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Aktuality  
z obvodu 

Sledujte naše webové stránky včetně 
vi deozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás infor mujeme o aktuálním dění  
v našem obvo du, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i oficiální tiskové zprávy. Ve 
videozpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-
vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Měst ský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho  
i na www.youtube.cz.

Parkovací karty  
na rok 2017 

Nenechávejte nákup parkovací karty 
na poslední chvíli! Parkovací karty typu 
R a  typu A pro rok 2017 je možné zajis-
tit v přízemí budovy radnice (nám. Dr. 
E. Beneše 555/6), a to vždy v   pondělí  
a ve středu od 8 do 11.30 hod. a od 

12.30 do 17  hod. a ve čtvrtek od  8  do 
11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod. Od 
2. do 10. ledna nebudou z technických 
důvodů karty vydávány. Bližší informa-
ce o nutných podkladech pro vydání 
příslušné parkovací karty včetně cen 
jsou uvedeny na internetových strán-
kách městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz www.moap.cz pod odbo-
rem investic a místního hospodářství.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
28. ledna. Ti, kteří neobdrželi písem- 
nou pozvánku, se mohou přihlásit do 
13. ledna na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 599 442 855. Pro 
děti, které se zúčastní vítání občánků, 
je připraven dárek a pamětní listina.

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
společně jsme vstoupili do nového 
roku a po dnech svátečního volna jsme 
se vrátili ke svým povinnostem. My, 
dospělí, do práce a děti do škol. Aby se 
nejen ve školních lavicích, ale i v ma-
teřinkách na území obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz děti i pedagogové cítili 
co nejlépe a měli zde co nejkvalitnější 
podmínky, průběžně investujeme do 
rozvoje základních a mateřských škol 
nemalé finanční prostředky. Pokud se 
ohlédnu zpět, pouze do zateplení ob-
jektů ZŠ a MŠ Ostrčilova, MŠ Křižíko-
va, MŠ Šafaříkova, MŠ Na Jízdárně, ZŠ 
Nádražní,  ZŠ Gen. Píky, MŠ Varenská 
a MŠ Repinova jsme investovali zhruba 
54,8 milionu korun. Dále náš městský 
obvod financoval rekonstrukce za-
hrad a ekozahrad, opravy fasád i po-
řízení konvektomatů, čističek vzduchu  
a saun. A abychom posílili fyzickou 
kondici nejmenších obyvatel obvodu 
a umožnili jim pobyt v  přírodě a na 
opravdu čerstvém vzduchu, zajistili 
jsme a financovali také plavecké kurzy  
a ozdravné pobyty pro děti z  mateř-
ských i základních škol. Těší nás, že 
především ozdravné pobyty se setká-
vají s pozitivním ohlasem jak ze strany 
rodičů a pedagogů, tak i dětí, které si 
netradiční výuku v horském prostředí 
opravdu užívají. V  investicích do zve-
lebování školských objektů budeme 
samozřejmě pokračovat i letos a také 
budeme podporovat i vzdělávací pro-
gramy, jimiž školy rozšiřují obzory 
svých svěřenců. 

Řady žáků za pár měsíců rozšíří dal-
ší generace prvňáčků, jejichž přivítání 
v  nové životní etapě už tradičně patří 
k  příjemným povinnostem zástupců 
úřadu městského obvodu. V souvislos-
ti s tím bych chtěl upozornit na změnu 
termínu zápisu k povinné školní do-
cházce, který byl zaveden poslední no-
velou školského zákona. Pro školní rok 
2017/2018 se budou zápisy na všech 
základních školách konat v období od 
1. do 30. dubna 2017. O zápisech do zá-
kladních škol na území našeho obvodu 
budeme ještě podrobněji informovat 
v  některém z  dalších vydání zpravo-
daje i na našich webových stránkách, 
teď je však třeba soustředit se na to, že 
před sebou máme ještě podstatnou část 
stávajícího školního roku. Přeji všem 
dětem, žákům, studentům, rodičům  
i pedagogům, aby to bylo období úspěš-
né, plné poznání i příjemných zážitků.

Vít Macháček (KSČM),
místostarosta

LEDEN 2017

Zastupitelé městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválili  
15. prosince rozpočet obvodu pro rok 
2017. Schválený rozpočet je sestaven na 
základě reálného zhodnocení finanč-
ních možností obvodu po příjmové  
i výdajové stránce. „Hospodařit bude-
me s částkou v celkovém objemu zhru-
ba 404,9 milionu korun, tj. o 26,3 mi-
lionu korun více než v  letošním roce. 
Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve 
výši zhruba 355,7 milionu korun. Fi-
nancování z vlastních zdrojů ve výši 
zhruba 49,3 milionu korun předsta-
vuje zapojení finančních prostředků 
z  hospodářského výsledku roku 2015, 
převody prokazatelných úspor výdajů 
roku 2016 a splátky úvěru na pořízení 
budovy radnice,“ uvedla starostka Pe-
tra Bernfeldová. Výše daňových pří-
jmů je rozpočtována ve výši 50,4 mil. 
Kč. Výše těchto příjmů vychází z oče-

kávané skutečnosti roku 2016 a dále 
z platné OZV o regulaci hazardu, pod-
le které je na území městského obvodu 
povoleno provozování sázkových her 
pouze v  kasinech umístěných v 9 ob-
jektech v městském obvodu. Nedaňo-
vé příjmy jsou v celkové výši zhruba  
139,7 mil. Kč. Strukturu nedaňových 
příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jed-
notlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou 
to zejména příjmy z poskytování služeb  
a příjmy z pronájmu nemovitého majet-
ku svěřeného městskému obvodu. Výše 
kapitálových příjmů je plánována na  
7,2 mil. Kč. Transfery ze státního roz-
počtu a rozpočtu statutárního města 
Ostravy přesáhnou 158,3 mil. Kč. 

Celkový objem rozpočtu výdajů na 
rok 2017 je zpracován v  závislosti na 
reálné tvorbě zdrojů v celkovém obje-
mu cca 404,9 mil. Kč. Kapitálové výda-
je jsou plánovány ve výši 62,9 milionu 

Kč. Mezi naplánované investiční akce 
s plánovaným nákladem 2 mil. Kč pat-
ří pokračování rekonstrukce chodníků  
a trolejbusových zastávek ulice Hor-
nopolní (IV. etapa). Jedná se o rekon-
strukci oboustranných chodníků míst-
ní komunikace ulice Hornopolní od 
napojení ulice Lechowiczovy až po pře-
chod pro chodce před zastávkou MHD 
Hornopolní. Součástí rekonstrukce je 
provedení nového povrchu chodníků 
ze zámkové dlažby. Bude se pokračo-
vat v  regeneraci sídliště Šalamouna,  
a to 5.B etapou (z ozpočtu obvodu je vy-
členěno 6,6 mil. Kč), bude podána žá-
dost o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Bude realizován vnitroblok 
přiléhající k ulicím Zelená, Karolínská  
a Na Jízdárně. Cílem je rozšíření parko-
vacích ploch, rekonstrukce parkoviště, 
vozovky a chodníků, úprava veřejného 
osvětlení a inženýrských sítí, dosadby  

a úpravy zeleně, úprava dětského hřiště 
včetně doplnění mobiliářem.

O stejný dotační titul bude obvod žá-
dat i u další etapy regenerace sídliště Fi-
fejdy II, a to etapy č. V (v rozpočtu vy-
členěno 9 mil. Kč), kde bude provedena 
rekonstrukce prostranství vymezeného 
ulicemi Gen. Píky a Hornopolní a are-
álem pivovaru. Řešení bude zahrnovat 
statickou dopravu s cílem zkvalitnit 
stávající nevyhovující parkování v této 
lokalitě a v rámci daných možností na-
výšit počet parkovacích stání, optimali-
zovat pěší trasy. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky, chodníků, úpravy veřejného 
osvětlení, úpravy inženýrských sítí, 
dosadby, drobnou architekturu, mobi-
liář a úpravy zeleně. Dále bude prove-
dena výstavba Dětského ráje II v sadu  
Dr. Milady Horákové (6 mil. Kč).

Pokračování na straně 3

Děti z mateřských škol, které se zapojily do zdobení vánočních stromků umístěných na Masarykově náměstí, ocenila i starostka obvodu Petra Bernfeldová. Děti získaly sladkou 
odměnu a školka poukázku na věcný dar.

První etapa rekonstrukce ulice  
Kostelní je ukončena

Rekonstrukce ulice Kostelní byla 
ukončena 30. listopadu. V průběhu 
stavby v hodnotě zhruba 5,5 milionu 
korun včetně DPH, jejímž zhotovite-
lem byla firma JANKOSTAV, byla po-
ložena komunikace ze žulových kostek, 
chodníky vydlážděny řezanými žulový-
mi deskami a byly vysazeny nové stro-
my, které lemují nově upravenou ulici.  
Před Minikinem vzniklo 13 kolmých 
parkovacích stání, z toho jedno je vy-
členěno pro osoby pohybově postiže-

né. Stavba je bezbariérová. „Věřím, že 
návštěvníci centra ocení novou podo-
bu celého prostoru. Šlo nám o to, aby 
úprava této ulice navazovala na reali-
zace, které jsme uskutečnili v minulých 
letech, a vytvořila s nimi kompaktní 
celek. V příštím roce ulici Kostelní do-
končíme v úseku za ulicí Biskupskou  
a zároveň ji funkčně a esteticky propo-
jíme s pěší zónou opravou ulice Zeye-
rovy,“ konstatuje místostarosta Dalibor 
Mouka.

Starostka Petra Bernfeldová s místostarostou Daliborem Moukou v ulici Kostelní
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KALEIDOSKOPZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Lidová konzervatoř 
oslaví šedesátiny

Poznejte waldorfskou 
pedagogiku

Hudební, výtvarné a literárně-dra-
matické obory nabízí Lidová konzer-
vatoř svým posluchačům v  Ostravě 
rovných šedesát let! Tato kulturně 
vzdělávací instituce, která dlouhodobě 
rozvíjí umělecké zájmy obyvatel Ost-
ravy, vychází z  tradičního pojetí umě-
lecké výuky a hledá i nové disciplíny  
a obory, tak jak je přináší doba. Obě ad-
resy, v nichž sídlí jednotlivé obory (ve 
Wattově ulici hudební, taneční, tvůrčí 
psaní a výtvarná fotografie, v  Kosmo-
vě ulici výtvarné obory a dramatický 
obor), si již zvykli pravidelně navště-
vovat posluchači od školáků po senio-
ry. V současnosti se zde vzdělává více 
než 900 posluchačů. „Těší nás, že při-
bývá i lidí ve vyšším věku,“ říká Dana 
Havlenová, vedoucí Lidové konzerva-
toře. „Také oni u nás nacházejí plno-
hodnotný program pro svůj volný čas  
a další vzdělávání. S výjimkou taneční-
ho oboru zde aktuálně studují poslu-
chači všech věkových kategorií. Sna-
žíme se vycházet vstříc jejich zájmům 
a snům a není vůbec neobvyklé, že po 
absolutoriu jednoho oboru pokračují 
v dalším studiu, nebo si vyberou další 
umělecký obor. To nás pochopitelně 
velice těší.“

V jubilejním roce nabízí škola všech-
ny tradiční obory, včetně dvouletých, 
oborů, jakými jsou výtvarná fotogra-
fie nebo tvůrčí psaní. Dana Havlenová 

v této souvislosti připomíná krátkodo-
bé kurzy výtvarné fotografie, které se 
uskuteční v prvním pololetí: „V březnu 
a květnu to bude kurz Začínáme s di-
gitální zrcadlovkou a výtvarnou foto-
grafií, v dubnu a červnu pak kurz Tvo-
říme portrétní fotografii.“ V  letošním 
roce škola rovněž připravuje 3. ročník 
festivalu amatérského sólového zpě-
vu, věnovaný odkazu Leoše Janáčka. 
Uskuteční se 13. května a mohou se jej 
zúčastnit zpěváci od 12 do 50 let, a to  
i handicapovaní. 

„Ráda bych ale upozornila ještě na 
jedno výročí, které bychom chtěli při-
pomenout společnou akcí,“ doplňuje 
Dana Havlenová. „Právě letos oslaví  
75. narozeniny hudební skladatel 
Edvard Schiffauer, který patří k našim 
pedagogům. V březnu chceme na jeho 
počest přednést ve spolupráci s dalšími 
ostravskými umělci jeho skladbu Štast-
ný princ.“

Druhé pololetí se již odehraje zcela 
ve znamení šedesátého výročí ško-
ly. „V  říjnu bychom chtěli nabídnout 
ostravské veřejnosti koncert, v  němž 
vystoupí bývalí absolventi Lidové 
konzervatoře,“ říká Dana Havlenová. 
„Myslím, že mohu prozradit, že nám 
účast přislíbila paní Martina Kociáno-
vá. Půjde o první z řady koncertů, které 
připomenou existenci naší školy i její 
význam pro rozvoj kultury ve městě.“ 

Když mladý člověk využívá svého ta-
lentu a dále na něm pracuje, většinou 
se dostaví výsledky. Nejinak je tomu  
také u žáků naší školy, Jakuba Mršťáka 
ze třídy V. A, Emílie Balátové z VIII. B  
a Šimona Bělíka ze VI. B. Kubu paní 
učitelka přihlásila do Logické olym-
piády, jejímž hlavním pořadatelem 
je Mensa ČR a zúčastnilo se jí téměř  
15 tisíc soutěžících. V  krajském kole 

vybojoval mezi šedesáti nejlepšími lo-
giky ve své kategorii vynikající druhé 
místo, které mu zajistilo účast v  praž-
ském finále. I zde úspěšně reprezento-
val svou základní školu, město i kraj. 
Emílie Balátová je nenápadná dívenka 
s  velkým pohybovým nadáním, která 
koncem listopadu v Liberci vybojovala 
se svými třemi kamarádkami titul mis-
tryně světa v synchronizovaném kom-
binovaném latinskoamerickém tanci.  
A v kategorii salza jednotlivců postou-
pila jako jediná Češka do finále. Jestli 
vám něco říká jméno Petr Korbel, 
pak si zapamatujte jméno Šimon Bě-
lík. Tento teprve dvanáctiletý chlapec 
získal ocenění v  soutěži pro úspěšné  
a nadané děti Zlatý oříšek 2016, a to 
za vynikající výsledky a reprezentaci 
ČR ve stolním tenise. Vlastní titul mi-
stra ČR mladších žáků 2016 (dvouhra, 
čtyřhra), je vítězem EuroMiniChamp 
2015 a mnoha celostátních turnajů. 
Šimon je jedním ze dvou hráčů světa 
(ročník 2004), kteří splnili kritéria pro 
zařazení do světového žebříčku dospě-
lých, juniorů a kadetů.                     -vm-

Novoroční koncert 
Posluchači a pedagogové Lidové kon-

zervatoře se ostravské veřejnosti před-
staví Novoročním koncertem, který se 
uskuteční v  neděli 8. ledna v  kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie 
v  Ostravě-Přívoze. Při této příležitosti 
zazní skladby vrcholných skladatelů 
evropského baroka, českého klasicismu 
a romantismu ve skladbách tematicky 
spjatých s vánočním obdobím. Koncert 
začne v 18 hodin.                                       -nn-

Waldorfská  
přípravka

Chystáte se letos se svým dítětem 
k zápisu do 1. třídy? Jistě vám jeho bu-
doucnost není lhostejná a hledáte ces-
tu pro jeho vzdělávání, kde bude s  ra-
dostí rozvíjet všechny své schopnosti. 
Pokud zvažujete alternativní školství, 
seznamte se blíže se způsobem výuky 
ve waldorfské škole. Dobrý vztah mezi 
rodiči a  školou považujeme za klíčový 
k úspěšnému rozvoji dítěte, proto nabí-
zíme rodičům i dětem ještě před zahá-
jením školního roku pravidelná setká-
vání. Waldorfskou přípravkou vás bu-
dou provázet zkušení pedagogové ško-
ly. Děti, budoucí žáci naší školy, se tak 
mohou vzájemně poznat ještě před ná-
stupem do školy. Seznámí se s prostře-
dím školy a zažijí i předškolní přípravu.  
A pro rodiče jsou připraveny přednáš-
ky na různá témata, aby získali dosta-
tek informací o waldorfské pedagogice. 
Přípravka se bude konat ve Waldorfské 
základní škole a mateřské škole v ulici 
Na Mlýnici 36, a to od února do května 
každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin, 
první setkání je 7. února.

www.zswaldorfostrava.cz 

Vánoční zpívání 
Už od října se členové pěveckého 

a kytarového kroužku ZŠ Gajdošova 
připravovali na své první vystoupení, 
které se uskutečnilo 6. prosince. Malí 
muzikanti rozezvučeli struny kytar  
a pěvecký sbor i sólisté potěšili všechny 
žáky školy i jejich učitele písněmi s vá-
noční i zimní tematikou už dopoledne. 
Koledy si s pěveckým sborem zazpívala 
celá škola. Zpívání a hraní mělo velký 
úspěch, a tak se účinkující nemuseli 
obávat odpoledního Vánočního zpívá-
ní pro rodiče a všechny hosty, kteří si 
v době adventní našli čas a přišli se za-
poslouchat do krásných melodií.     -ak-

Advent  
na ZŠ Gen. Píky

Od prvních prosincových dní byla  
i na ZŠ Gen. Píky 13A vánoční nálada. 
Děti postupně zdobily nejen třídy, ale  
i společné prostory a venkovní atri-
um. V pondělí 5. prosince dopoledne 
navštívil školu Mikuláš v doprovodu 
andělů a několika čertů. Toto setká-
ní s  Mikulášem však nebylo poslední. 
Odpoledne se žáci prvního stupně spo-
lu se svými rodiči a prarodiči setkali  
s Mikulášem, andělem i čerty na lam-
pionovém průvodu. V  tento sváteční 
čas jsme nezapomněli ani na seniory  
v Domově důchodců v Ostravě-Pří-
voze. Dětský pěvecký sbor si pod 
vedením Renáty Šternberk připra-
vil pásmo vánočních koled a drobné 
dárky, kterými jsme udělali všem se-
niorům velkou radost. Žáci druhého 
stupně se vydali za hranice naší země, 
aby si mohli vychutnat adventní čas  
u zahraničních sousedů. Po předcho-
zích návštěvách Vídně a Krakova letos 
navštívili předvánoční Bratislavu. 

Při všech těchto adventních aktivi-
tách stihli ještě žáci, samozřejmě s vel-
kým přispěním rodičů či prarodičů, 
vytvářet výrobky na vánoční jarmark, 
který se uskutečnil 15. prosince. Prodá-
valo se zde mnoho nádherných výrob-
ků, nechybělo ani tradiční vypouštění 
balonků s přáním Ježíškovi, vystoupení 
pěveckého i tanečního kroužku, občer-
stvení a tombola. Vánoční jarmark se 
opravdu vydařil.

Úspěšní žáci z Matiční 

Hravý architekt 

KOUZLO OKAMŽIKU
Vůně svařeného vína, skořice, sýrových pochoutek i uzeného masa se linula 
po celý advent Masarykovým náměstím, kde probíhaly tradiční vánoční trhy. 
Nad hlavami nakupujících, kteří si vybírali z dřevěných, kovových, slámo-
vých a jiných originálních výrobků, se vzduchem rozléhaly koledy a cinkání  
zvoničky štěstí. Nechybělo ani oblíbené kluziště, starodávný kolotoč a živý 
betlém.

Pro žáky 5. ročníku ZŠ Nádražní bylo 
datum 8. prosince velmi očekávaným 
dnem. V rámci mezinárodního výtvar-
ně-architektonického projektu Hravý 
architekt, kterého jsme se zúčastnili, 
jsme se octli v adventní Praze. Jako je-
diná škola z Ostravy jsme úspěšně pro-
pagovali naše město a naše práce byly 
vystaveny v  Národní galerii. Ta nám 
nabídla za naši úspěšnou účast v  pro-
jektu výstavu Architektura pro korunu, 
věnovanou 700. výročí narození Kar- 
la IV. 

Výstava seznámila děti s  dobou, 
uměním, architekturou a  životem 
městských lidí v  době vlády Karla IV. 
Viděli jsme středověké město, navští-
vili malířskou dílnu Mistra Theodori-

ka, městské tržiště s řemesly, klášter-
ní kapli i  skriptorium a také poznali 
světské stránky středověkého života, 
například v krčmě nebo lázních. Tak-
též jsme se podívali na naše výtvar-
né práce, které byly spolu s  ostatními 
vystaveny v  areálu Národní galerie.  
Bylo velmi hřejivé vidět, že jsme uspěli 
v  tak silné konkurenci dětských pra-
cí z  celého světa. Cesta plná poznání 
končila symbolickou audiencí u krále – 
osobním setkáním s Karlem IV. a jeho 
nejbližšími. Na plánované procházce 
jsme navštívili i další pražské památ-
ky. Prohlídka vyústila před Pražským 
orlojem na Staroměstském náměstí 
lemovaném stánky, světýlky, řetězy  
a ozdobami.                -zh-

Mezi hlavní rysy waldorfské pe-
dagogiky patří učení v souvislostech 
umožněné výukou v epochách, důraz 
na vlastní prožitek a zkušenost, práce  
s rytmem, slovní hodnocení a všestran-
ný rozvoj dovedností a znalostí.

•	Výuka hlavních předmětů (mate-
matika, český jazyk a literatura, dějepis, 
zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie) 
probíhá v dvouhodinovém vyučova-
cím bloku, ve kterém denně  po dobu  
2 – 5 týdnů učitel se třídou rozvíjí jedno 
dané téma. To umožňuje danou látku 
skutečně do hloubky prožít a vstřebat. 

•	Výuka je prodchnuta uměleckými, 
pohybovými a praktickými činnostmi, 
škola žije a dýchá.

•	Děti nejsou známkovány, vysvědče-
ní dostanou ve formě slovního hodno-
cení. To je hlubokou úvahou nad dítě-
tem, které učitel celý rok vedl, o vývoji 
jeho schopností a předpokladech k dal-
ší práci. Hodnocení je zaměřeno na 
individuální pokrok žáka, ne na jeho 
srovnání s  jakousi hypotetickou lať- 
kou.

•	Funguje zde princip jednoho tříd-
ního učitele od 1. do 8.–9. třídy, který 
pečuje o rozvoj osobnosti dítěte po ce-
lou dobu školní docházky.

•	Přírodní zákonitosti a poznatky 
ze světa lidí a jejich činností si děti ve  
výuce samy prožijí či vyzkouší. Po- 
znávají tak na vlastní kůži, jak věci  
ve světě fungují a jak je možné dané 

jevy smysluplně využít v  praktickém 
životě. 

•	V průběhu devíti let školní do-
cházky se děti setkají s rozmanitými 
rukodělnými činnostmi. Zpracovávají 
nejrůznější materiály: vlnu, plst, látky, 
papír, vosk, hlínu, dřevo, měď, kámen. 
Tím se nejen stávají zručnějšími, ale 
zároveň posilují svou trpělivost a vytr-
valost vedoucí ke zdárnému dokončení 
díla.

•	Od první třídy jsou vyučovány dva 
cizí jazyky. Učitelé vycházejí z poznat-
ků, že děti jsou v  tomto období ještě 
schopny vstřebat cizí řeč obdobně jako 
svou mateřštinu.

Důležitou úlohu na základní ško-
le má slavení ročních svátků, protože 
spojuje děti s  rytmem a koloběhem 
roku. V  září začínáme Michaelskou 
slavností a řemeslným týdnem, v listo-
padu se setkáme se svatým Martinem, 
před první adventní nedělí vyrábíme 
ve škole drobné vánoční a adventní dá-
rečky, ozdoby, svíčky a věnce. Nejmenší 
děti si společně s andělem projdou ad-
ventní spirálkou a společnou Vánoční 
slavností uzavřeme rok. Od ledna se po 
příchodu Tří králů těšíme na masopust, 
vynášení Moreny, na Velikonoční tvo-
ření a na Jarní slavnost. Pak společně 
vstupujeme do léta oslavou svatého 
Jana.

Lenka Holeksová, ředitelka školy
www.zswaldorfostrava.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

BEZPEČNÝ OBVOD

ZAOSTŘENO

Zákon o obcích ukládá obcím kro-
mě jiného pečovat o vytváření pod-
mínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů. 
Jednou z  forem, kterou náš měst-
ský obvod toto ustanovení záko-
na naplňuje, je poskytování sociál-
ních služeb, konkrétně pečovatelské  
a odlehčovací služby.  Protože mezi ob-
čany našeho obvodu, stejně jako v po-
pulaci celé naší republiky, je stále více 
seniorů, význam těchto služeb narůstá 
a roste také poptávka po nich. „Uvě-
domujeme si tuto skutečnost a jedním 
z  opatření, jak udržet dobrou kvalitu 
poskytovaných služeb, je posílení počtu 
pečovatelek od ledna 2017 o další sílu,“ 
uvedl místostarosta Vít Macháček. To 
však zdaleka není jediné opatření ve 
prospěch našich seniorů. Všichni dob-
ře víme, že klienti sice potřebují pomoc 
pečovatelek ve formě různých úkonů, 
např. dovoz jídla, donášku nákupu, po-
moc při úklidu či osobní hygieně apod., 
ale neméně významná je zejména pro 
ty, kteří nemají žádné příbuzné či zná-
mé, možnost podělit se o své starosti  
i radosti s dalším člověkem. Odbor so-
ciálních věcí je proto připraven od no-
vého roku rovněž zahájit nový model 
tzv. klíčových pracovníků, což vlastně 
znamená, že jsou vyčleněny dvě pečo-
vatelky, které budou seniory pravidelně 
navštěvovat, hovořit s  nimi i pomáhat 
jim řešit jejich problémy. „Věříme, že se 
tato služba setká u našich klientů s dob-
rou odezvou a že jejich spokojenost 
s  poskytovanou pečovatelskou službou 
bude stále stejně vysoká, ne-li vyšší než 
dosud,“ doplnil místostarosta. 

Snad na závěr několik údajů o spo-
kojenosti klientů, kterou každoročně 
na základě standardů kvality zjišťujeme 

formou dotazníkového šetření. Pro-
tože dotazování spokojenosti za rok 
2016 právě probíhá, uvádíme výsled-
ky z  dotazníků za rok 2015, kdy bylo 
rozdáno 165 dotazníků. Vyplněno se 
vrátilo 140, což je 84procentní úspěš-
nost. Respondenti odpovídali na různé 
dotazy. Například na otázku, zda jsou 
dodržovány dohodnuté časy jednotli-
vých úkonů, 110 respondentů odpově-
dělo určitě ano, 27 spíše ano, 3 spíše ne  
a odpověď určitě ne nezvolil nikdo 
z dotázaných. Se službami, které od pe-
čovatelské služby využívají, bylo spoko-
jeno 136 respondentů, 3 byli nespokoje-
ni a jeden neodpověděl. Třiasedmdesáti 
klientům jídlo dovážené pečovatelskou 
službou chutná, 11 zvolilo odpověď ne 
a 56 oslovených uvedlo, že obědy neo-
debírá. A na koho se oslovení obrace-
jí, pokud potřebují informace z oblasti 
sociálních služeb? Na rodinu a příbuz-
né 44 respondentů, na přátele, sousedy 
a známé 4, na svoji klíčovou pracovnici 
43 a na sociální pracovnici pečovatel-
ské služby 10 klientů, 72 občanů osloví 
pečovatelku, 17 úřad, 3 opatrovníka,  
2 pátrají na internetu, na sebe se spo-
léhá 8 oslovených a nikdo se neobrací 
na veřejnou, charitativní či církevní 
organizaci. Poslední dotaz zněl: Vzká-
zal byste něco pracovníkům pečova-
telské služby? V  dotaznících se obje-
vilo celkem 68 krásných vzkazů pro  
pracovníky v  sociálních službách, ně-
které byly velmi osobní, některé byly 
pro jednotlivce, některé pro celý ko- 
lektiv. Dotazník nám poskytl velmi 
důležité informace, ze kterých bu- 
deme i nadále čerpat podněty pro naši 
práci. 

Dagmar Bradová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Schválený rozpočet  
na rok 2017 Kvalita pečovatelské služby  

je pro nás prioritou 

Představujeme okrskáře

Do Ostravy přijedou krasobruslaři z celé Evropy

Pokračování ze strany 1
Projekt Dětského ráje II bude zahr-

novat výstavbu části areálu s dětským 
hřištěm pro děti ve věku do 5 let. Budou 
vybudovány nové pěší komunikace, 
parkovací stání, osvětlení, vodovodní 
přípojka a oplocení. Další úpravy se tý-
kají rekonstrukce chodníku ulic Denisa 
a ul. Střední, včetně přiléhajícího parku 
(2,5 mil. Kč). Bude provedena rekon-
strukce zpevněných ploch chodníků  
a komunikací, včetně výměny uličních 
vpustí a opravy kanalizačních přípo-
jek. Zrekonstruovány budou i zpev-
něné plochy, chodníky a komunikace  
v ulici Jurečkově (2,5 mil. Kč). Plánová-
na je rovněž úprava chodníků v parku 
Čs. letců (tj. nový povrch ze zámkové 
dlažby), úpravy mobiliáře parku, řeše-
ní parkovacích míst podél okrajů parku  
(v ulicích Na Desátém, Přívozské, Gre-
gorově) a sadové úpravy (0,45 mil. Kč). 
Bude dokončena probíhající rekon-
strukce ulic Repinovy a Engelmüllero-
vy (0,9 mil. Kč), a to včetně sadových 
úprav.

Rekonstrukce se týkají i bytových 
domů. Obvod opraví byty, včetně zdra-
votechniky a výměny rozvodů vody 
a kanalizace a plynovodního potrubí, 
elektrorozvodů, a opraví i zateple-
ní společné prostory bytových domů 
Božkova 57 (3,7 mil. Kč) a Božkova  
59 (3 mil. Kč). Výměnou oken, opra-
vou fasády a opravou elektroinstalace 
společných prostor bude pokračovat  
i rekonstrukce bytového domu Sládko-
va 4 (4,5 mil. Kč). Menší rekonstrukce 
čekají bytové domy v ulicích Úprkova 
11 – zateplí štítové stěny, výměna oken  
(1 mil. Kč), Tolstého 6 – rekonstruk-
ce bytů a společných prostor (0,8 mil. 
Kč), Puchmajerova 9 – vybudování  
dvou bytů z nebytového prostoru (1 mil. 
Kč), Jungmannova 8 – rekonstrukce 

bytového domu (0,9 mil. Kč), Nádražní  
45 – zřízení bytových jednotek v 5. NP 
(1,5 mil. Kč). 

A rekonstruovány budou i školy.  
V ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 začne  
1. etapa rekonstrukce hřiště (3 mil. 
Kč). Dále proběhne rekonstrukce hři-
ště v ZŠO Nádražní 117 (2,5 mil. Kč) 
zahrnující úpravu sportoviště, na které 
bude položen umělý povrch. A bude 
vybudováno i nové multifunkční hři-
ště. V  rámci akce Infrastruktura ZŠ 
– modernizace základních škol (2 mil. 
Kč) budou zpracovány projektové do-
kumentace bezbariérových, stavebních  
a sadových úprav objektů základních 
škol v rámci žádosti o dotaci z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj  
v rámci Integrovaného regionální ope-
račního programu na zvýšení kvality  
a dostupnosti infrastruktury pro vzdě-
lávání a celoživotní učení. U akcí, je-
jichž realizace je podmíněna získáním 
finančních prostředků, jsou v rozpočtu 
náklady na úhradu části projektové do-
kumentace a zajištění zadávacího řízení 
veřejné zakázky.

Ve  výdajové části rozpočtu je  
i příspěvek na plavecký výcvik žáků 
ZŠ ve výši 0,9 mil. Kč, na ozdrav-
né pobyty dětí ZŠ 2,4 mil. Kč, nein-
vestiční příspěvky ZŠ a MŠ celkem  
34,6 mil. Kč, dále 2,4 mil. Kč na úče-
lové dotace do oblasti kultury, sportu  
a sociální oblasti a 0,3 mil. Kč na mimo-
řádné transfery. Neinvestiční příspěvek 
technickým službám ve výši 74 mil. Kč 
bude využit na údržbu veřejné zele-
ně, na opravy komunikací, komunální 
služby, strojní a ruční čištění, zimní 
údržbu a opravu a údržbu domovního 
a bytového fondu. .Schválený rozpočet 
je zveřejněn na internetových stránkách 
www.moap.cz, sekce povinně zveřejňo-
vané informace.      

Webový portál 
v novém designu 

Mezi priority našeho obvodu patří 
zajištění čistoty a pořádku. V  mnoha 
lokalitách se daří pořádek udržovat, ale 
i v našem obvodu jsou místa, kde i přes 
vynaložené úsilí a finanční prostředky 
není stav dobrý. Proto obvod již před 
několika lety zřídil webový portál pro 
rychlejší a efektivnější hlášení závad 
nebo nedostatků v oblasti čistoty a po-
řádku, na který lidé mohou zasílat elek-
tronickou poštou fotografie i z mobil-
ních telefonů s přesným uvedením mís-
ta a krátkým popisem problému. Pokud 
nejsou fotografie či sdělení v rozporu se 
zákonem, např. na ochranu osobních 
údajů, jsou tyto podněty zveřejňovány 
na zmíněném webu. Je zde přesně uve-
deno datum přijetí podnětu, osoba zod-
povědná za řešení, stav řešení, případně 
krátké sdělení, jak byla věc vyřešena. A 
právě tento webový portál je od nynějš-
ka v  novém webovém designu. Adresa 
pro přijímání podnětů je však stále stej-
ná: poradek@moap.ostrava.cz.

Svoz vánočních 
stromků

Vánoční stromky bude OZO Ostrava 
svážet ve stejném režimu jako v  před-
chozích letech. Od pondělí 9. ledna 
mohou občané odkládat stromky vedle 
kontejnerových stanovišť na směsný od-
pad o objemu 1100 litrů. Na Moravskou 
Ostravu a Přívoz připadá podle stano-
veného harmonogramu jako svozový 
den středa. Svoz stromečků se netýká 
obyvatel rodinných domů ani menších 
bytových domů v  centru města, kde 
stojí popelnice uvnitř bloků ve dvorech 
– tam se svozové auto nedostane. Ob-
čané z těchto oblastí mohou stromečky 
odkládat ve sběrných dvorech.

Trénování paměti 
Máte pocit, že se vám zhoršuje paměť? 

Trénujte ji! Přihlaste se do kurzu tréno-
vání paměti nejen pro seniory, který 
bude od 7. února probíhat v Domě s pe-
čovatelskou službou v  ulici Gajdošově 
39, a to každé úterý od 9 do 10.30 hodin. 
Cena všech 8 lekcí je 250 korun. Cviče-
ní probíhá zábavnou formou bez streso-
vých situací, jako je časový tlak, zkouše-
ní. Trénování paměti vede certifikovaný 
trenér paměti třetího stupně, vyškolený 
Českou společností pro trénování pa-
měti a mozkový jogging. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. č.: 776 763 519.

Dítě, práce, 
rodina… 

Jste rodiče dětí do 15 let? Zapojte 
se do projektu Dítě – Práce – Rodina  
a zlepšete své šance na získání zaměst-
nání. Můžete absolvovat rekvalifikační 
kurz a získat řidičský průkaz sk. B či 
kondiční jízdy. Šikovné zaměstnáme. 
Po celou dobu vám budou k  dispozi-
ci zkušení mentoři. Všechny projek-
tové aktivity, včetně hlídání dětí, jsou 
ZDARMA. Kontakt: juranova@rekval.
cz, 553 871 113.

Petr Lakomý, okrsek A 35 
Hranice okrsku 

jsou tvořeny uli-
cemi Nádražní, 
30. dubna, So-
kolskou třídou a 
ulicí Zborovskou. 
Součástí okrsku 
jsou hotelový 
dům Jindřich, 

diagnostické centrum, Bezručův sad  
a park Československých letců. Nachází 
se zde také Základní škola Ostrčilova 
s hřištěm a Dům dětí a mládeže. Pro-
blémy způsobuje parkování vozidel  
v rozporu s BESIP. V Bezručově sadu se 
shromažďují osoby bez přístřeší, které 
zde konzumují alkohol. V celém okrsku 
dochází také k porušování obecně zá-
vazné vyhlášky č.12/2005, která se týká 
volného pohybu psů.  

Ulice v okrsku
30. dubna, Balcarova, Bezručův sad, 

Gregorova, Josefa Lady, Na Desátém, 
Nádražní, Ostrčilova, park Českoslo-

venských letců, Sokolská třída, Zborov-
ská.  

Tomáš Wrubel, okrsek B 03 
Hranici okrsku 

tvoří ulice Mari-
ánskohorská, Ná-
dražní, Valchař-
ská, Porážková 
a Cihelní. Je zde 
bytová zástavba, 
bývalé kino Máj, 

výtvarné centrum Chagall, mateřská 
škola, ZŠ Nádražní, výškový dům SMP 
a klub FABRIK. Na zastávkách MHD  
a v prodejně Albert dochází ke kráde-
žím, před prodejnou Albert narušují 
veřejný pořádek a občanské soužití 
osoby bez přístřeší a nepřizpůsobiví 
občané. V okolí kina Máj se scházejí 
osoby bez přístřeší, které znečišťují ve-
řejné prostranství. V okolí klubu FAB-
RIK dochází k rušení nočního klidu  
a narušování veřejného pořádku v době 
hudebních zábav. 

Ulice v okrsku
Engelmüllerova, Kochanova, Kři-

vá, Mánesova; Mariánskohorská – od 
ulice Muglinovské k vlakovému pod-
jezdu; Maroldova; Nádražní – od ulice 
30. dubna směrem k Přívozu; Plynární,  
Poděbradova, Porážková, Repinova, 
Valchařská, Jirská, Mariánskohorská, 
Nádražní.

Stanislav Gelnar, okrsek B 01
Okrsek je ohra- 

ničen ulicemi So- 
kolská třída, Ma-
riánskohorskou 
a železniční tratí 
mezi podjezdy 
na těchto ulicích. 
Je tvořen zčásti 

panelovou a cihlovou zástavbou. Nachá-
zí se zde kostel, základní škola, budova 
Hlavního nádraží Ostrava a terminálu 
Dopravního podniku Ostrava, hlavní 
pošta a Hasičské muzeum města Ost-
ravy. Ulici Nádražní lemuje několik de-

sítek obchodů, soukromých firem a re- 
staurací, je zde také pracoviště Městské 
policie Ostrava. V okolí restaurací do-
chází k narušování veřejného pořádku, 
zejména rušení nočního klidu a znečiš-
ťování veřejného prostranství. V pane-
lovém sídlišti je problémem nedostatek 
parkovacích míst a s tím spojené par-
kování vozidel na travnatých plochách  
a chodnících. Ve dvorech se schází mlá-
dež, která zde konzumuje alkoholické 
nápoje, chová se hlučně a narušuje ve-
řejný pořádek nebo občanské soužití.  
V parcích a na náměstí je často řešen 
volný pohyb psů a znečišťování veřej-
ného prostranství psími exkrementy. 

Ulice v okrsku
Arbesova, Hlávkova, Chopinova, Jir-

ská, Jungmannova, Libušina, Macharo-
va, Mariánskohorská, Na Liškovci, Na 
Můstku, Nádražní, náměstí Svatopluka 
Čecha, sad Boženy Němcové, Skla- 
dištní, Sokolská třída, Šafaříkova, Špá-
lova, U Tiskárny, Wattova, Wintrova,  
Zákrejsova.  

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě  
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Tři krasobruslaři v sólových kategori-
ích (Michal Březina, Jiří Belohradský a 
Michaela Lucie Hanzlíková), jeden ta-
neční pár (Cortney Mansour a Michal 
Češka) a jedna sportovní dvojice (Anna 
Dušková a Martin Bidař),  taková  je 
česká nominace na mistrovství Evro-
py v  krasobruslení, které se uskuteční 
v Ostravar Aréně v Ostravě  od 25. do 
29. ledna. Lídrem domácího týmu bude 
Michal Březina, bronzový medailista 
z ME v Záhřebu 2013. 

Šampionát starého kontinentu se do 
České republiky vrátí po 18 letech, na-
posledy hostila ME v roce 1999 Praha. 

Ostravský šampionát přinese čtyři sou-
těžní dny a v neděli ho zakončí exhibi-
ce. 

„Ostrava má jako hostitelské město 
krasobruslařských soutěží vynikající 
renomé, s kolegy máme z minulosti 
bohaté zkušenosti s pořádáním me-
zinárodních akcí a nyní se blížíme  
k jednomu z vrcholů naší organizační 
práce. Máme za sebou už víc než rok 
příprav a vstupujeme do závěrečné fáze. 
Věříme, že vše zvládneme se ctí a v led- 
nu si u nás nejlepší evropští kraso- 
bruslaři a jejich fanoušci užijí vskutku  
výjimečný šampionát,“ říká Stanislav 

Židek, prezident organizačního výboru 
ME v krasobruslení 2017.

Mezinárodní bruslařská unie (ISU) 
potvrdila, že o start na šampionátu 
projevilo zájem 35 států starého konti-
nentu. Předběžně se počítá s účastí cca 
150 závodníků, kteří budou soutěžit ve 
čtyřech kategoriích – muži, ženy, spor-
tovní dvojice, taneční páry.

V  souvislosti s  konaným šampioná-
tem podpořilo město prodloužení pro-
vozu kluziště na Masarykově náměstí 
až do konce ledna. Zájemci tak mohou 
využí zimní dny k venkovnímu brusle-
ní. Více na http://ostrava2017.eu/.

Ostrá premiéra na domácí půdě čeká 
17letou Michaelu Lucii Hanzlíkovou.



V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v lednu dožívá 90 a více let:

Anežka Byšová, Vlasta Čížková, Olga Fikáčková, Arnošt Karas, Vanda Malá, 
Zdenka Malinová, Vlasta Mišeková, Milan Naar, Dagmar Pražáková, Ida Říhoš-
ková, Libuše Sládková, Melanie Wroblowská, Oldřich Žáček.

4ŽIJEME AKTIVNĚ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Vycházky pod kloboukem

Výstava betlémů na radnici
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Chcete se dozvědět více o ulicích 
v centru města, o památkách, architek-
tuře, ale i akcích, které se zde v dávných 
dobách konaly? V  tom případě si ne-
smíte nechat ujít komentované Vycház-
ky pod kloboukem s Lenkou Kocierzo-
vou, které budou pokračovat i v novém 
roce. V  tom uplynulém si paní Lenka 
nasadila klobouk celkem osmkrát, aby 
provedla zhruba 300 návštěvníků plá-
novaných akcí například kolem hradeb 
centra, Stolpersteiny, Jantarovou cestou, 
Poděbradovou ulicí, ulicí 28. října, nově 
zrekonstruovanou Nádražní nebo jim 
prozradila více o historii ostravských 
hřbitovů. Kromě toho historickým 
centrem provádí i žáky základních, 
středních nebo vysokých škol, případ-
ně návštěvníky jiných měst nebo zemí, 
kteří mají zájem se seznámit s  historií 

centrálního obvodu. A na co se můžete 
těšit v roce 2017? „První vycházka bude 
okolo náměstí Svatopluka Čecha, sraz 
máme v  sobotu 21. ledna v  15 hodin 
na náměstí,“ zve Lenka Kocierzová a 
pokračuje: „V dalších měsících se pro-
jdeme od Dlouhých po Palackého, So-
kolskou ulicí až po sokolovnu, zajdeme 
i na hranici obvodu ke křižovatce ulic 
Výstavní a Gajdošova, projdeme se po 
nábřeží od mostu k mostu, okolím Že-
rotínovy ulice, dále Českobratrskou i 
Vítkovickou ulicí a kolem Frýdlantské 
trati. A samozřejmě, podle zájmu, ráda 
připravím i vycházky do dalších zají-
mavých míst Moravské Ostravy a Pří-
vozu.“ Podrobnosti o Vycházkách pod 
kloboukem vám pravidelně přinášíme 
na první straně kulturní přílohy zpra-
vodaje Centrum. 

Až do Vánoc si návštěvníci radnice 
Moravská Ostrava a Přívoz mohli pro-
hlédnout výstavu prací dětí, žáků a mla-
dých tvořitelů v předškolních a školních 

vzdělávacích zařízeních, kteří vyrobili  
nejrůznější vánoční symboly a betlémy.
Prezentovány zde byly malované obráz-
ky, betlémy z  nejrůznějších materiálů, 

jesličky, ozdobené adventní věnce či 
jiné výrobky s vánoční tematikou. 

Návštěvníci tak mohli nasát příjem-
nou vánoční atmosféru. 

Kurz angličtiny

Žádost o šatstvo  
pro lidi bez domova

Nabídka aktivit pro seniory 
v charitním komunitním centru

Jak pečovat o nemocného 

První pomoc dětem

Projekt Kraje České republiky

Jsi věčný začátečník nebo mírně po-
kročilý student–senior v  angličtině?  
V tom případě zavítej mezi nás! Schá-
zíme se každou středu od 9.30 do 11.30 
hodin v Charitním středisku Gabriel  

v 1. patře v učebně vedle jídelny. Bližší 
informace: Danuše Hanáková, koor-
dinátorka komunitního centra, tel. č.:  
599 527 590 nebo 737 610 758, e-mail: 
cho.gabriel@charita.cz.

Šatník Charity Ostrava v Jeremenko-
vě ulici v Ostravě-Vítkovicích se potýká 
s  akutním nedostatkem oblečení. Kdo 
můžete darovat ponožky, spodní prád-
lo, boty a pánské bundy, rifle, mikiny, 
trička, případně další oblečení, přineste 
ho rovnou sem. V Šatníku mohou lidé 

v nouzi na základě potvrzení sociálního 
pracovníka získat bezplatně nejnutněj-
ší ošacení a obuv. Zároveň zde mohou 
nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, 
kteří se takto rozhodnou muže a ženy 
bez domova podpořit. Všem dárcům 
děkujeme. 

Posláním Charitního střediska Gab-
riel – komunitního centra pro seniory 
v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím 
sociální služby přispět ke snížení osa-
mělosti a k udržování soběstačnosti  
a samostatnosti seniorů. V rámci akti-
vit střediska nabízí Charita Ostrava ak-

tivizační programy, jako jsou výtvarné 
činnosti, kurzy práce na PC, přednáš-
ky a besedy, vernisáže atd. Podrobný 
program komunitního centra na webu: 
www.ostrava.charita.cz nebo na kon-
taktech tel. č.: 599 527 590 nebo 737 
610 758, e-mail: cho.gabriel@charita.cz

Charita Ostrava v rámci aktivit Cha-
ritní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, a získáte související in-
formace ze zdravotní a sociální oblas-

ti. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, 
nejbližší termín je 12. ledna od 14 hod. 
v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Char-
vátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se přihlaste předem u Markéty 
Štěpánové, tel. č.: 599 508 533, mobil:  
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospi-
cova.poradna@charita.cz.

www.ostrava.charita.cz

Dvoudílný bezplatný program Prv-
ní pomoc dětem, určený těhotným 
maminkám a rodičům s  dětmi do  
4 let, se uskuteční ve středu 18. ledna  
a 22. února od 9.30 do 11 hodin v po-
radně Cesta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13). Zdravotnická záchranářka Věra 

Tobolová předvede základy poskyto-
vání první pomoci dětem od narození 
do předškolního věku. 

V případě zájmu se prosím přihlaste 
předem, e-mail: poradna@dlanzivotu.
cz, mobil: 605  329 232. Více na www.
dlanzivotu.cz.

V  říjnu loňského roku  vyvrcholil 
projekt s  názvem Kraje České repub-
liky. Do tohoto projektu byli zapojeni 
všichni žáci jak prvního, tak i druhé-
ho stupně ZŠ Gen. Píky. Děti měly za 
úkol co nejvíce seznámit spolužáky  
i širokou veřejnost s  kulturou, zvy-
ky, tradicemi, místními specialitami 
a vším, co je pro daný kraj typické. 
Všichni se tak mohli dozvědět spoustu 
informací o naší krásné zemi. Na vylo-
sovaném kraji spolupracovaly vždy dvě 
třídy. Žáci využili nejen dostupné infor-
mace z internetu, ale i v hodinách pra-
covního vyučování se „poprali“ s mate-
riály, jako jsou dřevo, keramická hlína, 
látka, kartonový papír a jiné, z  nichž 
vyrobili různé pomůcky pro prezentaci. 
V  hodinách jazyka českého zpracovali 
slohově dané téma, v  zeměpise, pr-
vouce, přírodovědě, dějepise i v jiných 
předmětech se snažili získat co nejvíce 
informací a ty použít pro vtipně připra-
vené kvízové otázky, soutěže a počíta-
čové prezentace. Také kuchyňka byla 
stále obsazena při přípravě tradičního 
krajového jídla. Kdo by nechtěl ochut-

nat pivní guláš, olomoucké tvarůžky na 
sto způsobů, pardubický perník, chod-
ské koláče, třeboňské kapry, moravské 
víno, plzeňské pivo a jiné dobroty? Bylo 
velmi těžké vybrat nejlépe zpracovaný 
region. Do užšího výběru postoupilo 
6 krajů, pouze jeden však mohl vyhrát. 
Vítěze vylosoval žákovský parlament, 
vyhrál Moravskoslezský kraj. Na tomto 
kraji se podíleli žáci 1. A a 9. A třídy. Ti 
koncem října za odměnu navštívili Svět 
techniky v Dolní oblasti Vítkovic. 

INFORMUJEME 
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PRÁZDNINY V CHALOUPCE

Bezplatné 
poradenství 
Jste v obtížné životní situaci a nevíte si 
rady? Kontaktujte poradnu Charity Ostrava, 
která bezplatně poskytuje lidem starším 
15 let odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální za-
bezpečení (např. důchody, sociální dávky), 
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy 
a dluhovou problematiku. Zájemci o pora-
denství nemusí uvádět žádné osobní údaje. 
Více na tel. č.: 599 526 906, 731 625 767, 
e-mailu: cho.poradna@charita.cz nebo na 
http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluz-
by/poradna-charity-ostrava/.

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hos-
pice sv. Lukáše. Zájemci mohou absolvovat 
kurz hospicové péče pro dobrovolníky 
v rozsahu 35 hodin teorie, 20 hodin praxe 
a 3 hodin supervize. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o jeho absolvová-
ní. Kurz začíná v pátek 3. června v 16 hodin. 
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice, Jana Camfrlová, tel.č.: 
599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hos-
picove.centrum@charita.cz, www.ostrava.
charita.cz. 

Jak pečovat 
o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí. Kurz probíhá vždy 
jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. červ-
na od 14 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, 
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. 
Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

BIO popelnice
Město Ostrava zavádí novinku v systému 
nakládání s komunálními odpady. Každý 
trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou 
na území statutárního města Ostravy má 
nyní nárok na bezplatné přistavení jedné 
BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný 
svoz zeleně (biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu). Termín doručení 
žádostí byl stanoven do 3. červen.

Cestujte, pracujte, 
poznávejte!
Jste mladí nezaměstnaní lidé od 18 do 
30 let z Moravskoslezského kraje se zá-
kladním či středoškolským vzděláním? 
Chtěli byste se zdarma zúčastnit zahranič-
ní pracovní stáže v Německu a rozšířit si 
svou kvalifikaci? Přihlaste se do projektu 
PROFUTURA, který je financován z EU a od 
1. dubna 2016 je realizován spolkem Rov-
novážka, z.s. Více na tel. č.: 603 199 998, 
e-mailu: rovnovazka.bz@seznam.cz, nebo 
www.projekt-profutura.cz.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO OBVODU

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
se v červnu dožívá 90 a více let:
Milada Albínová, Drahomíra Černohorská, Drahomíra Černotová, Milada 
Davidová, Libuše Dostálová, Vlasta Grocholová, Jiří Havlásek, Hilda 
Hudečková, Miroslav Klimša, Ludmila Kramářová, Jiřina Langová, Jindřiška 
Misiačková, Marie Misiorzová, Jiří Mruzek, Jitřenka Nachmilnerová, Margita 
Neboráková, Štěpánka Novotná, Božena Paidarová, Marie Papugová, Danuše 
Pešlová, Jarmila Rosenzweigová, Jenovefa Stuchlíková, Milada Sýkorová, 
Ludmila Ťapťuchová, Jiřina Tesarčíková, Antonie Woznicová.

Rodinné a komunitní centrum Cha-
loupka,  které  už  víc  než  deset  let 
najdete v areálu MŠ Repinova v Mo-
ravské  Ostravě,  bude  mít  tradičně 
otevřeno i v červenci a v srpnu. „Naši 

8.30  do  13  hodin  v  průběhu  celých 
prázdnin. Od 12. července chystáme 
navíc  Prázdninové  úterky,  v  rámci 
nichž  můžete  přihlásit  své  děti  od 
1,5  roku  do  Miniškolky  v  době  od  8 

din  spojené  cvičení  rodičů  s  dětmi 
od  jednoho  do  tří  let,  tzv.  Broučků 
a Medvídků,“ říká Hana Časová, ma-
nažerka RKC Chaloupka. Pravidelné 
týdenní  aktivity,  které  najdete  i  na 
www.rcchaloupka.cz, začínají v pon-
dělí  29.  srpna,  zápis  bude  probíhat 
od  15.  srpna. Více  informací  na  tel. 
čísle: 730 526 199.

Zaměřeno na jehly 
V dubnu strážníci z operativního oddílu – 
skupiny hlídkové služby Městské policie 
Ostrava nalezli a sesbírali v oblasti Morav-
ská Ostrava a Přívoz 61 injekčních stříka-
ček a jehel. V rámci celého území města 
Ostravy bylo jen v prvním čtvrtletí tohoto 
roku strážníky sesbíráno celkem 770 stří-
kaček a jehel, v loňském roce to pak bylo 
téměř 3 500 kusů. V případě nálezu jehly 
sami nesbírejte, zavolejte městskou policii. 

Značení 
syntetickou DNA
V červnu bude Městská police Ostrava 
opět provádět bezplatné značení jízdních 
kol a kompenzačních pomůcek (inva-
lidních i speciálních vozíků, schodolezů 
apod.) syntetickou DNA. Zmíněné před-
měty budou značeny 28. června od 14 do 
17 hodin na Hlavní třídě v Ostravě-Poru-
bě u kruhového objezdu a 30. června od 
9 do 11.30 hodin a od 14.30 do 17 hodin 
v Ostravě-Staré Bělé, v Plzeňské ulici u re-
staurace Dakota. Zmíněné značení není 
pouhým okem viditelné a objeví se tepr-
ve pod speciálním UV světlem. V případě 
krádeže kola nebo kompenzační pomůcky 
usnadňuje jeho identifikaci. Při evidenci 
předkládá občan starší 15 let také doklad 
totožnosti a doklad o způsobu nabytí 
jízdního kola (např. doklad o koupi apod.) 
V případě, kdy nelze doložit doklad o kou-
pi, lze na místě sepsat čestné prohlášení 
o způsobu nabytí jízdního kola. 
 Více na www.mpostrava.cz

V olejbalistky  TJ  Ostrava  po-
prvé  v  šedesátileté  historii 
této organizace získaly v ex-

tralize bronzovou medaili! Přičteme-
-li k tomu stříbro z Českého poháru, 
nemá letošní úspěšná volejbalová se-
zona TJ  Ostrava  historické  srovnání. 
„Naše další volejbalové týmy sezonu 
ukončily s různou mírou úspěšnosti. 
Družstvo žen B skončilo po postupu 
do 2. ligy hned na 2. místě, extraligo-
vé juniorky se umístily páté na Mora-
vě  a  celkově  na  9.  místě,  extraligové 
kadetky  skončily  na  11.  místě,  starší 
žákyně  A  obsadily  4.  místo  v  kraj-
ském  přeboru  a  20.  místo  v  Českém 
poháru,  mladší  žákyně  se  umístily 
na 2. místě v krajském přeboru a na 
16.  příčce  v  rámci  MČR,“  popisuje 
ředitel  TJ  Ostrava  Tomáš  Staníček 
a  pokračuje:  „Na  krásném  9.  místě 
skončili  i  extraligoví  stolní  tenisté. 

Dalším  úspěchem  klubu  bylo  oce-
nění  naší  golfistky  Hany  Ryškové 
v  kategorii  sportovní  talent  města 
Ostravy  při  vyhlašování  nejlepších 
sportovců města Ostravy za rok 2015 
a  vyhlášení  trenéra  volejbalistek  TJ 
Ostrava  Zdeňka  Pommera  trenérem 
roku  v  kategorii  ženských  družstev.“ 

Ke  gratulaci  se  připojuje  i  starostka 
Petra Bernfeldová: „Jsme rádi, že zde 
máme tak úspěšné sportovce. Blaho-
přeji všem.“ 

A  co  vše  se  v  TJ  Ostrava  v  uply-
nulých  týdnech  událo?  „Pořádali 
jsme  utkání  superligy  žen  do  21  let 

ve  stolním  tenise  Česká  republika 
proti Slovinsku, Velkou cenu Ostravy 
v judu, kde náš klub obsadil 3. místo. 
Dále turnaj Grand Prix ve stolním te-
nise pro veřejnost a tradiční setkání 
příznivců  jógy.  Proběhla  semifinále 
tanečně-aerobikových  soutěží  MIA 
Festival  Ostrava  a  nominační  závo-
dy  I.  výkonnostní  třídy  ve  sportov-
ním  aerobiku  a  série  soutěží  ve  sla-
lomu  motocyklů  Moto  Gymkhana. 
Nyní  připravujeme  22.  ročník  Mist-
rovství ČR vozíčkářů ve stolním teni-
se, klání v bojových sportech MMA, 
5.  ročník  turnajů  smíšených  druž-
stev  v  plážových  sportech  pro  žáky 
základních a středních škol Juventus 
Cup  a  zahajujeme  sérii  letních  bea-
chvolejbalových  turnajů  pro  veřej-
nost,“  dodává  Staníček.  Akce  jsou 
pořádány za podpory městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

PRVNÍ EXTRALIGOVÝ BRONZ 
VE VOLEJBALU ŽEN

VOLNÉ BYTY 
K PRONÁJMU

VOLNÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

Bronzové volejbalistky TJ Ostrava slaví svůj úspěch.  Foto: Archiv TJ Ostrava

Letošní volejbalová sezona 
TJ Ostrava je nejúspěšnější 
v historii klubu!

Slezská Lilie 
Šestý ročník mezinárodního křesťanského 
hudebního festivalu Slezská Lilie, který se 
uskuteční 11. a 12. června, rozšiřuje svá mís-
ta konání. Bude tak ještě blíž lidem, kterým 
prostřednictvím festivalu přinese kvalitní 
interprety napříč žánry i hranicemi. V sobo-
tu bude znít křesťanská hudba před kated-
rálou Božského spasitele (před divadlem Ji-
řího Myrona), v kostele svatého Václava na 
Kostelním náměstí a v obchodním centru 
Avion. V neděli 12. června se dění festivalu 
přesune do Ostravy-Kunčiček. 
 www.slezskalilie.cz 

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Petra Ryboňová
M 720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz
W  www.nemovitostimoap.cz

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A PROHLÍDKY  

BLIŽŠÍ INFORMACE 
 A PROHLÍDKY  

Arbesova 1059/9 -
2+1, 56,80 m2

Střelniční 10/1 - 
141,21 m2

Kanceláře, prodejna

Arbesova 1059/9  – garáž 17 m²
Jílová 1912/16  – pronájem domu
Jurečkova 490/3  – 53,87 m²
Nádražní 542/148  – 54,44 m²
Nádražní 996/195  – 83,9 m²
Partyzánské nám. 1738/2, 3  – 219,81 m²
Poštovní  – 3× garáž
S. K. Neumanna 1691/4  – 225,84 m²
Střelniční 10/1 – 141,21 m²
Tyršova 1761/14  – 126,22 m²
Zahradní 1471/1  – 180,45 m²

Arbesova 1059/9                                                                                     2+1  
Arbesova 1062/15                                                                                     3+1  
K. Světlé 210/13                                                                                             1+1   
Maroldova 2992/3                                                                                     1 + 0 ,  3+1   
Nádražní 996/195                                                                                         3+1   
Orebitská                                                                                                         1+1   
Jílová, Spodní                                                                         1+1, 2+1, 3+1   
Jungmannova 997/7                                                                                    1+1   
Poštovní 345/23                                                                                      2+1   
Střelniční 10/1                                                                                                3+1   
Jungmannova 997/7                                                                                    1+1   
Šafaříkova 286/12                                                                                         2+1
Špálova 439/12                                                                                       1+1
Tolstého 1809/12                                                                                1+1, 3+1   
Úprkova                                                                                                            1+1  
Zákrejsova 972/9                                                                        1+1, 2+kk
Žofie Podlipské 215/3                                                                                                            2+1  

Tříkrálová sbírka 2017
Když ve dnech  

1. až 15. ledna po-
tkáte v  centru Ost-
ravy Kašpara, Me-
lichara a Baltazara, 
nebo když tito tři 
králové zazvoní  

u vašich dveří, přispějte jim a podpořte 
tak lidi, kteří možná v životě neměli to-
lik štěstí jako vy. V rámci tradiční celo-
republikové veřejné sbírky pořádané již 
posedmnácté Charitou České republi-
ky totiž budou v uvedených dnech do 
ostravských domácností přicházet tři 
králové s přáním štěstí, zdraví a poko-

je do nového roku i s dary v podobě 
tříkrálových kalendářů a cukru. Je to 
forma poděkování přispěvatelům za 
finanční podporu lidí v nouzi, ke kte-
rým prostřednictvím poskytovaných 
sociálních a zdravotních služeb Cha-
rity Ostrava tato pomoc plyne. Charita 
Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí 
finanční prostředky získané v Tříkrálo-
vé sbírce 2017 například na podporu 
lidí v závěru života v Mobilním hospi-
ci a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa, 
podporu seniorů v pečovatelské službě 
Matky Terezy, podporu lidí ohrožených 
sociálním vyloučením v rámci provo-

zu služeb sociální prevence (Charitní 
středisko M. Magone - krizová pomoc, 
Charitní středisko sv. Lucie - sociál-
ní rehabilitace) či na podporu osob se 
zdravotním postižením a vybavenost 
chráněných dílen Charity sv. Alexan-
dra a další projekty. Mimochodem, 
víte, že nápis K+M+B, který Tři králové 
společně s letopočtem píší křídou nad 
dveře, nepředstavuje počáteční písme-
na jejich jmen, jak se lidově traduje? 
Jde o zkratku latinského Christus man-
sionem benedicat – Kristus požehnej 
tomuto domu. 

www.ostrava.charita.cz


