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Zveme vás na 
zastupitelstvo 
V  pátek  27.  února  se  od  9  hodin  koná 
zasedání  zastupitelstva  městského  ob-
vodu. Schůze proběhne v zasedací míst-
nosti č. 306 Nové radnice (Prokešovo ná-
městí 8). Program a materiály naleznete 
na www.moap.cz.

Sledujte  
videozpravodajství 
Už  téměř  rok  funguje  na  hlavní  straně 
webových  stránek  www.moap.cz  odkaz 
na  videozpravodajství  z  centrálního  ob-
vodu. Sledujte, co se u nás děje a co při-
pravujeme!

Ples seniorů 
V sobotu 21. února se od 19 hodin usku-
teční  v  Domě  kultury  města  Ostravy 
1.  ples  seniorů.  O  hudbu  k  tanci  se  po-
stará  skupina  Zdeňka  Krásného,  která 
svoji  produkci  bude  střídat  s  klasickou 
dechovkou. Hlavními hvězdami plesu bu-
dou Yvetta Simonová, Josef Zíma a Naďa 
Urbánková. Nebude chybět ani předtan-
čení dětí, bohatá tombola a občerstvení. 
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně 
Domu  kultury  města  Ostravy,  případně 
v  Informačním  centru  na  Hlavní  třídě 
v Porubě. 

Nejvíce se narodilo 
Terezek a Jakubů
V  městském  obvodu  Moravská  Ostra-
va  a  Přívoz  se  v  loňském  roce  narodilo 
1 640 dětí, z toho 842 chlapců a 798 děv-
čat. V roce 2014 bylo nejčastěji dávaným 
chlapeckým jménem Jakub (45×). Prefe-
rována byla také jména Jan (39×), Tomáš 
(33×), Daniel a David (32×), Ondřej (29×), 
Adam a Matyáš (28×), Petr a Lukáš (24×). 
Mezi další oblíbená jména patřil Vojtěch, 
Matěj nebo Filip.

Z holčičích jmen byla nejčastější Eliška 
(37×) a Tereza (33×) a navíc Terezia (7×). 
Další často dávaná jména byla například 
Nela  (30×),  Adéla  (25×),  Anna  a  Natálie 
(24×), Viktorie (23×), Karolína (18×).

Z  méně  obvyklých  jmen  to  byla  na-
příklad  jména  Cyril,  Matthew,  Noell, 
Bartoloměj, Denny, Frederico, Jeremiáš, 
Kilián,  Levent,  Oliver,  Osvald,  Santia-
go, Tristan, Aisha, Anabel, Anife, Adina, 
Claudie,  Jasmína,  Larisa,  Lara,  Melisa, 
Gorana nebo Stela.

Blahoslavova slaví
Ve  3.  patře  budovy  radnice  (náměstí 
Dr. E. Beneše) se koná výstava k 50. vý-
ročí založení MŠ   Blahoslavova. V rámci 
výstavy  jsou  zveřejněny  plakáty  s  na-
focenými  dokumenty  mapujícími  pa-
desátiletou  činnost  školy,  fotografiemi, 
povídáním o škole, které jsou proloženy 
obrázky  dětí.  Součástí  výstavy    je  i  vy-
robená  maketa  narozeninového  dortu 
o velikosti zhruba jednoho metru.

ceNTrum
ZPrAVODAJ

Vážení  
spoluobčané,

letošní zima je doposavad opět mírná 
a příznivá k silničářům, méně pak 
k dětem a přírodě obecně. Sníh, který 
k zimě patří, přece jenom chybí. A možná 
i na něj spoléhali realizátoři projektu 
Izolační zeleň města Ostravy – projekt 
04 na sídlišti Fifejdy II. Třeba na to, že 
zakryje spoušť, která po nich zůstala. Akce 
realizovaná městem za dotační peníze 
připomíná více než akci prospěšnou spíše 
sabotáž. Nejenom načasováním před 
volbami a například námi nepovoleným 
pokácením dominantního stromu 
(v této věci bylo naším obvodem podáno 
trestní oznámení), ale hlavně kvalitou 
provedených prací. Již od samotného 
zahájení akce upozorňujeme město 
a příslušné zástupce odborů, které 
mají realizaci projektu na starost, na 
nevhodnou a mnohdy křivou výsadbu, 
bohužel i na výsadbu neperspektivní, 
na nesprávnou kamenitou zeminu 
používanou k výsadbám, neupravené nebo 
chybějící kůlování a hlavně na nepořádek, 
neodfrézované pařezy a neodklizené 
ořezy. S těmito problémy jsem se obrátil 
na novou náměstkyni města pro životní 
prostředí paní Šebestovou. Jednání bylo 
velmi vstřícné a věcné a ze strany paní 
náměstkyně byla přislíbena pomoc 
a rychlá náprava.
V některém z dalších vydání měsíčníku 
Centrum vás budu podrobně informovat 
také o přípravě řešení katastrofálního 
stavu statické dopravy v sídlištních 
lokalitách Šalamouna a Fifejdy, dotčených 
blízkostí administrativních center. I v této 
věci probíhají věcná a pozitivní jednání 
s odborem dopravy města a novým 
náměstkem města pro dopravu panem 
Hařovským. Ve spolupráci s Ostravskými 
komunikacemi zpracováváme studii 
statické dopravy, jejímž jediným logickým 
řešením bude vytvoření rezidenčních 
parkovacích zón. Ty jediné společně 
s aktivní prací městské policie účinně 
zajistí našim občanům bezpečnost na 
dotčených komunikacích a potřebné 
parkování u svého bydliště. V této 
souvislosti bych chtěl opětovně apelovat 
na občany, aby veškeré nesprávnosti, 
a to nejenom týkající se parkování, ale 
hlavně bezpečnosti, neprodleně hlásili 
na městskou policii. Její povinností je tyto 
problémy řešit a občanům pomáhat.

 Dalibor mouka, místostarosta 
  (nezávislý za hnutí Ostravak)
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V  tradiční Tříkrálové  sbírce  na  pod-
poru  lidí  v  nouzi  se  díky  štědrosti 
obyvatel  Ostravy  a  přilehlých  obcí 
shromáždila částka 1 455 569 korun. 
Finance  získané  v  rámci  Tříkrálo-
vé  sbírky  jsou  pro  Charitu  Ostrava 
a  Charitu  sv.  Alexandra  nedílnou 
součástí  financování  kvalitních  slu-
žeb a možností pro jejich rozvoje.

„Získané  finanční  prostředky 
využijeme  na  podporu  služeb  pro 
lidi v závěru života, seniory, lidi bez 
domova, a přímou humanitární po-
moc  poskytovanou  lidem  v  tíživé 
životní  situaci.  Podstatnou  část  vý-

těžku  sbírky  uplatníme  stejně  jako 
v  loňském  roce  na  financování  re-
konstrukce  tréninkových  prostor, 
kde  budou  již  od  února  2015  pro-
bíhat  sociálně  aktivizační  činnosti 
určené  lidem ohroženým sociálním 
vyloučením,“  upřesňuje  využití  Tří-
králové  sbírky  2015  Martin  Pražák, 
ředitel  Charity  Ostrava.  „Charita 
sv.  Alexandra  bude  z  letošní  sbír-
ky  financovat  rozvoj  chráněných 
dílen,  ve  kterých  zaměstnává  více 
než  šedesát  lidí  s  různými  druhy 
postižení,  například  sluchu,  zraku, 
řeči,  a  část  výtěžku  půjde  na  pod-

poru  chráněného  bydlení  pro  lidi 
s  duševním  onemocněním,“  infor-
muje  Pavel  Folta,  ředitel  Charity  sv. 
Alexandra,  jejíž  aktivity  se  zaměřují 
především na pomoc lidem, kteří ze 
zdravotních  důvodů  nemohou  pra-
covat v běžném provozu a nacházejí 
uplatnění  v  chráněných  dílnách. 
V  sociální  službě  chráněné  bydlení 
se lidé učí základním sociálním ná-
vykům  a  samostatnosti,  aby  se  ná-
sledně  mohli  plnohodnotně  zapojit 
do  běžného  života.  Přehled  všech 
záměrů je dostupný na webu Chari-
ty Ostrava – www.ostrava.charita.cz.

ÚVODNÍK ZPrÁVY

Ostravané tříkrálOvOu sbírkOu pOmOhli
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Ostravské děti staví sněhuláky prO afriku

Odhalení pamětní desky

Motto: Africké děti si sněhuláka 
nikdy nepostaví, mnohé z nich se 
ale ani nikdy nedostanou do školy. 
S první informací nic neuděláme, tu 
druhou je ale v našich silách změnit.

Základní škola Nádražní se roz-
hodla pomoci a opět se zapojila do 
originální charitativní akce Sněhulá-
ci pro Afriku s podtitulem Děti pomá-
hají dětem. „Cílem akce je postavit 
co nejvíce sněhuláků. Můžeme tak 

ukázat, že se v Ostravě umíme bavit 
i pomoci prospěšné věci. Akce se ko-
nala i přes nekvalitní sněhové pod-
mínky a žákům se povedlo vyčarovat 
pro africké děti pár roztomilých sně-
huláků. V závěru jsme vyhodnotili 
nejpovedenějšího sněhuláka, jehož 
autory jsme odměnili a zároveň jsme 
nominovali nejoriginálnějšího sně-
huláka do celorepublikové soutěže, 
v níž bude veřejným hlasováním na 

webu vybrán absolutní vítěz,“ uvedla 
ředitelka školy Zuzana Holubová. 

Nezávisle na ZŠ Nádražní se do 
tohoto krásného projektu zapojila 
i Mateřská škola Dvořákova. „Cen-
trální termín na společné stavění 
sněhuláků byl vyhlášen sice na ko-
nec ledna, ale my už jsme si svého 
sněhuláčka vytvořili dříve. A samo-
zřejmě jsme se s dětmi těšili i na 
to, až sněhuláky postavíme venku 
a přispějeme tak na dobrou věc,“ 
dodala Andrea Calábková, ředitelka 
MŠ Dvořákova. 

Organizátorem projektu je spo-
lečnost Kola pro Afriku ve spolupráci 
s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka, 
která shromažďuje v naší republice 
starší a nepotřebná kola od různých 
dárců. Těch se podařilo nasbírat již 
kolem šesti tisíc. Kola jsou opravová-
na a měla by se dostat do Afriky k dě-
tem, pro které je to mnohdy jediný 
způsob, jak se dostat do školy.

Nejedná se o akci, při níž by se jen 
vybíraly peníze, ale pomoc se zde 
uskutečnila formou hry a zábavy pro 
naše děti. Více na www.snehulacip-
roafriku.cz.

Ve čtvrtek 8. ledna byla v ulici Na 
Desátém 23 slavnostně odhalena 
pamětní deska věnovaná dirigentu 
a skladateli Vladimíru Brázdovi, je-
hož jméno a tvorba jsou po dlouhá 
desetiletí spojeny s kulturní historií 

Ostravy. Dnes už legendární Vladimír 
Brázda byl totiž šéfdirigentem ope-
retního souboru Národního divadla 
moravskoslezského. Vznik pamětní 
desky umístěné u domu, kde Brázda 
dlouhá léta žil, podpořil i obvod Mo-

ravská Ostrava a Přívoz, jehož starost-
ka Petra Bernfeldová se pietního aktu 
zúčastnila. „Ceníme si toho, že zde žil 
člověk, který výrazně přispěl k celo-
státnímu zviditelnění kvalit ostravské 
kultury,“ řekla Petra Bernfeldová.

ZaJímaVOstI Ze ŠkOlníCh tŘíd 

studentka 
vystavuje
Základní škola Gajdošova 9 srdečně zve 
širokou veřejnost na vernisáž výstavy 
s názvem Anime. Autorka Lenka Brázdi-
lová je talentovanou studentkou deváté 
třídy naší školy. Vernisáž se koná v úterý 
10. února od 16 hodin v prostorách Gale-
rie Na chodbě. Zváni jsou všichni příznivci 
nejen výtvarného umění. 

 anna krasulová, ředitelka školy

Zapojte se do her 
Mateřská škola J. Lady při Základní škole 
a Mateřské škole Ostrčilova 10 srdečně zve 
všechny maminky a tatínky, kteří zvažují, 
do které mateřské školy umístí své rato-
lesti ve školním roce 2015/2016, na malou 
ochutnávku her, výuky a zábavy dětí. Ro-
diče i jejich děti se samozřejmě mohou do 
veškerých činností zapojit.
těšit se můžete na:
• 10. 2., 10. 3. od 10 do 11 hod. Hudební 

chvilka aneb Zpívání je zábava (třída 
Krteček),

• 17. 2. od 14.30 do 15.30 hod. výtvarný 
koutek (třída Ježeček),

• 24. 2., 24. 3. od 10 do 11 hod. ukázková 
hodina výuky angličtiny – Jolly Phonics 
(třída Včelka),

• 17. 3. od 14.30 do 15.30 hod. Hop a skok – 
přijďte si s námi zacvičit (třída Ježeček). 

Těší se na vás učitelé i děti z mateřské školy.

Florbalový úspěch 

Ve dnech 19. prosince 2014 a 8. ledna 
2015 starší žáci ZŠ Ostrčilova reprezen-
tovali školu na florbalových turnajích, 
kde vybojovali fantastický výsledek. 
V oblastním kole neprohráli jediný zápas 
a postoupili do okresního finále, kde za-
stupovali obvod Ostrava 1. Tam narazili 
na těžké soupeře. Setkaly se tu vítězné 
školy z celé Ostravy a vše nasvědčovalo 
tomu, že boje o postup do krajského kola 
nebudou jednoduché. Nakonec z toho 
bylo 4. místo, jež považujeme za obrov-
ský úspěch a výsledek velkého úsilí, které 
chlapci do hry vkládali. Tímto jim k umís-
tění gratulujeme a děkujeme za obětavý 
výkon. Jsme rádi, že jsou v řadách žáků 
naší školy znamenití sportovci a budeme 
se těšit z dalšího podobného úspěchu.

masopustní 
průvod 
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava zve nejen 
děti a rodiče školy, ale i širokou veřejnost 
na tradiční Masopust, který se uskuteční 
v úterý 10. února od 16 hodin na náměs-
tí Dr. E. Beneše před radnicí městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (u za-
stávky Elektra). Nenechte si ujít tento ori-
ginální masopustní průvod v maskách. Za 
aktivní spoluúčast předem děkujeme. 
 vedení ZŠ a MŠ Waldorfská

tak trochu jiná 
Waldorfská škola
O Waldorfské škole jsem se dozvěděla před 
lety od kolegyně z práce. Vzhledem k tomu, 
že školu popisovala velice kladně, začala 
jsem se zajímat, jaké přednosti nabízí. Při 
první návštěvě jsem byla mile překvapena 
vysokou úrovní zdejšího způsobu vyučová-
ní. Zaujal mě přístup učitelů k výuce a po-
třebám žáků, viděla jsem názorné příklady 
nových metod ve výuce, zcela jedinečné. 
Ve třídách je méně žáků než v klasických 
základních školách, a proto se učitel může 
věnovat dětem, které jsou pomalejší nebo 
mají různou formu poruchy učení. Rodinné 
prostředí školy působilo na mě i na syna 
velice příjemně a bylo vidět, že jsou zde 
dobré vztahy mezi učiteli a žáky. 

Waldorfská škola nás nadchla natolik, 
že jsme ihned podali přihlášku a syn na-
stoupil 1. září 2014 do 8. třídy. Ve velice 
krátké době jsem u něho zaznamenala 
motivaci k poznávání nových věcí, lépe si 
pamatoval probírané učivo, byl samostat-
nější ve vypracování úkolů, vyjádření svých 
potřeb a vnímala jsem, že i jeho osobnost 
se rychleji rozvíjí. S tímto jsem se na před-
chozí základní škole nesetkala. Syn málo 
komunikoval, koktal, nepamatoval si pro-
bírané učivo. Na Waldorfské škole ho uči-
telé podporují a motivují k lepším výsled-
kům, rozvíjí a respektují jeho schopnosti, 
nešetří ani pochvalou. Velice podpůrné 
a nestresující je i slovní ohodnocení žáka. 
Je vidět, že společná práce s dětmi je pro 
učitele zábavou a ne povinností jako na ji-
ných školách.

Ve škole se synovi líbí a je spokojený. 
Mrzí mě, že jsem ho do waldorfské školy 
nedala dříve a řešila své pohodlí více než 
jeho vzdělání (bývalou školu měl naproti 
mému zaměstnání). Mnohdy rodiče hledají 
výhodnější podmínky pro sebe a neuvě-
domují si, že mohou být na úkor vlastního 
dítěte.
 naděžda forgáčová, 
 matka žáka 8. třídy Waldorfské 
 ZŠ a MŠ, na Mlýnici 36, Ostrava-přívoz

ZOOm – zachyceno objektivem
Předškoláci v Moravské Ostravě 
a Přívozu měli v polovině ledna 
svůj velký den – ve všech zdejších 
základních školách totiž probíha-
ly zápisy do prvních tříd! Kapacita 
základních škol v obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz je dostatečná, ně-
které však budou z důvodu naplně-
nosti přijímat žáky do prvních tříd 
na základě stanovených kritérií. 
Výsledky budou školy zveřejňovat 
nejpozději do 30 dnů od zápisů. 

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

VOLNÉ BYTY
k PrONájMu fOrMOu VýBěrOVÉhO řízENí

2	 Život	v	centru	 Únor	2015

Chelčického 691/8 
3+1 v centru města
Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Starostka Petra Bernfeldová (na snímku uprostřed) při slavnostním odhalení pamětní desky Vladimíra Brázdy. 

byty na ul. Jílová, Spodní, Vaškova – cena 

nájemného 35,- Kč/m²/měsíc do prosince 2015

 3+1, 2+1, 1+1

Foerstrova 1879/17 2+1

Hornická 1688/55 2+1

Chelčického 691/8 3+1

Dostojevského 1765/5 3+1

Jungmannova 997/7 2+1

Palackého 91 – byty pro studenty

cena nájemného 25,- Kč/m²/měsíc 

K. Světlé 210/13 1+1

Maroldova 2992/3 3+1

Na Liškovci 1072/8 3+1

Nádražní 1265/24 3+1

Orebitská  1+1, 2+1

Palackého  2+1, 1+1

Špálova 439/12 2+1

Trocnovská 998/25 3+1

Trocnovská 647/38 1+1, 2+1
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Poděkování 

Vážená paní ředitelko, dovolujeme si 
Vám touto cestou vyjádřit velké podě-
kování za velmi krásný a dojemný zá-
žitek z vystoupení dětí Mateřské školy 
Lechowiczova, Ostrava-Fifejdy, který 
předvedly v předvánočním čase našim 
klientům v Domově pro seniory Iris, Ry-
bářská 13, Ostrava-Mariánské Hory. Obdi-
vuhodná byla i skutečnost, že vystoupení 
navázalo na předchozí hudební pásmo 
studentů soukromého gymnázia a jeho 
umělecká úroveň byla i přes rozdílný věk 
vystupujících zcela rovnocenná. Děti byly 
velmi kvalitně připraveny pod vedením 
učitelek, jmenovitě Terezy Antoníčkové, 
Anety Tobolové a Jany Vlachové. Jejich 
pěvecká sladěnost, velmi příkladná dis-
ciplinovanost a hlavně úžasná a ničím 
nepotlačovaná dětská přirozenost vyvo-
laly v mnoha očích našich klientů slzičky 
dojetí. Svůj obdiv vyjadřovali i k tomu, 
jak dobře jsou děti vedeny (oblíbený vý-
raz starší generace) a jak jsou šikovné 
a roztomilé. Mnohokrát Vám děkujeme 
za tyto úžasné chvilky, které naši klienti 
mohou již pravidelně díky vystoupením 
dětí z Vaší mateřské školy několik let 
prožívat. Je vidět, že je výchova mladé 
generace ve Vaší mateřské škole na velmi 
vysoké úrovni. Z Vašich dětí rostou uctiví 
a velmi ohleduplní lidé, kteří budou vždy 
vědět, jak potěšit srdíčko tohoto druhé-
ho, a to je v dnešní uspěchané době velmi 
důležitý moment, bez kterého není život 
tím pravým životem.
� Zaměstnanci�Domova�pro�seniory�Iris�

Již v dubnu začne rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek v ulici Hornopolní. 

Na bezdomovce 
nezapomínáme
Přestože ani letošní zima se nevy-
značuje velkými mrazy, je zřejmé, že 
situace lidí bez přístřeší je v tomto 
ročním období vždy těžší. Proto stej-
ně jako v loňském roce i v uplynulých 
dnech se pracovníci oddělení sociální 
péče odboru sociálních věcí vydali na 
místa, na kterých se podle informací 
městské policie tyto osoby v našem ob-
vodu nejčastěji zdržují, aby jim nabídli 
radu či pomoc. Celkem bylo navštíveno 
pět lokalit a bylo zastiženo jedenáct 
osob, kterým bylo poskytnuto základ-
ní i odborné poradenství, ošacení ze 
sociálního šatníku, který jsme koncem 
loňského roku otevřeli, dále pak spací 
pytle a hrníčky. Pro jednu osobu byly 
ve spolupráci se společností Společně – 
Jekhetane zajištěny potraviny z potra-
vinové banky. V lokalitách, kde nebyl 
opakovaně nikdo zastižen, zanechali 
sociální pracovníci informační letáky 
oddělení s nabídkou konkrétní pomoci.
 Dagmar�Bradová,�
� vedoucí�odboru�sociálních�věcí

Nová poradenská 
místa
Další dvě nová poradenská místa pro 
osoby ohrožené domácím násilím mo-
hou v novém roce využívat občané, 
kteří tento svízelný problém v Ostra-
vě řeší. K obvodním oddělením policie 
Ostrava-střed (Masná ulice) a Ostrava-
-Poruba 1 (Dělnická ulice) přibylo v zá-
věru roku 2014 také obvodní oddělení 
policie Ostrava-Mariánské Hory (uli-
ce Strmá) a Ostrava-Hrabůvka (ulice 
Dr. Martínka). 

Speciální poradenská místa pro 
osoby ohrožené domácím násilím byla 
zřízena poprvé v roce 2013 právě v Os-
travě a inspirovala k obdobné službě 
obětem domácího násilí také další 
území (Jihomoravský kraj). Detailní in-
formace o historii této aktivity a také 
o problematice domácího násilí nalez-
nete na http://www.policie.cz/clanek/
poradesnka-mista.aspx

Třiďte odpad

Společnost OZO Ostrava spolu s občany 
na Ostravsku ani letos nezahálí a třídí. 
Každý rok se jen v Ostravě vyprodukuje 
téměř 55 tisíc tun směsného odpadu, 
který je potřeba někam uložit nebo ho 
spálit. Pokud nechceme mít znečištěné 
ovzduší, musíme třídit ještě poctivěji 
než doposud. Vytříděný odpad je pak 
možné dále materiálově nebo energe-
ticky využít. Jen za vytříděné plasty 
se každoročně do městské kasy vrací 
zhruba 30 milionů korun, které pak 
slouží městu Ostravě – tedy nám všem! 
Možná jste měli štěstí a sami jste byli 
u toho, když OZO Ostrava ve velkých 
ostravských nákupních centrech pro-
střednictvím flash mobů zprávu o tří-
dění doslova „bubnovala do světa“. 
Pokud ne, video z vystoupení může-
te zhlédnout na OZO TV, facebooku 
OZO Ostrava nebo přímo na youtube.

Podpořte třídění a pošlete odkaz 
na flash mob svým kamarádům a zná-
mým, aby věděli, že má smysl v sepa-
raci pokračovat. Nezapomeňte ani na 
ty, o nichž víte, že z nějakého důvodu 
ještě s tříděním nezačali. Pošlete upo-
zornění na flash mob s výzvou Třiďte 
odpad ještě dnes, ať můžete mít čisté 
svědomí, že děláte na Ostravsku pro 
třídění maximum! 

INFORMUJEME Z RADNICE

Brigádní generál Mikuláš Končic-
ký, nositel Řádu Bílého lva a drži-
tel tří Československých válečných 
křížů 1939, účastník bojů o Duklu 
i Ostravské operace, oslavil 1. led-
na 2015 své devadesáté narozeniny. 
K úžasnému životnímu jubileu mu 
26. ledna blahopřála starostka Petra 

Bernfeldová. „Setkat se s tak výraz-
nou osobností, která během svého 
života nesčetněkrát projevila tolik 
odhodlání i občanské odvahy, prošla 
mnoha životními nástrahami i útra-
pami a přesto nepřišla o nadhled 
a neskutečný smysl pro humor, bylo 
pro mě obrovským přínosem. Cením 

si toho, že pan Končický žije právě 
v našem obvodu a že jsem mu díky 
tomu mohla stisknout ruku a přidat 
se k dlouhé řadě gratulantů,“ zmínila 
se o setkání s mužem, jenž je posled-
ním žijícím českým tankistou, který 
osvobozoval Ostravu. Mikuláš Kon-
čický se totiž záhy po narukování 
do československé armády, k němuž 
došlo v roce 1944 v SSSR, stal veli-
telem tanku. Shodou okolností po-
znal v květnu 1945 při osvobozování 
Ostravy i svou budoucí manželku. 
Po válce působil ve vojenské ško-
le ve Vyškově, a to až do roku 1968, 
kdy jasně vyjádřil svůj nesouhlas 
s vpádem vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa. Z armády byl 
vyhozen a rehabilitace se dočkal až 
po roce 1989. Poté mu byl udělen 
titul čestného občana Ostravy, stal 
se předsedou Československé obce 
legionářské v Ostravě a ministrem 
obrany byl jmenován brigádním ge-
nerálem. Brigádnímu generálovi Mi-
kuláši Končickému patří náš obdiv 
i blahopřání.

Rodiče, kteří hledají řešení problému 
nedostatku soustředěnosti svých dětí 
a jejich nepozornosti při vyučování, 
nebo doslova bojují s dítětem při vý-
uce čtení, psaní, gramatiky, matema-
tiky či jiných předmětů, mohou nově 
využít služeb studijního centra Basic, 
které otevřelo svou pobočku v Morav-
ské Ostravě a Přívozu ve středu 14. led-
na. Centrum řeší mimo jiné i poruchy 
všech forem dysfunkcí, a to pomocí 
ojedinělé technologie práce založené 

na individuálním přístupu k jednotli-
vému žákovi. „Jsem ráda, že na území 
našeho obvodu máme toto studijní 
centrum, a věřím, že svými prověře-
nými metodami, individuálním pří-
stupem i přátelským a chápajícím 
prostředím pomůže mnoha – nejen 
místním – dětem navrátit sebevědomí 
a chuť se znova učit,“ řekla starostka 
Petra Bernfeldová, která se slavnostní-
ho otevření osobně zúčastnila. 

Studijní centrum Basic Ostrava 

vzniklo jako další studijní centrum 
v České republice na základě poptávky 
po kvalitním individuálním doučová-
ní na Ostravsku a okolí. Každý student, 
který má o doučování zájem, je spolu 
s rodičem pozván k osobnímu úvod-
nímu pohovoru, kde je zjištěn rozsah 
problému a je nastaven optimální in-
dividuální doučovací program. Kon-
takt na ostravskou pobočku Basic – 
tel. č.: 725 438 248, e-mail: ostrava1@
basic.cz. Více na www.basic.cz. 

TRANsPARENTNí výběROvá říZENí

Starostka Petra Bernfeldová (vlevo) při 
slavnostním přestřižení pásky.

Mikuláš Končický.  Foto: Alexandr satinský, MAFRA

Opravy chodníků a komunikací, 
nová parkovací a kontejnerová stá-
ní, regenerace sídlišť, rekonstrukce 
bytového fondu, úpravy ve školách 
a školkách, to je jen část výčtu in-
vestičních akcí, které se budou v le-
tošním roce podílet na zkvalitnění 
života v obvodu. 

„K prvním počinům letošního 
roku by v dubnu měla patřit zaha-
jovací etapa rekonstrukce chodní-
ků a trolejbusových zastávek v ulici 
Hornopolní a výměna oken v Seno-
vážné 3 a 9,“ konstatuje místostaros-
ta Dalibor Mouka s tím, že v případě 
Hornopolní bude předmětem veřej-
né zakázky rekonstrukce oboustran-
ných chodníků od ulice Sládkovy po 
ulici Gen. Píky. Měl by tady vznik-
nout povrch ze zámkové dlažby, 
nové vjezdy i přechody pro chodce 
a opraveny budou také trolejbusové 

zastávky včetně mobiliáře. V Seno-
vážné číslo 3 a 9 půjde o výměnu stá-
vajících dřevěných zdvojených oken 
za okna plastová s izolačním dvoj-
sklem, vyměněny budou i vstupní 
dveře a bude provedena montáž 
elektronického zařízení. 

Zmíněným investičním akcím, 
a všem ostatním, které budou ná-
sledovat, však předcházejí výběrová 
řízení. „Je pro nás podstatné, aby-
chom zajistili co nejvyšší kvalitu 
prací a zaplatili za ni cenu, která 
odpovídá skutečným nákladům,“ 
vysvětluje Dalibor Mouka a akcen-
tuje, že značný důraz je při výběro-
vých řízeních kladen také na zásady 
transparentnosti a rovného zachá-
zení. „Naše pozornost však nebu-
de zaměřena jen na start zakázek. 
Jsme připraveni kontrolovat jejich 
průběh a sledovat nejen dodržování 

termínů, ale také kvalitu prací. Ne-
chceme peníze obvodu investovat 
do nedbale prováděných staveb.“ 
V souvislosti s investicemi místosta-
rosta zmiňuje i trvalou snahu vedení 
obvodu získat na financování zaká-
zek peníze z externích zdrojů. „Po-
kud takové možnosti máme, bylo 
by trestuhodné je nevyužít,“ uzavírá 
s tím, že v polovině roku by mělo 
být zahájeno i budování parkoviště 
Ahepjukova, které bude koordino-
váno se stavbou RWE v podobě pře-
ložky podzemního vysokotlakého 
plynového potrubí procházejícího 
okrajem parkoviště. Započata bude 
i první část rekonstrukce zahrady 
MŠ Repinova a třetí etapa regene-
race sídliště Šalamouna. Ta je však 
podmíněna dotací z programu na 
regeneraci panelových sídlišť z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR.

OsvOBODItel�Ostravy�OslavIl�DevaDesátIny

centrum�BasIc�OtevřelO�svOu�pOBOčku�v�našem�OBvODu�

výběrové řízení 
Tajemnice Úřadu městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů,  
výběrové řízení č. VŘ/2015/5  
na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru majetkového

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2015.

kontaktní�osoba:�
Ing.�Daniela�Durajová,�personalista,

telefon�599�442�825,�
e-mail:�durajova@moap.ostrava.cz

Bližší�informace�získáte:�
na�úřední�desce�Úřadu�městského�
obvodu�moravská�Ostrava�a�přívoz�
nebo�na�www�stránkách�městského�

obvodu�a�u�kontaktní�osoby.

www.moap.cz
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Škola vybrala 58 kilogramů potravin!

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, které slaví své desáté narozeniny, sídlí v mateřské škole v Repinově ulici. 

Mladíci po lidech 
házeli petardy 
Dva mladíci nedbali 13. prosince výtek svých 
spoluobčanů a neustále vhazovali zábavnou 
pyrotechniku pod nohy kolemjdoucích. Až 
na příchod strážníků reagovali útěkem, což 
jim však nepomohlo. Strážníci muže doběh-
li a vyzvali je k prokázání totožnosti. 19letý 
mladík strážníkům sdělil, že s nimi nehodlá 
nic řešit, přestupek proti občanskému sou-
žití byl proto postoupen správnímu úřadu. 
Druhý z mladíků (20 let) u sebe neměl do-
klady, a tak byl ke zjištění totožnosti před-
veden na policejní služebnu. Tam sdělil, že 
si je vědom přestupku a byl ochoten zaplatit 
blokovou pokutu.

Oslava narozenin
Na hosta verbálně napadajícího obsluhu re-
staurace byli strážníci upozorněni 13. pro-
since po jedenadvacáté hodině. Šlo o 34le-
tého, značně podnapilého muže, který zde 
podle svého vyjádření slavil druhé naroze-
niny svého syna, jenž byl v restauraci také 
přítomen i s 36letou, rovněž podnapilou 
matkou a nekolikaměsíčním sourozencem. 
Toho žena těsně před příjezdem strážníků 
kojila na toaletě. Otec dětí nadýchal 2,51 
a matka 1,24 promile alkoholu. Pro pode-
zření z trestného činu ohrožování mravní 
výchovy dětí byli na místo přivoláni policis-
té, kteří událost vyšetřují.

Putovní platební 
karta 
Zaměstnanec bezpečnostní agentury 
upozornil 13. prosince strážníky městské 
policie na jednoho ze zákazníků prodejny 
v Ostravě-Přívoze. Ten v průběhu dne opa-
kovaně nakupoval drahý alkohol, za který 
platil bezkontaktní platební kartou. Částka 
k zaplacení přitom nikdy nepřesáhla část-
ku 500 korun. Zaměstnanec ochranky měl 
podezření, že dotyčný záměrně platí nižší 
částku, aby nemusel zadával na terminá-
lu PIN. Strážníci zastihli 18letého mladíka 
u pokladny a vyzvali ho k prokázání totož-
nosti, zajímali se, zda je platební karta jeho. 
Tvrdil, že patří kamarádovi, který je právě 
v nedaleké herně a půjčil mu ji. Označený 
majitel se však ke kartě neměl, tvrdil, že 
i jemu ji půjčil kamarád. Jméno uvedené na 
platební kartě přitom nebylo ani jednoho 
z mužů. Jak vyšlo najevo, na kartu nakupo-
vali oba mladíci, přitom nikomu z nich ne-
patřila. Strážníci pro podezření ze spáchání 
trestného činu přivolali na místo Policii ČR.

Darujte svůj čas 
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do 
Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice 
Ostrava pro poskytování kvalifikované 
pomoci lidem v závěru života. Dobrovol-
ník může nemocnému člověku nabídnout 
aktivity vhodné pro společně trávený čas, 
například povídání, čtení, hru, a tím i po-
chopení a podporu. Mnoho může zname-
nat i pouhé lidské pohlazení či samotná 
přítomnost. Dobrovolník může být v kon-
taktu také s rodinou a blízkými nemocného 
člověka nebo se podílet na přípravě kultur-
ně-společenských aktivit. 

Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 
6. února v 16 hodin. Podmínkou je mini-
mální věk 18 let a osobnostní předpoklady, 
jako jsou komunikační schopnosti, empa-
tie, schopnost týmové práce a vyrovnanost 
s nemocí a umíráním. Rozsah školení je 
35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodi-
ny supervize. Po dokončení kurzu obdrží 
účastník certifikát o jeho absolvování. Kon-
takt: Jana Camfrlová, tel. č.: 599 508 505, 
731 625 768, e-mail: cho.hospicove.cen-
trum@charita.cz.

Jak pečovat 
o nemocného?
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice 
sv. Kryštofa zdarma nabízí možnost účasti 
na semináři Jak pečovat o nemocného člo-
věka v domácím prostředí. Na společném 
setkání se dozvíte, jak zvládnout péči o člo-
věka se sníženou pohyblivostí, a získáte 
související informace ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Kurz probíhá vždy jednou 
měsíčně, nejbližší termín je 19. února od 
14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. 
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice. Na ško-
lení se, prosím, přihlaste předem u Marké-
ty Štěpánové, tel. č.: 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospico-
va.poradna@charita.cz. 

Charita otevírá 
dveře
Ve dnech 19. a 20. února pořádá Charita 
Ostrava dny otevřených dveří. Od 8 do 
17 hodin mohou zájemci navštívit všechny 
sociální a zdravotní služby této organizace. 
 Více informací na
 www.ostrava.charita.cz/akce 

Bezplatný kurz
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, 
poradna Cesta těhotenstvím zve rodiče ve 
středu 11. února od 15.30 do 17 hodin na 
bezplatnou přednášku Podpora psycho-
motorického vývoje dětí. Přednášet bude 
fyzioterapeutka Olga Večeřová, od níž se 
zájemci dozví, co pomáhá správnému vý-
voji dětí raného věku, jak děti nosit a zve-
dat, jak podpořit další psychomotorický 
vývoj dětí a co jej brzdí. Během setkání 
bude prostor pro dotazy. Pro děti je při-
praven hrací koutek. Z důvodu omezené 
kapacity se, prosím, přihlaste předem na 
adrese poradna@dlanzivotu.cz nebo na 
tel. č. 605 329 232 či osobně v úterý a ve 
středu od 10 do 17 hodin. 

POliCeJní DisPečink nePřehléDněte

BlAhOPřeJeMe JUBilAntŮM nAŠehO OBVODU

VOLNÉ NEBYTOVÉ 
PROSTORY K PRONÁJMU

Zámecká 854/13, jednotka č. 854/901  
– prodejna 129,1 m2

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bližší informace: Marek Plinta
T 599 442 891, M 702 018 264
E makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka oslavilo v minulém roce de-
sáté  narozeniny.  Zdálo  by  se,  že  to 
není  mnoho,  ale  určitě  je  to  doba 
dost  dlouhá  na  to,  aby  se  dalo  po-
soudit,  zda  existence  tohoto  cen-
tra  je  či  není  prospěšná  a  zda  si  za 
dobu svého působení našlo své pří-
znivce.  Myslím,  že  dnes  po  deseti 
letech můžeme zodpovědně říct, že 
RKC Chaloupka je vnímáno širokou 
i  odbornou  veřejností  jako  pevná 
součást našeho obvodu, města i ce-
lého kraje. Ročně projde prostorami 
Chaloupky  přes  12  tisíc  návštěvní-
ků, pro které připravuje tým lektorů 
a  pedagogů  velké  množství  aktivit 
nejrůznějšího  typu.  Vedle  oblíbe-
ných cvičení rodičů s dětmi, Klubí-
ku  Montessori,  činnosti  dětských 
skupin  a  různých  zábavných  akcí 
pro  děti  od  nejútlejšího  věku  se  do 
Chaloupky chodí také za vzděláním 
do  hudební,  výtvarné  či  jazyko-

vé  školičky,  na  zajímavé  semináře 
nebo kurzy.

Chaloupka  se  stále  snaží  nabízet 
nové aktivity podle požadavků svých 
návštěvníků.  Jejím  dlouhodobým 
záměrem  je  být  skutečně  centrem 
komunitním  –  tedy  pro  každého 
z nás. Jsme tu nejen pro úplné a plně 
funkční  rodiny,  ale  také  pro  rodiny, 
které  potřebují  naši  pomoc.  A  tak 
velkou  část  práce  v  našem  centru 
zaujímá  náhradní  rodinná  péče  či 
bezplatné  poradenství  pro  ty,  kteří 
potřebují pomoc a dobrou radu, jak 
ustát a zvládnout těžké životní situ-
ace.  Novinkou  v  naší  nabídce  je  od 
letošního roku jóga pro děti od 3 let 
a  klub  dvojčátek  od  1,5  roku,  pro 
které  s  našimi  lektorkami  připra-
vujeme  speciální  cvičení  s  progra-
mem.  Už  teď  pro  ostravské  tatínky, 
a  nejen  pro  ně,  připravujeme  další, 
v pořadí 4. ročník Tátafestu, který se 
bude  konat  třetí  červnovou  neděli. 

Hlavním  tématem  roku  2015  je  jen 
jedno,  ale  zato  velmi  důležité  a  vý-
znamné slovo: zdraví. 

RKC  Chaloupka  a  tým  jeho  pra-
covníků  se  snaží  vytvářet  všem 
svým  návštěvníkům  a  klientům  vel-
mi  příjemné  prostředí,  aby  se  rádi 
k  nám  a  za  námi  vraceli.  Jsme  pro-
to  nesmírně  rádi,  že  mateřská  ško-
la  v  Repinově  ulici,  v  jejímž  areálu 
RKC  Chaloupka  sídlí,  prošla  v  létě 
za  finanční  dotace  města  Ostravy 
rozsáhlou  rekonstrukcí  a  nový,  za-
teplený kabátek spolu s novými okny 
jí  velmi  sluší.  Zveme  proto  všechny 
stálé i nové zájemce na oslavu naše-
ho desátého výročí, která se uskuteč-
ní 27. března v našem centru. Těšíme 
se i na ty z vás, kteří pamatují první 
krůčky života naší Chaloupky. Přijďte 
se podívat, jak se změnila a žije Cha-
loupka dnes. 

� Hana�Čašová,�
� manažerka�RKC�Chaloupka

Desáté VýrOčí ChAlOUPky

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v únoru dožívá 90 a více let:
Jarmila Bolová, Dagmar Fajkošová, Libor Hajný, Mária Hroncová, Zdeněk 
Jiří Kozáček, Růžena Kubicová, Věra Kubková, Svatava Kuchrýková, 
Vlasta Měchurová, Danuška Nogolová, Ferdinand Orlík, Jarmila Rašková, 
Gertruda Rutarová, Anna Sakuličová, Drahomíra Šebková, Drahomíra 
Špaňhelová, Jiřina Urbanová, Anežka Vařáková, Marie Večeřová.

Vážená  paní  starostko,  dovolte  mi 
informovat Vás jménem Potravinové 

banky v Ostravě, že ZŠ a MŠ Ostrči-
lova  se  zapojila  do  sbírky  potravin, 

jejíž výtěžek je učen lidem, kteří jsou 
ohroženi  chudobou  a  potřebují  po-
moc společnosti. 

Potravinová  pomoc  z  realizované 
sbírky byla rozdána matkám a dětem 
v azylových zařízeních, osobám bez 
přístřeší,  lidem  v  nouzi  a  ostatním 
potřebným  osobám  v  rámci  města 
Ostravy  a  Moravskoslezského  kra-
je.  Sbírka  proběhla  v  měsíci  říjnu 
v rámci akcí konaných u příležitosti 
Mezinárodního  dne  chudoby.  Výtě-
žek sbírky v uvedené škole činil 58 kg 
potravin. Moc tímto škole děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci. 

  Marie�Monsportová,�
� předsedkyně�předsednictva�
� Potravinové�banky�v�Ostravě

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH  
PROSTOR 
28. října 1516/106  267,69 m2

Ahepjukova 2795/6  61,82 m2

bistro před hl. nádr. Ostrava  16,49 m2

Hornopolní 2830/51  19,82 m2

Chelčického 649/10  112,12 m²
Na Jízdárně 2895/18  14,84 m²
Nádražní 542/148  54,44 m²
Nádražní 996/195  83,9 m²
Puchmajerova 1799/9  60,3 m²
Puchmajerova 1799/9  21,91 m²
Senovážná 2109/1  86,25 m² 
Sládkova 374/4  27 m²
Sládkova 373/6  26,98 m²
S. K. Neumanna 1691/4  228,84 m²
Dobrovského 490/6  69,55 m² 
Partyzánské nám. 1738/2,3  219,81 m²
Zámecká 854/13  129,1 m2
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