ani trvalé bydliště, stačí, že zde žijete, pra-
cujete, studujete nebo jinak zde trávíte většinu 
svého volného času a záleží vám na tom, co se 
tady děje.

Projekt č. 1:  
Naučná stezka Ekologický chodníček
Cílem ekologického chodníčku je větší in-

formovanost o třídění odpadu, co se s ním 
dále děje a proč je důležité, aby se třídilo. 

Vybudování chodníčku může děti i dospělé 
naučit zábavnou formou správnému zacházení 
s odpady. Projekt tvoří velkoformátové tabule 
(8 kusů) s interaktivními prvky, které občanům 
pomůžou vysvětlit a lépe pochopit, jak je tří-
dění odpadů důležité, a že by skládka měla být 
vždy posledním řešením odstraňování odpadů. 

Předpokládané náklady: 350 000 Kč 
Umístění projektu: park Železárenská (ná-

vrh umístění je pouze orientační, zcela konkrét-
ní místa pro interaktivní cedule budou vybrána 
po konzultaci s městským obvodem)

Projekt č. 2:  
Zelenou cestičkou domů 
Zelenou cestičkou domů je myšleno vy-

budování záhonů do stínu k jednotlivým 
vchodům na adrese Ženíškova 7–9. Záhony 

budou sloužit jako podsadba stávajících bříz 
a také zpříjemní příchod ke vchodům.  

Přístupové chodníčky jsou momentálně jen 
zatravněné. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o stinnou lokalita převážně severozápadního 
směru, tak by zde byly krásné kvetoucí horten-
zie s podsadou trvalek, jako jsou hosty, čechra-
vy, kakosty, bergénie a heuchery. Výsadbou 
záhonů po obou stranách třech přístupových 
chodníčků zpříjemníme den nejen obyvatelům 
bytových domů, ale také všem kolemjdoucím,  
kteří míří k nedaleké základní škole, i majite-
lům pejsků. 

Předpokládané náklady: 250 000 Kč 
Umístění projektu: před bytovými domy č. 

7–9 na ulici Ženíškova

Projekt č. 3:  
Sousedský dvůr 
Rádi bychom ze současně zanedbaného ze-

leného dvoru mezi ulicemi Ženíškova a Jose-

fa Lady vytvořili místo vhodné k odpočinku. 
Dvůr by měl být oázou klidu s různými dru-
hy posezení.  

Navrhované úpravy prostoru by mohli oce-
nit především lidé žijící v blízkosti přilehlého 
dvora. V současnosti je místo čistě průchozí, 
jelikož nenabízí žádné možnosti k posezení 
a odpočinku. Obrovskou výhodou zdejšího 
dvora je skutečnost, že se v něm již nachází 
množství vzrostlých stromů či keřů a poskytu-
je tedy dostatečný stín. Ke zvelebení místa by 
přispělo i odstranění některých, dnes už téměř 
nevyužívaných kovových konstrukcí určených 
k sušení prádla, které esteticky narušují prostor 
dvora. Místo by mělo být vhodné pro jednotliv-
ce i skupiny, tomu bude odpovídat také skladba 
posezení v podobě lehátek, laviček a pikniko-
vého setu.  

Předpokládané náklady: 500 000 Kč 
Umístění projektu: vnitroblok mezi ulicemi 

Ženíškova a Josefa Lady

Projekt č. 4:  
Ohnisko 
Vytvoření odpočinkového prostoru pro 

ZE ŽIVOTA OBVODU

Projekt č. 1: Naučná stezka Ekologický chodníček

Vítězné projekty zvelebí 
náš obvod.

Hlasování spuštěno! Rozhodněte, které nápady občanů 
zrealizujeme a zlepšíme tím okolí vašeho domova

Projekt č. 2: Zelená cestičkou domů 

Projekt č. 3: Sousedský dvůr 
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setkávání rodin, náhodných skupin či zná-
mých za účelem společně strávených chvil 
a přípravy občerstvení. Prostor bude řešen 
formou piknikového místa s grilem. 

V rušném centru města je to pro zdejší oby-
vatele příjemná možnost zajít si něco ugrilovat 
do přírody v blízkosti bydliště. Piknikové místo 
bude vybaveno grilem, třemi lavičkami a ko-
šem pro uložení popela z grilování. Provedení 
mobiliáře je navrženo tak, aby odolalo i případ-
nému řádění vandalů. Projekt piknikového mís-
ta zabrání i zakládání případných nelegálních 
ohnišť a přispěje k prevenci vzniku požárů.

Předpokládané náklady: 600 000 Kč 
Umístění projektu: park Železárenská 

(návrh umístění je pouze orientační, zce-
la konkrétní místo bude vybráno v případě 
úspěchu projektu po konzultaci s městským 
obvodem)

Projekt č. 5: Lavičky připomínající historii 
Moravské Ostravy a Přívozu 
Každé místo má za sebou nějaké historické 

události, fakta nebo zajímavosti. Promítneme 
je proto i do veřejného prostoru a necháme do 
20 stávajících laviček v celém městském obvo-
du vygravírovat texty, které ponesou historické 
informace s vazbou na místo, kde je lavička 
umístěna. 

Připomínání historie Ostravy je důležitý akt, 
který by měl být trvale promítnut do veřejného 
prostoru Moravské Ostravy a Přívozu. Nápad 
byl inspirován pracovníkem technických slu-
žeb ve Frýdku-Místku, který nechal vygraví-
rovat texty o historii města do opěrných desek 
laviček. Současně s gravírováním proběhne 
i repase každé lavičky. 

Texty budou vybírány společně s kronikáři, 
historiky, architekty, lokálními okrašlovacími 
spolky a dalšími odborníky, kteří zaručí jejich 
faktickou správnost a nepodjatost. Aktuálně 
jsou navrženy 3 konkrétní lokality a texty (zbý-
vající část bude vybrána obdobně až v případě 
úspěchu projektu v hlasování): 

● Městská nemocnice Fifejdy byla otevřena 
14. 4. 1898 a nesla název Veřejná nemocnice 
císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě 
(lokalita v okolí Městské nemocnice Ostrava). 

● 18. 8. 1894 byl zahájen provoz první parní 
tramvaje na trase Přívoz – Moravská Ostrava – 
Vítkovice (lokalita v blízkosti Hotelu Palace).

● První vlak Severní dráhy císaře Ferdinanda 
přijel do Přívozu na nově vybudované nádraží 
dne 1. května 1847 (lokalita Přívoz u hl. nádra-
ží).

Předpokládané náklady: 200 000 Kč 
Umístění projektu: v případě úspěchu pro-

jektu v hlasování bude vybráno 20 loka-

lit (konkrétních stávajících laviček) v rámci 
MOaP

Projekt č. 6: 
Malovaná hřiště pro celý obvod 
Proměňme nevyužité betonové plácky na-

příč celým obvodem v barvami malovaná 
hřiště, která pomohou dětem na chvíli odlo-
žit mobil a protáhnout svaly i mozkové závi-
ty. Jeden projekt, devět nových hřišť. 

Na vybraných místech – starých betonových 
hřištích, uličkách a dalších vhodných prostran-
stvích budou speciálními barvami s dlouhou 
trvanlivostí nakresleny různé hry zaměřené 
na rozvoj pohybových aktivit, logického my-
šlení, slovní zásoby a kolektivní spolupráce. 
Staré plochy získají nový kabát, šedé uličky se 
promění na zábavnou barevnou pouť pro děti, 
dospělým dají možnost zavzpomínat na časy je-
jich offline dětství. Na webu městského obvo-
du bude vytvořena stránka se seznamem těchto 
míst a her, které na nich najdeme. Takže až se 
hry za domem omrzí, postačí si udělat procház-
ku k dalšímu barevnému hřišti.  

Předpokládané náklady: 512 000 Kč 
Umístění projektu: 9 lokalit v rámci MOaP

Projekt č. 4: Ohnisko 

Projekt č. 5: Lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu 

Projekt č. 6: Malovaná hřiště pro celý obvod 

Více informací k jednotlivým projek-
tům i samotnému hlasování přináší-
me nejen na této dvoustraně, ale na-
jdete je také na facebookové stránce 
Náš obvod – participativní rozpočet 
Moravské Ostravy a Přívozu nebo 
www.nasobvod.cz. Hlasovat může-
te od 4. do 31. října prostřednictvím 
http://hlasovani.nasobvod.cz.
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Miroslava Rychtáriková, vedoucí Odboru 
strategického rozvoje, školství a volnoča-
sových aktivit městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz: 

„Bydlení a kvalita života jsou dvě spoje-
né nádoby, na jejichž neustálé zlepšování 
se musí městský obvod zaměřovat a které 
nejsou jedna bez druhé funkční. V případě, 
že bude mít městský obvod dostatek kva-
litních a dostupných bytů pro všechny ge-
nerace a podpoří to také kvalitou veřejných 
prostranství, nabídkou volnočasových aktivit 
a zaměřením se na zvyšování pocitu bezpečí, 
tak bude atraktivním pro stávající obyvatele 
a zároveň i přitažlivým pro obyvatele nové, 
příchozí.“

V minulém čísle 
zpravodaje jsme 
představili Strate-
gický plán udrži-

telného rozvoje městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na roky 2022–2027 s dlou-
hodobým výhledem do roku 2035, který je ko-
munikován pod značkou fajnOVA CENTRUM 
a navazuje na Strategický plán rozvoje statutár-
ního města Ostravy na roky 2017–2023 (fajnO-
VA). Zároveň jsme čtenáře seznámili s prvním 
ze čtyř strategických cílů centrálního městské-
ho obvodu. Dnes pokračujeme představením 
dalšího cíle, který byl v rámci strategického 
plánu fajnOVA CENTRUM navržen. Týká se 
atraktivního bydlení a zvýšení kvality života.

Městský obvod si v rámci druhého cíle stra-
tegického plánu fajnOVA CENTRUM stanovil, 
že bude poskytovat kvalitní a dostupné bydle-

ní pro všechny generace. Obvodem vlastněné 
byty jsou aktivem, z něhož profituje jak ma-
jitel, tak nájemníci. Vysoká kvalita života činí 
z obvodu dobrou adresu, která přitahuje nové 
obyvatele na jeho území. Cílem je také to, aby 
obvod naplňoval parametry „města krátkých 
vzdáleností“, což je koncept založený na tom, 
že obyvatelé mají všechny denní potřeby v blíz-
kém okolí svého bydliště.

V rámci druhého strategického cíle je navrže-
no celkem 17 opatření a 52 aktivit a projek-
tů, jejichž realizací se městský obvod posune 

k jeho naplnění. Konkrétně se jedná o následu-
jící opatření:

● Rozšiřování bytového fondu v majetku 
obvodu

Jedná se například o konkrétní aktivity rekon-
strukce neobydlených a zastaralých bytů v ma-
jetku obvodu, vytvoření pasportu bytového 
fondu anebo hledání nových zdrojů externího 
financování na revitalizaci bytového fondu.

● Zvýšení nabídky v oblasti dostupného 
bydlení (pro osoby znevýhodněné na trhu 
s bydlením – mladé rodiny, seniory, osoby se 
zdravotním omezením)

Vyčlenění bytů pro startovací bydlení mla-

dých rodin, včetně vytvoření metodiky přidě-
lování bytů na principu transparentnosti a ne-
diskriminace, ale také případné rekonstrukce 
a modernizace stávajících sociálních služeb, 
a možné vybudování nového domova s pečo-
vatelskou službou.

● Zvýšení nabídky v oblasti sociálního by-
dlení

● Širší zapojení developerů do výstavby 
nových bytů či revitalizace stávajících skrze 
PPP projekty (spolupráce veřejného a sou-
kromého sektoru) 

● Spolupráce se Statutárním městem Ost-
ravou na budování a správě bytového fondu

● Opatření směřující k vyšší poptávce po 
bydlení v centrálním městském obvodu

Zde se jedná například o revitalizaci vybra-
ných vnitrobloků a pokračující regenerace síd-
lišť. 

● Podpora souladu nabídky a poptávky po 
bydlení

● Zlepšování podmínek pro pěší – pěší prů-
chodnost městského obvodu

Příkladem aktivit může být úprava rozmís-
tění městského mobiliáře v ulici Poštovní pro 
pohodlný průchod chodců. Vhodnou aktivitou 
je také regulace „lesu dopravních značek“ nebo 
projekt „Na kole nebo pěšky do škol“ či zavá-
dění tzv. školních ulic.

● Zlepšovat bezbariérovost městského ob-
vodu pro osoby se sníženou pohyblivostí

● Zlepšení dostupnosti, přístupnosti a kva-
lity zelených ploch pro všechny místní ko-
munity

Revitalizace parků v městském obvodu, jako 
např. sadu B. Němcové, sadu Dr. Milady Ho-
rákové, parku Válečných veteránů nebo Mec-
narovského sadu. Zlepšení přístupnosti břehů 
řeky Ostravice, doplnění oddechových a rela-
xačních prvků. Vytvoření ploch s vyšší četností 
úklidu v parcích určených pro posezení přímo 
na trávníku.

Představujeme strategický cíl č. 2:  
Atraktivní bydlení a zvýšení kvality života

Strategický cíl č. 2 rozvíjí a navazuje 
na strategické cíle celé Ostravy  
– oživit historické centrum města, 
kultivovat prostředí pro život všech 
generací a přiblížit město přírodě.
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Konkrétní příklady realizovaných projektů, které 
naplňují strategický cíl č. 2

Zcela konkrétním příkladem projektů, které 
naplňují strategický cíl č. 2 a jsou také uvedeny 
v Akčním plánu strategického plánu fajnOVA 
CENTRUM na období let 2022–2023, jsou 
pokračující regenerace sídlišť Fifejdy II a Ša-
lamouna. V roce 2022 je realizována XII. etapa 
regenerace sídliště Fifejdy, která se týká oblasti 
centrálního prostoru sídliště, ohraničeného uli-
cemi Gen. Janouška, Lechowiczova a areálem 
MŠ Lechowiczova. V rámci regenerace sídliš-
tě Šalamouna je v tomto roce realizována 6. B 

etapa zahrnující rekonstrukci ulice Gajdošova – 
začíná ve styku s ulicí Hornických učňů a končí 
ve styku s ulicí Vítkovická.

Samozřejmostí jsou pokračující rekonstrukce 
bytových domů v majetku městského obvodu 
a dalším příkladem projektu, který byl v letoš-
ním roce úspěšně dokončen ve spolupráci se 
Statutárním městem Ostrava, a naplňuje strate-

gický cíl č. 2, je nové workoutové hřiště v blíz-
kosti Základní školy Gen. Píky.

Tematicky do tohoto strategického cíle zapa-
dají také vítězné projekty participativního roz-
počtu Náš obvod z roku 2021 – aktuálně při-
pravovaná relax zóna v Komenského sadech, 
houpačka pro hendikepované, která je již v pro-
vozu v Dětském ráji II, anebo aktuálně projek-
tované discgolfové hřiště v ulici Hornopolní. 

● Opatření vedoucí ke snížení kriminality
● Zvýšení míry pocitu bezpečí
● Úpravy fyzického stavu průchodů a pod-

chodů s cílem zlepšit jejich vnímání u obyvatel
● Projekty zaměřené na změnu negativní 

image prostorů, které nevykazují zvýšenou 
reálnou kriminalitu – např. Přední Přívoz

Využití uměleckých intervencí (např. mural 
art, legální plochy pro graffiti atd.) pro kultivaci 
a zviditelnění problémových prostorů.

● Dočasné využívání proluk/prázdných 
prostorů

● Zapojení městského obvodu do řešení 
problematiky lokálních topenišť

● Výsadba izolační zeleně v blízkosti kapa-
citních komunikací, železnice a průmyslo-
vých areálů

Kompletní strategický plán i jeho zkrá-
cená 20stránková verze je ke stažení na  
www.fajnovacentrum.cz. Zde je k dispozici 

také mapa projektů a aktivit a zveřejňovány 
jsou zde také veškeré novinky strategického 
plánu se týkající.

David Witosz, místostarosta městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

,,Díky promyšleným investicím a dobrému 
hospodaření s bytovým fondem v uplynulém 
volebním období můžeme i v dalších čty-
řech letech realizovat projekty k naplnění 
cíle strategického plánu zaměřeného na do-
stupnost a atraktivitu bydlení, včetně zvýšení 
kvality života. Díky stovce nově zrekonstru-
ovaných bytů jsme navýšili příjmy z bytové-
ho fondu o 18 milionů Kč. K tomu se přidá 
v příštím roce dalších zhruba 7,5 milionu Kč 
díky rozšíření bytového fondu MOaP o domy 
postavené nebo zrekonstruované magist-
rátem v našem obvodu v posledních 2 až 
3 letech. Jsme rádi, že finanční prostředky 
z výnosu nájemného lze podle statutu měs-
ta použít nejenom na zvelebování bytových 
domů, ale také na zkrášlení jejich okolí, tj. 
veřejného prostoru. Tím se zvýší kvalita by-
dlení stávajících obyvatel MOaP a zároveň 
vzroste přitažlivost centrálního obvodu pro 
nově příchozí rodiny i jednotlivce."

Regenerace sídliště Fifejdy probíhá postupně už ně-
kolik let.

 V roce 2020 probíhala regenerace sídliště Fifejdy 
kolem ulice Novinářské a Ahepjukovy (VII. etapa, 
část A regenerace tohoto sídliště).

V rámci další etapy regenerace sídliště Šalamouna 
byly opraveny komunikace a chodníky v ulicích Hor-
nických učňů, Na Jízdárně od ulice Dr. Malého po 
ulici Gajdošovu, včetně spojovací pěší komunikace 
mezi těmito ulicemi, a dále bezejmenná komunika-
ce ve tvaru obráceného písmene T u sportovního 
areálu. 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
každoročně investuje nemalé finanční pro-
středky do oprav a rekonstrukcí základních 
a mateřských škol. V letošním roce proběhly 
relativně velké úpravy v Základní škole Ostr-
čilova. Zdejší žáci se už od září těší z nových 
odborných učeben fyziky, chemie, školní ku-
chyně.

 
Nové pomůcky vzbuzují  
u žáků zvědavost
„Naše odborné učebny prošly díky investici 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
celkovým omlazením. Mají nové podlahy, omít-
ky, a dokonce i topná tělesa. Všechny jsou čer-
stvě vymalovány a vybaveny nábytkem na míru, 
díky němuž je možné vystavit všechny učební 
pomůcky, což podněcuje zvídavost dětí. Ve fy-
zice mohou žáci vidět například např. i starou 
flexaretu, v chemii zase spoustu zajímavos-
tí pro pokusy. Těší nás, když vidíme, jak nové 
pomůcky vzbuzují pozitivní vztah žáků k před-
mětům, jako je fyzika nebo chemie,“ popisuje 
novinky ve škole její ředitelka Lenka Lednická 
a dodává, že pedagogové zároveň oceňují nové 
vybavení svých kabinetů, jejichž součástí je už 
i koutek pro příjemné posezení se zákonnými 
zástupci dětí. 

Rychlejší a bezpečnější internet  
v celé škole
Zmodernizované učebny, které slouží převáž-

ně druhému stupni, zabydlela škola s pomocí 
žáků už koncem loňského školního roku, od 

září jsou plně využívány a děti i učitelé se s no-
vým vybavením postupně seznamují. 

„K rekonstrukci v této základní škole jsme 
přistoupili nejen kvůli potřebě modernizovat 
odborné učebny, ale také kvůli nevyhovující in-
frastruktuře pro přenos internetového připojení 
(konektivity). Ta již nesplňovala dnešní nároky 
na rychlost a bezpečnost internetu,“ popisuje 
důvody k zahájení této velké investiční akce 
místostarostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Alena Pataky. 

Omlazené a bezbariérové učebny
„Odborné učebny fyziky a chemie, ale i škol-

ní kuchyně, prošly úžasnou proměnou, z čehož 
máme sami radost. Třídy byly postupně vybave-
ny novým nábytkem, učebními pomůckami i IT 
vybavením. Věříme, že vše bude dětem i učite-
lům velmi dobře a dlouho sloužit. Zároveň byla 

v těchto třídách realizována potřebná bezbari-
érová opatření. Součástí projektu byla i již zmí-
něná rekonstrukce infrastruktury pro přenos in-
ternetového připojení v celé škole,“ pokračuje 
místostarostka Alena Pataky. 

Investiční akce za 7 mil. korun
Projekt s názvem „Ostrčilova – inovace (Infra-

struktura ZŠ)“ byl zahájen už v roce 2021, kdy 
probíhala jednotlivá výběrová řízení na realizá-
tory a dodavatele nového vybavení. Samotné sta-
vební práce spojené s rekonstrukcí jednotlivých 
učeben začaly v lednu letošního roku. „Celkové 
náklady na realizaci tohoto projektu činí zhruba 
7 mil. korun, v tuto chvíli probíhá vyúčtování ná-
kladů poskytovateli dotace. Ta by mohla činit až 
90 procent z uznatelných výdajů projektu,“ dopl-
ňuje informace místostarostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Valentina Vaňková. 

Na první den letošního školního roku si krás-
né překvapení připravili i samotní žáci ZŠ Os-
trčilova, kteří ve spolupráci s učitelkou Jitkou 
Kynčlovou zvelebili vstupní prostory před ško-
lou. Ty nyní zkrášlují hrací a edukační prvky, 
které děti samy navrhly. 

 „Ostrčilova – inovace“, reg. č. projektu:  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004053

Na Ostrčilce se po půlroční rekonstrukci těší  
z rychlejšího internetu i moderních odborných učeben

Jaké byly první reakce na 
moderní odborné učebny?  
• Žákům se učebna velice líbí. Poukazují 
především na vzdušnost a pěkně sladě-
né barvy. 
• Líbí se jim sezení v „účku“ a vitríny, 
kde jsou vystavené všelijaké pomůcky, 
které mohou denně obdivovat. 
• Někteří zmínili schůdky v bývalé učeb-
ně, které jim údajně moc vyhovovaly. Ale 
vysvětlili jsme si nepraktičnost a jsme 
moc rádi, že máme takovou krásnou 
učebnu, kde spolu trávíme klasické ho-
diny.

Zdroj: Ostrčilka News 17,  
školní časopis ZŠ a MŠ Ostrčilova

Učebna fyziky doslova láká k prozkoumání.

Na chemické pokusy je vše připraveno.

Moderní kuchyni už brzy provoní první dobroty uvařené nebo upečené žáky ZŠ Ostrčilova.
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Radnice Moravské Ostravy a Přívozu se roz-
hodla zachránit kulturní památku, bytový dům 
U Tiskárny 2. Budova byla prázdná více než 10 
let a chátrala. Od konce května prochází tento 
nárožní tříposchoďový bytový dům, který se 
nachází v Přívoze nedaleko náměstí Svatoplu-
ka Čecha, kompletní rekonstrukcí. Ta by měla 
skončit na přelomu listopadu a prosince. Ještě 
do konce roku by dům mohl být opět zabydlen.

O kulturní dědictví je třeba pečovat
„Zhruba před třemi lety jsme se rozhodli při-

pravit projekt na opravu této kulturní památky, 
byť jsme od začátku věděli, že půjde o finančně 
velmi náročnou akci. Jde však o naše kulturní 
dědictví, o které je nutné pečovat. A kdo jiný 
než městský obvod by měl jít při péči o své svě-
řené památky příkladem všem ostatním. Navíc 
dům se nachází v lokalitě, kde je o byty zájem. 
Jsme rádi, že naše plány vyšly a rekonstrukce 
se pomalu chýlí ke konci,“ vysvětluje místosta-
rosta David Witosz. 

Zachovali jsme historický ráz budovy
Velkorysou rekonstrukci, při níž byl dům 

opraven od sklepa až po střechu, prováděla 
společnost Substav Invest. Dům má zcela no-
vou elektroinstalaci, ústřední topení, zdravo-
techniku i střechu, včetně klempířských prvků. 
Projekt zahrnoval mimo jiné i změnu způsobu 
vytápění, a proto zde byla ve sklepě vybudo-
vána plynová kotelna. Nechybí ani zcela nová 
okna. Původní výkladce i rolety však byly re-
pasovány, aby se zachoval historický ráz domu. 
Sanací prošel i místní dvorek, který byl upra-
ven. Samozřejmostí jsou vnitřní i vnější omítky 
a nová fasáda.

Podmáčená budova dělala  
starosti i statikům
„Nejsložitější na této stavbě bylo kromě hyd-

roizolace sklepních prostor, které byly dlouhá 
léta podmáčené, řešení statiky podlah a stropů. 
Ve 3.NP jsme museli provést statické zesíle-
ní stávajících stropních konstrukcí a drobnou 
změnu dispozic pro vytvoření nových sociál-
ních zařízení. Celkově se však původní dispo-
zice uvnitř budovy nezměnily – budou zde dva 
nebytové prostory v 1.NP, tři byty v 2.NP a tři 
byty v 3.NP,“ vysvětluje vedoucí odboru inves-
tic a místního hospodářství Jiří Vozňák, podle 
něhož byla rekonstrukce náročná jak po finanč-
ní, tak i po řemeslné stránce. „Spousta prací se 
dnes dělá moderními metodami, a řemeslníků, 
kteří by uplatňovali staré tradiční postupy, je 

velice poskrovnu. U této rekonstrukce jsme se 
však snažili zachránit co nejvíce historických 
prvků, a proto jsme mnoho různých doplňků re-
pasovali nebo je nahradili replikami.“

Nový elán pro lokalitu v Přívozu
Rekonstrukce kulturní památky podléhá přís-

ným pravidlům, a právě proto probíhaly veš-
keré práce pod kontrolou Oddělení územního 
plánování a památkové péče Magistrátu města 
Ostravy. Vybrané prvky byly navíc konzulto-
vány a odsouhlaseny zástupcem Národního pa-
mátkového úřadu v Ostravě. 

Celková hodnota rekonstrukce bytového 
domu U Tiskárny 2 dosahuje 19,2 mil. korun 
s DPH, přičemž město Ostrava přispělo částkou 
9 mil. korun s DPH. Půjde-li vše podle plánu, 
ještě před Vánocemi se volné byty i nebytové 
prostory zaplní nájemníky. „O byty i nebytové 
prostory v této lokalitě je zájem, takže předpo-
kládáme, že nezůstanou dlouho prázdné. Navíc 
chceme pokračovat dál ve spolupráci s nájem-
níkem nebytového prostoru, který tady dříve 
působil, a to Galerie NIBIRU. Věříme, že ten-
to kulturní skvost dá Přívozu nový elán, aby se 
tato část Ostravy i nadále komunitně rozvíjela 
a stala se i takzvaně dobrou adresou,” dodává 
místostarosta David Witosz.

Podařilo se nám opravit léta chátrající kulturní  
památku – bytový dům U Tiskárny 2

Bytový dům U Tiskárny 2 prochází rozsáhnou rekonstrukcí.

Představujeme kulturní památku
Nárožní dvoupatrový dům od neznámého autora, který byl postaven v roce 1899 v jihovýchodním 
ohybu bloku, má historizující novobarokní bohatě zdobené průčelí. Architektonický význam bu-
dovy spočívá především v celkovém řešení obou uličních průčelí – o pěti osách na vstupní jižní 
straně a čtyřech osách na východní straně, jejichž slohový výraz se ani po rekonstrukci nezměnil. 
V parteru průčelí jsou dochovány původní dřevěné výkladce s výplňovými soklíky, dekorativním 
konzolovitým ukončením středního sloupku a plasticky profilovaným příčníkem.

Původní historické zdobení domu bude zachováno  
i po rekonstrukci. 

Historické detaily na fasádě zůstanou zachovány. 

Novobarokní bohatě zdobené průčelí domu.
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KOUZLO OKAMŽIKU

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Od všech politických subjektů stále slyšíme, 

že se musí šetřit. Současné vedení naší radnice 
(ANO, ODS, Piráti) nám nedávno v praxi opět 
ukázalo, jak vážně toto hospodárné nakládání 
s veřejnými prostředky myslí. A to, když souhla-
silo s použitím částky cca 330 000 Kč jako ná-
klady na odměnu zaměstnanci naší příspěvkové 
organizace CKV (Centrum kultury a vzdělává-
ní), se kterým byla uzavřena dohoda o rozvázání 
pracovního poměru, protože s ním nebylo vede-
ní spokojeno a chtělo se ho „zbavit“.

Místostarostka V. Vaňková (ODS) tento po-
stup na jednání zastupitelstva obhajovala a za-
stupitel M. Kučera (Piráti) dokonce paní nové 
ředitelce CKV M. Mrózkové Heříkové (ANO) 
veřejně děkoval za to, že tímto způsobem po-
stupovala. Pokud byl tento zaměstnanec CKV 
špatný, či dokonce nekompetentní, mělo se 
postupovat rozhodně jinak, než použít takto 
značnou sumu z veřejných peněz na jeho od-
měnu jako „odchodné“! 

Vždyť za tuto částku by mohlo CKV reali-

zovat několik kvalitních kulturních či spole-
čenských akcí pro občany našeho obvodu. To 
by bylo pro vás, pro občany, určitě mnohoná-
sobně prospěšnější, nemyslíte? A že byl tento 
zaměstnanec bezprostředně nahrazen zrov-
na členem ANO, to je určitě pouhá náhoda... 
Městský obvod se opravdu nedá řídit jako fir-
ma, protože zde platí jiné principy. Mysleme 
na to, prosím.

Robert Adámek,  
hnutí Ostravak

Na náměstí Sv. Čecha dorazil sv. Václav s družinou
Ve středu 28. září jsme v našem obvodu spo-

lečně oslavili Den české státnosti, kterým si 
připomínáme zároveň svátek sv. Václava, pře-
myslovského knížete a jednoho z tradičních 
symbolů českého státu. Náměstí Svatopluka 
Čecha v Ostravě-Přívozu, kde se konal tradiční 
Svatováclavský jarmark, oživily kromě zábavy 
v originálním pojetí také historické souvislosti, 
které jsou s osobou knížete Václava spojeny.  
Nechyběly zde ani ukázky středověkých řeme-
sel, návštěvníci mohli vidět šermíře, kejklíře, 
sokolníky, hudebníky, ale také šarlatány. „Jsem 
moc rád, že na náměstí dorazilo ve středu to-
lik lidí, kteří si společně s námi vychutnali tu 
báječnou atmosféru, která tady vládla. Bylo to 
moc příjemné odpoledne," řekl starosta centrál-
ního obvodu Petr Veselka, který se akce zúčast-
nil společně s místostarostkami Alenou Pataky 
a Valentinou Vaňkovou. Poohlídněte se společ-
ně s námi za touto pěknou akcí prostřednictvím 
fotografií Adolfa Horsinky. Svatého Václava (vpravo) s manželkou přivítal starosta centrálního městského obvodu Petr Veselka (vlevo)
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Tak jako v minulých letech tak i letos se bu-
dou děti v MŠ Hornická učit v rámci vzděláva-
cích aktivit šachy. Nenásilnou a hravou formou 
se budou jednou týdně scházet nad černobílý-

mi políčky a učit se předvídat, logicky myslet 
a taktizovat.

Nejdříve se samozřejmě musely připravit paní 
učitelky, aby nabyté šachové zkušenosti a do-

vednosti mohly co nejlépe předávat dětem. Sta-
lo se tak v letech minulých pod vedením zkuše-
né mistryně FIDE (třetí nejvyšší titul v šachu) 
paní Táni Bogatkové, která v naší mateřské 
škole 3 roky vyučovala a zároveň metodic-
ky školila nejen naše paní učitelky, ale i paní 
učitelky z jiných ostravských mateřských škol. 
Je empatickou a zkušenou lektorkou pro děti 
i dospělé a přirozenou autoritou dovede pro hru 
nadchnout.

Vyvrcholením všeho šachového snažení byl 
červnový šachový turnaj na školní zahradě 
o nejlepší černobílé království. V této logic-
ké myšlení rozvíjející hře si poměřilo své síly 
čtrnáct dětí v předškolním věku, které přišli 
podpořit rodiče a paní učitelky. A stejně jako 
v pohádce O šachovém království si všechny 
děti odnesly hřejivý pocit ze hry, diplom, me-
daili a dortík z královské kuchyně. Naši malí 
šachisté se rovněž účastnili i šachových turnajů 
organizovaných Střediskem volného času Ko-
runky, ve kterých byli vždy úspěšní a honosili 
se skvělými umístěními.

Ivana Sládková, učitelka MŠ Hornická

Mateřská škola Hornická plná malých šachistů

Základní škola Matiční obdržela na konci mi-
nulého školního roku titul Světová škola. Stala 
se tak teprve čtvrtou běžnou základní školou 
v Ostravě, která získala toto prestižní oceně-
ní. Základem tohoto úspěchu byli aktivní žáci 
ze školního parlamentu, které podpořili jejich 
pedagogové. Podmínkou získání titulu je pří-
tomnost globálních témat nejen ve výuce, ale 
i v celkovém životě školy. V případě ZŠ Ma-
tiční je to zejména podpora partnerské školy 
v Sierra Leone, která spočívá v organizování 
dobročinných akcí s dobrovolným finančním 
příspěvkem. Koncept Světové školy je v české 
republice rozvíjen od roku 2006, a to díky stej-
nému mezinárodnímu projektu, který si u nás 
vzala pod záštitu společnost Člověk v tísni. Zá-
kladní filozofie projektu je založena na podpo-
ře vzdělávání a přípravě žáků pro reálný život 
v globalizovaném světě, a skládá se ze tří me-
todologických kroků: uč se – zjišťuj – jednej. 

Základní škola Matiční se stala světovou školou

Zástupci ZŠ Matiční při přebírání titulu Světová škola. 

Malí šachisté z Mateřské školy Hornická. 

Mateřská škola Varenská přivítala nový škol-
ní rok 2022/2023 mimo jiné i originální galerií, 

kterou díky finančnímu příspěvku zřizovatele 
– městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz vytvořila z jedinečných obrázků dětí. Ploty 
školy tak zdobí veselé dětské práce seskupené 
do čtyř oblastí. POCTA DĚTSTVÍ vyjadřuje 
důležitost předškolního období pro život ka-
ždého jedince. POCTA PŘÍRODĚ odkazuje 
na úctu k přírodě a nutnost podílet se na její 
ochraně. Úzce na ni navazuje POCTA MÍSTU, 
KDE ŽIJI, která vzdává hold našemu městu, 
naší ulici – zkrátka našim domovům. Posled-
ní POCTA FANTAZII vyzdvihuje dětský svět 
fantazie, jejž bychom dětem měli dopřát co 

nejdéle. Srdečně všechny zveme na naše Ob-
rázkování II.

Za mateřskou školu  
Stanislava Korcová, ředitelka školy

Veselé dětské obrazy zdobí ploty školy
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Festival Der Kulturpunkt, který každoročně 
pořádá Centrum kultury a vzdělávání ve spolu-
práci s Ostravskou univerzitou, vstupuje už do 
11. ročníku. Česko-německé dny v Ostravě jsou 
letos rozšířeny o prezentaci rakouské kultury. 
Mimo jiné připomenou významného ostravské-
ho rodáka Richarda Kublu, který byl ve své době 
tenoristou evropského formátu a kromě působe-
ní ve Vídni vystupoval na řadě scén několika 
kontinentů. Mnohokrát spojil českou a němec-
kojazyčnou kulturu, a to nejen na jevišti. 

Slavného umělce, kterému Vídeň říkala „Čes-
ký Caruso“, ostravskému publiku přiblíží mu-
zikolog a pedagog Fakulty umění Ostravské 
univerzity Viktor Velek (VV). Zeptali jsme se 
ho, jaká byla cesta k znovuobjevení osobnosti 
českého hudebního světa.

Jak dlouho se už životem a dílem téměř za-
pomenutého operního pěvce zabýváte?

VV: Se jménem Richarda Kubly (1890-1964) 
jsem se seznámil poprvé při rekonstrukci his-
torie hudebního života české menšiny ve Vídni 
v 1. polovině 20. století. To je tak asi deset let 
zpět. Když jsem začal pracovat na Ostravské 
univerzitě, rozhodl jsem se, že se podívám na 
jeho život podrobněji. Slovníková hesla byla 
velmi stručná a intuice mi říkala, že je třeba jít 
ve výzkumu hlouběji. Nejprve jsem vydal mo-
nografii typu „život a dílo“ a o rok později jsem 
edičně připravil k vydání jeho „paměti“. 

Kam všude Vás pátrání po osudech Richar-
da Kubly zavedlo?

VV: Pomyslné kolečko začíná v knihovnách 
a paměťových institucích typu muzeum, archiv 
apod. Bádal jsem v Rakousku, u nás, v Němec-
ku, ale též na dálku – například v USA, kde 
Richard Kubla vystupoval. Novinové články 
publikované na konci jeho života zmiňovaly 
velké množství různých předmětů (např. věnce, 
medaile, ocenění) a rozepsané paměti. To vše 
bylo dlouhá léta považováno za ztracené a já to 
díky pečlivé detektivní práci objevil v Těrlicku. 
U rodiny, kde dožila Kublova sestra Marie. Po-
zůstalost jsem zpracoval a koncem roku 2020 ji 
odkoupilo Ostravské muzeum.

Jak je Richard Kubla spjat s Ostravou?
VV: Richard Kubla se v Ostravě narodil, až 

po ukončení gymnázia odešel do Prahy na práv-
nickou fakultu. Tu nedokončil a zamířil studo-
vat zpěv na akademii do Vídně. Ještě během 
studia dostal nabídku angažmá v Metropolitní 
opeře, ale přišla válka, a tím to padlo. Stal se 
hvězdou vídeňské Volksoper. Po roce 1918 
zpíval především v Praze: nejprve v Novém 
německém divadle, a pak v Národním divadle. 
Kromě toho často hostoval doma i v zahraničí, 
nahrával na gramofonové desky a jako herec 
je k vidění v prvním československém filmu 
o trampingu (s názvem Osada mladých snů). 
Do Ostravy se vracel hostovat, za rodinou, za 
přáteli. Nyní se snažím spolu s Národním diva-
dlem moravskoslezským připomenout Kublovu 
památku sochařské tvorby, která má zpestřit fa-
sádu jeho rodného domu. Ten se nachází v cen-
tru Ostravy na Českobratrské ulici.

Jak hodnotíte přínos te noristy s ostravský-
mi kořeny pro českou kulturu?

VV: Kubla byl vynikajícím pěvcem v operách 
Bedřicha Smetany, ale skvěle zvládal i wagne-
rovské role a italské opery. Byl řadu let oporou 
souboru Národního divadla v Praze. Skvěle nás 
reprezentoval v zahraničí, např. v Chicagu. 

Nač se mohou těšit návštěvníci Vašeho živo-
topisného pásma o Richardu Kublovi v klu-
bu Parník?

 VV: „Kublovský večer“ má datum 26. října, 
začíná v 18 hodin. Nebude to jen faktografie, 
ale i promítání fotografií, filmů, a hlavně po-
slech historických nahrávek s jeho zpěvem. 
Připravujeme i čtení z jeho pamětí a pustím 
také z jeho pamětí kousek nahrávky – uslyšíme 
krásnou a nefalšovanou ostravštinu. Ostrava ve 
své minulosti dala světu mnoho skvělých oper-
ních pěvců, ale Richard Kubla patří zcela jistě 
do pomyslných „TOP 5“.

Ludmila Kadrnková

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ

Vídeň mu říkala „Český Caruso“. Ostravského rodáka 
Richarda Kublu představí letošní česko-německé dny 

Viktor Velek řadu let rekonstruuje podobu hudební kultury vídeňských Čechů (foto ze křtu jeho knihy 
Lumír 150).

Přehlídka německé 
a rakouské kultury 
v Ostravě probíhá ve 
dnech 20. 9. – 7. 12. 
v klubu Atlantik, v klu-

DER KULTURPUNKT

bu Parník a v prostorách Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity. 

Náš tip:
6. 10. klub Atlantik: Divadelní předsta-

vení Radio Lotar představí pohnutý osud 
švýcarského herce a dramatika českého 
původu Petera Lotara. 

26. 10. klub Parník: Richard Kubla 
– most mezi Ostravou a Vídní: životo-
pisné pásmo o působení slavného ostrav-
ského rodáka ve Vídni.

9. 11. klub Parník: Paul Koutník (*1961) 
aneb Rakouský skladatel s českými koře-
ny představuje sebe a své skladby. 

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostravy.

Richard Kubla v opeře Richarda Wagnera Soumrak 
bohů.
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Festival národnostních menšin BO Ostrava!!! 
nás během tří dnů zavede do asijských zemí. 

20. říjen - klub Atlantik 
Seznámíme se s tradičním japonským umě-

ním origami, při kterém skládáním papíru vzni-

kají malá umělecká dílka. Jak vytvořit ikonic-
kého papírového jeřába se naučí dopoledne děti 
a odpoledne dospělí. Těm je pak určena také 
podvečerní přednáška vedoucího Japonského 
kulturního centra Jana Kudly o tom, jak si pro-
hlédnout zemi vycházejícího slunce za přijatel-

né ceny a jak se při návštěvě Japonska vyhnout 
společenským trapasům.

21. říjen - klub Parník
Na společenském večeru nás čeká komento-

vané svlékání kimona, ochutnávka vietnamské 
gastronomie a vystoupení asijských umělců 
v čele se členy baletu NDM nebo hudebníků 
věnujících se tradiční asijské hudbě.  Zazní 
melodie zařazené na seznam UNESCO, alter-
nativní hudebně divadelní performance Sounds 
of Jungle III a hra na unikátní japonskou bam-
busovou flétnu shakuhachi.

22. říjen - Minikino
Oceňované japonské filmy promítneme v Mi-

nikině. Malým divákům je určen animovaný 
snímek Kluk ve světě příšer, dospělým drama 
Zloději.

Projekt je realizován s finanční podporou sta-
tutárního města Ostravy.

www.ckv-ostrava.cz

Výstavní síň Sokolská 26 představí od 20. 
října obrazy dvou umělců, v nichž se odrážejí 
různé možnosti výtvarného uchopení příbuz-
ných motivů a inspirací.

Výrazný český malíř a básník Petr Veselý 
(1953) pochází z Brna, kde žije i pracuje a již 
od 80. let spoluvytváří českou výtvarnou scé-
nu. Jeho tvorba bude na výstavě konfrontová-
na s pracemi jeho přítele a generačního druha, 
dnes polozapomenutého, ale pozoruhodného 
autora Svatopluka Otiska (1950–2017), kte-
rý pobýval a tvořil až do své předčasné smrti 
v Dolní Lutyni ve Slezsku. 

Jak uvádí v úvodním slovu k výstavě malíř 
a vysokoškolský pedagog Daniel Balabán, 
oba autoři hledají motiv ukotvení „v žitém, 
prožívaném, v osobní i rodinné historii“. 

Jejich tvorbu, která je osobní a subjektivní, 
tak lze těžko zařadit do kategorií výtvarného 
stylu či proudu. „Oběma je společná lás-
ka a obdiv k obyčejným věcem, které často 
unikají pozornosti,“ píše Balabán. „Každý 
z autorů zpracovává onu zdánlivě všední 
realitu jinak,“ dodává. Zdánlivá podobnost 
v kompozici obrazů je pouze na první po-
hled. Při bližší expozici objevíme mnoho 
rozdílného.

„Výstava dvou autorů je příležitostí k zasta-
vení, k prožívání a zamyšlení. Může se stát im-
pulzem ke hledání kotevních skutečností v neu-
kotvené době,“ zve na Sokolskou Balabán.

Kurátorem výstavy je Milan Weber. Ver-
nisáž proběhne 20. října v 17 hodin, výstava 
potrvá až do 2. prosince.

Festival BO Ostrava!!! nás letos zavede do Asie

Galerie Sokolská 26: dva autoři, jedna výstava

Říjen v Minikině
Podzim v Minikině je ve znamení festiva-

lů, besed a workshopů. Od 4. do 7. října zde 
proběhne vzdělávací akce S kamerou kolem 
světa, jejíž součástí bude například i projekce 
dokumentu Až zařve lev a navazující beseda 
s režisérem Janem E. Svatošem. V pondělí 10. 
října pak začíná další ročník filmové přehlídky 
Be2Can s filmovými novinkami ze světových 
festivalů. Přehlídka potrvá týden. 

V sobotu 22. října se Minikino připojí k akci 
BO Ostrava!!! se současnými japonskými fil-
my.  A 24. až 30. října budou do Minikina smě-
řovat dobrodruhové a milovníci adrenalinu na 
Mezinárodní festival outdoorových filmů. Na 
své si přijdou i příznivci Filmové kavárny pro 
dříve narozené, a to 28. 10.

www.minikino.cz

Svatopluk Otisk, Zeď, asi 2005, olej na plátně

Komentované prohlídky soch v Komenského sadech
7. září proběhla vernisáž a po několik měsíců budou sochy dvou současných autorů Mi-
chala Trpáka a Jakuba Flejšara ozdobou našeho největšího parku. Zveme vás do galerie 
pod širým nebem na komentované prohlídky, které se uskuteční formou procházky po pro-
menádě, v jejímž bezprostředním okolí 
jsou sochy instalovány - od Mostu Pi-
onýrů kolem Nové radnice až po bus-
tu J. A. Komenského. Účastníky čeká 
celkem sedm zastávek. Zajímavosti 
o autorech, informace k jednotlivým 
sochám a příhody ze zákulisí jejich in-
stalace vám zprostředkuje dramaturg 
CKV Dominik Beneš. Prohlídky se ko-
nají v úterý 13. a 27. října, vždy v 10.30 
a v 17.30 hod. Více se dozvíte na  
www.ckv-ostrava.cz.
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Ostravská galerie PLATO zahajuje provoz  
v nově zrekonstruované budově bývalých jatek

Stěhuje se jen přes ulici, ale posun je to dra-
matický. Po šesti letech dočasných působišť 
získává galerie současného umění PLATO 
zázemí srovnatelné s evropským standardem. 
Památkově chráněná budova bývalých jatek se 
stává po bývalém obchodě s textilem a býva-
lém hobbymarketu třetím sídlem městské orga-
nizace od jejího založení. Svou činnost v něm 
PLATO zahájilo 21. září 2022 v 18 hodin me-
zinárodní výstavou Optimalizované bajky 
o dobrém životě, jejímž prostřednictvím rea-
guje na původní funkci budovy.

Chátrající budovu koupilo město pro svou 
příspěvkovou organizaci v roce 2016 spolu se 
sousedním hobbymarketem. „To, co původně 
vypadalo jako přítěž, tedy opuštěný Bauhaus, 
se velmi rychle ukázalo jako výhoda. Získali 
jsme pět tisíc metrů čtverečních k experimen-
tování a souběžně i vyhlídky na fungování na 
úrovni švýcarské kunsthalle,“ komentuje ře-
ditel PLATO Marek Pokorný. Rekonstrukce, 
jejímž zadavatelem i investorem bylo město 
Ostrava, trvala od prvního záměru v podobě 
jednostránkového konceptu po kolaudaci stav-

by rekordně krátkých sedm let.
Budova má po rekonstrukci podle návrhu ate-

liéru KWK Promes Roberta Konieczného dva 
hlavní vstupy. Kromě toho její architektonické 
řešení umožňuje otočit šest stěn, a otevřít ji tak 
ze všech stran. Na otevřenost instituce i bu-
dovy navazuje nově budovaný zelený prostor 
v okolí. Na něm galerie spolupracuje s perma-
kulturní designérkou Denisou Tomáškovou. 
Výsledkem bude zahrada a park, jehož základ 
bude vysazen na podzim 2022 a který se bude 
v dalších letech postupně rozvíjet. Před samot-
nou výsadbou přitom bylo nutné odvézt 60 tun 
kontaminované půdy a nahradit ji novou. Os-
trava díky tomu získává nový veřejný zelený 
prostor v centru města.

Vedle výstav galerie dál nabízí celou škálu 
programů a akcí pro různé skupiny, se zvlášt-
ním důrazem na školy a rodiny, kterým bude 
sloužit studio v prvním patře budovy pro vzdě-
lávací programy. Novinkou je pravidelný od-
polední klub pro děti během pracovního týdne. 
Otevřeno bude šest dní v týdnu, ve středu až 
do 20 hodin. 

Vedle nového sídla bude PLATO dál provo-
zovat i budovu bývalého hobbymarketu, který 
je jen přes cestu. Změní se však dramaturgie to-
hoto prostoru. Nově se stane experimentálním 
zázemím pro aktivity uměleckých škol (Fakul-
ta umění Ostravské univerzity, Střední umě-
lecká škola v Ostravě) a další partnery včetně 
komunit. Beze změny v ní dál bude fungovat 
knihovna, knihkupectví, kino a zahrada, v pro-
vozu zůstane i bistro s nabídkou teplé kuchyně. 
Bývalá jatka ponesou název PLATO, předchozí 
sídlo PLATO Bauhaus.

PLATO svůj provoz v novém zahájí skupino-
vou výstavou Optimalizované bajky o dob-
rém životě, která potrvá do 1. ledna 2023 a za-
bere všech pět výstavních sálů. Kurátory jsou 
Daniela a Linda Dostálkovy a Marek Pokorný. 

www.plato-ostrava.cz  

Česká premiéra  
Posledního zápasu  
u Bezručů

Sezónu v Divadle Petra Bezruče zahájila te-
nisová bitva! Sál byl plný adrenalinu. Dne  
23. září byla uvedena v české premiéře hra sou-
časné úspěšné americké dramatičky Anny Zie-
gler Poslední zápas.

V semifinále US Open se střetnou americký 
velikán Tim a ruská vycházející hvězda Sergej. 
Napínavý souboj sledují také jejich partnerky – 
Timova manželka, trenérka Mallory a Sergejo-
va snoubenka, příležitostná modelka a herečka 
Galina. V klíčovém zápasu odkrývají hráči svo-
je skutečné charaktery, malá i velká traumata 
a způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Čeká vás originální hra o světě profesionální-
ho sportu plného rivality, o touze po úspěchu, 
o životních vítězstvích i prohrách a o překoná-
ní sebe sama.

Další reprízy 5., 20. a 21. října v 18:30 ho-
din v Divadle Petra Bezruče.

Jubilejní XX. Mezinárodní festival outdoo-
rových filmů již klepe na dveře. Od polovi-
ny října do poloviny prosince 2022 můžete 
vidět vybrané soutěžní filmy a doprovodné 
programy ve 25 městech a místech České re-
publiky. V Ostravě se filmy promítají např. 
v Minikině a dalších prostorách. Slavnostní 
zahájení festivalu se uskuteční v nově re-
konstruovaném Domě kultury Poklad v Os-
travě-Porubě, a to ve středu 19. října od 
18 hodin. Slavnostní zakončení a vyhlášení 
nejlepších filmů s předáním cen přítomným 
filmařům proběhne v přímém televizním vy-
sílání TV NOE v sobotu 10. prosince 2022.

Do soutěže bylo vybráno z 1179 filmů 
z různých zemí světa 33 snímků různých 

kategorií. Mezi největší taháky budou určitě 
patřit dva filmy s Markem Holečkem, na-
ším současným nejúspěšnějším horolezcem. 
Nebeská past režiséra T. Galáska zachycu-
je dramatický prvovýstup M. Holečka s R. 
Grohem. Druhý film, Mára jde do nebe, 
sleduje pět Márových pokusů o prvovýstup 
na Gašerbrum I z pohledu M. Holečka i jeho 
okolí. Festival však nabízí spoustu dalších 
neméně zajímavých extrémních sportovních 
filmů. 

Většinu snímků mohou diváci v České re-
publice a na Slovensku vidět pouze na tomto 
festivalu! Program v jednotlivých festivalo-
vých městech naleznete na https://www.out-
doorfilms.cz/program-2022/.

XX. Mezinárodní festival  
outdoorových filmů 

Tomáš Čapek jako Sergej a Ondřej Brett jako Tim.  
Foto: Petr Hrubeš

Ochoz galerie PLATO
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POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE
Příběh Mattioliho herbáře 
Do neděle 16. října mohou návštěvníci Os-

travského muzea zhlédnout jedinečnou výsta-
vu starých tisků a spisů z díla Pietra Andrey 
Mattioliho. Tisky patří k perlám světové pozd-
ně renesanční vědecké literatury a k unikátům 
světového kulturního dědictví. Sbírka zahrnuje 
také první česky psaný herbář „Herbář, jinak 
bylinář“ z roku 1562.

Sbírka, kterou představuje výstava v Ostrav-
ském muzeu, zahrnuje staré tisky celoživotního 
díla z pera Pietra Andrey Mattioliho vydávané-
ho za jeho života od poloviny 16. století až do 
současnosti. Samozřejmě nechybí unikátní čes-
ký herbář z Prahy z roku 1562. Jedná se o jedi-

nečnou výstavu z hlediska obsahu i rozsahu, za 
kterou stojí kurátor Petr Bílek. 

V neděli 16. října mohou navíc návštěvní-
ci muzea navštívit celodenní program „Den 
s herbářem a starými tisky“. Připraven je 
workshop, kabinet pro přírodovědné bádání 
i komentované prohlídky.  

GVUO zve na výstavy
Až do 20. listopadu mohou návštěvníci 

GVUO zhlédnout výstavu HIDDEN / Zvířa-
ta v antropocénu. Přes čtyřicet velkoformá-
tových fotografií dvaceti zahraničních fotore-
portérů a několik videí reportážního charakteru 
upozorňuje na neetické chování člověka vůči 
zvířatům s přesahem na klimatické změny. 
Výstava je rozdělena do 7 tematických celků, 
v nichž zvířata hrají hlavní roli (Průmyslové 
zemědělství, Přeprava živých zvířat, Výzkum, 
Rybolov, Móda, Zábava, Katastrofa).  

Do konce roku pak potrvá výstava PŘIRO-
ZENÍ (1989–1992) / Ostravští divocí, která 
představuje vývoj umělecké tvorby ostravské 
výtvarné skupiny Přirození a jejích sympati-
zantů v letech 1989–1992. Členy skupiny byli 
Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr 
Pastrňák, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Pavel 
a Helena Šmídovi. Mladé umělce spojoval ma-
nifest z roku 1989, který byl až do letošního 
roku považován za ztracený a který malíř Dani-
el Balabán náhodou objevil během příprav vý-
stavy. Hesla jako přiznáváme se k trapnosti, 
nebo čistému vše čisté vyjadřovala jednoznač-
ný postoj mladé generace vůči tehdejší společ-

nosti. Na výstavě jsou k vidění jejich rané mal-
by, grafiky a objekty plné sexuality, temnoty, 
grotesky i provokativního pojetí víry. Témata, 
jež byla v období komunismu tabu.  

Komentované prohlídky s kurátorkou se 
uskuteční 18. 10., 15. 11. a 8. 12. 2022 v 17 h, 
rezervace předem nutná.

V úterý 4. října proběhne od 17 hodin verni-
sáž výstavy Post-objektiv, která zde bude k vi-
dění do 31. prosince. Výstava prezentuje foto-
grafie 13 převážně konceptuálních umělců (Jiří 
David, Milena Dopitová, Lukáš Jasanský, Mar-
tin Polák, Michal Kalhous, Martin Červenák, 
Jiří Maška, René Rohan, Alena Kotzmannová, 
Adéla Matasová, Markéta Othová, Jiří Šigut, 
Jiří Thýn), které GVUO nakoupila během ně-
kolika předchozích let do své sbírky. Komento-
vané prohlídky s kurátorkou se uskuteční 1. 11. 
a 29. 11. 2022 v 17 h, rezervace předem nutná.

Vydejte se na společnou plavbu s Divadlem loutek Ostrava
Pro všechny malé nadšence a milovníky pod-

mořského světa je určena nejnovější pohádka 
Divadla loutek Ostrava. Tvůrci inscenace Ani 
ryba, ani krab se nechali inspirovat knihami 
Svět ticha a Dech moře slavného oceánografa 
Jacquese Yvese Cousteaua. Poetické vyprávění 
o světě pod mořskou hladinou vedlo režiséra 
Pavla Gejguše a dramaturgyni Terezu Agelo-
vou k sepsání příběhu kraba Bernarda, který si 
hledá novou ulitu, a zároveň chlapce, který se 
potápí pod mořskou hladinu se svým tatínkem 
zrovna tak, jako to kdysi dělal slavný Cousteau 
se svým synem. 

Pohádka seznámí diváky s tajuplnými živoči-
chy na dně moře. S těmi, kteří často nebývají 
hlavními hrdiny podmořských pohádek, bez 
nichž by ale mořské hlubiny nebyly tím lá-
kavým světem plným barev a tvarů. Zároveň 
pohádka rozvíjí příběh, ve kterém otec zasvě-
cuje svého syna do tajů práce oceánografa. 
Svět mořských živočichů a lidí se v příběhu 
pro malé diváky od 4 let proplétá. Přidejte se 
k Divadlu loutek a pojďte se vydat na společ-
nou plavbu. To vše s pořádnou dávkou humoru 
a neopominutelným odkazem k současnému 
pop-kulturnímu světu, na který by se nemělo 

v současných pohádkách zapomínat.
V pohádce uvidí diváci v roli oceánografa se 

synem herce Ivo Martáka, známého z působení 
v pořadu České televize Šikulové, a Ondřeje 
Vyhlídala, novou posilu hereckého soubo-
ru. V dalších rolích je doplní Ondřej Beseda, 

Vladimíra Krakovková, Lenka Macharáčková 
a Jakub Georgiev. Pohádku ANI RYBA, ANI 
KRAB uvede Divadlo loutek v premiéře 21. 
října v 17 hodin na své alternativní scéně, 
v repríze pak v neděli 23. října v 10.30 a 15.30 
hodin. 

Krab Bernard a jeho tatínek budou hlavními postavami nové pohádky v Divadle loutek Ostrava.
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INFORMUJEME

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU
VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
30. dubna 3060, 3059/4,6 - kanceláře 226,38 m² 
Českobratrská 1805/32 – sklad 52,89 m²
Českobratrská 1888/14 - prodejna, kanceláře 280,90 m²
Nádražní 1110/44 - kanceláře 162,66 m²
Nádražní 542/148 - sklad 54,44 m²
Nám. Republiky, podchod – prodejna 37,35 m²
Nám. Republiky 2112/2 – restaurace 289 m²
Puchmajerova 489/7 - prodejna 313,79 m²
Senovážná 2109/1 - klubovna, dílna 84,65 m²
Senovážná 2110/3 - klubovna, dílna 82,55 m²
Zeyerova 110/12 - výrobna potravinových produktů  77,75 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.

Třiďte olej
Taky už se k vám doneslo, že jedlé oleje a tuky 

lze jednoduše třídit a recyklovat? Zabráníte 
tím nejen zanášení a ucpání odpadního potru-
bí u vás doma i v celém městě. Pomůžete tím 
i planetě! Recyklací se z oleje stává surovina 
pro výrobu moderních biopaliv – a díky tomu, 
že jednou vypěstovaný olej je použit hned dva-
krát, šetříte půdu, vodu, ovzduší a další zdroje.

Jak správně třídit oleje:
•  Do tříděného odpadu patří všechny potravi-

nářské oleje a tuky, které používáte při pří-
pravě jídla.

•  Použité oleje a tuky stačí slít nebo stěrkou 
přesunout do jakékoli PET lahve, nejlépe se 
širším hrdlem.

 •  Plnou a dobře uzavřenou PET lahev odneste 
do nejbližšího označeného kontejneru na tří-
dění oleje.

Víte, že...
• recyklací 1 litru vytříděného oleje ujedou 

osobní dieselová auta 14 až 20 km bez emisí?
• když vytřídíte 4 litry použitého oleje, je to 

podobné, jako byste vysadili 1 strom?

Bezlepkový jarmark 
Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský 

kraj zve všechny potřebné i zájemce o bezlep-
kové stravování na 7. ročník Bezlepkového 
jarmarku (Celostátní setkání celiaků) v Os-
travě. Již podruhé se tato akce bude konat ve 
Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu, 
Gurťjevova 8, a to v sobotu 8. října 2022 od 
9 do 13 hodin. Na co se můžete těšit? Firmy 
z celé republiky zde předvedou svůj sortiment, 
připraví pro vás ochutnávky a zvýhodněný 
prodej bezlepkových potravin. Pro děti bude 
připravena místnost plná her a zábavy. Pro do-
spělé bude k dispozici individuální poradenství 
v oblasti celiakie, dodržování bezlepkové diety, 
jednání s úřady, ve školách apod. Akce je ur-
čena široké veřejnosti, vstupné je dobrovolné.

Dny proti chudobě 
17. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostra-

vě proběhne v období 11.–30. října u příležitosti 
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pro 
veřejnost bude v tomto termínu probíhat výstava 
fotografií studentů Střední umělecké školy Os-
trava s názvem „Odraz chudoby v dnešní spo-
lečnosti“ v ostravském hypermarketu Globus. 
V pondělí 17. října od 8 hodin zveme na ekume-
nické setkání do Domova Přístav, ul. Holvekova 
38, Ostrava-Kunčice a 18. října od 17 hodin na 
setkání u společného ohně v Charitním domě sv. 
Benedikta Labre, Lidická 773/54, Ostrava-Vít-
kovice. Dny proti chudobě pořádá Charita Ostra-
va, Armáda spásy s finanční podporou statutár-
ního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Strážníci instalují seniorům kukátka 
a bezpečnostní řetízky

Senioři patří mezi oběti podvodníků a zlo-
dějů, kteří se dobývají přímo do bytů. Pocit 
bezpečí seniorům zvyšují bezpečnostní prv-
ky. Proto jim strážníci i letos nabízí nainsta-
lování panoramatického kukátka a řetízku na 
dveře od bytu. Instalace těchto bezpečnost-
ních prvků na žádost seniorům starším 65 
let je zcela zdarma. O možnost instalace 
bezpečnostních prvků lze zažádat písemnou 
formou prostřednictvím svého strážníka-

-okrskáře nebo na sociálním odboru v místě 
bydliště.

Při instalaci strážník se seniorem prodisku-
tuje zásady bezpečného chování doma i ven-
ku. Strážník také upozorní na možná rizika 
spojená s návštěvami cizích osob v domově.

Bližší informace naleznete na  
www.mpostrava.cz nebo na tel. č. 720 735 125.

Projekt je hrazen z prostředků  
statutárního města Ostravy. 


