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Vážení spoluobčané,
už dnes, v před-

stihu, chci říci pár 
slov k letošnímu 
ročníku festivalu 
Colours of Ostrava, 
konanému od 14. 
do 17. 7., a hlavně 
k jeho projektu 
Festival v ulicích (15.–17. 7.), kterým se 
rozšiřuje do centra obvodu.

Samotný festival probíhající na Černé 
louce a v prostorách Slezskoostravského 
hradu určitě vnímám jako významnou 
kulturní událost přesahující hranice na-
šeho města. Rozšíření produkce vyjed-
nané v minulosti o nezpoplatněný pro-
gram v ulicích zahrnující mj. umístění 
dvou pódií na Jiráskově a Masarykově 
náměstí ve mně však vyvolává smíšené 
pocity. Na jednu stranu velmi pozitivně 
vnímám snahu o oživení centra dopro-
vodnými akcemi, do kterých jsou zapo-
jeny například umělecké školy a aktivně 
i naše Centrum kultury a vzdělávání. 
Na druhou stranu však stejnou měrou 
musím hájit zájmy obyvatel, kteří 
v dotčené lokalitě bydlí. 

Konkrétní a konečná podoba projek-
tu mi byla představena teprve před pár 
týdny, bohužel již v době, kdy je rozpra-
covanost akce v konečné fázi. Okamžitě 
bylo iniciováno jednání s pořadateli fes-
tivalu, na němž byly prezentovány po-
žadavky na přemístění pódia z Jiráskova 
náměstí, časového omezení stánkového 
prodeje alkoholických nápojů a před-
časnějšího ukončení nedělního progra-
mu. První z naších požadavků se prav-
děpodobně podaří naplnit přemístěním 
pódia z Jiráskova náměstí na parkoviště 
u Pivovarské ulice, o zbylých vedeme 
s pořadateli další jednání. 

Věřím, že se díky vzájemné dobré ko-
munikaci a vstřícnosti podaří celou akci 
realizovat tak, aby byla opravdovým pří-
nosem nejen pro návštěvníky z celé re-
publiky a zahraničí, ale také pro nás 
obyvatele centrální části našeho obvodu.

 Dalibor Mouka, místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Dagmar Saktorová: Ve městě má jít o štěstí lidí…
Mensa ČR je sdružení nadprůměrně 

inteligentních lidí. Členové její místní 
(ostravské) skupiny se jednou za měsíc 
scházejí v Čajovně u Sýkorova mostu 
(28. října). Od října 2010 patří do této 
organizace také Dagmar Saktorová, 
která je už dlouhé roky spjata s naším 
obvodem.

Kdy jste začala zjišťovat, že by 
vaše IQ mohlo být vyšší než IQ vrs-
tevníků, známých, kolegů? 

Jako dítě jsem o IQ nepřemýšlela, 
ale je pravda, že jsem patřila vždy mezi 
dobré žáky a studenty. S žádným před-
mětem kromě tělocviku jsem nemě-
la problém, ale na rozdíl od známých 
herců a bavičů jsem vždycky měla ráda 
matematiku a už od ZŠ se účastnila 
matematických olympiád. Jsem ráda, 
že školní tělocvik ve mně nezabil ra-
dost z pohybu. Dnes sportuji celkem 

dost, jezdím na lyžích, hodně na kole, 
chodím na pěší výlety do hor, ráda pla-
vu, chodím 2x týdně cvičit. 

Je možné upřesnit, v jaké oblas-
ti se vaše vyšší inteligence projevuje 
nejvíce (humanitní směry, technické 
obory, jazyky atd.)?

Typ inteligence, který je testován 
v Mense, je zaměřen na logické myš-
lení, které se asi uplatní spíše v tech-
nických oborech, v řešení nečekaných 
situací atd. Ale někdy pomůže logic-
ké myšlení i při konverzaci v cizím ja-
zyce, když neznáte to pravé slovíčko, 
řeknete to jinak. 

Stalo se vám někdy, že by vám 
vaše vysoké IQ bylo na škodu? 

Na škodu asi ne, ale setkala jsem se 
s tím, že můj přímý nadřízený se obá-
val, abych ho „nepřerostla“. Tohle mís-
to jsem brzy opustila.

V čem byste se ještě chtěla zlepšit? 
Chtěla bych se zlepšit v angličtině 

a němčině, ráda bych uměla i italsky 
nebo francouzsky, ale to už se mi asi 

do hlavy nevejde. Taky bych se chtěla 
naučit skákat po hlavě do vody.

Napadá vás něco, co by se mohlo 
v našem obvodu zdokonalit?

Myslím, že by se město, nejen 
MOaP, mělo zlepšit ve vztahu k chod-

cům a cyklistům v duchu toho, co hlá-
sá dánský architekt Jan Gehl: „Ve měs-
tě má jít o štěstí lidí, ne aut.“ Při kaž-
dé samosprávě je výbor nebo komise, 
která se stará o to, aby se autům jezdilo 
dobře a plynule, aby měla kde parko-
vat, ale výbor nebo komise pro chodce 
a cyklisty nejsou. 

Můžete tento svůj postřeh kon-
kretizovat?

Konkrétně mi vadí umístění a malý 
počet přechodů pro chodce, špatná 
přestupní místa veřejné dopravy, a to 
jak kvalitou a čistotou, tak řešením – 
zkuste např. s nohou v sádře a o ber-
lích přestupovat na náměstí Republi-
ky z tramvaje na trolejbus nebo auto-
bus. Také mi vadí, že cyklostezky přes 
město nejsou dostatečně provázané 
a trasy jsou místy vedeny po frekven-
tovaných komunikacích, i když tohle 
se hodně zlepšilo. Pěší zóna v centru 
by mohla být průjezdná i pro cyklis-
ty, jako je tomu v jiných evropských 
městech.  (peb) 

Dne 29. 4. navštívil starostu našeho 
obvodu Jiřího Havlíčka válečný vete-
rán, brigádní generál, Zdeněk Škarvada. 
Stalo se tak u příležitosti pátého ročníku 
společenské akce Vzdušné síly Ostravě, 
nad kterou převzal Jiří Havlíček záštitu. 

Přátelského setkání se dále zú-
častnili velitel vzdušných sil AČR 

Rada městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz dne 21. dubna 
2011 rozhodla o nových zásadách, 
které upravují podmínky pro prona-
jímání bytů ve vlastnictví statutární-
ho města Ostravy, svěřených měst-
skému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz.

Nová pravidla jsou přehlednější 
a jednoznačně reflektují legislativní 
změny a obsahují konkrétní způsoby 
a současné možnosti pronájmu bytů 
v městském obvodu.

Některé články stávajících zá-
sad, které se dosud týkaly proná-
jmů v obecním zájmu, nebo určo-
valy formy výběrového řízení, způ-
sob opětovného pronájmu, stanove-

brigádní generál Jiří Verner, major 
ve výslužbě Stanislav Klocek, plu-
kovník ve výslužbě Josef Suk, plu-
kovník Ondřej Rejman, manželka Z. 
Škarvady Ivana Škarvadová a ředi-
tel Vojenského uměleckého souboru 
Ondráš, podplukovník Aleš Krkoš-
ka. „Bylo mi ctí, že jsem mohl při-

ní kauce, možnosti výměn a pod-
nájmů bytů apod., byly pouze do-
plněny, popřípadě aktualizovány. 
Články o poskytování pronájmu by-
tových náhrad byly dány do souladu 
s platnými předpisy Magistrátu měs-
ta Ostravy. 

Další pak byly do dokumentu za-
řazeny zcela nově. Konkrétně se 
jedná o pronájmy bytů charitativním 
organizacím, pronájmy bytů v do-
mech s pečovatelskou službou a pře-
chod nájmu bytu. „V nových zása-
dách byly opraveny nedostatky, kte-
ré platily podle dřívějších pravidel. 
Stanovili jsme přesná kritéria, která 
pronájem umožňují, čímž jsme do-
sáhli větší transparentnosti. Zároveň 

jat dva generály, což se v životě má-
lokdy podaří. Sám jsem s letci urči-
tým způsobem spojen, protože jsem 
po absolvování vysoké školy rok vy-
učoval na leteckém učilišti v Prešo-
vě, a to odborné předměty na kated-
ře taktiky. Během hodinového roz-
hovoru jsme probrali jak dějiny le-

tento dokument vychází vstříc obča-
nům, pro které je mnohem srozumi-
telnější, než tomu bylo v minulosti,“ 
poznamenala místostarostka Petra 
Bernfeldová. 

Přesné znění Zásad pronajímá-
ní bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městské-
mu obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz, je všem zájemcům k dispozi-
ci na webových stránkách: www.
moap.cz, a) v sekci Samospráva 
MOb – rada a zastupitelstvo (Před-
pisy – Zásady) nebo b) v sekci Sprá-
va a prodej majetku (Seznam nemo-
vitého majetku k prodeji, k proná-
jmu a v pronájmu – příslušné doku-
menty). (red) 

Válečný veterán Zdeněk Škarvada na radnici

Nové zásady pronajímání bytů

Číslo měsíce
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Trojice nadaných a bystrých 
školáků ze základní školy Matiční 
5 zvítězila ve druhém ročníku 
celostátní Soutěže Finanční 
gramotnost. Podrobnosti o tomto 
úspěchu na straně tři.

Na snímku zleva brigádní generál Zdeněk Škarvada, Ivana Škarvadová, brigádní generál Jiří Verner a starosta Jiří Havlíček.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva 

Ve čtvrtek 2. června 2011 se se-
jdou na  jednání zastupite-
lé   městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

Schůze proběhne v  zasedacím 
sále č. 306 ve 3. patře Nové radni-
ce, Prokešovo náměstí 8, Moravská 
Ostrava. Začátek je v  9 hodin. 
Program jednání je zveřejněn 
na Úřední desce a webových strán-
kách (www.moap.cz). Na webových 
stránkách jsou rovněž materiály. 

Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. Občané mohou jednání 
sledovat z  vyhrazených míst 
na balkónu. 

tectví, tak současnost a možnou bu-
doucnost české armády,“ uvedl sta-
rosta Jiří Havlíček. 

Následně všichni přítomní, ke kte-
rým se připojil také místostaros-
ta Moravské Ostravy a Přívozu To-
máš Kuřec, položili v parku Čs. let-
ců věnce a kytice k pomníku letců 1. 
Československé smíšené letecké di-
vise (1944 – 1945).

V souvislosti s 66. výročím osvo-
bození města Ostravy se rovnež ko-
nal 30. 4. v Komenského sadech u pa-
mátníku Rudé armády tradiční vzpo-
mínkový akt. Za vedení radnice ucti-
li památku vojáků Rudé armády a 1. 
čs. armádního sboru, kteří padli bě-
hem bojů při osvobozování Ostravy, 
Jiří Havlíček a místostarosta Dalibor 
Mouka. Dále na vzpomínkový akt 
přišli zástupci statutárního města Os-
trava, armádních delegací ČR, Polska 
a Slovenska, Českého svazu bojovní-
ků za svobodu, Čs. obce legionářské, 
České obce sokolské atd.  (peb)

Festival v ulicích 
míří do centra

V době festivalu Colours of Ostrava 
ožijí kulturním programem nejen tradič-
ně areály výstaviště Černá louka a Slez-
skoostravského hradu, ale nově i Masary-
kovo náměstí a přilehlé prostory a ulice. 

První ročník Festivalu v ulicích na-
bídne centru Ostravy koncerty, diva-
dla, akrobacii, workshopy i filmy. „Cí-
lem je vnést do města život, nabídnout 
zpříjemnění a zábavu především pro 
návštěvníky a obyvatele Ostravy,“ říká 
Zlata Holušová, zakladatelka Festiva-
lu v ulicích. Na dvou hudebních pódi-
ích zahrají například Charlie Straight, 
Xavier Baumaxa, Úspěch, Tomáš Klus, 
někteří zahraniční účastníci Colours of 
Ostrava a rovněž vystoupí známí komici 
z pořadu Na stojáka. 

Program na náměstí a v ulicích bude 
možné navštívit zdarma. „Děkujeme 
všem spolupracujícím institucím i part-
nerům. Program vždy bude striktně kon-
čit v 21 hodin, nebude rušit příliš hlasi-
tou hudbou. Přesto se za případný hluk 
omlouváme a prosíme o pochopení,“ uza-
vírá Zlata Holušová. 
Více na www.festivalvulicich.cz.  (red)



         www.moap.cz centrum

zpravodaj

centrum
Zpravodaj městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava | Reg. č. MK ČR E 12817 – PP.
Číslo 5/2011 vyšlo 27. 5. 2011 | Předseda redakční rady starosta městského obvodu ing. Jiří Havlíček | Vydává Moravskoslezské nakladatelství, s.r.o., 
Českobratrská 19, 702 00 Ostrava (v.vavrda@seznam.cz) | Redakce Petr.Bidzinski@seznam.cz | Grafická úprava Milan Pěgřim - in-PRESS CZ s.r.o.
Rozšiřuje Česká pošta | Bezplatné

2

Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz: 
Na všechny odbory a oddělení se do-
voláte přes centrum spojovacích slu-
žeb, 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 vstupu 
do levého křídla budovy Nové radnice, 
elektronická verze 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.

■ Vyplněním přihlášky na webu www.os-
travskymaraton.cz se už nyní mohou zá-
vodnici přihlásit do 50. ročníku 
Ostravského maratonu. Letošní ročník bu-
de odstartován 24. 9. na Masarykově ná-
městí. „Doufáme v účast minimálně tří 
stovek závodníků z několika zemí. Také si 
přejeme, aby byl překonán traťový rekord 
2:19:06 hodin z roku 1959,“ říká technic-
ký ředitel Otto Seitl. Všichni zúčastnění 
dostanou pamětní medaile a trika.

■ Dne 15. 6. ve 13 hodin budou v Domě 
knihy Librex (Smetanovo náměstí) oce-
něni držitelé letošních cen Žákovská 
osobnost a Učitel roku. Z každé základní 
školy, jejichž zřizovatelem je náš měst-
ský obvod (plus Církevní ZŠ a MŠ 
Přemysla Pittra a ZŠ Ibsenova 36), získa-
jí ocenění dva žáci a jeden učitel. Akce je 
určena pro širokou veřejnost.

■ Non-stop hlídané parkoviště na ulici 
Harantova (vedle objektu Technických slu-
žeb MOaP) nabízí od 1. 6. čtyřiatřicet par-
kovacích míst, která budou hlídána jak ka-
merovým systémem, tak bezpečnostní 
agenturou. Díky on-line kameře na webo-
vých stránkách www.tsmoap.cz lze také 
sledovat aktuální situaci na parkovišti. 
Navíc každý stálý zákazník získá bonus: 
možnost jedenkrát za měsíc si zdarma umýt 
auto na ruční myčce v areálu TS MOaP.

■ Armáda spásy chystá 23. června v 10 
hodin netradiční akci: soutěž ve vaření 
polévky. Akce se uskuteční na zahradě 
Centra sociálních služeb pro ženy a mat-
ky s dětmi (ul. Gen. Píky). Polévka je 
jedním ze symbolů práce Armády spásy.

■ Dne 12. 5. byla na Masarykově náměs-
tí umístěna umělecká díla soukromé 
Střední umělecké a Základní umělecké 
školy AVE ART Ostrava. Jedná se o so-
chy představující Anděly, které byly do-
sud umístěny v zahradě Kunínského 
zámku. 

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v červnu: Adolf Lindert, Antonie 
Adamčíková, Žofie Kutějová, Ludmila 
Mišurcová, Libuše Kašparcová, Božena 
Paidarová, Ludmila Ťapťuchová, Marie 
Kaniová, Marie Kurková, Oldřich 
Přeček, Božena Baranová, Božena 
Kubánková, Jenovefa Stuchlíková, Edita 
Tumová, Milada Hrubá, Jiří Mruzek, 
Milada Čechová, Josef Juda, Antonie 
Woznicová, Jarmila Sobková, Marie 
Teindlová, Věra Hirschová, Bohumil 
Rovný, Vlasta Kolesová.

Soutěž Dům roku ocenila naše stavby

V 17. ročníku soutěže o titul Dům 
roku, kterou každoročně vyhlašuje sta-
tutární město Ostrava, se výrazně prosa-
dily také dva objekty z našeho obvodu.

Seminární centrum Akademie (Hru-
šovská ulice, na snímku vlevo) uspě-
lo díky kvalitnímu architektonické-
mu řešení, které oživuje původně ne-
příliš přitažlivou lokalitu. „Od počát-
ku jsme měli jasný cíl, a to vybudovat 
v Ostravě moderní konferenční – semi-
nární centrum, které by nabízelo vyso-
ký standard gastronomických a kon-
ferenčních služeb. Toto prestižní oce-

nění tedy považujeme za tzv. třešnič-
ku na dortu, čímž se završilo společné 
úsilí jak investora – ZFP akademie, tak 
všech subjektů na straně dodavatelů. 
Věříme, že naše budova bude evoko-
vat nejen občanům, ale i návštěvníkům 
svým výrazem a zaměřením novou 
moderní Ostravu,“ okomentovala oce-
nění Alice Lopatková, provozní mana-
žer Seminárního centra Akademie.

Ostravská brána (Biskupská ulice, 
na snímku vpravo) dostala zase čest-
né uznání za originální architektonické 
řešení v dlouhodobě nezastavěné čás-

ti města a zdařilé vyřešení vztahu k vý-
znamné kulturní památce. „Přirozeně 
nás velmi potěšilo, když jsme se dozvě-
děli, že náš projekt polyfunkčního domu 
patří mezi vítěze letošního ročníku sou-
těže Dům roku. Ocenění si vážíme a vě-
říme, že se novým majitelům bytů a ne-
bytových prostor bude v domě dobře 
bydlet a pracovat a že časem ocení i to, 
že hodnota této nemovitosti dále poros-
te zejména díky kvalitní architektuře, lo-
kalitě a kvalitně odvedené řemeslné prá-
ci,“ řekla Martina Huclová ze společ-
nosti Metrostav Development.  (peb)

od 6. do 7. 6. 
Gajdošova 47, Výstavní 47, Gajdošo-
va 6, Gajdošova 29, Hornických učňů 
1, Hornických učňů 11, Sportovní 14, 
Havířská 16, Zelená 55, Zelená 61, 
Hornická 65, Hornická 78

od 7. do 8. 6.
Na Jízdárně 24, Gajdošova 11, Uhelná 
22, Náměstí Jiřího Myrona, Na Široké 
16, Na Široké 27, Petra Křičky 1, Pet-
ra Křičky 15, Petra Křičky 19-21, Pe-
tra Křičky 23, Zelená 35, Sportovní 5

od 8. do 9. 6.
28. října 153, Foerstrova 20, Foerstro-
va 27-29, Nedbalova 10, Nedbalova 
16, Nedbalova 28, Nedbalova 38, Ze-
lená 47, Zelená 51, Chocholouškova 
14-15, Výstavní 23, Hornická 3

od 9. do 10. 6.
Sládkova 4-6, Sládkova 16, Sládkova 
20, Sládkova 26, Varenská 32-34, Ga-
rážní 18, Hornopolní 35, Hornopolní 
43, Varenská 6, Varenská 16, Varenská 
26-28, Sládkova 36

od 13. do 14. 6.
Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, Ahep-
jukova 4, Ahepjukova 6, Ahepjuko-
va 19, Ahepjukova 29, Gen. Janouš-
ka 1, Gen. Janouška 3, Gen. Janouš-
ka 10, Lechowiczova 2, Gen. Píky 1A, 
Gen. Píky 1B

od 14. do 15. 6.
Lechowiczova 13, Lechowiczova 19, 
Gen. Píky 3, Gen. Píky 16, Gen. Píky 
17, Gen. Píky 28, Oskara Motyky 3-5, 
Josefa Brabce 15, Josefa Brabce 25-27, 
Josefa Brabce 43-45, Hornopolní 51, 
Hornopolní 53

od 15. do 16. 6.
Veleslavínova, Cingrova 5, Božkova 
70, Božkova 88, Josefa Brabce 3, Jose-
fa Brabce 11, Josefa Brabce 25, Jose-
fa Brabce 33-35, Gen. Píky 6-8, Oska-
ra Motyky 7, Spodní 24-26, Jílova 34  

od 16. do 17. 6. 
Nádražní 137-139, Mánesova 6, Má-
nesova 9, Mánesova 10, Mánesova 18, 
Maroldova 4, Jirská 11, Mariánskohor-
ská 2, Mariánskohorská 3, Mariánsko-
horská 17, Engemüllerova 4, Engemül-
lerova 14.
 (OIMH)

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad

Nové vedení připravilo dárek pro 
všechny majitele psů, kteří řádně za-
platili poplatky a i pro ty, kteří jsou 
od placení poplatků osvobozeni. „Tito 
majitelé pejsků si budou moci vyzved-
nout plastová pouzdra na sáčky na psí 
exkrementy, včetně 360 náhradních 
sáčků. Na druhou stranu se dá očeká-
vat zpřísnění postihů za nedodržová-
ní vyhlášky města. Cílem tohoto pro-
jektu je zlepšení čistoty našeho obvo-
du,“ uvedl místostarosta Dalibor Mou-
ka. Pouzdra se sáčky si mohou majitelé 
psů vyzvednout v úřední dny od 4. čer-
vence v budově Nové radnice, v kance-
láři č. 148 – oddělení místních poplat-
ků a pohledávek, odbor financí a roz-
počtu.  (inf)

Majitelé psů získají 
od obvodu dárek

Rekonstrukce Arbesovy 9 se řídila 
programem Zelená úsporám

Ve druhé polovině května byla do-
končena další investiční akce v našem 
obvodu, a to rekonstrukce domu na Ar-
besově 9. Jedná se o podsklepený šesti-
podlažní dům, který tvoří osmnáct by-
tových jednotek.

Rekonstrukce tohoto panelového 
domu spočívala v komplexním zatep-
lení objektu (fasáda, střecha, stropní 
konstrukce nad prvním podlažím), a to 
včetně povrchových úprav. „K tomu 
je nutné připočíst výměnu oken, bal-
kónových dveří, schodišťových stěn 
a vstupní prosklené stěny. Dále byly 
provedeny opravy lodžií a balkonů 
a výměna hromosvodu,“ doplnila Dag-
mar Žižková z investičního oddělení 
Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. 

„Tato akce byla provedena v sou-
ladu s projektovou dokumentací, kte-
rá byla upravena dle pravidel progra-
mu Zelená úsporám. Znamená to, že 
pro zateplení ochlazovaných částí ob-
jektu se použily tepelné izolace s větší 
tloušťkou, případně s lepšími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Rovněž okna 
a dveře musí splňovat určené vlast-
nosti z hlediska prostupu tepla,“ uved-
la ještě DagmarŽižková. 

V souladu se schváleným  plánem 
oprav a investic by měly být v letoš-
ním roce ještě rekonstruovány domy 
Arbesova 11, Nádražní 24, U Tiskárny 
6, Reální 4 a v neposlední řadě se při-
pravuje zateplení štítu domu Zakrejso-
va 9. (peb)

Od  1. 6. došlo k  přesunu všech 
pracovišť odboru majetkového 
do sídla Úřadu městského obvodu 
MOaP.   Veškerá agenda správy 
domovního a  bytového fondu 
(včetně zaměstnanců) je soustře-
děna do  budovy přístavby Nové 
radnice na  ul. Sokolská třída 28 
v Moravské Ostravě (2. a 3. patro).

Posílení ručního 
úklidu na Fifejdách

Od 1. 6. nastoupilo na půl roku do pří-
spěvkové organizace Technické služby 
Moravská Ostrava a Přívoz patnáct no-
vých pracovníků, kteří zajišťují ruční 
čištění. Doplní stávajících šedesát lidí, 
kteří se denně o tento ruční úklid stara-
jí. „Platy pro patnáct nových pracovní-
ků budou hrazeny z dotace úřadu práce,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Cel-
kem se jedná o částku téměř 1,5 mil. Kč. 

Těchto patnáct pracovníků bude za-
jišťovat úklid především v oblasti síd-
liště Fifejdy. „Budou uklízet okolí au-
tobusových zastávek, likvidovat černé 
skládky a komunální odpad uložený 
mimo popelnice atd. Pokud se osvěd-
čí, je možné, že si některé z nich ne-
cháme i na delší období než půl roku,“ 
dodal ředitel Technických služeb 
MOaP Petr Smoleň.

VOlNé NEBytOVé
PROStORy

Nádražní 633/91 
114,22 m²

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Střední 1901/4
Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Nádražní 694/80 
U Stadionu garáž na p. č. 2294/17
U Stadionu garáž na p. č. 2294/16
S. K. Neumanna 1691/4 
Chelčického 693/7 
Macharova 945/9
Ahepjukova 2789/4
Na Jízdárně 2895/18
Kostelní 3, Zeyerova 1/2572

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
t 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz
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Anketa našich zastupitelů Žáci ZŠ Matiční jsou nejlepší ve finanční 
gramotnostiO jaké změny v našem obvodu 

budete během vašeho působení 
ve funkci zastupitele (-ky) v tomto 
volebním období usilovat? je anket-
ní otázka, ke které se postupně vyjad-
řují zastupitelé našeho městského ob-
vodu (v abecedním pořádku).

Maxmilián Šimek (hnutí Ostravak)
Budu usilovat o zprůhlednění vý-

běrových ří-
zení vyhla-
š o v a n ý c h 
m ě s t s k ý m 
o b v o d e m 
M o r a v s k á 
O s t r a v a 
a Přívoz 
na zakázky, 
které se 
u s k u t e č n í 
v našem ob-
v o d u . 
Transparentností těchto výběrových 
řízení by se zamezilo možné korup-
ci při průběhu těchto řízení a záro-
veň by došlo ke snížení ceny zaká-
zek. Zároveň chci dát šanci všem 
menším firmám a drobným podni-
katelům z Ostravy, aby se mohli 
na základě výběrových řízení dostat 
k zakázkám v obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Jsem přesvědčen 
o tom, že i menší firmy a drobní 
podnikatelé jsou schopni provádět 
práce (např. údržba zeleně, opravy 
cest a chodníků, odklízení sněhu 
a mnoho dalších), které zatím děla-
jí velké firmy, a to stejně kvalitně 
a daleko levněji. Tímto bych chtěl 
dosáhnout úspor v obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a tím ta-
ké přispět ke zkvalitnění života 
v našem městském obvodu. 

Ivan Štefek (KSČM) 
V následujících čtyřech letech 

bych rád přesvědčil své kolegy, 
abychom se mimo jiné zabývali 
v zastupitelstvu také investicemi 
do výstavby domů s malometrážní-
mi byty pro seniory a zejména neu-
spokojivým stavem stacionárního 
parkování 
vně cent-
ra obvodu. 
Některé lo-
k a l i t y 
zvláště se 
starou zá-
stavbou (ul. 
Slavíčkova) 
neumožňují 
parkování 
v o z i d e l 
přes noc 
a některé s podnikatelskými aktivi-
tami (Hrušovská ul.) přes den. 
Často tento stav je důvodem poško-
zování veřejné zeleně agresivními 
řidiči, popř. zdrojem narušování 
občanského soužití a zhoršení me-
zilidských vztahů. I když snahu 
o řešení obvodu nelze popřít, dosud 
se nepodařilo prosadit rozšíření 

parkovacích míst u velkých rekon-
strukcí ulic (např. Zborovská, přes-
tože to bylo zastupiteli požadová-
no). Tento stav se projevuje logicky 
vysokým stupněm nespokojenosti 
spoluobčanů s prací jeho samo-
správných orgánů a promítá do ob-
sazení „malé radnice“.

Kateřina Švejdová (tOP 09) 
Jako nováček v komunální politi-

ce se postupně hlouběji seznamuji 
s problematikou našeho obvodu. 
Jako členka školské komise podpo-
ruji každý 
r o z u m n ý 
návrh, který 
se týká roz-
voje a zve-
lebování na-
šich mateř-
ských a zá-
k l a d n í c h 
škol, prosto-
rů pro vol-
n o č a s o v é 
a k t i v i t y 
a rekonstrukci dětských hřišť. Mým 
velkým přáním je vybudování parku 
pro adrenalinové sporty, bezpečné 
stezky na on-line bruslení a rozšíření 
sítě cyklostezek. Jako členka APOSu 
se snažím našim spoluobčanům zpří-
jemnit každý jejich sváteční den, ať 
se jedná o vítání občánků, narozeni-
nové oslavy našich jubilantů či sva-
tební obřady. Této funkce si nesmír-
ně cením a vnímám ji jako dar. Jako 
matka a učitelka nejsem lhostejná 
k bezpečnosti našich dětí a životní-
mu prostředí. Tuto problematiku vní-
mám jako nejdůležitější, ale také ja-
ko velmi dlouhodobě řešitelnou.

Sylvie tobiczyková (ODS)
Usilovat budu mimo jiné i nadále  

o to, aby majitelé soukromých po-
zemků v na-
šem obvodu 
byli posti-
h o v á n i 
za nedodr-
žování čis-
toty a po-
ř á d k u 
v Moravské 
O s t r a v ě 
a Přívozu, 
aby hazar-
d o v á n í 
s bezpečností dětí i dospělých 
na světelných křižovatkách bylo ví-
ce sledováno a šetřeno, aby pěší zó-
na byla skutečně pro pěší, aby z ná-
roží budov, sloupů a el. rozvoden 
zmizel všudypřítomný „černý vý-
lep“, aby řidiči – majitelé 
Residenčních karet – nemuseli den-
ně objíždět celé bloky, a tím zhoršo-
vat čistotu ovzduší v centru města, 
když chtějí zaparkovat na místech 
pro ně vyhrazených a aby byla vždy 
prosazována transparentnost. 
Nakonec přání – již nikdy neslyšet 
„to nejde“.

VOlNé Byty

Gen. Píky 2911/9 
61,46 m²

Žákovský kolektiv ve složení Nikol 
Solková, Radim Sedlák, Michal Mo-
ravčinský ze ZŠ Matiční zvítězil ve 2. 
ročníku Soutěže Finanční gramotnost. 
Soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se 
ve dvou kategoriích účastnilo 708 týmů 
a 40 298 žáků z celé České republiky. 
Do kategorie Žáci základních škol a pří-
slušných ročníků víceletých gymnázií, 
v níž uspěli reprezentanti našeho obvo-
du, se přihlásilo 425 škol a 21 031 žáků. 

Cílem soutěže bylo neformálně roz-
šířit praktické a teoretické znalosti žáků 
v oblasti finanční gramotnosti, přičemž 
po soutěžících bylo vyžadováno, aby 
se důkladně orientovali v problema-
tice peněz, cen, půjček a úvěrů. „Nej-
těžší pro nás byl časový stres, protože 
jsme museli odpovídat rychle a správ-
ně a také jsme museli zvládnout trému. 
Soutěž nám umožnila rozšířit si teore-
tické i praktické znalosti a dovednosti 
v této oblasti a rovněž jsme třeba po-
znali prostředí České národní banky,“ 
přiblížila své dojmy Nikol Solková. 

Michal Moravčinský, Nikol Solková a Radim Sedlák jsou důkazem toho, 
že na našich základních školách probíhá kvalitní výuka.

Samotné finále bylo rozděle-
no na dvě části, a to na teoretickou 
a praktickou (včetně výpočetních 
úloh). Soutěžící museli prokázat zna-
losti pojmů, jako například inflace, 
deflace, kreditní, debetní karta, bonita, 
úspory, úvěry, dluhová past aj. „Děku-
ji vám za úspěšnou reprezentaci na-

šeho městského obvodu a přeji dal-
ší školní i mimoškolní úspěchy,“ řekl 
během setkání s úspěšným kolektivem 
starosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz Jiří Havlíček.

Tým do soutěže připravovala paní 
učitelka Jana Krupová ze ZŠ Matič-
ní.  (peb)

Ve dnech 5. a 6. 4. probíhaly v ma-
teřských školách, které zřizuje statutár-
ní město Ostrava, městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, zápisy nových 
předškoláků. Mateřské školy prozatím 
pro školní rok 2011/2012 přijaly 330 
dětí, z toho 53 mladších 3 let. 

Největší poptávka byla po místech 
v MŠ v centru města, na Šalamouně 
a v oblasti Fifejdy II. Přednostně byly 
přijímány děti, které bydlí v našem 
městském obvodu, děti rodičů, kteří 
v MOaP pracují, respektive děti, jejichž 
sourozenci do vybrané MŠ již chodí.

V mnoha případech ovšem zákon-
ní zástupci dětí zapisovali své dítě 
na více mateřských škol. Na pracovní 
poradě ředitelek mateřských škol a od-

boru školství a volnočasových aktivit 
úřadu městského obvodu byla následně 
odstraněna duplicita zápisů. Ředitel-
ky škol se snažily vyjít rodičům vstříc 
a po domluvě s ředitelkami v okolí na-
bízely volná místa v blízkosti rodi-
či preferované mateřské školy. Někte-
ří rodiče tuto možnost využili a zapsali 
své dítě na jinou školu.

Pokud rodiče ještě dítě do MŠ neza-
psali a chtějí, aby dítě začalo v září ma-
teřskou školu navštěvovat, je možné se 
co nejdříve obrátit na ředitelky těch ma-
teřských škol, ve kterých jsou ještě vol-
ná místa. Přijetí dítěte do mateřské ško-
ly je plně v jejich kompetenci. V součas-
né době jsou volná místa ještě v MŠ Va-
renská a MŠ Špálova.  (peb)

Zápisy do mateřských škol?
Stále ještě jsou volná místa

Jednou z aktivit Národní agentury 
pro evropské vzdělávací programy je 
zajišťování asistentských pobytů pro 
budoucí učitele. A to po celé Evropě. 
O toto místo požádala také pětadvace-
tiletá Katharina Lau z Hannoveru, což 
jí následně přineslo takřka půlroční pů-
sobení na ZŠ Ostrčilova, kde vyučovala 
v hodinách anglického a německého ja-
zyka. Závěrem jejího pobytu v České re-
publice jsme jí položili několik otázek. 

Jaké byly vaše první dojmy z Ostravy?
Přijela jsem v zimě, takže ulice 

v centru byly moc pěkně nasvíceny, což 
na mě udělalo velký dojem! Následně 
však město pohltil smog, na to jsem při-
pravena nebyla, takže jsem čtrnáct dnů 
byla nemocná, což se mi už několik let 
nestalo… Zkrátka není to úplně nejpěk-
nější město na celém světě, ale líbí se 
mi, že Ostrava má spoustu tváří. Člověk 
nemusí mít u sebe moc peněz, a přes-
to se dobře a levně nají a napije. Ráda 
jsem chodila do tzv. palačinkárny (Au 
pere Tranquille, Musorgského) a snad 
každý víkend jsem navštěvovala i Ka-
várnu Daniel (Žerotínova). Na druhou 
stranu ceny v některých drogeriích byly 
vyšší než u nás. Ještě mě překvapilo, že 
když jsme si chtěli s přáteli z Norska 
udělat o víkendu výlet do Beskyd, tak 
jsme nenašli žádnou půjčovnu aut, která 
by měla o víkendu otevřeno. 

Můžete tedy porovnat německý 
a český systém vzdělávání?

Je to podobné, ale samozřejmě něja-
ké rozdíly jsou. V Německu se například 
děti už v deseti letech musí rozhodnout, 
k jakému vzdělávání budou inklinovat. 
Podle mě je to však brzo. Po tzv. základ-
ní škole (1.–4. ročník) následují od 5. 
ročníku tři druhy škol s různou úrovní 
vzdělání: a) nejnižší úroveň – „Haupts-
chule“ (řidiči, kadeřnice atd., studium 
trvá devět let); b) střední úroveň – „Re-
alschule“ (elektrikáři, sekretářky, tech-
nici atd., studium trvá deset let); c) nej-

vyšší úroveň – „Gymnasium“ (jedině 
z této školy lze jít posléze na univerzitu, 
studium trvá dvanáct let). Je sice možné 
přejít z jednoho typu školy na druhý, ale 
je to velmi těžké.

Jaké další poznatky jste si odnesla?
V Česku je všechno takové přísněj-

ší a žáci jsou mnohem disciplinovaněj-
ší než německé děti. Když zde vejde vy-
učující do třídy, žáci se postaví. Tohle 
by u nás neudělali. Také je zde běžné 
oslovování „pan učitel“ a „paní učitel-
ka“. Máte i mnohem více testů a ústního 
zkoušení. U nás jsou pravidlem v kaž-
dém školním roce pouze tři velké tes-
ty, a to v jakémkoliv předmětu. Ústně 
se nikdy nezkouší. A pokud jde o výu-
ku cizích jazyků, myslím si, že se v ho-
dinách až příliš zabýváte překládáním. 
Tento způsob výuky bych u vás změni-
la. Podle mě je prospěšnější, když uči-
tel mluví na žáky už od třetí třídy pouze 
anglicky, jako v Německu.

Vaše závěrečné hodnocení…
Podle mého názoru děti na druhém 

stupni ZŠ Ostrčilova jsou z devadesá-
ti procent hodné, zdvořilé, mají o učení 
zájem a k tomu takový pozitivní přistup 
ke škole. Každopádně tato ostravská pra-
xe byla pro mě dosud nejdelší v mé do-
savadní učitelské kariéře. Jsem za tuto 
zkušenost moc ráda. Rozhodně nelituji, 
že jsem se dostala do Ostravy!  (peb)

Katharina lau: Nelituji, že jsem přijela do Ostravy  

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH BYTŮ

Palackého 895/75 
Palackého 846/73
Palackého 845/71
Orebitská 857/14 
Šafaříkova 286/12
Maroldova 2992/3
Senovážná 2109/1
Spodní 2146/34
Vaškova 2626/19 
Vaškova 2626/21
Na Můstku 1068/2 
Na liškovci 1072/8
Sládkova 373/6
Chelčického 649/10

BLIŽŠÍ INFORMACE
Jan Adamovský
t  599 444 203
E  adamovsky@moap.ostrava.cz
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„Odborníci by měli pracovat spolu, 
tedy nikoli nezávisle na sobě, vedle se-
be, ale ve vzájemné spolupráci a koope-
raci. Důvodem je fakt, že ochrana klien-
ta není předmětem zájmu pouze jedné 
instituce, ale je vždy nutné propojení 
služeb různých institucí, aby ochrana 
byla komplexní,“ napsala Kateřina 
Hellebrandová ve své publikaci zabýva-
jící se interdisciplinární spoluprací.

Toho jsme si plně vědomi při naší čin-
nosti ve všech oblastech sociální práce, 
tedy ať se jedná o osoby, kterým posky-
tujeme dávky pomoci v hmotné nouzi, 
nebo naopak o seniory a další potřebné 
klienty, kterým nabízíme sociální služ-
by, či pokud jde o rodiny s dětmi, kte-
rým hrozí sociální vyloučení. Ve všech 
těchto oblastech je potřeba spojit síly 
našich sociálních pracovníků a zaměst-
nanců nestátních neziskových organiza-
cí, které v našem obvodu působí. 

Rozhodli jsme se proto postupně na-
vštívit ty z nich, jejichž spolupráce je 
pro nás nejvíce prospěšná, abychom si 
vyměnili názory a zkušenosti, poradili 
se navzájem o řešení některých případů, 
popř. vysvětlili některé nejasnosti, které 
přetrvávají v pohledech na naši práci 
a kompetence s ní spojené. 

Tak např. v pobočce Fondu ohrože-
ných dětí jsme se domluvili na tom, že 
její zaměstnanci budou zajišťovat dopro-
vod některých rodičů na návštěvy dětí 
umístěných v ústavních zařízeních, ne-
boť tito rodiče často spadají do skupiny 
osob sociálně vyloučených, pro které je 
velmi obtížené, či dokonce nemožné, aby 
sami vlastními silami zorganizovali a po-
té zrealizovali cestu např. na druhý konec 
republiky, kde je jejich dítě umístěno. 

Nezisková organizace Společně-
Jekhetane, se kterou spolupracujeme již 
několik let, nás zase ujistila, že s námi 
bude i v příštím období participovat 
na přípravě a realizaci projektů pro rodi-
ny a děti ze sociálně vyloučených loka-
lit (v roce 2010 jsme úspěšně zrealizo-
vali projekt „Podpora terénní soc. práce 
v rizikových lokalitách MOb MOaP“, 
letos máme připraven projekt „Zajímavé 
prázdniny dětem z Přívozu“). 

Nově jsme navázali spolupráci také 
s RKC Chaloupka Ostrava, kde aktivně 
tráví volný čas řada maminek na rodi-
čovské dovolené společně se svými dět-
mi a kde mj. chceme společně s Poradnou 
pro náhradní rodinnou péči Ostrava 
uskutečnit osvětovou kampaň na téma 
„pěstounská péče“. 

V návštěvách neziskových organizací 
budeme i nadále pokračovat. Naším cílem 
je, abychom se naučili spolu komunikovat, 
poskytovat si zpětnou vazbu při řešení 
konkrétních situací našich společných kli-
entů, abychom zkrátka o sobě věděli, do-
kázali nalézt místo pro vzájemný respekt 
a odbourali občasnou profesní rivalitu. 

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

Ostravská stopa architekta Ernsta Kornera
Architekt Ernst Korner se význam-

ným dílem zapsal do architektonické 
podoby Ostravy. Patří zcela nepochyb-
ně k jejím tvůrcům. Narodil se v srpnu 
1888 v židovské rodině uherskobrodské-
ho obchodníka Johanna Kohna, ale po-
sléze přijal jméno Korner, křestní jméno 
používal později v německé i české po-
době, tedy Ernst i Arnošt.

Vzhledem k tomu, že jeho bratr Emil 
Kohn měl významné postavení ve Vítkovic-
kém horním a hutním těžířstvu, odešel Ernst 
Korner v roce 1920 do Ostravy.

Jeho první větší zakázkou po přícho-
du do Moravské Ostravy byl projekt pře-
stavby vily Karla Krause na Nádražní ulici 
v banku Union. Velmi zajímavým způso-
bem dokázal změnit původní vilu paláco-
vého typu ve funkční bankovní dům.

Vedle dalších zajímavých staveb pro 
různé účely, kterými na sebe Korner upo-
zornil, to jsou obytné domy v prostoru 
dnešního Partyzánského náměstí. Pro své 
úředníky je nechalo postavit Vítkovic-
ké horní a hutní těžířstvo. Na nároží ulic 

Dr. Šmerala a Na Hradbách projektoval 
kancelářský dům, v němž dnes sídlí Os-
travský rozhlas

Zanedlouho získal Korner velkou za-
kázku na projekt Nesselrothových pasá-
žových domů. Ostravský obchodník Ja-
kub Nesselroth se rozhodl postavit na nej-
méně pěkném místě Moravské Ostravy, to-
tiž na proluce po zbouraném tramvajovém 
nádraží, obytné domy s obchody v příze-
mí. Jak Korner uvedl, chtěl vytvořit to, co 
ještě Ostrava, na rozdíl od jiných měst, 
nemá – obchodní pasáže. V prosklených 
pasážích měly být obchody s módním zbo-
žím, kavárny, jídelny, cukrárny – vznik-
nout mělo nové centrum města. 

Domy nesou výrazně předsunuté stříšky, 
zadní část traktu – dle místního zvyku – zů-
stala neomítnutá, což působí zdobně. Ob-
jekty pasážových domů patří k vrcholům 
ostravské meziválečné architektury dekora-
tivního stylu. Celému čtyřpatrovému kom-
plexu dominuje věž, o které Korner prohlá-
sil, že „nepřinese žádného užitku, ale bude 
krásná“. Autorova představa zůstala nenapl-

něna, práce na stavbě byly přerušeny kvů-
li hospodářské krizi. Pasáže tedy nevznikly 
a celý komplex nebyl nikdy dokončen.

Ernst Korner si jako Žid již v roce 

Nestátní neziskové 
organizace jsou 
naším partnerem

1938 nedělal žádné iluze o tom, co se sta-
ne v případě, že Německo zabere i zbytek 
Československa. Proto včas emigroval, 
pravděpodobně do Velké Británie.  (na)

Nesselrothovy pasážové domy - v současnosti je v nich mj. i sídlo Dopravního podniku 
města Ostravy - byly postaveny na místě po zbouraném tramvajovém nádraží.

Dravost a přímočarost jsou typické fotbalové znaky, kterými se prezentuje 
talentovaný Dominik Kraut. Foto: Petr Kotala

Útočník FC Baník Ostrava Dominik Kraut: Zdravé sebevědomí je potřeba!
Ačkoliv sezona 2010/2011 rozhod-

ně nevyšla fotbalistům FC Baník Ostra-
va podle plánu, nějaká pozitiva lze přece 
jenom najít. Jedním z nich byly sympa-
tické výkony útočníka Dominika Krau-
ta, který naznačil, že by se v budoucnu 
mohl stát oporou mužstva. A protože se 
tento jednadvacetiletý mladík před ne-
dávnem nastěhoval do našeho městské-
ho obvodu, požádali jsme ho o rozhovor. 

Proč jste se rozhodl pro bydlení 
v našem městském obvodu? 

Pocházím z Kobeřic, takže mi vadi-
lo neustálé dojíždění, proto jsem hle-
dal nějaký byt v Ostravě. Mám tady více 
kamarádů než doma, protože zde hraji 
od deváté třídy základní školy. Vyhovu-
je mi, že z Fifejd, kde bydlím, je blízko 
do centra i na stadion.

Můžete prozradit své fotbalové vzory? 
Osobně preferuji ofenzivní typy hrá-

čů, kteří hrají pro diváky, ale abych řekl 
pravdu, žádný vysněný vzor nemám. 
Svou hrou se mi však líbí Zlatan Ibrahi-
movič a v minulosti také Thiery Henry, 

který akce zakončoval s naprostou su-
verenitou. Sám sebe bych však hodnotit 
nechtěl, to nechám na jiných. Rozhodně 
se však chci stále zlepšovat.

Ve druhé polovině jarní sezony jste 
se docela pevně usadil v základní se-
stavě FCB. Dá se tedy říci, že s tím, 

jak vám přibývaly prvoligové star-
ty, tak jste si v každém dalším zápa-
se i více věřil?

Samozřejmě že když hráč odehraje 
více prvoligových a těžkých zápasů, tak 
má větší sebevědomí. Já si však myslím 
si, že mi sebevědomí zrovna moc nechy-

bí, zdravé sebevědomí je potřeba… Ur-
čitě mi také pomohlo podzimní hostová-
ní v Ústí nad Labem. Ověřil jsem si tam, 
že na první ligu mám.

Zkuste z vašeho pohledu zhodnotit 
uplynulý fotbalový rok… 

Začátek v Ústí nad Labem probíhal 
super, hrával jsem a dával jsem góly. 
Ke konci podzimu se to zhoršilo. Také se 
mi stýskalo po Ostravě, odloučení od ro-
diny bylo horší, než jsem čekal. Po návra-
tu do Baníku jsem si říkal, zda to nebyla 
chyba se vracet, když jsem zpočátku ne-
hrál, ale vše ostatní bylo lepší (kvalitněj-
ší tréninky, tréninky s lepšími hráči, pro-
středí, regenerace atd.), a nakonec se to 
otočilo a začal jsem pravidelně nastupo-
vat i za áčko. Tu svou pozici jsem si však 
v Baníku docela dlouho vybudovával.

Jaké cíle si kladete do příští sezony? 
Chtěl bych pravidelně hrát první ligu 

a dát co nejvíce gólů. Jako mužstvo by-
chom měli preferovat kombinační hru 
po zemi a dávat co nejvíce gólů, pak bu-
deme i častěji vyhrávat. (peb)

Pomoc podnikatelům
Těm, kteří se rozhodli podnikat 

v nejrozmanitějších odvětvích za hra-
nicemi ČR, poskytne odborný tým pra-
covníků Jednotného kontaktního místa 
(JKM) Živnostenského úřadu, se síd-
lem v budově Nové radnice, bezplat-
ně komplexní informace. Živnostní-
ci se mimo jiné dozví, co musí splnit, 
aby mohli podnikat  v kterémkoliv stá-
tě EU a EHP nebo ve Švýcarsku. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
vyhodnotilo ostravské Jednotné kon-
taktní místo jako nejúspěšnější z 15 ta-
kovýchto středisek v České republice. 
Kontaktní informace: jkm@ostrava.cz, 
599 443 148.  (red)

V Rodinném a komunitním centru Chaloupka 
odstraňují bariéry v komunikaci

Za účasti dětí z Koreje, Velké Bri-
tánie a JAR proběhlo 19. 5. v Rodin-
ném a komunitním centru Chaloupka 
slavnostní zakončení aktivity Sport 
je zábava na celém světě, která patří 
pod projekt Děti bez hranic financo-
vaný sbírkou Pomozte dětem. Cílem 
tohoto projektu, do nějž se prozatím 
zapojilo 84 dětí (57 cizinců a 27 Če-
chů), je vytváření rovných příležitostí 
pro všechny děti a různé skupiny dět-
ské populace.

Během sportovně-společenského 
odpoledne obdrželi účastníci této ak-
tivity diplomy a děti se navíc vydo-
váděly na skákacím hradu, trampolí-
ně a také si zahrály fotbal. „V rámci 
této aktivity jsme se zaměřili na inte-
graci cizinců žijících u nás do majo-
ritní společnosti a na vzájemné po-
znávání a obohacování kultur. Pro-
gram byl konkrétně zaměřen na roz-
voj fyzické kondice, motoriky a ko-
ordinaci pohybu. Děti zvládly např. 
gymnastickou průpravu na velké 
trampolíně a balančních pomůckách 

a jízdu na in-line bruslích, a to vše 
formou zábavných her,“ informu-
je Klára Merová z RKC Chaloup-
ka. Na aktivitě spolupracovala a tré-
nink dětí zajišťovala nezisková orga-
nizace Penguins ski club Ostrava.

Na akci zavítaly rovněž děti z Dět-
ského domova Na Vizině, s nímž RKC 
Chaloupka a PSCO spolupracují. (peb)

Vodní svět!!! SAREZA oblékl letní šat
Oficiálně od 1. 6. zahajuje letní se-

zonu Vodní svět!!! SAREZA. Navští-
vit lze např. krytý 25 metrový vyhříva-
ný bazén a vnitřní 100 metrový tobo-
gán nebo venkovní letní areál s bazé-
nem a tobogánem a četné vodní atrak-
ce: skalisko s vodopádem, masážní la-
vice, vodní houpačka, malá lezecká 
stěna, skluzavka a dětské brouzdališ-
tě, dětský koutek s prolézačkami a pís-
kovištěm. „Návštěvníky jistě potěší, že 
venkovní areál je kompletně bezbari-

Po devíti letech se v Ostravě konaly 
(20. a 21. 5.) Olympijské hry waldorf-
ských škol, kterých se každoročně pod-
le tradičních řeckých zvyklostí účastní 
žáci 5. tříd waldorfských škol z celé ČR.

Areál ZŠ Waldorfská Ostrava se 
proměnil na olympijské sportoviště, 
na kterém probíhaly soutěže ve více-
ro sportovních (skok, běh, hod, zápas, 
maratón), ale také uměleckých (rétori-
ka) disciplínách. „Cílem celých her byl 
především prožitek, navázání nových 

Centrum kultury a vzdělávání Morav-
ská Ostrava pořádá letní příměstské tábory.

I. turnus (4.–8. 7.) zahrnuje mj. tyto ak-
tivity: malá škola triků a kouzel, branné 
a sportovní hry, návštěvu dětského ran-
če v Hlučíně. Pro II. turnus (11.–15. 7.) 
organizátoři připravili exkurzi do Čes-
ká televize, návštěvu Mystické Mýdlár-
ny ve Vratimově, pohankového mlýnu 

přátelství, oslava řeckého ideálu kalo-
kaghatía – harmonie těla a ducha. Ne-
šlo tedy v první řadě o výkony,“ uvedla 
ředitelka ostravské ZŠ waldorfská Ľu-
bica Havelková s tím, že si akce také 
kladla za úkol připomenout na pozadí 
řecké kultury lidské hodnoty, jako na-
příklad čestnost, fair play, vzájemnou 
sounáležitost a nápomocnost.

I proto se udělovala řada netypic-
kých ocenění: mj. za osobní statečnost, 
ladnost projevu atd. (peb)

Šmajstrla atd. III. turnus (22.–26. 8.) za-
hrnuje výuku znakové řeči, sportovní dis-
ciplíny nebo celodenní výlet do Olomou-
ce. IV. turnus (29.–31. 8.) počítá s ma-
lířskou práci v plenéru, s účastí na ran-
či Mušketýr nebo v DinoParku Ostrava.

Přihlášky lze podávat do 27. června. 
Více informací na www.ckv-ostrava.cz 
v sekci Kulturní zařízení Gama.  (red)

Páťáci soutěžili v duchu řeckého ideálu  

letní příměstské tábory pro děti

érový a všechny děti do šesti let mají 
vstup zdarma,“ připomíná Petra Ga-
vendová, vedoucí obchodního úseku 
ze společnosti SAREZA.

Pohodu, klid a relaxaci nabízí 
i wellnes. „Těšit se můžete na klasic-
kou, aroma či solnou páru, vyhříva-
ná lehátka, sluneční a vodní relaxaci 
a masáže atd. Nechybí zde ani vodní 
jeskyně a fitness centrum,“ doplňuje 
P. Gavendová. K dispozici je také par-
koviště pro 100 vozů.  (inf)

Podpora multikulturní výchovy 
a vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Naše ZŠ je partnerem Ostravské uni-
verzity v projektu Podpora multikul-
turní výchovy a vzdělávání v Morav-
skoslezském kraji, který je spolufinan-
covaný Evropskou unií a státním roz-
počtem České republiky. Projekt je 
zaměřený na přípravu žáků na život  
v kulturně rozdílné společnosti. Žáci se 
učí nahlížet na každodenní skutečnosti 
nejen pohledem většinové společnosti, 
ale také perspektivou menšiny.

Mezi naše hlavní projekty v rám-
ci multikulturní výchovy patří sezná-
mení se se subkulturami Ostravy. Kaž-

dý týden probíráme danou subkultu-
ru. Velký půlroční projekt zpracováva-
jí také naši deváťáci, kteří se zaměři-
li na cizince a jejich náboženství. Ná-
zev projektu a jeho rozdělení na jed-
notlivé části jsme si půjčili od Tomá-
še Halíka, který napsal knihu Prolínání 
světů a následně podle ní vznikl doku-
mentární seriál. Zde srovnává pět hlav-
ních světových náboženství (židovství, 
křesťanství, buddhismus, islám a hin-
duismus) v jednotlivých meznících lid-
ského života. 
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Korejský školák se těší z diplomu 
a pamlsku.


