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Reflexní vesty putovaly do mateřských školek

Předávání reflexních vest na MŠ Hornická. Zprava místostarostka Petra Bernfeldová, místostarosta Dalibor Mouka, 
náměstek primátora Aleš Boháč, učitelky mateřské školy.

Dne 14. února předali místosta-
rosta Dalibor Mouka, místostarost-
ka Petra Bernfeldová a náměstek 
ostravského primátora Aleš Boháč 
dětem v MŠ Hornická sady reflex-
ních vest a terčíků STOP. 

Jedna sada obsahuje třicet kusů dět-
ských reflexních vest, tři univerzální 
vesty pro učitelky a tři zastavovací ter-
číky STOP. Každá mateřská škola na-
šeho obvodu dostala sadu s tímto re-
flexním vybavením. „Děti budou moci 

využívat reflexní vesty při svých pro-
cházkách. Zajistí jim zlepšení viditelnos-
ti v rámci silničního provozu,“ uvedl pří-
nos této výbavy místostarosta Dalibor 
Mouka.

Třiatřicet těchto sad s reflexním vyba-
vením získal náš městský obvod v rám-
ci kampaně Ministerstva dopravy ČR – 
oddělení BESIP s názvem Jsme vidět. 
„Reflexní vesty budou využity v přímé 
práci s dětmi v oblasti dopravní výchovy 
a při pobytu dětí mimo budovu školy. 

Jedná se například o návštěvy kultur-
ních a sportovních akcí, kdy se přepra-
vují hromadnou dopravou a přecházejí 
přes přechody. Děti jsou ve vestách dob-
ře viditelné, vesty slouží k prevenci dět-
ských úrazů v dopravě,“ doplnila Jarmila 
Bystroňová, ředitelka MŠ Hornická. 

Letos se na MŠ Hornická chystá za-
teplení fasády, výměna oken, zateplení 
střechy včetně dodání nové krytiny 
a také rekonstrukce zahrady a doprav-
ního hřiště. (peb)

Číslo měsíce
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dostaly mateřské školy v našem 
obvodu. Podrobnosti na str. 3.

Vítězkou soutěže Miss Sestra 2010 se 
stala Aneta Rusinová z Městské ne-
mocnice Ostrava. Sympatická blondýn-
ka pracuje na pozici perioperační sest-
ry (instrumentářky) na oddělení 
Chirurgie a úrazové chirurgie. V praxi 
to znamená, že asistuje u všech chirur-
gických, traumatologických a cévních 
výkonů a jejím úkolem je podávání ná-
strojů operatérovi a asistujícímu lékaři.

Co nového vám vítězství v soutěži 
Miss sestra o sobě prozradilo? 

Jestli myslíte například skrytý talent 
pro vystupování na molu, tak to vás mu-
sím zklamat, já spíše v sobě našla další 
možný vznik stresu, který se u mě ještě 
neobjevil. (smích) Velký přínos však vi-
dím v tom, že jsem si vyzkoušela, jak je 
důležité umět na veřejnosti vystupovat 
a především jednat s lidmi. Poznala jsem 
úplně nový pocit, který se nezapomíná. 
Zůstávají mi krásné vzpomínky.

V Městské nemocnici Ostrava pra-
cujete tři roky. Změnil se za tu dobu 

váš názor na zdravotnictví? Patříte 
k těm, kteří se do práce těší? 

Mohu s klidným svědomím říci, že 
opravdu patřím mezi lidi, kteří se do práce 
těší. Nedovedu si nyní představit, že bych 

pracovala na jiném místě. Jsem s prací 
sžitá, baví mě a ráda v ní zůstanu nadále. 
Určitě jsem na zdravotnictví názor nezmě-
nila. Uvědomovala jsem si, do čeho jdu. 
Věděla jsem, že v praxi zažiji náročné i ra-
dostné okamžiky. Kdybych si měla znovu 
vybrat místo, kde bych chtěla pracovat, 
rozhodla bych se stejně a neměnila bych.

Na Ostravské univerzitě studujete 
magisterský obor ošetřovatelství 
a management řízení ve zdravotnictví 
a na Národním centru ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů 
v Brně zase specializaci v oboru peri-
operační sestra. Jaké výhody z pro-

fesního hlediska vám z toho plynou? 
Při práci na operačním sále jsem 

po dvouleté praxi dostala nabídku dodělat 
si specializaci v oboru, což je pro mne vel-
kým kvalifikačním přínosem. Magisterský 
obor na Lékařské fakultě studuji v souvis-
losti s faktem, že geriatrii (studium choro-
by v rámci procesu stárnutí) považuji 
za obor, který bude mít v budoucnu velký 
ohlas. Dokud zvládám a stačím na studia, 
není důvod zahazovat šanci zvyšovat si 
kvalifikaci. Ve zdravotnictví se učíme 
všichni celý život, abychom mohli držet 
krok s rozvojem medicíny.

Proč si myslíte, že v příštích letech 
bude velký zájem o geriatrii? 

Populace ve vyspělých zemích stárne, 
což platí i pro Českou republiku. Diskutuje 
se o tom často na odborných setkáních. 
Podle mne je tedy potřeba začít nejen 
mluvit, ale i jednat. Proto se mi zdá více 
než logické se tímto oborem zabývat. 

Jako své hobby uvádíte turistiku. 
Jaká místa ráda navštěvujete?

V Ostravě je spousta krásných míst, 
která se dají obdivovat. Myslím si, že zda-
leka ne všichni Ostravané si uvědomují, 
kolik práce se v posledních letech uděla-
lo pro turistickou atraktivitu města (nejen 
pro návštěvníky, ale i pro aktivní odpoči-
nek občanů). Nejraději mám ale výšlapy 
v Beskydech, kde si na čerstvém vzdu-
chu protáhnu tělo a vyčistím mysl.

A pokud bychom měli zůstat přímo 
v centru města?

Jako občan oceňuji veškeré snahy rad-
nice o zachování funkčního centra města 
v Ostravě. Těší mě, že se na centrálním 
náměstí konají všelijaké kulturní produkce 
a sportovní aktivity, jako např. koncerty, tr-
hy nebo třeba zimní bruslení. Líbí se mi, 
že k návštěvě lákají nejen divadla, ale ta-
ké Ostravské muzeum nebo Dům umění 
s atraktivními expozicemi, kluby a Minikino 
Kavárna s alternativním programem, k to-
mu funkční Výstaviště Černá louka. Už se 
těším, až zase Ostrava vykvete a pořádně 
se zazelená. Mám ji moc ráda.  (peb)

Žijí mezi námi

Miss sestra: Ve zdravotnictví se všichni vzděláváme celý život

Vážení spoluobčané,
v dnešním sloupku bych se chtěl 

zmínit o problému, který aktuálně 
ve své nové funkci řeším a tím je 
pořádek a nepořádek na veřejných 
prostranstvích.

Na internetové stránky Moravské 
Ostravy a Přívozu do sekce Čistota 
a pořádek přichází dlouhodobě 
stížnosti občanů poukazujících 
na nepořádek v určitých oblastech 
našeho obvodu.

Sám vnímám současné 
Technické služby MOaP a veřej-
nou službu, jenž v rámci této pří-
spěvkové organizace odvádí sluš-
nou práci, velmi pozitivně a tyto vý-
tky spoluobčanů podložené fotodo-
kumentacemi jim zbytečně kazí re-
putaci. Přímo zarážející je podnět 
spoluobčana ze sídliště Fifejdy, 
který zaslal fotografie dlouhodobé-
ho nepořádku zaznamenaného 
těsně po průchodu pracovníků ve-
řejné služby. Tady se musím, i když 
to zní nelogicky, této služby zastat.

Pro objasnění. Jádro problému 
je potřeba hledat někde v minulos-
ti, kdy minulá vedení, dle mého ná-
zoru, minimálně nekoncepčně vy-
bralo dvě dodavatelské firmy stara-
jící se v určených oblastech o ze-
leň, zatímco ostatní plochy tj. chod-
níky a komunikace obstarávají 
Technické služby. Tady vzniká pa-

r a d o x n í 
stav, kdy 
TS MOaP 
čistí chod-
ník, ale je-
jich pra-
covník ne-
zvedne sá-
ček, proto-
že leží 
od něj sice 
jen metr, ale je na trávníku, za je-
hož údržbu obvod měsíčně platí 
statisíce dodavatelské firmě. 
Doslova ze židle mě zvedla infor-
mace, že Technické služby byly 
úkolovány příslušným odborem ob-
vodu a některé havarijní situace ře-
šily za dodavatele, neplnícího si 
své povinnosti. Překvapující pro 
mě bylo, že vůči takovému dodava-
teli nebyla uplatňována jakákoliv 
sankce vyplývající ze smluv.

Chci vás ubezpečit, že se zde da-
jí očekávat změny. Okamžité v na-
hlížení na plnění a dodržování 
smluvních závazků a postupné spo-
čívající ve sjednocení řízení a koor-
dinaci jednotlivých prací. V úzké 
spolupráci s novým ředitelem TS 
MOaP na problematice intenzivně 
pracuji s tím, že výsledkem musí 
být čistý obvod a spokojený občan.

 Dalibor Mouka 
 místostarosta

Slovo má…

Od 7. do 25. března navštíví kaž-
dou domácnost v ČR sčítací komi-
saři a předají jí dotazníky pro 
všechny osoby, které tam žijí (včet-
ně podnájemníků, kteří budou 
v době rozhodného okamžiku v do-
mácnosti třeba jen přechodně).

Každý občan dostane zelený sčíta-
cí list osoby. Majitelé a uživatelé bytů 
dostanou navíc žlutý bytový list 
a majitelé či správci domů ještě oran-
žový domovní list. Půlnoc z 25. na 26. 

března je tzv. rozhodným okamžikem 
sčítání. 

Od 26. března je možné začít ode-
vzdávat vyplněné sčítací formuláře. 
Existují tři základní cesty: a) On-line 
vyplnění a odeslání na internetu 
(www.scitani.cz), b) Předání sčítacímu 
komisaři, c) Odeslání poštou v obálce 
nebo odevzdání na kterékoliv poště.

Pro cizince a národnostní menšiny 
budou připraveny vysvětlivky v osmi 
jazycích. Ať už občan zvolí kteroukoliv 
cestu, je nutné odeslat či odevzdat for-
muláře do 14. dubna 2011. 

Český statistický úřad při sčítání lidu 
2011 žádným způsobem nezjišťuje vyba-
venost domácností ani jejich příjmy a vý-
daje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou 
žádné otázky na vlastnictví ledničky, auto-
mobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. 

V případě jakýchkoliv dotazů lze 
využít bezplatnou informační linku 
800 87 97 (v provozu denně od 8 
do 22 hodin, do 20. dubna), dále je 
k dispozici tel. číslo Českého sta-
tistického úřadu 274 057 777 (v pro-
vozu v úřední dny) a také informační 
e-mail info@scitani.cz. (red)

Při sčítání lidu se nezjišťují příjmy a výdaje rodin

Ztráty a nálezy? Také vrata
Agenda ztrát a nálezů při ÚMOb 

MOaP registrovala v loňském roce 
uložení 487 věcí. Nejčastěji se jedná 
o mobily, svazky klíčů, peněženky, 
platební karty, hodinky, deštníky atd. 

Z netypických věcí lze jmenovat třeba 
satelit, kočárek, dětské hračky, vrata, mi-
xér, nářadí, psací stroj, invalidní hůl atd.

Několikrát lidé donesli také peníze, 
které před nimi někdo zapomněl 
v bankomatu. Stává se, že lidé vodí 
i zvířata (nejčastěji psy). Strážníci 
městské policie je pak do dvou hodin 
od zavolání kompetentních pracovníků 
ÚMOb MOaP odvážejí do útulku. 
Do ztrát a nálezů není přijímán odpad, 
jako např. špinavé oblečení, rezavé 
nářadí, kabely apod. 

V případě, že občan ztratí věc v na-
šem městském obvodu, může se infor-
movat na odboru vnitřních věcí, v kan-
celáři 141 v budově Nové radnice. 
Seznam nalezených věcí je rovněž 
uveden na webových stránkách www.
moap.cz. Nepřihlásí-li se o nález vlast-
ník do 6 měsíců od jeho odevzdání, 
připadá věc do vlastnictví našeho 
městského obvodu.  (inf)
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se 
dovoláte přes centrum spojovacích 
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát 
599 442 165, 599 442 164.
E–mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska se nachází při vstu-
pu do levého křídla budovy Nové 
radnice. Elektronická verze je 
na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) 
– tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 
do 11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Mo rav ská 
Os   trava a Přívoz, kteří se dožíva-
jí 90 a více let v březnu: Albína 
Šmeková, Karel Daroš, Františka 
Návrátová, Marie Stratilová, 
Mária Ritnošíková, Leo Buxbaum, 
Drahomíra Marková, Jarmila 
Střílková, Hana Šrůtková, 
Jaroslav Konečný, Rudolf Pondo

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

n Občanské sdružení Senior servis 
pořádá 15. 3. v 10 hodin přednášku 
v rámci Národního týdne trénování 
paměti. Ta se uskuteční v sále Biskupství 
ostravsko-opavského, Kostelní náměstí 1. 
Přednáška je bezplatná. Určeno přede-
vším pro seniory, kteří mají zájem se svou 
pamětí něco dělat a nenechat ji zahálet.

n Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz podpořil 630 tisíci 
korunami výuku plavání žáků zá-
kladních škol, jejichž zřizovatelem 
je náš městský obvod. Dalšími 309 
tisíci korunami přispělo na tuto aktivitu 
statutární město Ostrava. Každý školní 
rok zajišťují základní školy výuku pla-
vání pro děti druhých a třetích tříd, a to 
v rozsahu nejméně 20 hodin za jeden 
školní rok. Například v loňském roce 
prošlo touto výukou více než 660 dětí.

n Klub seniorů v domě s pečovatel-
skou službou na Gajdošově ulici zve 
na prodejní výstavku svých veliko-
nočních výrobků, které si také lze za-
koupit. Akce se koná v klubovně v DPS 
Gajdošova 39, a to 26. 3. od 10 do 17 ho-
din a 27. 3. od 10 do 16 hodin.

n TJ Mittal Ostrava pořádá 5. 3. a 2. 
4. další turnaje ve stolním tenise pro 
širokou veřejnost. Hrát se bude 
ve sportovním areálu na ulici Varenská 
(herna stolního tenisu), a to ve dvou ka-
tegoriích: mládež (do 18 let včetně), do-
spělí (od 19 let výše). Podmínky účasti: 
sportovní obuv a oděv, pálka na stolní te-
nis. Prezentace končí v 8.30 hodin.

n Cílem projektového dne s názvem 
Jazykový čtyřlístek, který se na naší 
škole uskutečnil 26. 1., bylo stimulo-
vat tvořivé myšlení žáků. Na pěti stano-
vištích žáci plnili úkoly v anglickém, ně-
meckém, francouzském a ruském jazyce. 
Na programu byl anglický scrabble, Abc 
quiz, památky německy mluvících zemí 
nebo znalosti francouzské literatury. Žáci 
si vyzkoušeli psaní azbukou nebo svůj 
všeobecný přehled o zmíněných zemích. 
Žáci získali mnoho informací, které mo-
hou uplatnit také v jiných předmětech. 
 Jiřina Šputová, ZŠ Matiční

...Jiřina Kábrtová
Považuji se za ostravského patriota. 

Těší mě, že mohu žít právě zde. 
Ostrava je pro mě oporou i zázemím. 
Ačkoliv často cestuji a navštívila jsem 
řadu měst 
po celém 
světě, vždy 
se ráda vra-
cím domů. 
Cítím, že toto 
m ě s t o 
ke mně patří 
a že to není 
cizí prvek 
v mém životě. Magická atmosféra 
Ostravy nepochybně ovlivnila i to, že 1. 
března tomu bude čtyřiatřicet let, co 
jsem začala pracovat v Ostravském 
muzeu. To se v dnešní době už málo vi-
dí, aby člověk vytrval v jednom zaměst-
nání tak dlouho. 

Když každý večer jezdím z práce do-
mů, obzvlášť v zimním období, kdy už 
je brzo tma, a vyjíždím od muzea smě-
rem k Divadlu Antonína Dvořáka a po-
kračuji po ulici 28. října, tak jsem pros-
tě šťastna, že svou Ostravou jedu. Až si 
někdy říkám, zda je vůbec možné pro-
jevovat takový vřelý vztah k městu.

Také mám ráda staré fotografie. 
Ve fotoarchivu jsem objevila snímek, 
který zobrazuje stavbu frýdlantských 
mostů. Je na něm zachycena i stará 
tramvaj, které se buď říkalo, nebo jen 
já to tak mám zafixováno, „žehlička“. 
A právě tato momentka se mi často 
vrací. Asi to souvisí s tím, že kromě 
Dolu Šalomoun, dřívější podoby ná-
městí Republiky a okolí Karoliny, si 
přesně pamatuji i na ty první tramvaje. 
Jak v ní ještě seděl průvodčí, kontrolo-
val tramvajenky, cvakal lístky a já mu 
záviděla, že se tou tramvají může vozit. 
Taky jsem kdysi chtěla být průvodčí.

Ostrava má své další specifikum v li-
dech. Myslím si, že je to její velká deví-
za. Když jsem studovala v Brně, přišlo 
mi všechno hrozně moc uspěchané, 
nikdo si nikoho nevšímal. Ostraváci mi 
připadají takoví upřímnější, přátelštěj-
ší, zajímají se více o druhé. A taky 
Ostraváky mají všude docela rádi. 

Pokud mě něco mrzí, tak je to fakt, 
že Masarykovo náměstí není ještě po-
řád natolik atraktivní, aby se zde třeba 
v létě procházelo i v osm hodin večer 
běžně plno lidí. Nejenom tehdy, když 
se zde konají akce. Nějaký nápad už 
máme, snad se podaří jeho realizace.  

Co se týká Přívozu, tak ten utrpěl tím, 
že se na něj v určité době pozapomnělo 
a krásná Sitteho studie málem vzala 
za své. Naštěstí se život do této městské 
části pomalu vrací. Často navštěvuji 
Archiv města Ostravy, a jsem mile pře-
kvapena, jak je Přívoz spravený.

n

Jiřina Kábrtová (1953) vystudovala 
Přírodovědeckou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně. Od roku 1977 pra-
cuje v Ostravském muzeu, od roku 
2000 je ředitelkou.

Jak to vidí...

V Nordice další nájemce
Dalšího nájemce získala administrativní 

budova Nordica nacházející se na nároží 
ulic Českobratrská a Soukenická. Od 1. led-
na si celkem 218 m2 kancelářské plochy 
v přízemí budovy pronajala společnost 
UniCredit Leasing CZ.  (peb)

Zápisy do MŠ
Zápis do mateřských škol, zři-

zovaných statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz, se 
uskuteční ve dnech 5. dubna 2011 
od 8 do 16 hodin a 6. dubna 2011 
od 8 do 14 hodin, v místě jednot-
livých mateřských škol. Zápis 
do MŠ Dvořákova se uskuteční 
v prostorách ZŠ Nádražní 117.

Poplatky u psů chovaných v rodinných 
domech se od 1. ledna 2011 změnily

Na náměstí Republiky vyroste Tieto Tower

Vizualizace znázorňuje, jak bude vypadat prostor na náměstí Republiky s dvěma administrativními budovami a parčí-
kem (pohled od zastávky trolejbusů). Hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Vyšší budova bude měřit 50 met-
rů, což je o 40 metrů méně, než byla výška plánované stavby v roce 2008.

Po více než třech letech nečinnos-
ti se na jaře opět naplno rozběhnou 
stavební práce na náměstí Republi-
ky, na prostranství rohu ulic 28. říj-
na a Vítkovická. Společnost CTP In-
vest zde postaví architektonicky po-
zoruhodnou budovu tzv. Tieto Tower 
(Tieto věž).

Administrativní komplex budou 
tvořit dvě propojené budovy s devíti 
a se čtrnácti patry. Nájemníci dosta-
nou k dispozici 22 591 m2 kancelář-
ských prostor (přibližně 1 678 pracov-
ních stanovišť), přičemž 15 000 m2 si 

pronajme společnost Tieto, která po-
skytuje služby v oblasti informačních 
technologií, výzkumu & vývoje a pora-
denství ve třiceti zemích z celého svě-
ta. „Přestěhujeme do tohoto komple-
xu většinu svých zaměstnanců v Os-
travě. Naším záměrem je, aby pra-
covali pod jednou střechou,“ uvedla 
Eeva-Liisa Mauno, Country Manager 
společnosti Tieto.

Jednou z výhod objektu, jehož au-
torem je Václav Hlaváček ze Studia 
Acht, bude šetrnost k životnímu pro-
středí. Konkrétně půjde např. o sníže-

nou spotřebu elektrické energie pro-
střednictvím certifikace „breeam“, kte-
rá komplexu umožní využívat co nej-
více přírodního světla. 

Dále projekt počítá s dvoupatrovými 
podzemními garážemi, kavárnami, re-
stauracemi, či vyhlídkovou galerií. Vel-
ký důraz je kladen také na zeleň (včet-
ně zahradních a vodních prvků), kte-
rá pokryje více než 5 000 m2 plochy.

Budova, jejíž náklady dosáhnou 1,2 
miliardy korun, by měla být uvedena 
do provozu ve druhé polovině roku 
2012.  (peb)

Sběr, svoz a využití 
odpadu ze zeleně

Společnost OZO Ostrava nabízí ob-
čanům našeho obvodu novou službu, 
a to sběr odpadu ze zeleně. Zájemcům 
by byla poskytnuta speciální nádoba 
– komposter (hnědá plastová popelni-
ce, u dna prostor pro odsazování vo-
dy, v bocích odvětrávací otvory proti 
zahnívání, pojezdová kolečka), kterou 
by společnost obsluhovala v intervalu 
1 x za 14 dnů v období vegetační ak-
tivity (duben – listopad). 

Cena služby (vč. DPH) je pro občany 
kalkulována pro nádobu s objemem: 
120 litrů - 60,- Kč/měsíc, tj. 480,- Kč/rok, 
resp. 8 měsíců; 240 litrů - 80,- Kč/měsíc, 
tj. 640,- Kč/rok.

Služba bude zahájena od 4. 4., 
přičemž zájemci o ni se mohou 
od 14. do 25. 3. dostavit k uzavření 
smlouvy do provozovny na ulici 
Slovenská 1/1083 v Přívoze. Bližší 
informace lze získat na telefonním 
čísle 596 101 136. 

Služba je nabízena vlastníkům za-
hrady nebo zatravněného pozemku 
jako nadstandardní doplněk k sou-
časnému systému bezplatné mož-
nosti uložení odpadu posečené trávy, 
shrabaného listí, eventuálně spada-
ného ovoce do sběrného dvora, která 
je i nadále zachována.  (inf)

Dnem 1. 1. 2011 nabyla účinnos-
ti Obecně závazná vyhláška statu-
tárního města Ostravy č. 12/2010, 
o místním poplatku ze psů, ve kte-
ré došlo pro náš městský obvod 
ke změně roční sazby místního po-
platku u psů chovaných v rodin-
ném domě, a to z původních 180 Kč 
na 200 Kč u prvního psa a z původ-
ních 2 250 Kč na 300 Kč u druhého 
a každého dalšího psa. 
Ostatní roční sazby zůstávají nezmě-
něny. To znamená: 
a) za psa chovaného v bytovém domě 
1 500 Kč,
b) za psa, který je využíván k podnika-
telské činnosti 1 500 Kč, 

c) za druhého a každého dalšího psa 
2 250 Kč u psů uvedených pod písme-
ny a), b), 
d) za psa, jehož držitelem je poživa-
tel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmů, ane-
bo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, 
v tomto případě se platí za druhého 
a dalšího psa 300 Kč.
Splatnost poplatku zůstává nadá-
le nejpozději do 31. března. Evido-
vaní držitelé psů, kterých je v našem 
obvodu přibližně 2 550, obdrží na pře-
lomu měsíce února a března poštovní 
poukázku k úhradě místního poplatku 
na rok 2011. (inf) 

Granty pro neziskovky
Neziskové organizace jako jsou ob-

čanská sdružení, nadace, církevní za-
řízení aj. mohou  žádat o finanční pod-
poru svých projektů formou grantů, 
které ve spolupráci s Nadací VIA vyhla-
šuje ČSOB a Poštovní  spořitelna. 
Letos se ve dvou grantových kolech 
rozdělí na 3 miliony korun, přičemž 
na tzv. malé granty půjdou 2 mil Kč 
s maximální částkou 70 000 Kč na je-
den grant. Velké granty budou uděleny 
tři po 300 tisících korunách.

Přihlášené  programy  by měly být 
zaměřeny  na péči o životní prostředí, 
obnovu a zachování místních památek 
a drobného kulturního dědictví a rozvoj 
komunitních aktivit.  Přihlášky na malé 
granty lze podat do 18. 3. 2011,  kolo 
pro velké granty bude vyhlášeno 28. 7. 

Veškeré informace a formuláře žá-
dosti o grant jsou na www.nadace-
via.cz, nebo na www.csob.cz.  (inf)

Ve středu 2. března 2011 se sejdou 
na jednání zastupitelé  městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Schůze proběhne v zasedacím sále č. 
306 ve 3. patře Nové radnice, 
Prokešovo náměstí 8, Moravská 
Ostrava. Začátek je v 9 hodin. Program 
jednání bude zveřejněn na Úřední 
desce a webových stránkách (www.
moap.cz). Jednání zastupitelstva je 
veřejné. Občané mohou jednání sle-
dovat z vyhrazených míst na balkónu.

volné 
byty

Palackého 
895/75

byt č. 1 44,46 m²
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Poštovní 345/23 byt č. 12
Poštovní 345/23 byt č. 22
Pobialova 1432/23 byt č. 12
Palackého 56/91 byt č. 3
Palackého 56/91 byt č. 8
Palackého 56/91 byt č. 12
Palackého 895/75 byt č. 6
Palackého 845/71 byt č. 3
Trocnovská 855/8 byt č. 7
Na Liškovci 1071/2 byt č. 10
Arbesova 1062/15 byt č. 12
Arbesova 1062/15 byt č. 13
Spodní 2146/34 byt č. 3
Senovážná 2110/3 byt č. 6
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Anketa našich zastupitelů
O jaké změny v našem obvodu 

budete během vašeho působení 
ve funkci zastupitele (-ky) v tomto 
volebním období usilovat? je an-
ketní otázka, ke které se postupně 
vyjádří zastupitelé našeho městské-
ho obvodu (v abecedním pořádku).

Ladislav Jodlovski (ODS) 
Jedním z největších problémů 

našeho centrálního obvodu je na-
růstající nedostatek parkovacích 
míst. Problematice statické dopra-
vy jsem se 
věnoval již 
v minulém 
v o l e b n í m 
o b d o b í 
a chci v tom 
i nadále po-
k r a č o v a t . 
Již před ča-
sem byla 
vytipována 
místa pro 
vybudování 
nových par-
kovacích ploch a v tomto volebním 
období se snad podaří alespoň 
některá z těchto parkovišť vybudo-
vat. Neméně důležité je zkvalitně-
ní a rozšíření možností elektronic-
ké komunikace mezi úřadem a ob-
čany. S tím úzce souvisí i úroveň 
počítačové gramotnosti, a proto 
doufám, že se podaří realizovat 
plán minulého vedení na vybavení 
našich základních škol multimedi-
álními učebnami v letošním roce. 
Vždyť budoucnost přece patří na-
šim dětem. Nutných změn je sa-
mozřejmě mnohem více, ale uve-
dené jsou pro mě klíčové.

Josef Kalousek (KSČM)
V nastávajícím období chci na-

vázat na to, co se v minulosti po-
dařilo nejen našemu klubu KSČM, 
ale všem, kteří pracovali přede-
vším pro spoluobčany. Problémů 
k řešení je 
d o s t . 
J e l i k o ž 
b y d l í m 
v cent-
ru obvodu 
MOaP, chci 
se osobně 
p o d í l e t 
na řešení 
s y s t é m u 
parkování 
v centru 
m ě s t a . 
Když se chce, všechno jde. V uli-
cích, kde zaparkovaná auta brání 
příjezdu nemocných či invalidních 
občanů ke svému bydlišti, nemlu-
vě o příjezdu záchranné služby 
nebo hasičů. Namátkou uvádím 
ulice Čs. legií, Reální, Poštovní, 
Přívozská a další. Konkrétně 
s tímto problémem se na mě v po-
slední době obrací občané žijící 
v centru obvodu, proto nechci být 
lhostejný k problémům spoluob-
čanů. Jako člen kulturní komise 
budu usilovat o přiblížení neko-
merční kultury lidem tak, aby vy-
nakládané prostředky z veřejných 
financí byly efektivně využity pro 
široké spektrum občanů našeho 
obvodu.

Stanislava Kaniová (TOP 09) 
Centrum města je sice výkladní 

skříní celé 
O s t r a v y , 
ale jako za-
s tup i te lka 
chci pomá-
hat řešit 
hlavně pro-
blémy spo-
jené s živo-
tem obča-
nů našeho 
o b v o d u . 
Budu pro-
sazovat zři-

zování a rekonstrukce dětských 
hřišť a free time parků (parky, kte-
ré nabízejí zázemí pro streetové 
a adrenalinové sporty), usilovat 
o rozšíření sítě cyklostezek. Chci 
čistý a udržovaný park i ulice bez 
odpadků a psích výkalů a s funkč-
ním mobiliářem. Ke kvalitnímu ži-
votu v centru města podle mne 
patří také možnost koupit si kvalit-
ní potraviny, a to nejen v super-
marketu. Myslím, že právě proto 
by se v Ostravě měly konat far-
mářské trhy. Příležitost nakupovat 
potraviny, o nichž přesně vím, od-
kud pocházejí, zde rozhodně chy-
bí. Sama jsem se před lety roz-
hodla tady žít a vychovávat své 
děti, proto mi žádný problém v ob-
vodu není a nebude lhostejný.

Pavel Kavecký (ČSSD)
Vážení a milí spoluobčané, 

chtěl bych vás co nejsrdečněji 
pozdravit. Svůj zastupitelský 
mandát vykonávám poprvé. Rád 
bych se v jeho průběhu zaměřil 
na rozšíře-
ní volnoča-
sových ak-
tivit dětí 
a mládeže 
n a š e h o 
o b v o d u 
v oblasti 
s p o r t u 
a zájmo-
vých čin-
n o s t í . 
V i d í m 
v tom účin-
nou pre-
venci proti negativním vlivům pů-
sobících na mládež, které mo-
hou v extrémních případech kon-
čit až trestnou činností. Jako řidi-
če automobilu žijícího v tomto 
obvodu mě neuspokojuje stav 
silnic, obzvláště po zimním ob-
dobí. Budu usilovat, aby jejich 
opravy byly prováděny co nej-
rychleji a nejkvalitněji. Rovněž 
bych, na základě připomínek na-
šich seniorů, velice uvítal více la-
viček na území obvodu, obzvláš-
tě pak v místech zastávek veřej-
né dopravy. Za samozřejmost 
v obci považuji udržování čistoty 
a zvyšování bezpečnosti. 

Ivo Količ (ČSSD)
I v tomto volebním období 

mám jako dopravní inženýr zá-
měr kromě bytové problematiky 
a oblasti investic věnovat se pře-
d e v š í m 
problema-
tice do-
pravní, kdy 
za posled-
ní období 
opět došlo 
k výrazné-
mu nárůs-
tu přeprav-
ní zátěže 
nejen v na-
šem cent-
r á l n í m 
městském obvodu, ale samozřej-
mě i v celé Ostravě. Tato skuteč-
nost snad nikoho – s výjimkou 
majitelů benzínových pump a au-
toopraven – nepřivádí k optimis-
mu. Tento nárůst přepravní zátě-
že je zejména způsoben dvěma 
ukazateli, i když o tom druhém 
se zatím v laické veřejnosti mno-
ho nediskutuje. Na prvním místě 
je zvyšující se počet nově regis-
trovaných vozidel a tím druhým 
je vyústění dopravních toků 
(i do našeho centrálního měst-
ského obvodu), které nám při-
neslo dálniční napojení našeho 
města na dálniční síť republiko-
vou. Mým úkolem je snaha o na-
lezení optimálních vztahů mezi 
požadavky a možnostmi v této 
oblasti, včetně MHD.
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Mateřské školy dostaly počítače KidSmart

Zubní čekárna se proměnila v galerii

Předání dětského počítače KidSmart na MŠ Lechowiczova. Zleva místostarosta Tomáš Kuřec, vedoucí odboru školství a volno-
časových aktivit Věra Kuchařová a manažerka společnosti IBM Monika Ladmanová. Na snímku vpravo děti u nového počítače.

Všech dvanáct mateřských ško-
lek, jejichž zřizovatelem je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
získalo speciální dětský počítač 
KidSmart. Jeho součástí je nainsta-
lovaný výukový program, který pod-
poruje hravou formou počítačovou 
gramotnost předškoláků. 

Počítačové pracoviště je ergonomic-
ky přizpůsobené dětem předškolního 
věku. Sestavu tvoří barevný plastový 
domeček, ve kterém je uzavřen počítač 
i veškerá další technika, a sedátko pro 
děti. „V prvé řadě bych chtěl poděkovat 

Konkurzní řízení na ředitele/
ředitelku MŠ Šafaříkova
Rada městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz na zá-
kladě usnesení č. 277/6/11 ze dne 
17. 2. 2011 vyhlašuje konkurzní ří-
zení na funkci ředitele/ředitelky 
MŠO Šafaříkova 9, příspěvková 
organizace.

Předpokládaný termín nástupu 
do funkce je 1. září 2011, přihláš-
ku do konkurzního řízení lze po-
dat do 31. března 2011.

Bližší informace ke konkurzní-
mu řízení naleznete na interneto-
vých stránkách městského ob-
vodu www.moap.cz, příp. na tel. 
č. 599 444 303. 

Konkurzní řízení na ředitele/
ředitelku MŠ Špálova

Rada městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
na základě usnesení č. 222/5/11 
ze dne 3. 2. 2011 vyhlašuje kon-
kurzní řízení na funkci ředitele/
ředitelky MŠO Špálova 32, pří-
spěvková organizace.

Předpokládaný termín nástu-
pu do funkce je 1. září 2011, při-
hlášku do konkurzního řízení 
lze podat do 11. března 2011.

Bližší informace ke konkurz-
nímu řízení naleznete na inter-
netových stránkách městského 
obvodu www.moap.cz, příp. 
na tel. č. 599 444 303. 

statutárnímu městu Ostrava, že se v té-
to věci angažovalo. Velmi se mi zamlou-
vá skutečnost, že tato počítačová stani-
ce je dětem šita na míru, protože vůbec 
nepřipomíná klasický počítač, na který 
jsou zvyklé z domova. Myslím si, že ty-
to speciální počítače najdou široké 
uplatnění při rozvíjení vzdělávacích 
programů v jednotlivých mateřských 
školách,“ řekl místostarosta našeho ob-
vodu Tomáš Kuřec.

Programové vybavení počítačové stani-
ce pomáhá dětem rozvíjet logické myšle-
ní, představivost, tvořivost, umožňuje jim 

procvičit si základní znalosti matematiky, 
vědy i humanitních oborů a přispívá k roz-
voji jazykového vyjadřování. „Jsem nadše-
ná, že máme k dispozici takovou počítačo-
vou jednotku. Výhodou je, že komplexně 
zpracovaný program zahrnuje všechny 
oblasti předškolního vzdělávání. Také lze 
volit různě obtížná zadání, takže můžeme 
vybrat jiné úkoly pro nadané a jiné pro mé-
ně nadané děti,“ doplnila Jindřiška 
Nejedlá, ředitelka MŠ Lechowiczova. 

Dále se na projektu podílely společ-
nost IBM a Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy České republiky. (peb)

Čekárna pro pacienty Centra stoma-
tologie na Českobratrské ulici se již ne-
dávno proměnila na obrazovou galerii. 
Vystavovaly zde děti, které navštěvují 
výtvarný kroužek paní učitelky Anity 
Přibylkové při ZUŠ Edvarda Rundy.

Dne 18. 2. se v tomto centru pak ko-
nala ojedinělá akce. Rodičovské cent-
rum Chaloupka, Penguin´s Ski club  
Ostrava a lékaři z tohoto centra uspořá-
dali charitativní „dražbu“ těchto dětských 
obrázků. Výtěžek akce je určen na spor-

tovní lyžařské aktivity dětí z Dětského 
domova na Vizině a novou kuchyňku 
Rodičovského centra Chaloupka. Díky 
štědrosti rodičů i účastníků akce se po-
dařilo vybrat více než 21.000,- Kč. Akce 
spojila spoustu dobrých lidí a organiza-
cí, kteří jsou ochotni věnovat nejen vol-
ný čas pro dobrou věc.

Aby nezůstala čekárna prázdná, na-
malovaly děti další obrázky, které teď 
v „galerii“ našly své nové místo. 

 Klára Merová, RC Chaloupka

Na ZŠ Ostrčilova byla dokončena roz-
sáhlá investiční akce, jejímž cílem bylo vy-
budovat prostornější spojovací část mezi 
stávající tělocvičnou a budovou základní 
školy. V přístavbě, jejíž aktuální rozměry 
jsou 28,9 metrů (délka), 16 metrů (šířka), 
6,8 metrů (výška), se v současné době 
nacházejí učebny, sklady a zázemí pro vý-
uku tělesné výchovy (sprchy, nářaďovny, 
sociální zařízení).  Kapacitní prostory ško-
ly byly navýšeny celkem o šest učeben 
v prvním patře a o dvě malé v přízemí.

Investiční akce, jejíž náklady činily při-
bližně 27,4 milionu korun, začala v čer-
venci 2010.  (peb)
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V Moravské Ostravě vznikla v ro-
ce 1896 významná stavitelská firma 
Mainx & Popp, která se velkou mě-
rou podílela na vytváření moderní 
tváře města.

Ferdinand Mainx se narodil 
v Šenově u Nového Jičína v roce 
1860 a zemřel v roce 1942. Druhý 
společník Leopold Popp se narodil 
v Novém Jičíně o šestnáct let pozdě-
ji, v roce 1945 zmizel a byl od té do-
by považován za nezvěstného

Byty pro dělníky
Firma Mainx & Popp už v počátku 

své existence řešila především pro-
blém dělnického bydlení, přičemž 
kladla velký důraz na lepší sociální 
a hygienické podmínky. Jejich sty-
lotvorným prvkem bylo zavedení pa-
vlačí, z nichž se vstupovalo do jednot-
livých samostatných bytů. Tím se 
údajně zamezilo častým svárům mezi 
sousedy. Takto typizovaný dělnický 
dům byl jako vzor kopírován, protože 
jeho přednosti byly zřejmé. Mainx 
s Poppem navrhli podobné kolonie na-
příklad v Přívoze.

Jak firma Mainx & Popp utvářela podobu Moravské Ostravy

Mercure hotel laděný do kubismu 

MP Ostrava provádí zvýšený dohled u některých ZŠ

Strážníci kontrolují okolí prodejen Albert

Senior linka MP již rok v provozu

Nová sociální rizika
Ve středu 9. února se v hotelu 

Imperial uskutečnil odborný seminář 
na téma „Nová sociální rizika a jejich 
dopad na sociální služby“.

Pojem „nová sociální rizika“ se začal 
objevovat v osmdesátých letech 20. sto-
letí a podle jednoho z účastníků seminá-
ře Jana Kellera, uznávaného odborníka 
z Fakulty sociálních studií Ostravské uni-
verzity souvisí s tím, že tři základní opo-
ry sociálního zabezpečení, tj. trh práce, 
rodina a sociální stát začínají jako pojist-
ky selhávat. Profesor Keller předpokládá, 
že nová sociální rizika se budou šířit 
v naší společnosti natolik výrazně, že za-
sáhnou nejen jako dosud nižší vrstvy 
obyvatel, ale také část vrstvy střední. 
Projeví se to mj. tím, že přístup těchto li-
dí k sociálním službám bude omezen 
v důsledku nízkých příjmů, a to jak pří-
jmů z výdělečné činnosti, tak příjmů ze 
sociálních dávek. To vše se odráží také 
v oblasti bydlení, což může vést k růstu 
bezdomovectví.

Uvedená slova neznějí nijak povzbudi-
vě, proto je třeba zajímat se také o mož-
nost řešení těchto rizik, nebo alespoň 
zmírnění jejich dopadů. Je nesporné, že 
významnou roli sehrávají samosprávy 
obcí jako poskytovatelé sociálních slu-
žeb pro své občany.

Z analýzy činnosti odboru sociálních 
věcí našeho úřadu za léta 2007 až 2010 
vyplynulo několik zajímavých skutečností. 
Např. v oblasti sociálních dávek došlo v r. 
2007 v důsledku nové zákonné úpravy 
k výraznému poklesu počtu klientů, v r. 
2009 a 2010 však již znovu počet klientů 
roste, což svědčí o tom, že i přes zpřísně-
ní podmínek pro uznání stavu hmotné 
nouze se do této situace dostává stále ví-
ce lidí. Důvodem je na jedné straně neo-
chota některých skupin občanů pracovat, 
na straně druhé však nedostatečná na-
bídka kvalifikované dobře placené práce. 
Stále častěji se také setkáváme s jednot-
livci i rodinami, které jsou ze svých bytů 
vystěhováváni z důvodu neschopnosti 
platit nájemné a proto, že vzhledem k ne-
existenci tzv. sociálních bytů nejsou 
schopni svůj byt vyměnit za menší.

Obdobná je situace u seniorů, kteří 
jsou vzhledem ke svému věku a zdravot-
nímu stavu odkázáni na pomoc, kterou 
jim poskytujeme prostřednictvím sociál-
ních služeb. Zvyšující se náklady na ži-
vobytí a bydlení vedly mnoho seniorů 
k tomu, že příspěvek na péči, který jim 
stát vyplácí k zabezpečení sociálních 
služeb, používají jako tzv. přilepšení 
k důchodu, sociální služby si objednáva-
jí v menší míře, než by potřebovali a je-
jich sociální situace se tudíž zhoršuje. 
Mnozí řeší potřebu levnějšího bydlení 
žádostí o byt v domě s pečovatelskou 
službou, ačkoli tuto službu zatím nepo-
třebují. Z pohledu seniorů je toto řešení 
legitimní za situace již zmíněné neexis-
tence sociálních bytů.

Je zřejmé, že řešení sociálních rizik 
není jednoduchá záležitost a v situaci, 
kdy dosavadní pojistky sociálního zabez-
pečení zmíněné v úvodu tohoto článku 
se dle profesora Kellera naopak samy 
stávají zdrojem nových nejistot, se také 
samospráva dostává do nezáviděníhod-
né situace. Nabízí se zamyšlení nad vy-
užitím dosud nezprivatizovaných byto-
vých domů a rozšíření modelu třístupňo-
vého bydlení s doprovodným sociálním 
programem ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi. Náš městský obvod má 
s touto formou bydlení několikaleté dob-
ré zkušenosti a její rozšíření by mohlo 
být jedním z kroků, jak alespoň částečně 
čelit nepříznivým dopadům sociálních ri-
zik v blízké budoucnosti.

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

Průčelí domu na nároží ulic Žerotínova a Nádražní, kde měla firma Mainx & Popp sídlo.

Secesní tzv. Eisnerova vila na Milíčově ulici 
v Mor. Ostravě byla postavena v roce 1902.

Půvab rostlinné secese
Tyto zakázky přinesly firmě znač-

né finanční příjmy, takže se mohla 
pustit i do projektování a stavění 
domů na vyšší architektonické 
úrovni a vnášet do této oblasti mo-
derní novodobé trendy. Její výji-
mečnost se ukázala především 
v secesním projevu. Do tohoto 
okruhu patří zvláště dvě nejpůvab-
nější stavby Moravské Ostravy té 
doby. 

Jde především o takzvanou 
Eisnerovu vilu na Milíčově ulici. 
Byla postavena v roce 1902 a její 
bohatě zdobená fasáda je tvořena 
jedinečnými prvky rostlinné secese, 
přičemž jednotlivá průčelí jsou po-
jata každé jinak. Okna, arkýře, štíty 
a ornamenty jsou skloubeny v do-
konalou jednotu.

Geometrická elegance
V podobném duchu byl předsta-

ven dům na nároží ulic Žerotínova 
a Nádražní. Zde měla firma Mainx 
& Popp své podnikové sídlo. Také 
tady je fasáda přeplněna rostlinný-
mi motivy. 

Na obou průčelích jsou secesní 
balkony zdobené kovovými doplňky 
v množství, které jinde v Ostravě ne-
ní. V rovině druhého patra jsou květi-
ny se smaltovanými terčíky. Původně 
byla skla oken a dveří balkonů barev-
ná, což dalo jistě vyniknout propraco-
vané zdobnosti. 

Mainx s Poppem začali postupně 
kombinovat rostlinný dekor s geo-
metrickou secesí. Zúčastnili se také 
dostavby Hlavního náměstí (dnes 
Masarykovo), kde na radniční stra-
ně postavili dům (č. 3). Na náměstí 
Františka Josefa (dnes Jiráskovo) 
zase například navrhli a vybudovali 
celý blok domů na severovýchodní 
straně naproti Solné ulice. Jejich 
domy jsou také v ulicích Poštovní, 
Na Hradbách, Husova, Střelniční, 
Kostelní nebo Nádražní.  (na)

Děti navštěvující základní školu na ul. 
Ibsenově při přecházení frekventované uli-
ce Mariánskohorská nerespektují světelnou 
signalizaci a hrozí tak zvýšené riziko střetu 
s projíždějícími vozidly. Objevují se zde rov-
něž případy užívání návykových látek dět-
mi. V té souvislosti zorganizovala skupina 
prevence Městské policie Ostrava cyklus 
speciálně zaměřených besed pro žáky.

U základní školy na ulici Nádražní dochá-

V návaznosti na poznatky z výkonu 
služby a podněty občanů věnují 
strážníci Městské policie Ostrava 
zvýšenou pozornost okolí prodejen 
Albert na ul. 30. dubna v Moravské 
Ostravě a ul. Nádražní v Přívoze. 

V závěru loňského roku zde došlo 
k několika případům napadení přede-
vším starších občanů, kteří předtím na-
kupovali v některé z uvedených prodejen. 
Z preventivního hlediska je zde realizová-

Pohled na nově rekonstruovaný objekt hotelu Mercure - dříve Dům odbo-
rových služeb a před II. světovou válkou Bratrská revírní pokladna. 
Na Českobratrské ulici s ním sousedí evangelický, tzv. červený kostel.

V současné době se v Moravské 
Ostravě a Přívozu nachází třináct hote-
lů, z toho tři čtyřhvězdičkové 
(MaMaison Imperial Hotel, Ruby Blue 
a Park Inn). Od března k nim přibude 
nový čtyřhvězdičkový hotel Mercure 
Ostrava Center na Českobratrské ulici. 

Hotel nabídne 139 pokojů (273 lůžek) 
ve čtyřech kategoriích (Standard room, 
Superior room, Junior Suite, Apartmán). 
Návštěvníci budou moci rovněž využí-
vat Welness centrum (fitness, parní ko-
mora/lázeň, odpočinková místnost) 
a čtyřicet parkovacích míst ve vnitroblo-
ku objektu. „Hotel je umístěn v historic-
ké budově, ve které zůstaly zachovány 

Před rokem zahájila Městská poli-
cie Ostrava instalaci prvních nouzo-
vých tlačítek v bytech seniorů a zdra-
votně či tělesně handicapovaných 
osob v rámci projektu Senior linka. 

Celkem bylo prozatím instalováno 173 
zařízení, z tohoto počtu je aktuálně 54 
zapojeno u občanů městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Navíc dal-

některé dobové prvky, jako třeba sochy, 
kazetový strop, hodiny, mřížové zábrad-
lí nebo kašírované krby. Vše je sjedno-
ceno do kubismu,“ informuje o specifi-
kách objektu marketingová manažerka 
hotelu Ivana Bubníková, a dodává: 
„Pokud jde o původní podlahovou mo-
zaiku ve vstupní hale a sochy v historic-
kém sále, tak ty  vytvořil v roce 1925 
Augustin Handzel.“

Rekonstrukce probíhala pod dohle-
dem památkářů. Stavební práce byly ko-
ordinovány tak, aby nedošlo k narušení 
historického rázu budovy (původní kast-
líková okna zůstala zachována, ale záro-
veň se podařilo prostor odhlučnit).  (peb)

Starosta našeho obvodu Jiří 
Havlíček a místostarosta Tomáš 
Kuřec navštívili 16. 2. benefiční kon-
cert Sešli se, aby pomohli… 
na podporu rekonstrukce nízkopra-
hového denního centra pro lidi bez 
přístřeší v Charitním domě sv. 
Benedikta Labre. Samotnému kon-
certu na Výstavišti Černá louka, je-
hož součástí byla vystoupení kape-
ly Buty a zpěvačky Věry Špinarové, 
předcházela Děkovná mše svatá 
za Charitu Ostrava. Tu v kostele sv. 
Václava sloužil ostravsko-opavský 
biskup František Lobkowicz. 

zí k fyzickému napadání mezi žáky, kterému 
se strážníci snaží preventivním působením 
zabránit. K napadání mezi žáky dochází ta-
ké u základní školy na ulici Gebauerova. 
V době ranních příchodů do škol a odpoled-
ních odchodů po ukončení výuky provádí 
v okolí škol výkon služby zejména místně 
odpovědní strážníci-okrskáři, kteří také spo-
lupracují s vedením jednotlivých škol a soci-
álními pracovníky.  (red)

no bezpečnostní opatření i v letošním ro-
ce. V lokalitách jsou prováděny četnější 
kontroly, v okolí prodejen jak místně od-
povědní strážníci-okrskáři, tak strážníci-
hlídkaři věnují zvýšenou pozornost ze-
jména starším lidem, kteří se poměrně 
často stávají oběťmi trestné činnosti. 

Dle získaných poznatků byla jako nejri-
zikovější vyhodnocena doba od 15 do 20 
hodin, nicméně strážníci se v okolí prode-
jen pohybují od časných ranních hodin.

Poškození byli vytipováváni přes skle-
něné výlohy, kdy pachatelé vypozorova-
li, jaký finanční obnos u sebe dotyčná 
osoba měla, zda platila za nákup hoto-
vě nebo platební kartou, kam uschova-
la peněženku a poté ji mohli sledovat 
cestou domů.   (inf) 

ších 21 zájemců z našeho obvodu čeká 
v současné době na volné zařízení.

V průběhu roku fungování Senior lin-
ky strážníci vyjížděli 159krát (63 výjez-
dů připadá na městský obvod MOaP) 
k bytům, v nichž došlo k aktivaci nouzo-
vého tlačítka. Z toho ve 29 případech se 
jednalo o zdravotní komplikace, které 
dotyčného ohrožovaly na zdraví či živo-
tě a ve 13 případech se jednalo o pode-
zření na podvodníky, kteří se podloudně 
snažili dostat do bytu.  (inf) 

Ostrava plave!!!
Speciální akci Ostrava plave!!! nachysta-
la na jarní prázdniny společnost SARE-
ZA. Od 7. do 13. 3. mohou děti do deseti let 
zdarma navštívit Vodní svět na Sokolské uli-
ci, a na všechny příchozí čeká bohatý spor-
tovní program.
„Chceme nabídnout rodinám s dětmi zába-
vu a sportovní vyžití. Všichni nemají mož-
nost odjet mimo město, takže jsme pro ně 
připravili hry a soutěže o skvělé ceny,“ pro-
zrazuje marketingová manažerka společ-
nosti SAREZA Petra Gavendová.


