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Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 
po vydání Etického 
kodexu zaměstnan-
ců městského ob-
vodu v minulém 
roce pokračuje 
ve snaze trvale zvy-
šovat kvalitu svých 
činností a pro její řízení zavádí model 
CAF - Common Assessment Framework 
(společný hodnotící rámec). Model byl 
vytvořen speciálně pro podmínky orga-
nizací veřejného sektoru a jeho zákla-
dem je sebehodnocení činností organi-
zace vlastními zaměstnanci vedoucí 
k trvalému zlepšování. 

V podmínkách našeho úřadu pracuje 
devítičlenný odborně proškolený tým 
kvality. Je složen ze zkušených zaměst-
nanců různých odborností, kteří mají 
aktivní zájem podílet se na zvýšení 
úrovně poskytovaných veřejných slu-
žeb naším úřadem. V současné době se 
tým připravuje na provedení analýzy 
fungování celého úřadu s cílem identifi-
kovat jeho silné a slabé stránky a navrh-
nout oblasti pro zlepšení. Analýza se 
zaměří zejména na celkovou výkonnost 
úřadu a na úroveň poskytovaných slu-
žeb občanům a veřejnosti. 

Chceme být profesionálním úřadem 
a dobrým partnerem, chceme, abyste 
náš úřad opouštěli vždy s vědomím, že 
se vám naši zaměstnanci profesionálně 
věnovali a dokázali vstřícně, rychle 
a správně vyřídit veškeré vaše záležitos-
ti. Proto se budeme snažit trvale naši 
práci zkvalitňovat. Věřím, že se nám to 
podaří k vaší plné spokojenosti. 

 Jiří Havlíček, starosta   

Slovo má…

Číslo měsíce
31

Poslední den v květnu, tzn. 31. 5., 
ožije Masarykovo náměstí osla-
vou Mezinárodního dne dětí. Více 
v příloze Kam v centru

Od 4. do 6. 4. probíhal na Jiráskově náměstí tradiční velikonoční jarmark, který připravilo Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava. Na dopolední program, jemuž vévodili flašinetář s harmonikářem, navázala odpolední vystoupení 
divadelních nebo tanečně hudebních souborů. Pohodovou velikonoční atmosféru dotvářeli umělečtí řemeslníci, 
kteří přímo na  místě předváděli, jak vznikají např. košíčky z  proutí, dlabané nádoby, karabáče atd., čímž mimo 
jiné poukazovali na důležitost spočívající v udržování lidových tradic a zvyků. Velmi poučné byly také informace, 
které návštěvníkům na dobových stojanech vysvětlovaly, jaké události se skrývají za Svatým týdnem, respektive co 
všechno náleží mezi velikonoční symboly, velikonoční tradice nebo velikonoční pokrmy.  (peb)

Missis ČR 2012 herečka Petra Sklářová: Všechno je o lidech… 
Petra Sklářová se narodila v Ostravě, 

základní školu absolvovala v Lysicích 
(okres Blansko). Nicméně od svých 
středoškolských let, kdy začala studovat 
ostravskou konzervatoř, je opět spjata 
s naším městským obvodem. Už šest let 
mohou její herecké schopnosti obdivovat 
návštěvníci Těšínského divadla v Čes-
kém Těšíně. V únoru letošního roku se 
tato sympatická tmavovláska stala Mi-
ssis ČR 2012. 

Proč jste se přihlásila do soutěže 
Missis ČR? 

Bylo to především dílo dcery Natálky. 
Neustále mě přesvědčovala, abychom se 
přihlásily, až jsem to nakonec zkusila. 
Nikdy předtím jsem žádné zkušenosti se 
soutěžemi krásy neměla. Sama od sebe 
bych určitě do žádné takové soutěže nešla. 

Co jste si od soutěže slibovala? 
Neslibovala jsem si nic, což asi byla 

naše výhoda. Vůbec jsem neměla žád-
ná očekávání. Říkala jsem si, že když 
postoupíme z prvního kola, bude fajn. 
A nakonec to dopadlo tak, jak to do-
padlo… Každopádně mě potěšilo, že 
jsem zjistila, že moje dcera je na jevi-
šti dokonalý partner, je absolutně svá 
a byla jsem ráda, že ji to po celou dobu 
bavilo. Na druhou stranu mě překvapila 
určitá náročnost. Nenapadlo by mě, že 
je za vším tolik dřiny. Před finále se tři 
dny zkoušelo od rána do večera. 

Myslíte si, že vám k vítězství po-
mohl fakt, že jako herečka jste zvyklá 
na improvizaci, bystré postřehy atd., 
což jsou záležitosti typické také pro 
tyto soutěže krásy? 

Na tuto otázku se mě ptá spousta lidí. 
Možná na té schopnosti improvizovat 
něco bude, ale já si stojím za tím, že tato 
soutěž je hlavně o dětech. Já můžu být 

herečka, jaká chci, ale kdyby se zrovna 
Natálce nechtělo dělat to, co by měla, tak 
já s tím neudělám nic. Osobně si myslím, 
že zaujala naše spontánnost. Nijak jsem 
na Natálku netlačila a řekla jsem jí, že 
pro mě bude vždy nejlepší. A ten náš vý-
kon pak byl takový přirozený. 

Jste z Ostravy, bydlíte zde, není vám 
tedy líto, že nehrajete v ostravském di-
vadle?

Není! Pro mě je Těšínské divadlo tak 
milé tou svou atmosférou a tím svým 
stálým publikem, že mi to opravdu líto 
není. Nehledě na to, že mám v tomto di-
vadle přátele. Nejdeme si po krku, není 
to žádná bitva o role, panuje tam taková 
domácí atmosféra, kde každý dostane 
příležitost. V Ostravě by to už asi bylo 
o něčem jiném. Navíc pro mě s dítětem 
je prioritní dítě, ta kariéra už není zas tak 
důležitá. Rozhodně však chci u divadla 
zůstat i v budoucnu, zatím nemám ambi-
ce dělat cokoliv jiného. 

Která z rolí, v nichž v Těšínském di-
vadle účinkujete, je vám nejbližší? 

Momentálně jsme všichni plní Dia-
gnózy, což je nonverbální představení, 
ve kterém se pouze tančí. Každopádně 
jsem si oblíbila i roli Bianky ve Zkrocení 
zlé ženy. Ta postava je mi velmi blízká. 
V minulosti jsem měla moc ráda rovněž 
hraběnku ve Figarově svatbě. 

Jak na vás za ta léta působí promě-
ny Moravské Ostravy a Přívozu? 

Když jsem začala v Ostravě studovat 
konzervatoř, tak se mi zde nelíbilo. Sko-
ro nikoho jsem tu neznala. Ale myslím si, 
že všechno je o lidech. Člověk vnímá to 
město přes lidi. V současné době je to už 
mnohem lepší, protože mám tady rodinu, 
známé, zázemí atd. A třeba i ty Fifejdy, 
kde bydlíme, které byly v minulosti zašlé 
a škaredé, už vypadají mnohem pozitiv-
něji. Určitě tomu napomohla skutečnost, 
že se zde opravují baráky a vzniklo zde 
poměrně dost dětských hřišť.  (peb)

Žijí mezi námi

Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz udělila na svém mimo-
řádném zasedání 16. 4. společnosti Amá-
deus Real souhlas s umístěním stavby 
na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 

Společnost Amádeus Real uzavřela už 
v roce 2009 se statutárním městem Ost-
rava smlouvu o koupi pozemků na tomto 
náměstí a k tomu navíc v roce 2010 kou-
pila od tehdejšího soukromého vlastníka 
objekt bývalého Módního domu Ostravi-
ca-Textilia. Záměrem firmy bylo na tom-
to místě postavit nové Obchodní centrum 
Ostravica. 

Po zjištění některých nesrovnalostí 
mezi projektem, který byl prezentován 
vedení městského obvodu MOaP, a kup-
ní smlouvou uzavřenou v roce 2009 mezi 
statutárním městem Ostrava a investo-
rem, nebyl v lednu letošního roku souhlas 
s umístěním stavby vydán. „Také jsme 
v rámci diskuse po investorovi chtěli zá-
ruky, že nenechá spadnout Ostravici-Tex-
tilii, která je v jeho vlastnictví a před oči-
ma chátrá,“ doplnil důležitou informaci 
místostarosta Dalibor Mouka.

Změna v rozhodnutí nastala až po do-
plnění požadovaných informací ze strany 
statutárního města Ostrava a po předlože-
ní některých podkladů, které radní našeho 
obvodu neměli k dispozici. „Až během 
dubna nám byly, nakonec městem, před-
loženy potřebné písemné podklady a ústní 
vysvětlení hlavního architekta města. Tyto 
doplňující informace potvrdily, že je pro-
jekt v souladu s kupní smlouvou. Proto 
nám nezbylo nic jiného než vydat souhlas-
né stanovisko s umístěním stavby. Přesto 
musím vyjádřit svou nespokojenost nad 
změnami projektu, které se týkají přede-
vším úbytku parkovacích míst skoro o sto 
stání. Dále jsme se rozhodli podat podnět 
na oddělení památkové péče a koordino-
vaných stanovisek magistrátu města k pro-
šetření stavu budov bývalého Módního 
domu Ostravica-Textilia. Žádáme město 
o poskytnutí kopií dokumentů vztahujících 
se ke stavu těchto památkově chráněných 
objektů a k výsledkům dosud provedených 
opatření,“ dodal Dalibor Mouka.

V současné době tedy záleží na spo-
lečnosti Amádeus Real, jak se svým pů-
vodním záměrem naloží.  (red) 

Jak je to s Ostravicí?

V Paláci Elektra bude opět sídlit kavár-
na, která by měla navazovat na původní 
architektonický styl tohoto proslulého ka-
várenského podniku, jehož kořeny spadají 
do roku 1926. 

Znovuotevření kavárny Elektra, jež 
bude evokovat vídeňský styl, se plánuje 
letos během letních měsíců. „Rád bych po-
děkoval investorovi, dále architektu Petru 
Hrůšovi, tvůrci vzhledu interiéru banky 
a kavárny, a v neposlední řadě zástupcům 
Národního památkového ústavu za pří-
stup a za zodpovědnost. Hned od počátku 
projektu jsem inicioval společné schůzky, 
na kterých byly konzultovány požadavky 
a možnosti řešení, již minimálně proto, 
aby se předešlo možným nesouladům 
v průběhu schvalovacích a realizačních 
procesů. Jsem rád, že dohody jsou plněny 
a rekonstrukce probíhá tak, jak má,“ říká 
místostarosta Dalibor Mouka.    

Interiér kavárny s přibližnou kapacitou 
padesáti míst bude tvořen dřevěným zábra-
dlím z kvalitního exotického dřeva merbau, 
litá teracová podlaha zase bude připomínat 
jemně zrnitou palladiánskou litou dlažbu 
a bar bude řešen v původním autorském 
charakteru interiéru s plastickým výrazem 
jednoduchého pultu z carrarského mramoru. 

Do centra Ostravy se vrátí tradiční kavárna Elektra

„V prvé řadě nám jde o to vytvořit příjemné 
prostředí, kam budou lidé rádi chodit. Na-
ším cílem je, aby v této kavárně bylo nej-
lepší kafe v Ostravě,“ přeje si Tomáš Málek, 
ředitel odboru marketingu J&T Banky, kte-
rá je investorem celého projektu. Ve stádiu 
úvah je zatím rozhodnutí, zda se bude jednat 

o kuřácký nebo nekuřácký podnik. 
Druhé patro objektu je vyhrazeno právě 

pobočce J&T Banky. Co se týká provozní 
doby, tak zatím vítězí varianta, že kavárnu 
bude možné v pracovní dny navštěvovat 
od 8 do 20 hodin, banka by měla mít ote-
vřeno od 9 do 17 hodin.  (peb)

Kavárna Elektra chce nabízet potěšující sváteční kavárenské prostředí pro 
širokou veřejnost.

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Ve čtvrtek 31. května 2012 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). Na webových stránkách jsou rovněž 
materiály. Jednání zastupitelstva je veřejné. 
Občané mohou jednání sledovat z vyhraze-
ných míst na balkónu. 
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Kontakty

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 22. 5. od 8 do 16.30 hodin bude 
probíhat zápis pro prázdninový provoz 
MŠ. Zápis se uskuteční na všech mateř-
ských školách v našem městském obvodu.

■ Dne 7. 4. se konala v hale Sareza 
v Přívoze kvalifikační soutěž mužů a žen 
Grand Prix Ostrava 2012, kterou pořádal 
1. Judo Club Baník Ostrava. Akce se zú-
častnilo celkem 77 závodníků a závod-
nic, včetně judistů ze Slovenska. V muž-
ské kategorii zvítězil domácí tým, na dru-
hém místě se umístil TJ Sokol Praha 
Vršovice a třetí místo obsadil Univerzitní 
Sportovní Klub Praha. Z domácího oddí-
lu mezi jednotlivci na prvním místě skon-
čili Pavel Kohn (kategorie do 60 kg) 
a Dušan Koza (kategorie do 90 kg). 

■ Městská policie Ostrava připravuje 30. 5. 
od 16 hodin další bezplatný kurz pro veřej-
nost. Květnové téma setkání je nazváno Být 
pozorný se vyplácí. Chybět nebude ani ob-
líbená sebeobrana a připraven bude i dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. Místo ko-
nání: Hlubinská 6 (bývalé ředitelství měst-
ské policie). Bližší informace na tel. čís-
lech: 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty: info@
mpostrava.cz. 

■ Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s. (Bieblova 
ulice) realizuje projekt Vzájemnou pod-
porou k integraci na trh práce, který pod-
poruje osoby se zdravotním postižením 
na trhu práce. Na účastníky projektu če-
kají různorodé aktivity, jako např. pracov-
ní poradenství, kurzy na PC, rekvalifikač-
ní kurzy, pracovní a bilanční diagnostika, 
kurzy Základy mezilidské komunikace 
atd. Do projektu se mohou přihlásit osoby 
s tělesným, kombinovaným, duševním 
nebo lehkým mentálním postižením, které 
jsou déle než pět měsíců nezaměstnané. 
Pro více informací lze kontaktovat M. 
Fojtíkovou: tel.: 596 115 318, e-mail: 
fojtikova@czp-msk.cz.

z městského obvodu Mo rav ská Ostrava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let 
v květnu: Frýda Beranová, Jiřina 
Dohnalová, Ludmila, Dubová, 
Hildegarda Gelová, Ludmila Glosová, 
Markéta Hoferová, Jindřiška Janíčková, 
Libuše Kašparová, Jiřinka Macečková, 
Anna Madusioková, Helena Machníková, 
Josefa Nešporová, Anděla Pindurová, 
Marie Přecechtělová, Lubomír Šnapka, 
Ludmila Václavíková, Věra Václová.  

VOlNé NEbytOVé
PROStORy

Nádražní 1265/24      
226,10 m2

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Dobrovského 490/6 
Sládkova 373/6 
Sládkova 862/10
S. K. Neumanna 1691/4   
Chelčického 616/12
Chelčického 691/8 
Střelniční 10/1
tyršova 1823/12
tyršova 1761/14
Nádražní 1816/84
Nádražní 542/148
Jurečkova 490/3
Na Jízdárně 2895/18

 
BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
t 599 442 609
E gawlova@moap.ostrava.cz
W www.moap.cz

Dvanáct měsíců úspěšného fungová-
ní má za sebou alternativní scéna ost-
ravského Divadla loutek. Od 20. května 
2011, kdy byla slavnostně otevřena pro 
veřejnost, nabízí návštěvníkům mno-
hem více, než jsou klasická divadelní 
představení.

„Prostor s variabilním hledištěm 
a navazujícím amfiteátrem nám umož-
ňuje dělat jiné divadlo, herci jsou 
v užším kontaktu s publikem a vtahují 
diváky přímo do děje,“ říká ředitelka 
DLO Jarmila Hájková o inscenacích, 
které pro novou scénu ostravští lout-
káři nastudovali. Jsou to už tři české 
premiéry. Vedle pohádky pro nejmenší 
O víle menší než zrnko máku se hraje 
pro mládež a dospělé inscenace z žánru 
politfantasy Lebensraum významného 
amerického autora Israela Horovitze 
a divadelní adaptace bestselleru Sofiin 
svět neméně známého norského spiso-
vatele Josteina Gaardera. Na červen ješ-
tě DLO připravuje – tentokrát opět pro 
menší děti – pohádku Strašpytlík Muko.

Vyhledávanou novinkou se staly 
umělecko-vzdělávací programy pro 
děti a mládež, které jsou realizová-
ny formou tvořivých dílen. V letošní 
divadelní sezoně už jich proběhlo 50 

Od 31. 5. do 2. 6. se bude konat 
ve Sportovním areálu TJ Mittal Ost-
rava (Varenská ulice) Mistrovství ČR 
vozíčkářů ve stolním tenise. 

Již po osmnácté tuto akci, které se 
účastní cca 25 handicapovaných sportov-
ců postupujících z nominačních kol, orga-
nizuje Sportovní klub vozíčkářů Ostrava. 

MČR je rovněž předkvalifikací 
na 10. mezinárodní turnaj Czech Open 
2013 – Para Table Tennis, největší 
akci na území České republiky pro 
tělesně postižené sportovce s účastí 
vozíčkářů, na kterou se vloni akredi-
tovalo 169 sportovců ze třiceti zemí 
z celého světa.  (inf)

Po třech letech se opět utkají žáci základ-
ních škol našeho obvodu ve sportovních 
a intelektuálních soutěžích v rámci SPINÁ-
KLu 2012. V průběhu tří dnů bude v deseti 
disciplínách soutěžit téměř 700 dětí. 

Zahájení proběhne 31. 5. v 8 hod. na hři-
šti ZŠ Gen. Píky. „Soutěžit ale začneme již 
ve středu 30. 5., kdy bude v prostorách zá-
kladní školy Gen. Píky zahájena výtvarná, re-
citační a pěvecká soutěž a soutěž ve hře na hu-
dební nástroj. Ze sportovních disciplín budou 
ve středu na programu kopaná a plavání,“ 
upřesňuje Jan Veselý, ředitel ZŠ Gen. Píky. 

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. se budou konat 
soutěže v atletice, streetballu, vybíjené 
a také další fotbalové zápasy. Všechna utká-
ní a sportovní akce budou probíhat v prosto-
rách základní školy. Výjimku představuje 
jen plážový volejbal, který se odehraje v are-
álu TJ Mittal Ostrava na Varenské ulici. 

SPINÁKL 2012 se uskuteční za podpory 
městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz. Závěrečný ceremoniál je v plánu 1. 6. 
ve 14.30 hodin v areálu sportovního hřiště 
ZŠ Gen. Píky.  (inf) 

Mistrovství ČR vozíčkářů 
ve stolním tenise

SPINÁKl opět po třech 
letech 

Statutární město Ostrava každo-
ročně vyhlašuje soutěž o  titul Dům 
roku, jejímž cílem je vybrat a ocenit 
stavby, které byly dokončeny nebo 
rekonstruovány na  území města 
v  hodnoceném období. Hodnocení 
za rok 2011 ovládly objekty umístěné 
v našem městském obvodu. 

V osmnáctém ročníku této prestiž-
ní soutěže zvítězila Alternativní scé-
na Divadla loutek Ostrava (na snímku 
nahoře), která dle poroty předsta-
vuje kvalitní moderní architekturu 
s výtvarnou invencí přesahující svým 
významem hranice Ostravy. Autory 
projektu jsou Petr Hájek, Gabriela 
Minářová a bronislav Stratil. „Stavbu 
pravidelně navštěvuji a  zajímá mě, 
jak funguje. Ohlasy od  veřejnosti 
i  divadelníků bývají velmi pozitivní. 
Pro nás architekty jsou všechny tyto 
zpětné vazby důležité. Skutečnost, 
že stavba přístavby divadla byla vy-
brána jako Dům roku, nás moc potě-
šila. Je to pro nás významná forma 
odměny za práci, kterou jsme stavbě 
věnovali a  velmi si tohoto oceně-
ní vážíme. Pevně věříme, že stavba 
bude sloužit správně svému účelu 
tak, jak již ukázala během své krátké 
historie a že její obliba poroste stále 
nahoru,“ řekl architekt projektu bro-
nislav Stratil. 

Druhým vyhodnoceným a  oceně-
ným dílem byla Poliklinika Kostelní.

Dále byla udělena čestná uzná-
ní bez určení pořadí. ta mj. získa-
ly výrobně administrativní objekt 
tRANSl Ostrava (Roháčova ulice) 
a obchodní a administrativní budo-
va na ulici biskupská.  (red) 

V  soutěži Dům roku 2011 byla 
oceněna také Poliklinika Kostelní 
(na  snímku) od  WMA architects, 
která porotu zaujala zejména díky 
citlivému zakomponování nové-
ho moderního domu do  proluky 
ve  struktuře historického měst-
ského bloku.

Alternativní scéna DlO slaví první narozeniny 
a stala se Domem roku

a navštívilo je více než 1000 zájemců 
– od těch nejmenších až po vysokoško-
láky. 

Nejvíce oblíbená je dílna Moje 
vlastní loutkové divadlo, kde si děti 
předškolního a školního věku vytvářejí 
a vyrábějí své vlastní divadelní posta-
vy a v prostředí, které si namalují, pak 
s nimi hrají etudy pro své kamarády. 
Jedna z pěti nabízených typů dílen, 
Terapie s loutkami, je určena dětem se 
speciálními potřebami. Každou středu 
se na alternativní scéně scházejí účast-
níci Dětského studia, aby se v autentic-
kém prostředí seznámili s tím, jak se 
představení tvoří, jak vzniká, a stali se 
i jeho součástí.

Poslední úterý v měsíci pak alterna-
tivní scéna pravidelně patří hudební pro-
dukci a komorním koncertům menšino-
vých žánrů. Dne 29. května v 19 hodin 
na diváky čeká francouzský večer. Syl-
vie Bee je duší šansonového tria Lecoc-
lico a v listopadu 2011 se stala absolutní 
vítězkou mezinárodní soutěže ve Splitu 
v interpretaci francouzského šansonu. 
Joel Bros navazuje na tradice šansonu, 
blues, rockových balad a vstřebává vli-
vy temperamentní hudby francouzsko-
-španělského regionu. (red)

od 14. do 15. 5. 
Nádražní 137-139, Mánesova 6, 9, 10, 18, 
Maroldova 4, Jirská 11, Mariánskohorská 
2, 3, 17, Engemüllerova 4, 14 

od 15. do 16. 5. 
Nádražní 60, Ostrčilova 17, Na Desátém 
25, Gregorova 4, 16, Josefa Lady 10, Že-
níškova, Zborovská 14-18, Jindřichova 
14-16, Živičná 12, Křižíkova 8, 16

od 16. do 17. 5. 
Valchařská 4-6, Gorkého 9-11, Gorkého 
19-21, Tolstého, Verdunská 5-7, Verdun-
ská 17-19, Zborovská 8-10, Bachmačská 
15, Bachmačská 30-32, Slavíčkova 5-7, 
Křižíkova 13-17, Sokolská třída 69-71

od 17. do 18. 5.
Sokolská třída 76, 88, Vítězná 1, 8, Ví-
tězná 17-19, Preslova 5-7, Pelclova 4, 
E. F. Buriana, Hrušovská 14, Na Bělidle 1, 8, 
U Parku 8-10

od 21. do 22. 5. 
Arbesova 3, 13, Zákrejsova 8, Macharo-
va 21, Na Liškovci 2, Wattova, Libušina, 
U Tiskárny, Špálova 20, 31, Šafaříkova 
11, Jungmannova 6-8

od 22. do 23. 5.
Muglinovská 33, Gebauerova 11, 12,  
Newtonova 14, Kosmova 18-20, Orebit-
ská 16, Fügnerova 20, Korejská 24-26, 
Hájkova 8-10, Orebitská 27-29, Trocnov-
ská 25, Hlučínská 64-66

od 23. do 24. 5.
Křišťanova 8, Žofie Podlipské 3, Na Náho-
nu 16, Úprkova 18, 26, Rovná 22, Dobrov-
ského 8-10, Podmolova 3, Božkova 70, 83, 
Hálkova 12, 26

od 24. do 25. 5.
Husovo náměstí, Husova 9, Mlýnská 7-9, 
Milíčova 16, Zahradní 7, Dvořákova 9, 
Kratochvílova, Janáčkova 16-18, Pobia-
lova, Jurečkova 14-16, Denisova, Žofín-
ská 10-13 

od 28. do 29. 5.
Poděbradova 60, 61, 63, Bieblova 3, 10, 20, 
Nádražní 64, 73, 101, 109, Na Spojce, 
Dostojevského

od 29. do 30. 5.
Vítkovická 14-16, Bozděchova 14, Ja-
novského 4, 43, Senovážná 1-7, Senováž-
ná 14, Cingrova 7, Na Fifejdách 9, Kaf-
kova 15-17, Zelená 26, Petra Křičky 18, 
Hornopolní 20 

od 30. do 31. 5.
Hornická 47, Havířská 16, Dr. Malého 45, 
59, Šalamounská 4, Sportovní 16, Hor-
nických učňů 1, Výstavní 39-41, Gajdo-
šova 39, 48, Uhelná 22, Zelená 39

od 31. 5. do 1. 6.
Dr. Malého 11, Zelená 31, Na Široké 8, 14, 
31, Petra Křičky 6, 15, 21, Náměstí Jiřího 
Myrona, Vítkovická 6, Válcovní 30, 44.
 (OIMH)

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad
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Městský obvod MOaP získal fi-
nanční příspěvek v rámci projektu 
„Vzdělávejte se pro růst!“, který 
spustilo Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR a je financován z evrop-
ských fondů. 

Jeho cílem je umožnit zaměstnava-
teli zvýšit vzdělání, popřípadě zajis-
tit rekvalifikaci svých zaměstnanců 
ve vybraných odvětvích. „Jako po-
skytovatel pečovatelské a odlehčovací 
služby dlouhodobě usilujeme o kva-
litní poskytování těchto služeb v zá-
jmu občanů a dle jejich individuálních 

Navýsost pestrý koktejl společensko-
-kulturní zábavy namíchala Rada dětí 
a mládeže Moravskoslezského kraje, kte-
rá 20. 4. zorganizovala na Masarykově 
náměstí oslavy Dne Země.  

Programová všehochuť zahrnovala pě-
vecká a hudební čísla, v nichž hrály prim 
děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ a jiných volnočaso-
vých sdružení, nicméně všichni příchozí 
měli také možnost navštívit stánky s eko-
logickou tématikou, zapojit se do tvoři-
vých dílen a workshopů, ale zároveň se 

Děti ze ZŠ Matiční vytvořily nadmíru 
poutavé dílo, které je umístěno v druži-
ně této základní školy (na ul. 30. dubna). 
Jedná se o výtvarně pestrý obraz, které-
mu dominuje Ostrava viděná dětským 
pohledem.

Rozsáhlé dílo rozprostřené na třech 
polystyrenových nástěnkách připravili 
školáci z druhých až pátých tříd z vý-
tvarného kroužku vedeného Dášou No-
vákovou. Celkem se na tomto kreativním 
počinu podílelo osmadvacet dětí. „V sou-
vislosti s projektem Naše město jsme si 

Dne 12. 4. se na ZŠ a MŠ Ostrčilova 
uskutečnil třetí ročník soutěže v anglic-
kém jazyce Ostrčilka´s Underground, 
která pojednává o reáliích anglicky 
mluvících zemí a je určena pro základ-
ní školy městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz.

Celá soutěž je koncipována tak, že 
čtyřčlenná družstva žáků 6. až 9. tříd plní 
úkoly týkající se předem vybraných ang-
licky mluvících zemí. Letošními tématy 
byly Austrálie a Nový Zéland.

V šestnáctém ročníku soutěže O nej-
krásnější velikonoční motiv výrazně 
zabodovali také předškoláci z MŠ Repi-
nova. Do celostátní soutěže, v rámci kte-

Také letos Moravskoslezský kraj a sta-
tutární město Ostrava u příležitosti Dne 
učitelů oceňovaly pedagogy za jejich 
každodenní náročnou práci při výcho-
vě a vzdělávání dětí. Potěšitelné je, že 
za svou činnost bylo odměněno celkem 
sedm pedagogů působících na našich zá-
kladních nebo mateřských školách. 

Moravskoslezský kraj udělil ocenění 
v kategorii Výrazná pedagogická osob-
nost ředitelce ZŠ Gebauerova Radce 
Hanusové, která ve stejné kategorii uspě-
la v loňském roce i v rámci statutárního 
města Ostrava. „To, že jsem byla letos vy-
brána jako jedna ze šesti Výrazných peda-
gogických osobností MSK, pro mě zna-
mená zejména vědomí, že se o práci mé 
i mých spolupracovníků ví, a že všechny 
ty aktivity, které zahrnují nadstandard 
v naší práci, jsou přijímány a oceňovány 
kladně i u odborné veřejnosti. Je to kromě 
vlastního pocitu z dobře konané práce ta 
pomyslná třešnička na dortu, která těší 
a motivuje,“ řekla Radka Hanusová.

Letos ocenění Výrazná pedagogická 
osobnost dle SMO získali Jan Veselý, 
ředitel ZŠ Gen. Píky, a Ivana Tenglerová 
z MŠ Křižíkova. „Velice si tohoto oceně-
ní vážím a je pro mne velkým závazkem 
do budoucna. Ocenění beru také jako po-
děkování celému kolektivu pracovníků, 

Na Masarykově náměstí se slavil Den Země

Děti ze ZŠ Matiční vytvořily papírovou Ostravu

Soutěž Ostrčilka ś Underground patřila domácím 

MŠ Repinova sklidila uznání za velikonoční kraslici 

Pečovatelky se budou vzdělávat díky finančnímu příspěvku od EU
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 pohle-
dávek, odbor financí a rozpočtu) 360 ná-
hradních sáčků na psí exkrementy. Ti, co si 
v roce 2011 nevyzvedli plastové pouzdro se 
sáčky, dostanou i toto pouzdro. 

Balíček se sáčky bude vydán také osobě 
zplnomocněné majitelem psa. Stane se tak 
v případě, že příchozí předloží plnou moc 
podepsanou majitelem psa a prokáže svou 
totožnost občanským průkazem.

Použité sáčky lze odkládat do klasických 
odpadkových košů. Na vybraných místech 
rovněž strážnici MP Ostrava provádějí dů-
sledné kontroly, které slouží ke zjištění, zda 
jsou předpisy dodržovány.  (inf) 

Dne 17. května oslaví základní ško-
la Gen. Píky 13A třicet let od svého 
založení. Součástí oslav bude Den 
otevřených dveří, který se uskuteční 
od 9 do 17 hodin v prostorách školy. 
„Na programu bude anglické divadlo, 
sportovní vystoupení žáků, zajímavé 
pracovní dílny atd. Všechny příchozí 
také rádi provedeme školou a ukážeme 
jim, jak se za tu dobu změnila,“ říká Jan 
Veselý, ředitel ZŠ Gen. Píky. 

V 18 hodin navíc v sále Janáčkovy 
konzervatoře začne slavnostní gala-
večer, na kterém vystoupí žáci školy, 
hosté a Dětský pěvecký sbor Melodie, 
slavící také třicet let svého koncertová-
ní. Moderátorem večera bude bývalý 
žák školy Robert Urban, v současné 
době herec Národního divadla Morav-
skoslezského.  (inf) 

Ostravský Boxing Club umožňu-
je široké veřejnosti navštěvovat kurzy 
kondičního boxu. Ty probíhají v ZŠ 
Gen. Píky, a to ve čtvrtek od 19 hodin 
a v pátek od 17.30 hodin. 

Zájemci a také zájemkyně mají 
možnost si pod dohledem zkušených 
trenérů zaboxovat bez rizika fyzické 
újmy. „Box byl podle hledisek vše-
strannosti a zdravotní prospěšnosti 
v měřítku všech sportů zařazen na třetí 
místo po desetiboji a plavání. Rozvíjí 
dynamiku, vytrvalost, tělesnou pruž-
nost a působí příznivě na oběhovou 
soustavu. Mentální stránka rovněž není 
zanedbatelná, protože posiluje volní 
vlastnosti cvičících,“ upřesňuje trenér 
Dalibor Fröhlich. 

Kondiční box je v podstatě bez-
kontaktní a je tedy zaměřen na rozvoj 
pohybové koordinace, obratnosti, síly 

Dárek pro majitele psů

třicetiletá ZŠ Gen. Píky

Ostravský boxing Club pořádá kondiční kurzy pro veřejnost

Dne 29. 3. se uskutečnilo každoroční setkání vedení městského 
obvodu MOaP s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol. 
Na snímku rozmlouvají místostarosta tomáš Kuřec, Radka Hanusová, 
Jan Veselý a místostarostka Petra bernfeldová.

během oslav Dne Země se bavili všichni, děti i rodiče.

Školáci ze ZŠ Matiční stojí před částí působivého díla a ukazují své obrázky.

Ženský box se stává stále oblíbenějším sportem. letos byl zařazen i na OH.

Další ocenění pro naše pedagogy 

bez kterých by naše škola nebyla tam, 
kde je,“ uvedl Jan Veselý. 

Statutární město Ostrava vyhlašova-
lo také druhou kategorii, a to Ocenění 
za dlouholetou tvůrčí pedagogickou 

činnost, z něhož se mohou těšit: Hana 
Malíková ze ZŠ Matiční, Dana Boháčo-
vá ze ZŠ Gen. Píky, Naděžda Valento-
vá z MŠ Špálova a Ivana Godfrydová 
z MŠ Hornická.  (peb)

potřeb. Dnešní pečovatelky již nejsou 
těmi ´lepšími uklízečkami´, jak na ně 
bylo ještě před několika lety nahlíže-
no. Jsou kvalifikovanými zaměstnan-
ci, kteří mají povinnost se každoročně 
školit v různých znalostech a doved-
nostech, včetně práce s počítačem,“ 
uvedl místostarosta Tomáš Kuřec.

Náš městský obvod se do projek-
tu zapojil s tím, aby získal finanční 
prostředky na vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách. „Splnili jsme 
všechny podmínky projektu, proto 
jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí 

finančního příspěvku v plné výši, tedy 
celkem 217 tisíc Kč, a to jak na vzdě-
lávání, tak na pokrytí mzdových 
nákladů po dobu vzdělávání v roce 
2012. Do vzdělávání bude zapojeno 
všech šestnáct pečovatelek, které ab-
solvují cyklus seminářů zaměřených 
na nejdůležitější oblasti sociální péče 
a v případě úspěšného absolvování 
obdrží Evropský certifikát ECC, který 
byl vyvinut s podporou Celoživotní-
ho vzdělávacího programu Evropské 
unie,“ doplnil starosta obvodu Jiří 
Havlíček.  (red) 

mohli dozvědět zajímavé informace o Af-
rice, popřípadě z meteorologie, a to díky 
Českému hydrometeorologickému ústa-
vu. „Z našeho pohledu se akce vydařila. 
Jsme moc rádi, že přišlo tolik lidí, i když 
k tomu jistě pomohlo pěkné počasí. Jde 
vidět, že si Ostravané uvědomují význam 
naší planety a že se zajímají o ekologii 
a životní prostředí,“ zhodnotil akci Jan 
Dudek, předseda RADAMOK. 

Důstojnou oslavu moderovala zpěvač-
ka Heidi Janků.  (peb)  

vyprávěli o Ostravě a následně začaly 
vznikat výkresy, na kterých děti zobrazo-
valy to, co mají rády. Postupně jsem vše 
dotvářela a dolepovala do stávající podo-
by,“ vysvětluje Dáša Nováková.  

Na obraze jsou tedy zaznamenány 
např. Nová radnice, Ostravské muzeum, 
Slezskoostravský hrad atd. „Každý, kdo 
přijde, říká, že podle toho, co vidí, je 
Ostrava krásná a barevná. A to byl také 
náš cíl. Vytvořit takovou Ostravu, jakou 
ji chceme mít, aby nám v ní bylo dobře,“ 
doplňuje Dáša Nováková.  (peb)

ré mají děti vyrábět velikonoční motivy 
z různých materiálů, bylo letos zasláno 
téměř 4 000 výrobků.

MŠ Repinova se umístila na pátém 
místě v kategorii kolektivů a získala 
2 000 Kč, plyšové hračky a nástěnný ka-
lendář. V této kategorii zvítězil Dětský 
domov Budkov (okres Třebíč). „Do této 
soutěže jsme se přihlásili proto, poně-
vadž rádi kreslíme, stříháme, lepíme, 
modelujeme. Prostě rozvíjíme u dětí vý-
tvarnou tvořivost. Jsme výtvarně založe-
ná třída. Oceněná kraslice nám dala hod-
ně práce, děti dokonce pracovaly i doma. 
Kraslice je zvláštní v tom, že je vyrobena 
technikou zvanou kašírování, kdy jsme 
po zaschnutí na vajíčko lepili vystříhané 
květy. Ve finále se dá říci, že je z ní cítit 
jaro,“ uvedla k ocenění Dagmar Soviaro-
vá, učitelka z MŠ Repinova.  (red) 

a vytrvalosti. „Také pro ženy je kon-
diční box vynikajícím zlepšovačem 
nálady i figury. Navíc zkušené tre-
nérky dokážou ženám poradit nejen 
s technikou cvičení, ale také se stravou 

Z prvenství se nakonec radovala ZŠ 
Ostrčilova, druhé místo obsadili žáci ZŠ 
Matiční a třetí skončila ZŠ Zelená. „Žáci 
soutěžili ve třinácti disciplínách, např. 
komu se podaří zafoukat do didgeridoo 
(tradičního hudebního nástroje austral-
ských domorodců), shazování plechovek 
bumerangem, pojmenovávání austral-
ských a novozélandských zvířat nebo sklá-
dání mapy Nového Zélandu z dílů puzzle 
aj.,“ doplnila k letošnímu ročníku Hana 
Kimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrčilova. 

Až do 29. 6. 2012 se lze přihlásit do fo-
tografické soutěže, kterou vyhlásil městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jejím 
obsahem je zachycení života lidí našeho 
městského obvodu. Do soutěže mohou 
všichni zájemci hlásit fotografie z kultur-
ních, společenských, sportovních akcí, ale 
i z běžného každodenního života v měst-
ském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v roce 2012. Z vybraných snímků bude 
na konci roku 2012 uspořádána výstava 
ve výstavní síni Sokolská 26 a zhotoven 
stolní kalendář na rok 2013.

Do soutěže se mohou přihlásit amatérští 
i profesionální fotografové, občané a ná-
vštěvníci centrálního ostravského obvodu. 
Autoři vítězných fotografií získají finanční 
odměnu. Další podrobnosti jsou k dispozici 
na internetových stránkách www.moap.cz, 
v sekci Aktuálně.  (inf) 

Fotografická soutěž  

a celkovou životosprávou. V kondič-
ním boxu vidíme alternativu k získání 
vynikající duševní i fyzické kondice,“ 
dodává D. Fröhlich.

Více na www.boxingostrava.cz
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Komunitní centrum Gabriel (Čujkovova 
ul.) v G-centru v Ostravě-Zábřehu je pří-
jemným místem, kde mohou senioři trávit 
svůj čas. Nabídka aktivit je určena každé-
mu, kdo má chuť účastnit se kulturního, 
společenského a duchovního života nebo si 
chce jen popovídat. Toto centrum, provo-
zované Charitou Ostrava za podpory Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih a statutární-
ho města Ostravy, je otevřeno všem senio-
rům, včetně občanů z městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz. Služba oslavi-
la v březnu 2012 pět let od svého vzniku.

Za toto období se pestrá nabídka aktivit 
nabízených v tomto středisku bezúplatně 
rozrostla do těchto oblastí: kurzy práce 
na PC a s internetem, výtvarné činnosti a ke-
ramická dílna, společenské hry, kurzy kon-
verzační angličtiny i němčiny. Pravidelně se 
zde v rámci fungování Regionálního kon-
taktního centra obecně prospěšné společnos-
ti Živá paměť, které vzniklo na základě 
spolupráce sdružení a Charity Ostrava, se-
tkávají lidé, kterých se nějak dotkl nacistic-
ký režim v době druhé světové války. 

Do programu centra neodmyslitelně patří 
pravidelné, hojně navštěvované a oblíbené, 
odpoledne s písničkou, vycházky a výlety, 
přednášky a besedy. Pětkrát ročně probíhají 
v charitní Galerii G vernisáže uměleckých 
děl seniorských autorů, a to i prací, které 
vznikají právě díky činnosti centra. 

Od roku 2007 se každý čtvrtek od 10 
hodin setkává Dámský klub s přiléhavým 
názvem Živá voda, jehož členky charak-
terizuje mnohosměrná, činorodá aktivita, 
např. mnohé seniorky jsou zapojeny 
do dobrovolnické činnosti v Charitě 
Ostrava i dalších neziskových organizací.

O tom, že senioři mají o nabízené aktivi-
ty zájem, svědčí i počet návštěvníků na jed-
notlivých akcích. V roce 2011 do centra 
přišlo přes pět tisíc seniorů. Charitní stře-
disko Gabriel, které se od podobných cen-
ter, kde připravují aktivity pro seniory 
v rámci ostravských klubů seniorů, odlišuje 
především pestrostí nabídky programů, 
do nichž je možné bezplatně se zapojit.

Nezbývá než popřát vše nejlepší pro další 
aktivity a pozvat všechny ostatní seniory, 
kteří zde ještě nezavítali, k účasti na někte-
rém aktuálně připravovaném programu.

Další informace lze získat na telefonních 
číslech: 599 527 590, 737 610 758, nebo 
emailové adrese: cho.gabriel@caritas.cz. 

 Dalibor Kraut,
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností
 Charita Ostrava

Pozoruhodná budova ostravské konzervatoře
Budova Janáčkovy konzervatoře v Čes-

kobratrské ulici č. 40 (čp. 958) v Morav-
ské Ostravě, která byla dokončena v roce 
1996, se skládá ze dvou částí: z rekonstru-
ované historické budovy postavené kon-
cem 19. století a z novostavby. Obě jsou 
navzájem velmi dobře propojeny. Od roku 
2007 zní oficiální název školy Janáčkova 
konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. 

První část je historický novorenesanč-
ní objekt z roku 1894, což byla někdejší 
německá obecná škola (dnešní Žerotí-
nova ulice). Projektoval ho Oskar Mrat-
schek. Návrh moderní budovy je dílem 
známého ostravského architekta Josefa 
Havlíčka. Budova je vybavena jedním 
velkým a třemi menšími hudebními sály. 

typická fasáda z režných cihel 
Rodilému Ostravanovi přijde fasáda 

z režných cihel a omítnutých ploch vel-
mi povědomá, protože jde o styl použi-
tý u mnoha staveb, které byly ve městě 
vybudovány koncem 19. a začátkem 20. 
století. A stále tady jsou. Stavba proto ar-
chitektonicky velmi dobře koresponduje 
například s nedalekým Polským domem. 
Některé plochy fasády jsou kryty spe-
ciálním protihlukovým pláštěm, což je 
u konzervatoře nejen pochopitelné, ale 
i nezbytné. V nárožní části je pohyblivá 
plastika, dále je pak stavba doplněna ly-
rou jako emblémem školy. 

Komunitní centrum pro 
seniory Gabriel oslavilo 
5. výročí

budova ostravské konzervatoře v sobě spojuje prvky novorenesanční, ale také moderní architektury.

V Komunitním centru na božkově ulici se snaží pomáhat především dětem z lo-
kality tzv. zadního Přívozu.

Před budovou stojí busta Leoše 
Janáčka od sochaře Václava Uruby. 
V objektu je devadesát učeben, v roce 
1997 zde byly instalovány největší 
varhany v Ostravě pocházející z dílny 
krnovského mistra varhanáře Václava 
Smolky. Mají jednačtyřicet rejstříků, 
dva hrací stoly a dva počítače. Archi-

tektura nese znaky postmodernismu 
a pozdního internacionalismu.

Nejvýznamnější je konzervatoř 
Architekt Josef Havlíček, absolvent 

Vysokého učení technického v Praze, 
pracoval do roku 1990 ve Stavoprojektu 
Ostrava. Poté si otevřel vlastní projekční 

kancelář ARKOS. Je autorem řady pozoru-
hodných ostravských staveb a rekonstruk-
cí, například rekonstrukce zasedací míst-
nosti zastupitelstva v Nové radnici nebo 
Divadla Antonína Dvořáka. Z jeho díla je 
ovšem nejvýznamnější právě Janáčkova 
konzervatoř, na které spolupracoval s Ví-
tem Klimešem a Janem Petrusiakem.  (na) 

Jan Krupa: Pro Armádu spásy je spolupráce s MOaP klíčová 

Zukalova ul.: Domov se zvláštním režimem Dobíjecí stanice pro elektromobily 

V rámci představování nestátních ne-
ziskových organizací, se kterými spolu-
pracuje náš městský obvod, se tentokrát 
budeme věnovat službám Armády spásy. 
O podpoře potřebným jsme hovořili s Ja-
nem Krupou, oblastním ředitelem Armády 
spásy, která na území MOaP zajišťuje tyto 
sociální služby: Prevence bezdomovectví 
(včetně projektu Počítadlo), Centrum so-
ciálních služeb pro ženy a matky s dětmi 
a Komunitní centrum v Přívoze. 

Můžete popsat aktuální stav u těchto 
služeb? 

V rámci Prevence bezdomovectví 
v současnosti provozujeme pětatřicet byto-
vých jednotek, kde pracujeme přibližně se 
sedmdesáti dospělými a více než stovkou 
dětí. Do budoucna chceme stávající rozsah 
zachovat, přičemž bychom chtěli v jiných 
částech Ostravy i jiných městech apliko-
vat tento model, který se výborně osvěd-
čil v MOaP. Centrum sociálních služeb 
pro ženy a matky s dětmi (ul. Gen. Píky) 
disponuje čtrnácti lůžkovou noclehárnou 
a azylový dům pro ženy má kapacitu se-
dmadvacet míst a deset maminek se svými 
dětmi. Mimochodem za první tři měsíce 
služby noclehárny využilo padesát „no-

vých“ žen, což je enormní nárůst oproti 
předchozím rokům. Naopak Komunitní 
centrum v Přívoze (Božkova ul.) se za-
měřuje především na podporu romských 
dětí z lokality tzv. zadního Přívozu. Zajiš-
ťujeme pro ně volnočasové aktivity, které 
by je měly naučit smysluplně trávit volný 
čas, vztahům ve skupině, způsobům, jak 
si plnit své povinnosti atd. V budoucnu 
bychom rádi tuto službu propojili se služ-
bami Prevence bezdomovectví a ještě více 
sladili tu naši podporu v této lokalitě. 

Je možné srovnat v rámci této nabíd-
ky sociálních služeb činnost Armády 
spásy v Ostravě a v jiných městech?

Pokud se budeme bavit o Ostravě jako 
o celku, je třeba vystřihnout poklonu této 
úžasné spolupráci. Můžu dát ruku do ohně, 
že v žádném městě nemáme tak výbornou 
spolupráci jako v Ostravě, přestože si ni-
kde nemůžeme stěžovat. Jsme opravdu 
hrdí, že máme takového partnera. Líbí se 
nám systematičnost komunitního plánu, 
systematičnost financování i to, že když 
se hledají úspory, tak se hledají sofistiko-
vaně a rozumně. A vzhledem k tomu, že 
na území MOaP máme čtyři registrované 
služby ve třech zařízeních, což je nejvíce 

ze všech obvodů, jasně to vypovídá o tom, 
že spolupráce s MOaP je pro nás klíčová… 

Daly by se služby Armády spásy 
do budoucna ještě zefektivnit?

Touto záležitostí se právě zabýváme. 
Síť azylových domů v rámci celé republi-
ky je nastavena dobře. Umíme už lidi z uli-
ce schovat, umíme jim nabídnout základní 
bydlení, základní stravu atd., ale pak je tu 

otázka, co s nimi dále… Někteří z nich se 
totiž potýkají se zdravotními problémy, 
jiní zase se ztrátou pracovních návyků, 
závislostmi, psychickými problémy atd. 
Každý potom potřebuje malinko něco jiného.

Zkuste tuto svou vizi konkretizovat… 
Jde o to, že bychom se chtěli zaměřit 

na to, aby člověk, kterému poskytujeme 
pomoc, byl schopný si dát dohromady 

V květnu začne na Zukalově ulici re-
konstrukce dvou objektů, které by už 
koncem letošního roku měly sloužit jako 
Domov se zvláštním režimem nebo-li za-
řízení pobytových služeb pro osoby se sní-
ženou soběstačností, které vyžadují pravi-
delnou pomoc jiné osoby. 

Jedná se o osoby bez přístřeší, s chro-
nickým duševním onemocněním, závis-
losti na návykových látkách, s demencemi 
různého typu atd. „Objekt bude určený pro 
seniory ze sociálně slabších vrstev, pro 
které v důsledku svého způsobu života, 
zdravotního stavu a podobně není řešení 
ani azylový dům a z dlouhodobého hledis-
ka ani nemocnice, a potřebují mít důstojné 
bydlení. Samozřejmě za předpokladu, že 

První ostravská stanice k dobíjení 
elektromobilů byla otevřena začát-
kem dubna v kancelářském komple-
xu The Orchard na Hornopolní ulici 
v Mor. Ostravě. Jedná se o dvanáctou 
veřejnou  dobíjecí stanici, kterou spo-
lečnost ČEZ otevřela v ČR, do roku 
2013 jich má přibýt 150 až 200.

V Ostravě je v současnosti podle 
aktuálních údajů zatím 10 elektro-
mobilů a několik elektrických skútrů. 
Jak rychle bude u nás přibývat elekt-
romobilů, je podle odborníků obtížné 
předpovídat. Otázka není, zda k tomu 
dojde, ale kdy. Co se týká výhledu pro 
rok 2020, současné prognózy počítají 
s tím, že v ČR už budou jezdit deseti-
tisíce elektromobilů.

se bude dodržovat režim, který se nastolí,“ 
říká místostarosta Tomáš Kuřec. 

Cílem projektu je vybudování moderní-
ho zařízení komunitního typu na evropské 
úrovni, které vznikne v souladu s hlavními 
principy transformace pobytových zaříze-
ní, a těmi jsou humanizace, individualizace 
a integrace sociálních služeb.

Kapacita zrekonstruovaného objektu 
bude osmadvacet míst, pokoje budou jedno-
lůžkové a dvoulůžkové. Realizátorem pro-
jektu je statutární město Ostrava. 

Rekonstrukce obou objektů, včetně vy-
bavení, bude spolufinancována v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Moravskoslezsko 2007-2013, z rozpočtu 
regionální rady. (peb) 
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všechny věci z minulosti a změnil přístup 
k sobě samému a k životu. Obáváme se 
totiž, že někdy ty služby fungují tak, že 
je člověk využívá. Po pár měsících se tro-
chu zvedne, ale pokud se nezmění uvnitř 
sebe, tak se zanedlouho stejně vrací zpát-
ky na ulici a v tomto koloběhu pokračuje. 
Máme řadu klientů, kteří se v těchto pro-
blémech ocitají deset až patnáct let. Zkrát-
ka chceme s kolegy hledat cestu, jak naše 
služby specifikovat tak, aby to bylo pro tu 
danou skupinu co nejefektivnější.

Dá se říci, že výjimečnost Armády 
spásy na sociálním poli spočívá i v tom, 
že poskytujete sociální služby vícero cí-
lovým skupinám?

Vzhledem k tomu, že patříme k těm 
větším poskytovatelům, tak náš záběr 
je logicky širší (bezdomovci, maminky 
s dětmi, senioři, Romové atd.) než u orga-
nizace, která se zaobírá jen jednou cílovou 
skupinou. Na druhou stranu – a to platí už 
od počátku, co Armáda spásy začala exis-
tovat – naše služby jsou namířeny na ty so-
ciálně nejslabší. Specifikum naší práce je 
v tom, že vždy pomáháme těm nejchudším 
na okraji společnosti, na které už nikdo 
jiný nemyslí.  (peb) 

V Domově se zvláštním režimem už brzy najdou důstojné životní podmínky 
osoby se sníženou soběstačností. Na snímku stojan dobíjecí stanice a jeden z prvních ostravských elektromobilů. 

Zákazníci, kteří chtějí využívat 
služeb dobíjecích stanic Skupiny 
ČEZ, musí uzavřít smlouvu, která jim 
umožní neomezené dobíjení za pau-
šální poplatek. Ten letos  činí 100 
korun měsíčně, v roce 2013 to bude 
150 korun.

Dobíjecí stanice s uživatelem ko-
munikuje pomocí displeje a tlačítek, 
kterými uživatel ovládá navigační 
menu. Zákazník tak bude moci sledo-
vat, kde a jak dlouho dobíjel a kolik 
kWh načerpal. 

Dobíjecí stanice pracuje ve své 
základní verzi s napětím jako běžná 
domácí zásuvka (tj. 16A/230 V) a do-
káže současně a nezávisle na sobě do-
bíjet dva elektromobily.  (inf)


