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Vážení spoluobčané,
v září loňského roku vyhlásil náš 

městský obvod 
výběrové řízení 
pro poskytování 
účelových dotací, 
a to pro oblasti: I. 
kultura (umělecké 
aktivity – vizuál-
ní, hudební, scé-
nické, literární a ostatní umění), II. 
sport, ekologická výchova, volnoča-
sové a zájmově vzdělávací aktivity 
a III. sociální práce a vytváření lep-
ších životních podmínek pro zdra-
votně postižené. Zastupitelstvo 
městského obvodu MOaP v rámci 
rozpočtu na rok 2012 schválilo pro 
tyto účelové dotace 1,6 mil. Kč. 

Žádosti poté projednaly jednotlivé 
komise rady městského obvodu. 
Komise posuzovaly přihlášky, pro-
jekty a požadované částky jednotli-
vě, z hlediska obsahu a přínosu pro 
obyvatele městského obvodu. 

Rada městského obvodu a násled-
ně zastupitelstvo na svém jednání dne 
1. 3. 2012 schválily bez zásadních 
změn doporučení příslušných komisí.

Pro oblast kultury (uměleckých 
aktivit – vizuálního, hudebního, scé-
nického, literárního a ostatního umě-
ní) jsme pro rok 2012 vyčlenili 0,6 
mil. Kč, přičemž jsme podpořili 30 
projektů ze 71 přihlášených. Nejvyšší 
dotaci v této oblasti získal projekt 
občanského sdružení Fiducia s ná-
zvem Kulturní aktivity Fiducia 2012. 

Na realizaci projektů v oblasti 
sportu, ekologické výchovy, volnoča-
sových a zájmově vzdělávacích akti-
vit připadne také 0,6 mil. Kč. Zde 
jsme vybírali z 90 žadatelů, uspělo 34 
projektů. Nejvyšší dotaci obdržel 
TOM BVÚ – Centrum pro volný čas 
a pomoc mládeži na činnost centra 
v roce 2012 a také TJ Sokol Ostrava 
na projekt Zachování chlapecké dět-
ské a mládežnické házené.

Do oblasti sociální práce a vytvá-
ření lepších životních podmínek pro 
zdravotně postižené poputuje 0,4 mil. 
Kč. Podáno bylo 48 přihlášek, dotaci 
jsme schválili 27 projektům. Nejvyšší 
podporu získal projekt Armády spásy 
– Prevence bezdomovectví. 

Seznam všech poskytnutých úče-
lových dotací najdete na stránkách 
www.moap.cz v sekci Účelové dota-
ce a granty. 

Zároveň zastupitelstvo schválilo 
660 tisíc Kč na účelové neinvestiční 
příspěvky pro mateřské školy, zá-
kladní školy a Centrum kultury 
a vzdělávání. Celkem jsme se zabý-
vali 92 projekty, příspěvek jsme po-
skytli 55 projektům. 

 Tomáš Kuřec, místostarosta 

Slovo má…
Městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz využil v loňském roce elektro-
nické aukce u třinácti zakázek. Kromě 
zakázek, které spadají do kompeten-
cí Úřadu městského obvodu MOaP, 
si vypomohly těmito elektronickými 
aukcemi také příspěvkové organiza-
ce našeho obvodu – Technické služby 
MOaP a Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. 

Celkem u těchto zakázek městský 
obvod MOaP ušetřil oproti původním 
cenám dle projektu 6,3 miliony Kč. 
„Největší úspora, zhruba 5 milionů Kč 
oproti předpokladu, se týkala rekon-
strukce MŠ Hornická, v rámci které se 
provedly tyto úpravy: zateplení fasády, 
výměna oken, oprava střechy a rekon-
strukce zahrady. Elektronickou aukcí 
byly hodnoceny také veřejné zakázky 
na zpracování projektů na rekonstrukci 
komunikace Brandlova, zprůjezdnění 
Ostrčilovy ulice a projektů na opravy 
ZŠ Matiční a MŠ Křižíkova,“ upřesnil 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Dalších 367 tisíc Kč díky elektro-
nické aukci ušetřil městský obvod 
v souvislosti s výměnou rozvodů vody 
a odpadů domu na ul. Dostojevského. 
Rovněž u soutěže na dodání tonerů 
do tiskáren činila úspora 29,65 procent 
oproti porovnávací ceně.  

CKV Moravská Ostrava ušetřilo 145 
tisíc Kč v souvislosti s opravou fasády 
vily na ulici Sokolská 26 (sídlo Klubu 
Parník a Výstavní síně Sokolská 26). 
Celkové náklady na tyto stavební práce 
činily 1,1 mil. Kč. „Technické služby 
našeho obvodu řešily prostřednictvím 
elektronické aukce nákup nadzemního 
zásobníku nafty, nákup odpadkových 
košů, posypové soli, skartovacího stro-
je a ochranných pracovních pomůcek 
a čisticích prostředků. Celkové předpo-
kládané náklady na uvedené nákupy do-
sáhly cca 1,6 mil. Kč, přičemž uspořeno 
bylo přes 400 tis. Kč,“ doplnil místosta-
rosta Dalibor Mouka.  (red) 

Číslo měsíce

1 500
Je počet žáků a studentů, kteří 
už navštílili galerijní animace 
ve Výstavní síni Sokolská 26.
 Více na straně tři.

Místostarosta Dalibor Mouka (vpravo) s ředitelem Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu Petrem Smoleněm přišli 
12. 3. zkontrolovat, jak probíhají úklidové práce na sídlišti Šalamouna.

Robert Tomsa: Občané by měli s policisty více spolupracovat
U příležitosti vyhlášení nejlepších poli-

cistů a občanských zaměstnanců Městské-
ho ředitelství policie ČR v Ostravě si oce-
nění odnesl také Robert Tomsa z obvodního 
oddělení v Ostravě-Přívoze. Robert Tomsa 
na tomto oddělení působí již devatenáct let. 
Z toho třináct let sloužil jako hlídkový poli-
cista. Momentálně již šestým rokem pracu-
je jako policejní inspektor.

Mohl byste prozradit, díky jakým 
skutečnostem jste toto ocenění obdržel? 

Ocenění jsem dostal za řádné plnění slu-
žebních povinností, zodpovědný přístup 
k přiděleným relativně náročnějším spisům 
a jejich prověřování, začlenění do týmu zabý-
vajícím se řešením domácího násilí, zejména 
ve vztahu k oprávněnosti a opodstatněnosti 
vykázání násilné osoby. Tým působí v rámci 
celého Městského ředitelství Ostrava. 

Konkrétně jakou problematiku máte 
v rámci svého povolání na starosti?

I když na obvodním oddělení není přidě-
lování spisového materiálu řízeno striktním 
přidělováním určité problematiky konkrét-
nímu policistovi a v tomto ohledu musíme 
být všichni schopni zpracovat a prověřit 
jakýkoliv druh trestné činnosti spadající 
do věcné příslušnosti obvodních oddělení, 
provádím převážně prověřování násilné 
trestné činnosti, šetření pracovních úrazů 
a regresních hlášení týkajících se fyzického 
napadení poškozeného. 

Měl jste i sám pocit, že loňský rok byl 
pro vás z pracovního hlediska něčím vý-
jimečný?

Loňský rok byl pro mě zlomový v tom 
ohledu, že i přes veškerá dosavadní úspor-
ná opatření, nikdy nedošlo k tak výrazné-
mu snížení služebního příjmu a potažmo 
i výdajů na provoz Policie ČR (PČR). 
Špatná ekonomická situace naší země a je-
jich občanů se samozřejmě negativně pro-

jevuje ve zvýšeném nápadu trestné činnos-
ti, snižování věku pachatelů trestných činů 
a určitého nárůstu agresivity u mladistvých 
pachatelů. Ve společnosti je hluboce zako-
řeněn pohled na PČR jako represivní slož-
ku, která z pohledu jedněch je represivní 
příliš a z pohledu jiných dělá málo nebo 
nic. Změnit tento pohled veřejnosti na PČR 
(zvlášť, když jste se stal obětí protiprávní-
ho jednání) je ještě běh na dlouhou trať.

V jakých oblastech by podle vás moh-
la být činnost PČR ještě efektivnější? 

Tak jako všude jinde i u PČR je stále co 
zlepšovat a zkvalitňovat. Ke své práci PČR 
však potřebuje i pomoc občanů, ekonomic-
ké zázemí a podporu zákonodárců při tvor-
bě zákonů a stanovení pravomocí policie 
za účelem ochrany občanů, jejich práv a ze-
jména dosažení adekvátní kompenzace po-
škozených vůči pachatelům trestných činů. 

Při jakých činnostech relaxujete 
a získáváte energii do vaší práce?

Snažím se ve svém volnu odreagovat 
a dobít energii převážně sportem. Rád jez-
dím na kole, lyžuji, pravidelně cvičím a ob-
čas si zajdu zaběhat. Doma nás rozptylují 
dva pejsci, kteří svým projevem náklonnos-
ti a věrnosti dají člověku aspoň na chvíli za-
pomenout na všechny starosti. Je to již více 
než dva roky, co mě uchvátila akvaristika, 
a to zejména endemické druhy afrických 
cichlid z jezer Malawi a Tanganika, a tak se 
intenzivně věnuji i této zálibě. (peb)

Žijí mezi námi

Elektronické aukce 
ušetřily miliony korun

Od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012 zajiš-
ťovaly Technické služby Moravská Os-
trava a Přívoz zimní údržbu našeho ob-
vodu. Úkolem této služby je zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na míst-
ních komunikacích vzniklých zimními 
povětrnostními vlivy.

Celkem se technické služby staraly 
o 64 km vozovek, 80 km chodníků, 57 
čekáren MHD a 201 přechodů pro chod-
ce. „Díky pozdnímu nástupu zimy a její-
mu mírnějšímu průběhu, co se týče spadu 
sněhu, se podařilo ušetřit cca 3 mil. Kč. 
Úspory vznikly například na mzdách 
nebo ve spotřebě pohonných hmot, kde 
byla úspora umocněna pořízením vlastní 
čerpací jednotky a zapojením se do elek-
tronického soutěžení této komodity.  Co 
se týká posypu, i zde jsme uspořili. V ob-

Mírnější zima přinesla třímilionovou úsporu 
dobí 2010/2011 se spotřebovalo 804 tun 
soli, v sezoně 2011/2012 pouze 650 tun. 
Tyto ušetřené prostředky budou použity 
pro zkvalitnění údržby veřejné zeleně, 
dětských zařízení a mobiliáře v našem 
obvodu. Část zároveň na opravy poško-
zených komunikací,“ prozradil Dalibor 
Mouka, místostarosta našeho obvodu. 

Technické služby využily v průběhu 
zimy jedenáct strojů (konkrétně tři sil-
niční sypače, pět chodníkových sypačů, 
dvě vozidla pro ruční posyp a údržbu 
u mateřských a základních škol a je-
den nakladač). „Ruční čištění zvládalo 
dvacet lidí plus pracovníci zaměstnaní 
v rámci veřejné služby. Tato skupina od-
klízela sníh především od přechodů pro 
chodce, autobusových zastávek, scho-
dišť a úzkých chodníků, ke kterým by 

se stroje těžko dostávaly, a přitom jsou 
hodně frekventované,“ doplnil Dalibor 
Mouka. 

Díky mírné zimě se mohly technické 
služby intenzivně i v tomto období vě-
novat ořezům keřů a stromů. Za období 
listopad až prosinec 2011 bylo z centra, 
z okolí Komenského sadů, parku Mila-
dy Horákové a ZŠ a MŠ, patřících pod 
správu obvodu, odvezeno přibližně 16 
tun odpadu. Naopak od ledna do března 
2012 se pracovníci technických služeb 
přesunuli na Fifejdy, ulici Šalamouna 
a do Přívozu, kde bylo sesbíráno cca 139 
tun odpadu. „Od 19. 3. jsme již začali 
také s opravami komunikací. Nejdříve se 
zaměřujeme na nejhůře poškozené úse-
ky silnic a chodníky v havarijním stavu,“ 
dodal Dalibor Mouka.  (peb) 

Zápisy do mateřských škol zříze-
ných statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostra-
va a Přívoz, pro školní rok 2012/2013 
budou probíhat v době pro podání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání ve dnech 3. 4. 2012 od 8 
do 16 hodin a 4. 4. 2012 od 8 do 14 
hodin, a to v místě jednotlivých mateř-
ských škol. 

Jako každoročně bude Centrum kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava po-
řádat velikonoční jarmark. Od 4. do 6. 
4. se od 15 do 18 hodin na Jiráskově ná-
městí rozezní cimbálová muzika, před-
staví se soubory písní a tanců, herecké 
společnosti, své umění budou prezento-
vat umělečtí řemeslníci a servírovat se 
budou vybrané pochutiny.

Zápisy do mateřských škol Třídenní velikonoční jarmark zpestří Jiráskovo náměstí
Hudebně-taneční složku obstarají  

např. Muzika Iršava, Cimbálová muzi-
ka Ondry Tabacha, Gajdosšká muzika 
Bukoň, Soubor lidových písní a tanců 
Valašský vojvoda, Cimbálová muzika 
Valášek, Historická hudební společnost 
Camerata atd. 

Navíc v rámci doprovodného pro-
gramu budou každý den od 10 do 15 

hodin vyhrávat harmonikář a flašinetář. 
Mezi řemeslníky se objeví řezbář, 

kovář, kovotepec, či výrobce dlabaných 
nádob, košíků z proutí, karabáčů atd. 
Jídelní menu bude zahrnovat domácí 
zabijačku, klobásy, zabijačkovou polév-
ku v kotli, grilované kýty, cukrovinky, 
zajištěno bude rovněž kvasnicové pivo 
z Kozlovic.  (red)
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Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

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 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.
Úřední doba odboru sociálních věcí:
Po a St od 8 do 11.30 a od 12.30 
do 17 hod.

■ Dne 17. 4. se uskuteční humanitární 
sbírka Nepotřebné věci potřebným li-
dem, kterou vyhlásila Charita Ostrava 
ve spolupráci s Diakonií Broumov. Od 9 
do 18 hodin lze na hlavní vlakové nádra-
ží v Ostravě (vjezd do areálu nákladního 
nádraží – křižovatka ul. Mariánskohorská 
a Cihelní) přinášet oblečení, lůžkoviny, 
ručníky, dětské hračky, nepoškozené do-
mácí potřeby atd. Více informací 
na www.ostrava.charita.cz.

■ Během letošní Tříkrálové sbírky, kte-
rou v Ostravě a okolí zajišťovala 
Charita Ostrava ve spolupráci 
s Charitou sv. Alexandra, se v našem 
městském obvodu podařilo vybrat cel-
kem 57 077 Kč, z toho v Moravské 
Ostravě se vykoledovalo 31 786 Kč 
a v Přívoze 25 291 Kč. 

■ Dvě akce nejen pro seniory proběhnou 
v sídle Biskupství ostravsko-opavském 
(Kostelní nám. 1). Dne 12. 4. bude možné 
od 9 do 12 hodin navštívit v rámci 
Akademie pro třetí věk přednášku na téma 
Výchova svědomí jako úkol duchovního 
života. Jejím lektorem bude Jan Czudek. 
Naopak 17. 4. se od 9 do 12 hodin bude 
diskutovat na téma Co rádi jíme.

■ V mléčném baru NAPROTI 
(Kostelní ulice), v jediném ostravském 
sociálním podniku v oblasti pohostin-
ství, je pro velký zájem od 1. dubna 
rozšířena otevírací doba od 7.30 do 
18.30 hodin a zároveň zahájen víken-
dový provoz od 13 do 18.30 hodin.

■ Ostravský informační servis připra-
vuje 15. 4. akci s názvem Po schodech 
na věž. Během cesty se příznivci pě-
ších výstupů seznámí s běžně nepří-
stupnými interiéry věže Nové radnice. 
Výstupy se budou konat každou půl-
hodinu, první začne v 6. patře NR 
(pobočka OIS) v 9 hodin, poslední pak 
v 17 hodin.

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v dubnu: Štěpánka 
Gasková, Anna Gunčagová, Františka 
Larišová, Ladislav Liďák, Hilda 
Lubovská, Antonín Mazur, Ester 
Metelková, Marie Nekudová, Anna 
Pírková, Lubomír Procházka, Alfred 
Rosenzweig, Milena Sedlářová, 
Anna Seidlová, Jarmila Šnajberková, 
Štěpánka Šrubařová, Josef Vlček.

vOlné nEbyTOvé
PROSTORy

na Jízdárně 2895/18     
71,25 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
S. K. neumanna 1691/4  
náměstí Republiky 1562/1
Arbesova 1059/9 - garáž 
nádražní 542/148
Sládkova 862/10
Jurečkova 1935/12 
Tyršova 1823/12
Chelčického 616/12
Chelčického 691/8 
Střelniční 10/1
Tyršova 1761/14
nádražní 1265/24
Jurečkova 490/3
 
BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
T 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Komise aktiv pro obřady a slavnosti 
(APOS), jedna z komisí Rady městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, při-
pravila zajímavou novinku. Snoubenci si 
mohou sami zvolit svého oddávajícího. 
„Většině z nich velmi záleží na průbě-
hu celé svatby, kterou si pečlivě plánují 
a připraví do nejmenších detailů. Jediné, 
co dosud snoubenci nemohli ovlivnit, byl 
oddávající. Naše komise se proto roz-
hodla dosavadní praxi změnit a párům 
dát možnost výběru toho, kdo je požádá 
o první manželský polibek,“ vysvětluje 
Jan Becher, předseda komise APOS.

Zájemci si mohou „svého průvodce“ 
svatebním obřadem určit na základě pre-
zentačních karet, jejichž součástí jsou zá-
kladní údaje o oddávajících včetně zájmů, 
oblíbených literátů, životního motta atd. 
„Snoubenci mají také příležitost domluvit 
si se svým oddávajícím neformální schůz-
ku k projednání veškerých detailů obřadu, 
obsahu svatebního proslovu a podobně. 
Příprava je pak pro všechny snadnější. 
Přáli bychom si, aby pro novomanžele 
bylo jejich společné ´ANO´ na naší rad-
nici stejně významné a nezapomenutelné 
jako následná svatební hostina nebo sva-
tební cesta,“ dodává místostarostka Petra 
Bernfeldová s tím, že kromě členů komise 
APOS mohou ze zákona oddávat také sta-
rosta a místostarostové.

Komise APOS ale nabízí i jiné služ-
by, jako je například možnost volby 
místa obřadu. Svatby se v minulosti 

Za účasti místostarosty našeho 
obvodu Tomáše Kuřece proběhl 21. 
3. v mezinárodní Tučňákově škol-
ce (Masarykovo náměstí 6) jarní 
workshop s podtitulem Děti dětem. 

Hlavní náplní této charitativní akce 
byla výroba velikonočních předmětů 
(barvení vajíček přírodními barvami, 
zdobení pomlázek či perníčků, plete-
ní velikonočních věnců z březových 
proutků atd.). 

Následně bylo možné veškeré toto 
velikonoční zboží zakoupit, přičemž 
finanční výtěžek z tohoto prodeje byl 
určen pro Nadaci Naše dítě, jejímž 
posláním je ochrana a pomoc dětí, 
které se ocitly v obtížných a krizo-
vých situacích. 

Také místostarosta Tomáš Kuřec si 
zakoupil dárky s velikonoční temati-
kou, čímž přispěl Nadaci Naše dítě. 
„Tuto nadaci jsem si zvolila z toho 

Místostarostka Petra bernfeldová ukazuje dárek, který svatebčané 
dostávají od  našeho městského obvodu. Jedná se o  přátelskou 
soupravu ke slavnostnímu přípitku se srdíčky.  

Také místostarosta Tomáš Kuřec 
finančně podpořil nadaci naše dítě.

Snoubenci si mohou vybrat svého oddávajícího

Tučňákova školka podpořila nadaci naše dítě

konaly na věži Nové radnice, v Ko-
menského sadech, Hornickém muzeu 
na Landeku v Petřkovicích, na Stodolní 
ulici, ale i v hotelích na území obvodu 
atd. Koncem února se dokonce jedna ze 

Jak to vidí...
...Igor Horváth
Ačkoliv jsem se v Ostravě nenaro-

dil, celý svůj produktivní věk zde 
pracuji. Za tu dobu se můj vztah 
k Ostravě vyvíjel, a myslím si, že 
dneska je do-
cela intenziv-
ní. V osmde-
sátých letech 
m i n u l é h o 
století nepů-
sobilo toto 
město po vi-
zuální strán-
ce příjemně 
a přitažlivě, 
ale za těch třicet let se Ostrava 
i ve srovnání s jinými městy u nás 
změnila celkem zásadně. K lepšímu.

Místní lidé mi imponují takovou 
zarputilostí, přímočarostí a pracovi-
tostí. Také si na nich cením to, že 
i když život zde není vždy jednodu-
chý, tak ti pravověrní Ostraváci ma-
jí vazbu na to město silnou. A ne jen 
třeba přes fotbal, ale také kulturu. 
Mám pocit, že Ostrava si vždy do-
kázala vydobýt významné postavení 
v rámci republiky a děje se tady dost 
věcí, za které se nemusíme stydět…

Pokud bych měl uvést plusy 
Ostravy, určitě bych vyzdvihl vyso-
kou úroveň divadelní scény nebo vý-
tvarných výstav. To mohu potvrdit 
i z vlastní praxe. S ostravskými herci 
a režiséry často spolupracujeme při 
tvorbě rozhlasových uměleckých po-
řadů, které následně vysílá především 
stanice ČRo 3 Vltava, kde se setkáva-
jí s výborným posluchačským ohla-
sem. A hudba? To je fenomén! 
Ostrava byla a je baštou české hudeb-
ní scény – klasické i populární. Stačí 
vzpomenout Ostravský rozhlasový 
orchestr, Věru Špinarovou, Marii 
Rottrovou, Buty, Kryštof či Jarka 
Nohavicu a samozřejmě Janáčkovu 
filharmonii Ostrava. Nemluvě o tom, 
že dnes už asi v každé zapadlé vísce 
hudební příznivci zaregistrovali festi-
valy Colours of Ostrava, Janáčkův 
máj nebo Svatováclavský hudební 
festival. 

Někdo někdy řekl, že Ostrava je 
díky svému územnímu členění snad 
jediné americké město v této zemi. 
Něco na tom bude, protože mezi 
jednotlivými čtvrtěmi jsou stále po-
měrně rozsáhlé nezastavěné plochy. 
I tím je Ostrava atypická oproti 
ostatním velkým městům v Česku. 

Na druhou stranu vnímám rovněž 
to, že hlavně u části mladé generace 
převládá pocit, že jejich pracovní per-
spektiva zde není úplně jistá, a proto, 
když skončí školu, mají zaječí úmys-
ly. Věřím ale, že se tento trend mění. 
Je zřejmé, že náš kraj prochází obrov-
skými změnami, a těch pracovních 
příležitostí (včetně odvětví lehkého 
průmyslu, služeb a informačních 
technologií) postupně přibývá. 
Osobně se proto o budoucnost našeho 
města ani kraje neobávám.

n

Igor Horváth (*1963) se narodil 
v Šumperku, po absolvování Vysoké 
školy ekonomické v Bratislavě (ob-
chodní fakulta) pracuje od roku 1986 
v Ostravě. Nejdříve působil v Závodu 
zahraniční výstavby PS Ostrava. V roce 
1991 vstoupil do reklamního světa a ja-
ko manažer v reklamní agentuře 
ProMarket propagoval na evropských 
veletrzích české pivo, nákladní automo-
bily, železniční dvojkolí, říční lodě, ale 
i koně. Od začátku roku 1998 nastoupil 
do funkce ředitele Českého rozhlasu 
Ostrava. V roce 2005 se z Havířova, 
kde vyrůstal, do Ostravy přestěhoval.

svateb uskutečnila v Ostravském mu-
zeu. „Každopádně sami snoubenci mo-
hou přijít s vlastním vybraným místem. 
Uděláme pro ně maximum a rádi,“ říká 
Jan Becher.  (peb)

důvodu, že se mi líbily jejich progra-
my. Jde o to, že si vyberou konkrétní 
dítě v tísni, kterému se snaží zajistit 
konkrétní věc, jež v dané chvíli po-
třebuje,“ vysvětluje Blanka Sanytro-
vá, zakladatelka Tučňákovy školky 
(více také v lednovém čísle zpravo-
daje Centrum).

Po pletení adventních věnců (listo-
pad 2011), kde získané finance puto-
valy na konto organizace UNESCO, 
se jednalo o druhou charitativní akci, 
jejímž iniciátorem byla Tučňákova 
školka. „Ráda jsem přispěla na dob-
rou věc. Myslím si, že je to od vedení 
školky skvělý nápad, že jim není lho-
stejný osud těch, kteří vyžadují po-
moc druhých,“ uvedla Pavla Bečáko-
vá, jedna ze zúčastněných maminek.  

Zápisy dětí do Tučňákovy školky 
pro školní rok 2012/2013 se uskuteč-
ní 19. 4. a 24. 5.  (peb) 
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Několik let sledujeme stále se měnící 
záměry s nejvyšším ostravským domem 
na Ostrčilově ulici. Vlastníkem dvaadva-
cetipatrového věžáku je statutární město 
Ostrava. Tento dům byl postaven v roce 
1968 jako obytný. Krátce po kolaudaci 
však bylo zjištěno, že vykazuje stavební 
nedostatky s nevyhovujícími parametry 
k bydlení. Proto bylo několik horních 
pater vystěhováno. Časem byl objekt pře-
kolaudován na nebytový a město obsadilo 
nižší patra kancelářemi. 

Od roku 1989 zastupitelé města nesčet-
někrát projednávali a debatovali o bu-
doucnosti tohoto domu. Zájem prodat 
a přestavět střídaly bouřlivé diskuze o de-
molici a vybudování nových obytných 
nebo komerčních staveb.

V roce 2007 se počítalo s tím, že nej-
vyšší dům bude odstraněn, pokud město 
prodá pozemek na Ostrčilově ulici i s ob-
jektem skupině RPG Real Estate. Tento 
investor tehdy připravoval výstavbu are-
álu Jindřich Plaza s luxusním hotelem, 
bazénem, kancelářemi, obchody, vyhlíd-
kovou restaurací a podzemním parkovi-
štěm. Měl vzniknout na místě nynějšího 
hotelového domu Jindřich. Projekt byl ale 
v roce 2008 zastaven. Trh s administrativ-
ními i bytovými prostory během ekono-
mické krize poněkud zmrtvěl. A podobné 
známky vykazuje celá tato lukrativní část 
města - chátrající a prázdný hotelový dům 
Jindřich, neobyvatelný věžák…

Zajímali jsme se, jak by se dala situ-
ace řešit, a to i přesto, že dům nemáme 

Od 5. do 9. 3. probíhal v Knihovně 
města Ostravy Týden prvňáčků. Součás-
tí této akce bylo také pasování prvňáč-
ků na čtenáře knihovny. V oddělení pro 
děti a mládež, které patří pod ústřední 
knihovnu (ul. 28. října 2), se nově oficiál-
ními čtenáři stalo třiačtyřicet dětí. Převa-
žovali mezi nimi školáci ze ZŠ Ostrčilo-
va a ZŠ Matiční, kteří kromě čtenářského 
průkazu s celoroční platností získali také 
pasovací listinu a dárkové předměty.

Dne 7. 3. zavítal na tento slavnostní ce-
remoniál, jemuž tentokrát vládlo vílí krá-
lovství, rovněž starosta našeho městského 
obvodu Jiří Havlíček. „Podle mého názo-
ru se jedná o velmi prospěšnou akci. Tím, 
že děti chodí do knihovny a pravidelně 
čtou, dochází k rozvoji jejich osobnosti 
a zároveň se dovídají spoustu podnětných 
informací,“ prozradil Jiří Havlíček.

V rámci Týdne prvňáčků bylo navíc 
uspořádáno osm besed pro žáky prvních 
tříd ze ZŠ Ostrčilova a ZŠ Matiční, kte-
rých se zúčastnilo 181 dětí. „Sáhli jsme 
k moderním i klasickým knihám a nená-
ročnými prostředky napodobili lehkost 

vOlné byTy
k pronájmu formou výběrového řízení
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věžák na Ostrčilově ulici nám není lhostejný

Starosta Jiří Havlíček pasoval prvňáčky na čtenáře 

Z vizualizace vyplývá, že po rekonstrukci by měl být věžák snížen o dvanáct pater.

Starosta našeho obvodu Jiří Havlíček nabádá školáky k tomu, aby pravidelně četli.

Majitelé psů, kteří řádně zaplatí poplatek 
za rok 2012 i ti, kteří jsou od placení po-
platků osvobozeni, si mohou v úřední dny 
po předložení občanského průkazu vyzved-
nout v budově Nové radnice (kancelář č. 146 
- oddělení místních poplatků a pohledávek, 
odbor financí a rozpočtu) 360 náhradních 
sáčků na psí exkrementy. Ti, co si v roce 
2011 nevyzvedli plastové pouzdro se sáčky, 
dostanou i toto pouzdro. 

Cílem tohoto projektu je zlepšení čistoty 
našeho obvodu, přičemž použité sáčky lze od-
kládat do klasických odpadkových košů.  (inf) 

U památníku Rudé armády v Komen-
ského sadech se 30. dubna uskuteční 
slavnostní shromáždění u příležitosti 
67. výročí osvobození města Ostravy. 
V 9 hodin začne prezentace techniky 
Armády České republiky.  

Slavnostní akt bude zahájen v 10 
hodin. Součástí vzpomínkového shro-
máždění bude tradičně předání medailí 
a dalších ocenění Armády ČR, Českého 
svazu bojovníků za svobodu a Česko-
slovenské obce legionářské a kladení 
věnců a kytic u památníku.  (inf)

Rada dětí a mládeže Moravskoslezské-
ho kraje pořádá 20. 4. slavnostní akci vzta-
hující se k svátku Dne Země. Od 9 hodin 
bude připraven na Masarykově náměstí 
bohatý program. 

O ekologii a životním prostředí poin-
formují např. Český hydrometeorologický 
ústav, Střední průmyslová škola chemická 
z Ostravy-Zábřehu, Včelí farma Košec 
z Neplachovic, Klub mladých debrujárů 
atd. „Během celodenního doprovodného 
programu vystoupí děti a mládež z MŠ, 
ZŠ, ZUŠ a jiných volnočasových sdružení. 
Představí se také Odpadový kabaret OZO 
Ostrava nebo skupina Afrikana se svou 
bubenickou show,“ přibližuje za organizá-
tory Stanislav Odstrčil s tím, že se rovněž 
plánují koncerty Heidi Janků a ostravské 
folkové kapely Marod. 

Zároveň budou vyhlášeny výsledky vý-
tvarné a literární soutěže „Vstávej semín-
ko, holala! Bude z tebe…“. Na akci se po-
dílí také městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz a statutární město Ostrava.  (inf) 

Regionální televizi Fabex bude 
možné od dubna sledovat nejen 
na UPC, ale také na satelitu Astra 3B, 
a to na nově vznikajícím programu 
s názvem Regionalnitelevize.cz. Pro-
jekt, který sdružuje regionální a lokál-
ní televizní vysílání napříč republikou, 
totiž získal potřebnou vysílací licenci 
od Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání. 

Zpravodajství z Ostravska vyráběné 
TV Fabex bude v premiéře vysíláno 
denně od 20.40 hodin, a v reprízách 
pak šestkrát denně. „Jsme rádi, že se 
náš Magazín Ostravsko dostane i k di-
vákům, kteří nemají kabelovou tele-
vizi,“ uvedla Marcela Mrózková Heří-
ková, ředitelka televize Fabex. (inf) 

Dárek pro majitele psů

Pietní akt u památníku

Den Země v centru 

Tv Fabex i na satelitu

svěřený do správy hospodaření. Uvě-
domujeme si však zodpovědnost nejen 
za majetek obce nám svěřený, ale za vše, 
co se týká městského obvodu. Vycháze-
li jsme z faktů. S ohledem na odprodej 
bytového fondu v minulých letech dnes 
zaznamenáváme nedostatek bytů pro 
mladé lidi a seniory, kteří upřednostňují 
bydlení v místě, kde je zajištěna dostup-
nost sociálních, zdravotnických a jiných 
služeb, bohatá nabídka kulturního a spo-
lečenského vyžití i vzdělávání. 

Proto jsme nechali vypracovat stu-
dii, zda a za jakých podmínek je mož-

né realizovat naši myšlenku, to zna-
mená snížit dům o 12 pater a věžák 
proměnit na nájemní bydlení právě 
pro mladé lidi a seniory. Výsledek 
studie můžete vidět na vizualizaci. 
Současně jsme požádali statutární 
město Ostrava o svěření tohoto ob-
jektu do našeho majetku a o finanční 
příspěvek na rekonstrukci, a to částeč-
ně formou finančního transferu a čás-
tečně návratné půjčky. Teď už budeme 
čekat, jak město s naším nápadem dál 
naloží… 

 Petra Bernfeldová, místostarostka 

od 2. do 3. 4. 
Gajdošova 47, Výstavní 47, Gajdošova 6, 
Gajdošova 29, Hornických učňů 1, Hor-
nických učňů 11, Sportovní 14, Havířská 
16, Zelená 55, Zelená 61, Hornická 65, 
Hornická 78

od 3. do 4. 4.
Na Jízdárně 24, Gajdošova 11, Uhelná 
22, Náměstí Jiřího Myrona, Na Široké 16, 
Na Široké 27, Petra Křičky 1, Petra Křičky 
15, Petra Křičky 19-21, Petra Křičky 23, 
Zelená 35, Sportovní 5

od 4. do 5. 4.
28. října 153, Foerstrova 20, Foerstrova 
27-29, Nedbalova 10, Nedbalova 20, Ne-
dbalova 28, Nedbalova 38, Zelená 47, Ze-
lená 51, Chocholouškova 14-15, Výstavní 
23, Hornická 3

od 5. do 6. 4.
Sládkova 4-6, Sládkova 16, Sládkova 20, 
Sládkova 26, Varenská 32-34, Garážní 18, 
Hornopolní 35, Hornopolní 43, Varenská 6, 
Varenská 16, Varenská 26-28, Sládkova 36

od 10. do 11. 4.
Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, Ahepjukova 
4, Ahepjukova 6, Ahepjukova 19, Ahepju-
kova 29, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
3, Gen. Janouška 10, Lechowiczova 2, 
Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B

od 11. do 12. 4.
Lechowiczova 13, Lechowiczova 19, 
Gen. Píky 3, Gen. Píky 16, Gen. Píky 17, 
Gen. Píky 28, Oskara Motyky 3-5, Jose-
fa Brabce 13, Josefa Brabce 25-27, Josefa 
Brabce 43-45, Hornopolní 51, Hornopolní 53

od 12. do 13. 4.
Hrabákova 5, Zeyerova 1, Josefa Brabce 1, 
Josefa Brabce 11, Hornopolní 22, Jílova 10, 
Jílova 17, Jílova 25, Jílova 31, Cihelní 83, 
Cihelní 105, Spodní 24.
Kontejnery budou v uvedených lokali-
tách přistavovány cca na dobu 24 hod.
 (OIMH)

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad

a bezstarostnost starých pohádek, hravost 
těch nových a obrazovými prostředky 
navázali též na mytologické motivy plné 
víl, satyrů a elfů,“ vysvětlila ještě Petra 
Kozlová z oddělení pro děti a mládež 
KMO, proč se letošní zábavný program 
nesl ve znamení víl.

V přívozské pobočce KMO bylo letos 
pasováno čtyřiačtyřicet prvňáčků, kteří na-

vštěvují základní školy ZŠ Přemysla Pittra, 
ZŠ Gebauerova a ZŠ Nádražní.  (peb)

Od října 2010 připravuje Centrum kultu-
ry a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěv-
ková organizace našeho městského obvodu, 
pravidelné vzdělávací animační programy. 
Ty se konají ve Výstavní síni Sokolská 26 
a jsou určeny jak pro žáky základních škol, 
tak pro studenty středních škol.

Prozatím tyto galerijní animace absol-
vovalo přibližně 1 500 příchozích, kteří se 
v rámci těchto programů mohli seznámit 
s prací a životem renomovaných výtvar-
níků, s různými výtvarnými technikami 
a navíc měli možnost výtvarně tvořit přímo 
v expozici výstavy. „Cílem těchto galerij-
ních animací je vychovávat další generace 
dětí, které si najdou vztah k umění a budou 
chodit do galerie zamýšlet se a relaxovat,“ 
vysvětluje Tereza Turoňová, vedoucí lek-
torka těchto programů.

Všechny programy navazují na školní os-
novy a jsou tak ideálním doplňkem klasic-
kých vyučovacích hodin ve školách. Dosud 

Galerijní animace zvyšují zájem o umění

Filip Rohan, ředitel CKv, a místostarosta Tomáš Kuřec během návštěvy jedné 
z galerijních animací.

se absolventi animačních programů mohli 
blíže seznámit např. s díly Eriky Bornové, 
Jiřího Šťourače, Jana Vičara, Josefa Žáč-
ka a dalších předních českých výtvarných 
umělců. „Každá vzdělávací jednotka trvá 
přibližně devadesát minut a její průběh má 
vždy spojitost s tím, kdo zrovna vystavuje. 
Každopádně jsem ráda, že některé školy 
a dokonce třídy chodí pravidelně a opakova-
ně,“ říká Tereza Turoňová, která si pochva-
luje i skutečnost, že se na vernisáži k dané 
výstavě může setkat také se samotným au-
torem. „Toto setkání s umělcem je opravdu 
neocenitelné. Autor vás vtáhne do své tvor-
by, a to nadšení pak předáváte i příchozím,“ 
dodává T. Turoňová.

Vzdělávací pořady ve Výstavní síni So-
kolská 26 finančně podporuje městský ob-
vod Moravská Ostrava a Přívoz i statutární 
město Ostrava. Objednávky na galerijní 
animace lze posílat na emailovou adresu: 
animacesokolska@seznam.cz.  (peb) 
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Bojíte se stáří? Kladete si otázku, jak 
bude váš život vypadat, až vám bude 60, 
70 nebo 80 let? 

Po šedesátce život zdaleka nekončí 
a společnost si začíná přínos seniorů 
uvědomovat. Prosazuje se myšlenka ak-
tivního stárnutí: s věkem je možné využít 
více příležitostí, které život přináší, a ni-
koli méně. Aktivní stárnutí není přínosné 
pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro 
celou společnost.

Zatímco v současné době připadají 
na jednoho Evropana staršího 65 let čtyři 
lidé v produktivním věku, do roku 2060 
by se tento poměr měl změnit na 1:2. 
S cílem na tento problém upozornit 
a zvýšit povědomí o výzvách rychlého 
stárnutí Evropy, podpořit prostředí vhod-
né i pro starší lidi a hledat možnosti, jak 
lidem umožnit zůstat aktivní i ve vyšším 
věku, vyhlásila Evropská unie rok 2012 
Evropským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. 

Evropa čelí demografickým změnám 
už delší dobu. Počet obyvatel v produk-
tivním věku se snižuje a počet šedesátní-
ků a starších roste, přibližně o dva milio-
ny ročně. V současné společnosti je vyšší 
věk často spojován s nemocemi, ztrátou 
nezávislosti, vyloučením z trhu práce, 
rodiny a společnosti. Mladí lidé a lidé 
v aktivním věku často vidí v seniorech 
zátěž. Evropský rok aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity se pokusí ten-
to pohled změnit, neboť i starší lidé mo-
hou společnosti nabídnout své cenné do-
vednosti a zkušenosti, které mohou být 
pro mladé velkým přínosem. 

Hlavními cíli Evropského roku aktiv-
ního stárnutí je udržování aktivního způ-
sobu života starších lidí. Je také potřeba 
odstraňovat bariéry mezi generacemi.

Evropský rok aktivního stárnutí zahr-
nuje tři dimenze:
•	Aktivní stárnutí a zaměstnanost. Mají-li 

starší pracovníci setrvat v zaměstnání, 
je třeba především zlepšit pracovní pod-
mínky a přizpůsobit je zdravotnímu sta-
vu a potřebám starších osob; dále se 
musí aktualizovat jejich dovednosti po-
skytnutím lepšího přístupu k celoživot-
nímu vzdělávání a přezkoumat daňový 
systém a systém sociálních dávek, aby 
byly vytvořeny účinné pobídky motivu-
jící k prodloužení produktivního věku.

•	Aktivní účast na společenském dění. Je 
třeba zlepšit příležitosti a podmínky, 
pokud jde o příspěvek starších lidí spo-
lečnosti prostřednictvím vykonávání 
dobrovolných prací nebo prostřednic-
tvím péče o rodinné příslušníky. 

•	Nezávislý život. Je třeba zaměřit se 
na podporu zdraví a preventivní zdra-
votní péče prostřednictvím opatření, 
která maximalizují počet let prožitých 
ve zdraví a předejdou závislosti star-
ších lidí na jejich okolí. 
V dalších číslech tohoto zpravodaje 

přineseme informace o tom, jaké aktivity 
probíhají a budou probíhat v rámci Roku 
aktivního stárnutí v našem obvodu.

 Dagmar Bradová,
 vedoucí odboru sociálních věcí

Čapkova sokolovna má letos osmdesát let
Tělocvičná jednota Sokol slaví letos 

sto šedesát let svého vzniku, ta v Morav-
ské Ostravě byla založena později – roku 
1891. V této souvislosti nelze nezmínit 
ostravskou Čapkovu sokolovnu, která 
byla postavena v roce 1932, tedy právě 
před osmdesáti lety.

Funkcionalistická sokolovna stojí 
na dnešní Sokolské ulici. Projektoval 
ji brněnský architekt Miroslav Kopřiva 
a od počátku budila pozornost svým funk-
cionalistickým pojetím. Dnes je rozšířena 
o řadu přístaveb, ale ve svém počátku měl 
objekt pouze tělocvičnu a administrativ-
ní část, což bylo zvýrazněno podélnými 
okny a širokým vstupním schodištěm. 
Samotná tělocvična měla v průčelí vyso-
ká okna, která ale byla po přistavení další 
tělocvičny v roce 1967, patřící dnes ško-
le, zakryta. Červený obklad z páleného 
kabřince je velmi dekorativní a zdobí jak 
venkovní stěny budovy, tak i stěny hlav-
ního schodiště. 

Je to zajímavá a účelná stavba, nic-
méně v dost zchátralém stavu, na kterém 
se podepsalo i poddolování. Společně se 
školní tělocvičnou, krytým bazénem a te-
nisovými kurty tvoří významný městský 
sportovní areál.

nikoliv Karel nebo Josef, 
ale Jan Čapek 

Sokolovna nese jméno Jana Čapka, 
horlivého sokola a vlastence, který se 
v roce 1901 odstěhoval z Prahy na Těšín-
sko a po pěti letech se stal náčelníkem 
Sokolské župy moravskoslezské. V roce 
1915 byl povolán do armády a odvelen 
na italskou frontu, odkud posílal různá 
provolání českým sokolům. Pomáhal 

byl zahájen Evropský rok 
aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity

na snímku vlevo osmdesátiletá Čapkova sokolovna, vpravo bazén z roku 1957, v současné době je areál 
doplněn systémem venkovních bazénů, skluzavkami a ostatními atrakcemi vodního světa.

Sociální pracovník Miroslav Plánka 
(vpravo) s klientem občanského sdru-
žení MEnS SAnA.

Žák osmé třídy Pavel vítek a Sylvie-
-Anna Hasalíková z devátého ročníku.

zakládat České legie. Na samém kon-
ci války – v květnu 1918 – se zúčastnil 
protirakouských bojů a v červnu téhož 
roku u Fossalty padl. Nicméně mnoho 
dětí, které dnes do sokolovny chodí, se 
domnívá, že dům nese jméno po Karlu 
nebo Josefu Čapkových. Když německá 
armáda obsadila Ostravu, otevřeně proti 
okupaci protestovali tady místní sokolo-
vé. Mnohé pak zatklo gestapo.

Osud také nebyl příliš přívětivý k pro-
jektantovi sokolovny Miroslavu Kopři-
vovi. Patřil ve svém oboru ke špičkovým 
postavám české architektury, jeho dílo je 
nepřehlédnutelné, na Slovensku předná-
šel na vysoké škole stavitelské, založené 
v roce 1937. O deset let později se stal 

profesorem na Fakultě architektury a po-
zemního stavitelství v Brně. Nikdy se ne-
tajil tím, že je silně věřící křesťan, což mu 
v roce 1966 přineslo vyhazov ze školy. 
Marně v prosebném dopise navrhoval, že 
by mohl působit jako učitel dálkově stu-
dujících. Tento architekt evropského for-
mátu byl striktně odmítnut jako pedagog. 

bazén v bruselském stylu 
Nedaleko zmíněné Čapkovy sokolov-

ny stojí hala s plaveckým bazénem. Pro-
jektoval ji v roce 1957 tým vedený archi-
tektem Janem Chválkem z ostravského 
Stavoprojektu. Je oproštěna od tehdy 
v Ostravě běžného socialistického deko-
rativismu, takzvané sorely, a je ukázkou 

návratu k internacionálnímu stylu funk-
cionalismu. 

Hala je šikmou a prosklenou stěnou 
situována na západ, aby byl vnitřek do-
konale prosvětlen. Méně se také špiní sa-
zemi a skleněné tabule se dobře omývají. 
Jako celek byla zakomponována do za-
hrady, ve které bylo později vystavěno 
koupaliště s balkonem a schodišti. Nad 
vstupními dveřmi bočního křídla krytého 
bazénu byly z neonu ztvárněny dekora-
tivní vlnky. Šlo o transparentní příklad 
bruselského stylu (podle světové výsta-
vy Brusel Expo 1958). Neony zde byly 
použity jako výtvarný prvek k dotvoření 
architektury. Vzhledem k době, kdy hala 
vznikla, je to skvělá stavba.  (na) 

Jaroslava Saidlová: Od MOaP se mohou učit i další obvody!

Žáci ze ZŠ Matiční excelovali 
v soutěžích v anglickém jazyce 

Dopravní hřiště 
otevřeno po zimní 
přestávce

Jak jsme už v únorovém vydání zpravo-
daje Centrum uvedli, městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz spolupracuje se 
sedmi nestátními neziskovými organizace-
mi. Po představení Charity Ostrava a ob-
čanského sdružení Společně - Jekhetane se 
v tomto čísle zaměříme na činnost občan-
ského sdružení MENS SANA, o jejichž 
aktivitách jsme rozmlouvali s Jaroslavou 
Saidlovou, ředitelkou této organizace. 

Můžete na úvod objasnit, jakým li-
dem poskytujete své služby?

Snažíme se pomáhat lidem s dušev-
ním onemocněním a psychosociálními 
problémy, jejím rodinným příslušníkům 
a osobám jim blízkým. Naší cílovou 
skupinou jsou šestnáctiletí a starší. Nic-
méně je nutné zdůraznit, že veřejnost si 
často plete lidi s duševním onemocněním 
s lidmi s mentálním postižením. Duševní 
onemocnění může postihnout i učitele, vy-
sokoškolsky vzdělané lidi, případně osoby, 
které měly nebo mají rodiny.

Jaké sociální služby na území našeho 
obvodu, respektive pro občany Morav-
ské Ostravy a Přívoz zajišťujete? 

S městským obvodem Moravská Os-
trava a Přívoz spolupracujeme od roku 

2009. V rámci projektu Podpora a rozvoj 
služeb sociální prevence v Moravskoslez-
ském kraji máme v současné době od ob-
vodu v pronájmu sedm bytů, ve kterých 
bydlí jedenáct lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním. Dále poskytujeme 
sociální rehabilitaci klientům s duševním 
onemocněním z tohoto obvodu. 

Když zajistíte vašim klientům byd-
lení, vaše práce jistě nekončí. Jak kon-
krétně tedy těmto lidem pomáháte?   

Tyto lidi podporujeme na základě jejich 
individuálních potřeb. Někteří po dlouho-
dobých hospitalizacích v psychiatrických 
léčebnách vyžadují podporu každý den, 
přičemž jim pomáháme s hygienou, na-
kupováním, učíme je vařit, hospodařit 
s penězi, u jiných našich klientů ta pod-
pora tak intenzivní být nemusí. Nicméně 
při zhoršení zdravotního stavu, začínáme 
s pomocí úplně od začátku. Každopád-
ně pokud tito lidé zvládnou po určitou 
dobu plnit roli podnájemníka se vším, co 
k tomu patří, tak se snažíme o to, aby do-
stali byty do svého nájmu, na své jméno.

A pokud se jedná o otázku sociální 
rehabilitace? 

V rámci sociální rehabilitace nám jde 

především o udržení nebo zlepšení kva-
lity života daného klienta. Pomáháme 
v různých životních oblastech (bydlení, 
hospodaření, vzdělání, hledání práce 
atd.). Našim klientům také nabízíme ur-
čitou formu seberealizace, a to prostřed-
nictvím jazykových (angličtina, španěl-
ština, němčina) nebo počítačových kurzů 
a hudebních (hraní na různé druhy fléten) 
nebo sportovních (ping-pong, kuželky 
atd.) aktivit. Také lze navštěvovat naši 

keramickou a textilní dílnu, kde jako sou-
část motivačních a aktivačních programů 
kreslíme, malujeme, vytváříme různé tex-
tilní věci, hračky, šperky atd.  

Nesmíme zapomenout ani na sku-
tečnost, že od roku 2000 organizujete 
pravidelná autorská čtení… 

Tato Čtení ze šuplíku se nejdříve ko-
nala v Galerii výtvarného umění Ostrava, 
momentálně probíhají v Knihovně měs-
ta Ostravy. Přínos vidím v tom, že lidé 
s handicapem zde mohou prezentovat 
svou vlastní tvorbu. Rozhodně jsem ráda, 
že běžně přichází i lidé z široké veřejnos-
ti. Baví mě to pořádat i proto, že nikdy 
nevím, kdo přijde, kdo bude číst, jak ten 
večer bude vypadat atd.  

Jakým směrem by se podle vás moh-
la vyvíjet spolupráce s MOaP?

Předpokládáme, že tato spolupráce 
bude ještě rozšířena a že bychom moh-
li v budoucnu obhospodařovat až deset 
bytů. Ta spolupráce s obvodem, a hlavně 
s paní místostarostkou Petrou Bernfel-
dovou, je opravdu velmi dobrá a určitě 
by mohla být příkladná i pro další ost-
ravské obvody, potažmo celý Morav-
skoslezský kraj.  (peb)

Žáci ZŠ Matiční uspěli ve dvou soutě-
žích v anglickém jazyce. 

Pavel Vítek zvítězil v konverzační sou-
těži určené žákům osmých a devátých tříd 
základních škol z celé Ostravy. Soutěž 
zahrnovala poslech, konverzaci na dané 
téma, řešení situací běžného života. Hod-
notícími kritérii byly jazyková pohotovost, 
výslovnost, gramatická správnost. „Akce 
na mě působila pozitivním dojmem. Ze 
soutěže si odnáším nejen bohatou zkuše-
nost, spjatou s překonáním prvotní trémy, 
ale jsem rád, že také blažený pocit vítěz-
ství. Navíc zážitek tohoto typu často vy-
burcuje člověka ke zdokonalení svých do-
savadních vědomostí,“ popsal své dojmy 
Pavel Vítek, který díky tomuto výsledku 
postoupil do krajského kola této soutěže. 

Sylvie-Anna Hasalíková zase triumfo-
vala mezi osmdesáti žáky z ostravských 
základních škol ve čtvrtém ročníku soutě-
že Harry Potter´s Day, která byla zaměře-
na nejen na znalosti anglického jazyka, ale 

Dne 1. 4. bylo po zimní pauze pro 
širokou veřejnost opět otevřeno dětské 
dopravní hřiště na ulici Orebitská, je-
hož provozovatelem je Městská poli-
cie Ostrava. Areál je běžně přístupný 
od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin, 
o víkendech a svátcích od 10 do 17 
hodin, v období červenec až srpen se 
provozní doba prodlužuje, a to od 10 
do 19 hodin (denně). 

Zájemci si tak mohou na simulova-
né silnici, doplněné řádnými doprav-
ními značkami a semafory, vyzkoušet 
jízdu na kole podle pravidel silničního 
provozu. Kola, koloběžky, bezpeč-
nostní přilby atd. lze také zdarma za-
půjčit. Děti od 3 do 6 let musí v sou-
ladu s provozním řádem dopravního 
hřiště doprovázet osoba starší 18 let.

V roce 2011 navštívilo dopravní 
hřiště v rámci volnočasových aktivit 
2 927 dětí.  (red) 

Až do 29. června se lze přihlásit do fo-
tografické soutěže, kterou organizuje náš 
městský obvod. Do soutěže mohou všichni 
zájemci hlásit fotografie z kulturních, spo-
lečenských, sportovních akcí, ale i z běž-
ného každodenního života v našem obvodu  
v roce 2012. Z vybraných snímků bude 
uspořádána výstava ve Výstavní síni So-
kolská 26 a zhotoven kalendář na rok 2013.

Do soutěže se mohou přihlásit amatérští 
i profesionální fotografové. Podrobnosti 
na internetových stránkách www.moap.cz, 
v sekci Aktuálně.  (inf) 

Čtvrtý ročník festivalu moderní 
a současné architektury Architecture 
Week Ostrava 2012 proběhne v Os-
travě ve dnech od 2. do 29. dubna. 

Diskusní fóra, přednášky, exkur-
ze, filmové projekce, výstavy atd. se 
uskuteční na mnoha místech našeho 
obvodu: Výstavní síň Sokolská 26, 
GVUO, Industrial Gallery, Ostravské 
muzeum, Fiducia, Dům knihy Lib-
rex, Knihovna města Ostravy, Cool-
tour atd. 

„Z bohatého programu festivalu 
bych upozornil mimo jiné na prezen-
taci světoznámého amsterdamského 
ateliéru NL Architects. Práce těchto 
holandských architektů, plné zajíma-
vých ekologických přístupů, které 
nepostrádají dokonce i humoristic-
ké prvky, budou představeny široké 
veřejnosti ve Výstavní síni Soloská 
26,“ prozrazuje jeden z organizátorů 
Tadeáš Goryczka.  (red)

Fotografická soutěž  

Architecture Week 
po celý duben

i knih o Harry Potterovi či jiných fantasy 
děl. „Líbilo se mi, že jsme museli ukázat 
znalosti všech jazykových složek anglič-
tiny – znalostní test, poslech anglického 
textu a mluvený projev,“ uvedla ke svému 
vítězství Sylvie-Anna Hasalíková.  (peb) 
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