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Číslo měsíce
41 956 

je počet obyvatel Moravské Ostra-
vy a Přívozu přihlášených k trvalé-
mu pobytu k 31.12. 2006.
Před rokem toto číslo bylo 42 437.

Historie jednoho z nejstarších kra-
janských klubů sahá do doby hned
po druhé světové válce. Po roce
1947, kdy Evropu zasáhlo obrovské
sucho, přišlo totiž do tehdejšího

Československa větší množství ob-
čanů Bulharska. A protože tíhli ze-
jména k profesi zahradníků, vznikl
v Ostravě roku 1948 Svaz bulhar-
ských zahradníků. To byl předchůd-
ce dnešního klubu, který v našem
městě sídlí na ulici 28. října, pár kro-
ků od Sýkorova mostu. Vedoucí klu-
bu je dlouhá léta Sirma Zidaro-
Kounová, která učila na zdejší
Pedagogické fakultě rusistiku a byla
známá jako zpěvačka už od 60. let
minulého století.

Klub má v Moravskoslezském
kraji 260 členů, kteří se v Ostravě
jednou nebo dvakrát do měsíce
scházejí. Dnes je vše jednodušší
než před sedmnácti lety, protože
podobně jako Česko je Bulharsko
od 1. ledna letošního roku členem
Evropské unie. Podle Sirmy Zidaro
se do unie dostalo právem zvláště
proto, že je mimořádně stabilním
prvkem na jinak neklidném Balkánu.
Češi se nemusí obávat toho, že se
Bulhaři budou za prací stěhovat
k nám, zdejší pracovní a platové
podmínky pro ně nejsou až zas tak
lákavé. Podle Sirmy Zidaro se mno-
ho nezmění, protože ani Bulhaři,
kteří již dlouhá léta na Ostravsku ži-
jí, nemíní nikam odcházet. Nicméně
zůstávají stále bulharskými vlasten-
ci a nechtějí při cestě do Evropy při-
jít o svou identitu. (na)

Při svém představení v lednovém
čísle zpravodaje Centrum jsem avi-
zoval, že náš úřad čeká počátkem
roku 2007 nápor práce při aplikaci
nových právních předpisů v oblasti
sociální pomoci a sociálních služeb.

Naše očekávání se potvrdila –
pracoviště příslušných oddělení
Úřadu MOaP v přístavbě Nové rad-
nice (se vstupem ze Sokolské uli-
ce) i odboru sociálních věcí a zdra-
votnictní Magistrátu města Ostravy
praskají v úředních hodinách ve
švech.

I když se jedná o zkušenosti ně-
kolika málo týdnů, očekáváme, že
se nápor žadatelů o pomoc v hmot-
né nouzi a o další druhy pomoci po-
stupně zklidní. V současné době to-
tiž zabere nejvíce času dávkovým
pracovnicím přechod z původního
systému dávek do nového systému
pomoci v hmotné nouzi. Stejně tak
musí zvládnout zvýšený zájem o in-
formace při přechodu příspěvku pro
bezmocnost a příspěvku na péči
o osobu blízkou na nový systém
příspěvku na péči.

V následujících měsících, až
opadne nápor klientů z tohoto pře-
chodného období, nás čekají nové
činnosti, na které nové zákony kla-
dou důraz. Podle mého názoru je to
zejména nový pohled na sociální
poradenství. Jsme povinni pomáhat
osobám, které docházejí pro výpla-
tu příspěvků v hmotné nouzi déle
než 6 měsíců, aby si mohly zvýšit
příjem vlastním přičiněním. Při tom

musíme citlivě rozlišovat ty, kteří
z mnoha důvodů již nemají mož-
nost vlastními silami a prostředky
svoji nepříznivou sociální situaci
zlepšit. Sociální poradenství má sa-
mozřejmě širší rozměr, také v ob-
lasti prevence. Důležitým úkolem je
předcházet situacím, ve kterých se
naší spoluobčané ocitali a ocitají
v hmotné nouzi.

Jak vidíte, nové zákony přinášejí
nový přístup k sociální pomoci a so-
ciálním službám. Proto jsme se roz-
hodli, že budeme naše čtenáře pra-
videlně informovat, co se v této ob-
lasti od 1. ledna 2007 mění. Činíme
tak již v tomto čísle na straně 3.

Chci se s Vámi podělit ještě
o jednu starost – a tou je prostředí,
ve kterém je sociální pomoc na na-
šem pracovišti v přístavbě Nové
radnice poskytována. Úzká chod-
ba, v níž se tísní žadatelé o nejrůz-
nější typy sociální pomoci. Stísněné
kanceláře s dispozicemi, odpovída-
jícími představám o kontaktu obča-
na s úřadem ze 30. let minulého
století. Musíme udělat vše proto, a-
bychom výrazně zkulturnili toto pro-
středí jak klientům, tak i pracovní-
kům úřadu. Doufám, že se nám na-
skytne příležitost ucházet se o pro-
story po Vědecké knihovně, pro
kterou Krajský úřad připravuje k re-
alizaci projekt nového sídla v na-
šem obvodu naproti Domu kultury
města Ostravy.

Tomáš Kuřec, místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Sirma Zidaro-Kounová kromě toho,
že dobře vede ostravský Bulharský
klub, je vynikající interpretkou fran-
couzských šansonů.

Na nárůst kriminality v Moravské
Ostravě a Přívoze – statisticky do-
ložený od loňského roku – reaguje
vedení naší městské části prvními
opatřeními.

„Zavedli jsme pravidelné měsíční
,raporty‘ za účasti zástupců městské
policie, Policie ČR – služebny Cent-
rum, Přívoz a Mariánské Hory a veli-
tele Hasičského sboru Moravskoslez-
ského kraje plk. ing. Zdeňka Nytry.
Ten je nejen členem našeho zastupi-
telstva, ale i předsedou naší bezpeč-
nostní a ekologické komise,“ upřes-
ňuje starosta ing. Miroslav Svozil.
Prvního setkání 8. ledna se zúčastni-
li i místostarostové ing. Jiří Groll, ing.
Jiří Havlíček a Tomáš Kuřec.

Krádeže, loupeže a přepadení se
soustřeďují do pěti oblastí, na něž se
zaměří městská i státní policie. Jsou to
Kaufland a okolí kostela Don Bosca na
Šalomouně, Stodolní ulice a oblast Ji-
ráskova náměstí v Moravské Ostravě
a okolí školy Přemysla Pittra v Přívoze.

Na lednovém jednání bylo dohod-
nuto okamžitě prověřit všechny kame-

rové systémy v ulicích. Zdánlivě jed-
noduchý úkol má však řadu úskalí: vý-
věsní štíty, reklamy a banexy, které se
samozřejmě často mění, mnohdy vadí
pevně umístěným snímacím kamerám
ve výhledu. Základní podmínkou pro
zastavení růstu kriminality je však pre-
vence. V minulém čísle Centra jsme
vás seznámili s projektem Bezpečněj-
ší Ostrava – záležitost nás všech, kte-
rý mj. vyzývá k zodpovědnému chová-
ní k vlastním věcem, což znamená na-
příklad neodkládat v obchodech tašky
s osobními věcmi v nákupních vozí-
cích, nenosit cennosti v kapsách či ba-
tozích na zádech apod.

Do prevence patří i řada dalších
záležitostí, které nemůže zabezpečit
žádný orgán státní správy, ale každý
z nás. „Tím základním z celého sou-
boru opatření je zamykat dveře nejen
vlastního bytu, ale i vchodové dveře
do domu,“ připomíná ing. Vítězslav
Bystroň z našeho Úřadu MOaP.
Většina domů v našem obvodě není
majetkem města, takže je to povin-
ností vlastníků. K ní patří i osvětlení
vchodu a vůbec společných prostor
v domě, přičemž nejen z úsporných
důvodů jen vhodná instalace prosto-
rových čidel. Stejný způsob osvětlení
se doporučuje i pro dvorky mezi do-
my. Tam, kde je to možné, by sou-
kromé pozemky měly být oploceny.

Problematice bezpečnosti se bu-
deme pravidelně věnovat v každém
vydání našeho zpravodaje Centrum.

Zaměříme se i na velmi žádoucí inici-
ativu, kterou je instalace řetízků ke
vchodovým dveřím do bytu všude
tam, kde bydlí senioři. Není třeba
zdůrazňovat, že podvodníci využívají
jejich důvěřivosti a neschopnosti se
účinně bránit a pod záminkami faleš-
ných výběrčích, podomních obchod-
níků či osob potřebujících pomoc vni-
kají do bytů jako bezohlední a ničeho
se neštítící lupiči a násilníci.

Nové vedení našeho obvodu přišlo
s iniciativou vydat závaznou vyhlášku.
Ta by omezila provoz nonstop heren,
které v městském centru přitahují oso-
by problémové právě z hlediska veřej-
ného pořádku a na ni navazující krimi-
nalitu. Stejné problémy se soustřeďují
i kolem sběren a zastaváren s neome-
zenou provozní dobou. Vydání vyhláš-
ky je odvislé od Senátu Parlamentu
ČR, který vydání nových zákonných
norem odložil až na rok 2008. „Tak
dlouho čekat nebudeme,“ říká starosta
M. Svozil, „hledáme i jiné cesty, jak po-
čet heren v centru města omezit.“

Ještě jeden závěr z prvního setkání
starosty, místostarostů a policie vyply-
nul: výzva k občanům, aby si své při-
pomínky na činnost městských a stát-
ních policistů nenechali pro sebe. 

Každá stížnost, připomínka i návrh
budou projednána. (ad)

Bezpečnost občanů musí být
na prvním místě

Ve všech 150 bytových domech,
které jsou v majetku městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz,
proběhnou do konce měsíce břez-
na preventivní protipožární kontro-
ly. Rozhodla o nich rada našeho
městského obvodu na základě
dvou loňských požárů v domech ve
Vaškově a Senovážní ulici.

Kontroly provádějí pracovníci úřadu
našeho městského obvodu se zaměře-
ním na půdní, sklepní a společné pro-
story. „V některých domech je spíš než
návštěva protipožárního speciality po-
třebný hygienik nebo derátizátor,“ ko-
mentuje dosavadní výsledky ing. Ivana
Křístková z oddělení ochrany, bezpeč-
nosti a obrany, „místo do popelnic od-
nášejí někteří nájemníci odpadky včet-
ně zbytků jídel na půdy a do sklepů.“

Zatímco v domech, jejichž správ-
cem jsou společnosti LAER a BYTA-
SEN, je patrné, že jejich technici pro-

vádějí pravidelné kontroly bytových
prostor, mnohem horší situace je
u domů, které od 1. září loňského ro-
ku přešly ze správy společnosti ARES
do působnosti oddělení správy byto-
vého a domovního fondu, odboru
správy a prodeje majetku úřadu měst-
ského obvodu. Vyklizení půd, sklepů
a společných prostor si vyžádá mimo-
řádné finanční náklady. Podle našeho
zjištění si odstranění odpadků částeč-
ně živočišného původu z půdy střed-
ně velkého domu vyžádá včetně de-
sinfekce náklady v rozmezí 20–40 ti-
síc korun. Ty půjdou z rozpočtu naše-
ho městského obvodu, protože lze
velmi obtížně stávajícím nájemníkům
dokázat, že jsou přímými původci
znečištění. Obligátní odpověď na do-
taz – odkud se odpadky na půdě vza-
ly – je totiž: někdo to tam dal, to tady
zůstalo po předešlých nájemnících, to
není moje apod. (rd)

Každý zaměstnanec Úřadu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
musí být v úřední době označen jme-
novkou. Pokud jednání probíhají mimo
úřad, je povinen se legitimovat úřed-
ním dokladem. I to je jeden z prvků
bezpečnosti. Na snímku Lada Pščol-
ková z administrativního oddělení.

Protipožární kontroly skončí v březnu

Bulharský klub založili zahradníci

Linky tísňového volání
112 SOS, 150 HASIČI

155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE

158 POLICIE ČR

Rekonstrukce Minikinokavárny na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě
v prostorách bývalé kavárny Centrum se dostává do finiše. Starosta našeho
obvodu ing. Miroslav Svozil při kontrolním dnu s ing. Michaelem Šnajdrem
z investičního odboru Úřadu MOaP. Minikinokavárna do konce loňského roku
působila na ulici Českých legií. (lk)
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Na internetovém serveru Aktuál-
ně.cz byly uveřejněny výsledky
soutěže České NEJ z různých ob-
lastí. Na jedenácté místo mezi
stovkou největších zajímavostí
České republiky se dostala
Ostrava s komplexem industriál-
ních památek navrženým k za-
psání do Seznamu UNESCO. 

K tomu zbývá s překvapením do-
dat, že za Ostravu, tedy až na dva-
nácté místo, se dostal pražský orloj.

Nicméně pokud jde o Ostravu,
Pražáci vždy a všechno spletou, tře-
ba i na internetu. V textu se uvádí, že
ostravská NEJ se týkají světově uni-
kátního souboru montánních pamá-
tek, což by mělo znamenat, že jsou
výhradně hornické. Bohužel, týká se
to také hutí. Do indikativního
Seznamu kulturních památek pro zá-
pis do Seznamu UNESCO jsou v Os-

travě navrženy čtyři lokality. Na prv-
ním místě je chráněná přírodní, ar-
cheologická a technická oblast
Landek, jejíž součástí je i nejstarší os-
travský důl Anselm. Na druhém místě
je areál vysokých pecí a dolu Hlubina
v Dolní oblasti Vítkovic. Následuje
Důl Petr Cingr v Michálkovicích,
a pak ještě větrní jáma Vrbice.
Ilustrativní obrázek na internetu však
nepředstavuje žádnou z těchto loka-
lit, jde o těžní věž někdejšího Dolu
Jindřich na Nádražní třídě, která je si-
ce technickou památkou, ale v návr-
hu na zařazení do indikativního
Seznamu UNESCO není.

Nejvýznamnější souborem pamá-
tek, které by mohly být v roce 2010
navrženy na zápis do Seznamu
UNESCO, je soubor vysokých pecí
a Dolu Hlubina, tedy známé
„Ostravské Hradčany“. (na)

Jednou z důležitých činností
v zimních měsících je kácení dře-
vin, které se provádí v rámci tech-
nologického období vegetačního
klidu  a to v termínu od 1. listopadu
do 31. března roku následujícího.

V městském obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz na pozemcích v ma-
jetku obce tuto činnost zajišťují
Technické služby Moravské Ostravy
a Přívozu, p.o.

Vlastní kácení stromů je poměrně
složitý proces, kterému předchází vy-
dání povolení odborem ekologie. Pro-
tože se jedná v 90 % o kácení ve ztí-
žených podmínkách, jsou práce pro-
váděny pomocí plošin a v extrémně
složitých případech i ve spolupráci
s horolezci. Následuje likvidace paře-
zů a terénní úpravy. Technické služ-
by mají s těmito pracemi dlouholeté
zkušenosti, patřičné technické vyba-
vení a odborné pracovníky.

Kácení se provádí i mimo výše uve-
dené období, ovšem jen v případech,
když stromy ohrožují svým stavem

bezpečnost občanů, resp. by mohly
způsobit majetkovou újmu – tj. hava-
rijní stav.

V roce 2006 bylo na území MOaP
pokáceno 212 ks nemocných a hava-
rijních stromů. ÚMOb a MOaP samo-
zřejmě zajišťují za tyto dřeviny ná-
hradní výsadby v obvodě.

V této sezóně jste mohli pracovní-
ky TS MOaP vidět při této činnosti na
ulicích Dr. Malého, Vítězné, Sadové,
Českobratrské, Na Široké. Dále v ob-
jektu ZŠ Nádražní a na náměstí
Dr. E. Beneše.

Stejně tak jako při zimní údržbě ko-
munikací, rovněž při kácení dřevin
nám způsobují problémy neukáznění
řidiči. I když jsou ulice řádně a s před-
stihem opatřeny přenosnými doprav-
ními značkami včetně vývěsek na
okolních vchodech domů a letáků
umístěnými za stěrači parkujících vo-
zidel, neodpovědní řidiči výzvy nere-
spektují, čímž komplikují naši činnost.

Doufáme, že i tito řidiči se budou
chovat s větší odpovědností. (fp)

I při kácení stromů jsou
problémy s řidiči

Únorová schůze zastupitelstva
městského obvodu se koná 15. 2.
2007 v zasedací místnosti č. 306,
3. patro radnice města Ostravy,
Prokešovo náměstí 5 ve 13. hod.
Hlavním programem tohoto pracovní-
ho zasedání bude rekonstrukce
Komenského sadů. Podle stávajícího
projektu mělo už v lednu dojít ke ká-
cení aleje za tenisovými kurty. Vedení
obvodu tuto akci pozastavilo. Závěry
zastupitelstva se stanou základem
k veřejné diskusi o podobě největšího
ostravského parku.

Schůze zastupitelstva

Krátce

KONTAKTY:

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.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska v podchodu pod
Frýdlantskými mosty, 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.

…Radovan Lipus
Co zlepšit v Moravské Ostravě?

Něco se hnulo již – jen nechme na
hlavě – a leccos se klopýtavě dere
správným směrem. Však ještě
mnoho toho stále jest, kam další
kroky mohou vést. Jako kulturnosti
test. O kavárnách dnes výjimečně
psát nebudu. Palace, Fénix, Elektra
– nač připomínat stále živou ostu-
du. Tak něco jiného.

Například: je tu marné čekání
stále – na Kunsthalle – moderní vý-
stavní síň. Bez ní je Ostrava míň
než si zaslouží. Toužit po moři
a brouzdat po loužích, tak to teď vy-
padá, vždyť zdejší výtvarná scéna
si v ničem nezadá s ohnisky mno-
hem většími. Rozhodnout o galerii
co nejdřív. Do zimy?

A další problémy kde jsou skry-
ty? Jasné priority. V centru scháze-
jí byty. Byty! Místa k bydlení a žití.
Kde přes den vlají záclony a večer
se v oknech svítí. Místa k obývání.
Kam přicházíš ze světa se nepora-
nit.

A čemu ještě věřit se mi nechce
– neříkám to rád ani lehce – že na
právě opravované Masarykovo ná-
městí chce kdosi moudrý z radnice
ryze interiérovou bustu T.G.M.
přenésti. Zní to jako hodně špatná
pohádka. Nebohý sochař Mařatka.
Místo velkorysé současné soutěže
na novou sochu rozhodl zřejmě ně-
kdo ze spořivých úřednických ho-
chů o tomto recyklovaném řešení.
Vždyť co? Umění jako umění! A tak
nám opět jedinečná šance uletí –
vytvořit Masarykův pomník pro třetí
tisíciletí – tedy něco, co nikde jinde

k vidění tu není. Co přečká svistot
času a zapomnění. Co pro nás zna-
mená Masaryk teď a tady? Ostrava
přece není tak chudá a neumírá
hlady docela. Jsem přesvědčen, že
kvalitní nová socha by novému
náměstí šumně slušela!

■

Čtyřicetiletý Radovan Lipus je
jedním z nejznámějších ostrav-
ských tvůrců. Vystudoval DAMU,
od roku 1992 je režisérem činohry
Národního divadla Moravskoslez-
ského. K Lipusovým nejznámějším
počinům patří spoluautorství a režie
televizního cyklu Šumná města,
z divadelních představení nelze
opomenout režii Těšínského nebe
či Průběžné O/s/travy krve.

S Radovanem Lipusem se mo-
hou Ostravané setkat při mnoha
příležitostech také v místních klu-
bech, kde zaníceně hovořívá o za-
niklém světě kaváren či ostravské
minulosti. Jako obdivovatel našeho
města a také jeho architektury pro-
vázívá Radovan Lipus zájemce na
stále populárnějších šumných pro-
cházkách Ostravou. Bydlí v centru
Ostravy spolu s manželkou a třemi
dětmi. Angažuje se proti chátrání
památkově chráněných jatek
v areálu Stodolní ulice, podporuje
vznik stále chybějící městské vý-
tvarné galerie. (hk)

Tři majitele již mají Cenu měst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. Ta má za cíl ocenit kulturní,
sportovní a volnočasové akce, které
se v loňském roce konaly na území
naší městské části. 

Zastupitelstvo 16. ledna rozhodlo
o konečném pořadí. Nejvyšší oceně-
ní, ohodnocené částkou sto tisíc ko-
run, získají pořadatelé z Klubu Ámos
– centra pro rodinu a sociální péči,
kteří v polovině minulého roku uspo-
řádali interaktivní výstavu Zdeněk
Miler dětem. Druhé místo, oceněné
padesáti tisíci korunami, získali orga-

nizátoři 3. ročníku Svatováclavského
hudebního festivalu. Pomyslnou
bronzovou příčku pak obsadil Boom
Cup 2006, celoroční soutěž začínají-
cích hudebních skupin.

Podle slov místostarosty obvodu
Tomáše Kuřece má cena svůj smysl.
„Chceme tak dodatečně ocenit to nej-
lepší, co se v loňském roce v měst-
ském obvodě událo a ukázat organi-
zátorům, že si jejich práce vážíme
a ty další povzbudit,“ řekl Kuřec.

Ceny budou předány 3. února na
plese městského obvodu v Polském
domě. (tk)

Jak to vidí…

z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří v únoru
oslaví svá životní výročí.

Životní jubilenum 90 a více let
slaví: Hermína Janíková, Anna
Wojnarová, Olga Žižková, Ště-
pánka Bučková, Oldřiška On-
drušková, Hildegarda Hamalová,
Vanda Šeděnková, Vlasta Krůpo-
vá, Karolina Libišová, Františka
Širmerová, Jiřina Čechmánková,
Otakar Entler, Helena Kolářová,
Jaroslava Mikšaníková, Alžběta
Mrázková, Karel Mruzek, Ludmila
Ptaszková, Oskar Holub, Františ-
ka Oczadlá, Evžen Sebera. 

Stoleté narozeniny oslavila
1. ledna 2007 naše zřejmě nej-
starší občanka paní Hermína
Janíková.

Blahopřejeme jubilantům

Ceny našeho obvodu
budou uděleny na plese

Soutěž 100 českých NEJ:
o Ostravě s chybami

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na prodej jednotek včetně spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu a pozemku v souladu se zákonem

č. 72/1994 Sb.
prohlídky 5. a 7. 2. 2007

Havířská 11, č. p. 2038
Byt č. 7 – velikost 1+1, I. kat. 8.30–8.45 hod., 14.10–14.25 hod.
plocha 51,93 m2 – výchozí cena 232 137 Kč
Havířská 13, č. p. 1987
Byt č. 7 – velikost 1+1, I. kat. 8.50–9.10 hod., 14.30–14.45 hod.
plocha 51,32 m2 – výchozí cena 168 674 Kč
Hornická 52, č. p. 2676
Byt č. 1 – velikost 1+2, I. kat. 9.20–9.35 hod., 14.50–15.10 hod.
plocha 45,92 m2 – výchozí cena 214 281 Kč
Zelená 26, 28, č. p. 3062
Nebyt č. 905 9.45–10.00 hod., 15.20–15.35 hod.
plocha 108,30 m2 – výchozí cena 767 629 Kč
Na Fifejdách 3, č. p. 1460
Byt č. 2 – velikost 1+1, I. kat. 10.10–10.25 hod., 15.45–16.25 hod. 
plocha 34,28 m2 – výchozí cena 111 416 Kč

Výběrové řízení proběhne dne 9. 2. 2007 v zasedací místnosti, 4. patro,
č. d. 406, budova Nové radnice Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

Havířská 11 č. p. 2038, byt č. 7 – 9.00 hod.
Havířská 13 č. p. 1987, byt č. 7 – 9.30 hod.
Hornická 52 č. p. 2676, byt č. 1 – 10.00 hod.
Na Fifejdách 3 č. p. 1460, byt č. 2 – 10.30 hod.
Zelená 26, 28 č. p. 3062, nebyt č. 905 – 11.00 hod.
V případě, že chcete nemovitosti kupovat jako právnická osoba, je nutno před-
ložit výpis z obchodního rejstříku a pověření k zastupování firmy.
Na zplnomocnění je nutno ověřit podpisy. K jednání si doneste občanský průkaz.
Informace: tel.: 599 442 441, e-mail: cervenkova@moap.mmo.cz
www.moap.cz /správa a prodej majetku/ prodej domů a bytů (výběrová řízení)

O našem obvodu je slyšet, naši zastupitelé jsou vidět. – Nejméně jedenkrát
měsíčně při příležitosti jednání zastupitelstva se koná tisková konference.
Redaktoři regionálních i celostátních médií tak mohou z první ruky informovat
i o změnách, kterými náš obvod prochází. Na snímku redaktorka České tele-
vize Marta Pilařová při interview se starostou Miroslavem Svozilem. (ir)

■ V pracovní skupině pro rozvoj
Karoliny zastupující náš městský ob-
vod starosta ing. Miroslav Svozil
a místostarosta ing. Jiří Havlíček.

■ Titul Dům roku mohou získat novo-
stavby nebo zrekonstruované budovy
na správním území města Ostravy,
které byly dokončeny v letech 2005
a 2006. S titulem je spojena finanční
odměna 300 tisíc korun a udělení
bronzové plakety, druhý vyhodnoce-
ný objekt obdrží 150 tisíc korun.

Přihlášky přijímá sekretariát Útvaru
hlavního architekta Magistrátu města
Ostravy, kancelář č. 423 ve 4. poscho-
dí Radnice města Ostravy, a to nej-
později do 12 hodin 28. února 2007.
Přihlášku lze také poslat poštou.

■ Sdružení obrany spotřebitelů
(SOS) je nezisková, nevládní a nepo-
litická organizace, která umožňuje
bezplatně konzultovat vaše spotřebi-
telské problémy nejen na interneto-
vém serveru www.spotrebitele.info,
ale i po telefonu 900 08 08 08
(8 Kč/min.).

Svůj spotřebitelský problém může-
te bezplatně konzultovat v regionální
poradně SIC SOS v Bohumíně na
Okružní ulici 1068, každé pondělí od
9.00–12.00 hodin a každý čtvrtek od
15.00–17.00 hodin. 

Tel/fax: 596 018 012, e-mail: ostra-
va@spotrebitele.info.

Reichelová Marcela
koordinátorka SOS ČR

Na umělou ledovou plochu, kte-
rá od 1. prosince loňského roku do
letošního 1. ledna pokrývala Jirás-
kovo náměstí, zavítalo osmnáct
a půl tisíce bruslících návštěvníků.

Rok předtím jich na Kuřím rynku
bruslilo něco přes osm tisíc. Vysoká
návštěvnost byla nejen kvůli mírné zi-
mě, ale i faktu, že dvě zbývající ledo-
vé plochy v Ostravě jsou v těch něko-
lika málo hodinách, kdy jsou otevřeny
pro veřejnost, neúnosně přeplněny.

Bruslení na kluzišti, jehož provoz
byl zabezpečen díky dotacím firmy
Vodafone (z 80 %) a našeho měst-

ského obvodu, bylo bezplatné.
19 000 korun se vybralo díky půjčov-
nému za brusle. Peníze dostanou
kluby Bunkr, Oáza a Nezbeda, které
se věnují handicapovaným.

Zájem o bruslení na tomto dočas-
ném minikluzišti znovu upozornil na
skutečnost, že po zrušení Kotasova
zimního stadionu nemají desetitisíce
občanů ostravského centra jinou mož-
nost, než dojíždět do Poruby či
Zábřehu. Přitom původní zimní stadi-
on byl druhý nejstarší v republice a po
celá desetiletí byl maximálně využíván
jak sportovci tak i veřejností. (jk)

Kluziště Vodafone vábilo



Jana Štědroňová (ODS)
Obec, kde

žijeme, by
měla být na-
ším domo-
vem, domov
je tam, kde
cítíme jistotu
a bezpečí.
Pocit bezpe-
čí doma, na
ulici, pořá-

dek a ochrana majetku, v hodnocení
preferencí, je u mě na prvním místě.
Sebelepší snaha o rozvoj města ne-
přinese výsledek, pokud se nám ne-
podaří vypořádat se s vandaly,
s ohrožením, nepořádkem, pouličními
krádežemi a bohužel přepadeními. Je
to běh na dlouhé trase. 

Sociální oblast není jen o podpo-
rách a dávkách. Je to starost o děti, o-
chrana ohrožených dětí, preventivní
programy pro děti a mládež. Sociální
oblast je i o kvalitě života a prožití vol-
ného času lidí ve stáří, osamělých, lidí
tělesně, smyslově, mentálně postiže-
ných, o bezbarierovém přístupu k ži-
votním příležitostem. O co více bude-
me podporovat tyto aktivity, o to méně
budeme vydávat práce a prostředků
na podprahové sociální skupiny.

Jana Štědroňová (nar. 1945, vdo-
va, 1 dítě) je absolventkou střední
zdravotnické školy v Ostravě. Pra-
covala jako sestra, vrchní sestra
a staniční sestra.
V současné době působí ve firmě
Medical, zdrav. technika. 
Do roku 1989 bezpartijní, členka
ODS od založení strany. V minu-
lém volebním období členka komi-
se pro školství výchovu a sociální
věci, APOS – aktiv pro obřady
a slavnosti.

Michal Bayer (ČSSD)
Náš obvod

dnes stojí
před další
v ý r a z n o u
proměnou,
jakých pro-
dělal v minu-
losti již něko-
lik. Rozjíždí
se realizace
velkorysých

investičních plánů, z nichž Karolina je
tou nejviditelnější a nečastěji zmiňova-
nou. Na ni se nabalují další, které se
projeví tím, že budou postupně zasta-
vovány proluky nejenom v centru
města. Budeme proto podporovat ten-
to rozvoj, ovšem za sociální demokra-
ty musím říct, že tato podpora je pod-
míněna. Nedovedu si představit, že
bychom souhlasili s takovou výstav-
bou tam, kde by se to negativně pro-
jevilo na životě občanů. To je nedávný
příklad investora, který měl záměr

v Přívoze na místě sportovního hřiště
vystavět nevzhledný hypermarket.

V následujících čtyřech letech se
chci zaměřit na naplnění programu,
se kterým jsme my jako sociální de-
mokraté na podzim loňského roku
vstupovali do voleb. Každá radnice se
musí starat o harmonický rozvoj obce.
K tomu je zapotřebí, aby podporovala
sportovní a volnočasové vyžití obyva-
tel. Budu se tedy soustředit zejména
na tuto oblast, protože ji chápu i jako
důležitou preventivní součást boje
proti kriminalitě a patologickým je-
vům. V rámci možností, které nám dá-
vá zákon, se pak musíme vypořádat
i s hernami v centru města. Ty sice
přispívají do obecního rozpočtu ne-
malou částkou, ale cena, kterou za to
platíme my jako občané je nesrovna-
telná. Rámus a kriminalita, kterou ma-
jí v této chvíli a této podobě na svědo-
mí, jsou jizvou na tváři města.

Michal Bayer (nar. 1977, ženatý,
bezdětný) je v současné době stu-
dentem posledního ročníku odbor-
né historie na Ostravské univerzi-
tě. Od roku 2003 pracuje ve funk-
ci obchodního manažera v ostrav-
ské reklamní agentuře.
Členem ČSSD je od roku 2001.
V radě městského obvodu zasedl
na podzim 2006. Je předsedou
komise pro sport a volnočasové
aktivity.
Kontakt: michalbayer@seznam.cz
icq: 279-235-133

Michal Hinčica (ODS)
V oblasti

bezpečnosti
bych se rád
zaměřil ve
spo lup rác i
s bezpeč-
nostní komi-
sí na zlepše-
ní práce
městské po-
licie a zvýše-

ní ochrany zdraví a majetku občanů.
Mou osobní prioritou je dostat hlídky
městské policie do terénu, především
zvýšit pohyb v kritických nočních ho-
dinách na území sídlištní zástavby.
Budu prosazovat zavedení kamero-
vého systému na parkovištích a dal-
ších kritických místech.

V oblasti regenerace panelových
sídlišť se budu zaměřovat především
na efektivní vynakládání obecních
prostředků. Je velmi důležité znát ná-
zory lidí, kteří na těchto sídlištích byd-
lí, proto budu prosazovat co možná
nejširší podíl veřejnosti na rozhodo-
vání v těchto záležitostech.

Rozvoj sportovních ploch je pro mě
důležitý především z důvodu využití vol-
ného času dětí a mládeže. Jsem rád,
že se mi osobně podařilo prosadit vý-
stavbu fotbalového hřiště na ul. Slád-

kova v rámci obnovy sídliště Varenská
a splnit první z mých volebních slibů. 

Budu velmi rád, když mi napíšete
vaše připomínky, názory nebo námě-
ty na e-mail: hincica@moap.mmo.cz
nebo poštou na adresu úřadu. Budu
se snažit vám odpovědět v co nej-
kratší době a vyřešit vaše podněty.

Michal Hinčica (nar. 1985, svo-
bodný, bezdětný) vystudoval
Střední lesnickou školu v Hrani-
cích. V současné době je studen-
tem 3. ročníku Vysoké školy pod-
nikání a.s. v Ostravě.
V letech 2005–2006 byl ředitelem
společnosti IZOTERM group s.r.o.
Od roku 2006 je generálním
ředitelem akciové společnosti
SILESIA INVEST a.s.
Členem ODS je od roku 2004.

Ing. Tomáš Stodulka (ODS)
Jako spo-

lutvůrce vo-
lebního pro-
gramu ODS
v našem ob-
vodu s ná-
zvem Mladá
a moderní
m e t r o p o l e
mám velký
zájem na do-

tvoření centra Ostravy nejen z hlediska
urbanistického, ale i společenského.
Postupným zaplňováním proluk v zá-
stavbě s vyšším počtem občanů, pohy-
bujících se v centru, se objeví nové po-
žadavky na služby. Na tuto příležitost
ostravští podnikatelé čekají a budou ji
dostávat, pokud budu mít možnost tyto
záležitosti ovlivňovat. Vznik korza, le-
movaného místy k zastavení, nákupům
či odpočinku vyvolá snad znovu onen
genius loci (atmosféru místa), který
známe zatím jen z vyprávění pamětní-
ků. Usilovat budu také o revitalizaci
Komenského sadů. Stromořadí vedle
radnice je zanedbané a ponuré, stromy
se tak nevhodně rozvětvily, že už teď
jsou nebezpečné a hrozí pády těžkých
větví. V neposlední řadě nesmíme uhý-
bat před problémy Přívozu. Dálnice bu-
de zprovozněna co nevidět a měli by-
chom být připraveni řešit situaci těch
spoluobčanů, kteří se nebudou ochotni
přizpůsobit nové realitě.

Ing. Tomáš Stodulka (nar. 1953, roz-
vedený, 2 děti) vystudoval ložisko-
vou geologii na Vysoké škole báňské
v Ostravě. Od roku 1977 pracoval ja-
ko geomechanik na Důlním průzku-
mu a bezpečnosti v Paskově, v roce
1988 přešel na Důl Heřmanice. Na
obou pracovištích byl aktivním čle-
nem Báňské záchranné služby. V ro-
ce 1994 přešel do oblasti obchodu
a marketingu soukromé společnosti,
od roku 1996 živnostník.

Ing. Jan Stoklasa (ČSSD)
Z l e p š i t

bezpečnost
v celém ob-
vodu a záro-
veň zvýšit a-
t r a k t i v i t u
centra měs-
ta takovým
způsobem,
aby zde lidé
rádi a pří-

jemně strávili svůj čas.
Město Ostrava má dostatek měst-

ských policistů. Zastupitelé našeho
obvodu musí spolupracovat s měst-
skou policií zejména při prevenci kri-
minality. Nabízím prohloubení spolu-
práce městské policie, zpočátku
v krizových lokalitách, aktivitou
„Každý občan zná svého strážníka“.
Jsem přesvědčen, že tato spoluprá-
ce povede ke snižování záškoláctví,
kriminality, k prevenci domácího ná-
silí. Tuto formu spolupráce doporu-
čuji rozšířit i s Policií ČR v boji proti
nelegálnímu šíření a užívání drog
v exponovaných místech centra
města a v některých předměstských
částech našeho obvodu.

Chtěl bych zaměřit svou aktivitu
do oblasti bydlení a bytové proble-
matiky.

Největší podíl na majetku obvodu
mají domy s obecními byty. Obča-
nům, kteří bydlí v obecních bytech,
chci zlepšit jejich podmínky bydlení,
a to jak v bytech tak také v okolí do-
mů. Občanům, kteří mají zájem pri-
vatizovat byty v obecních domech,
musíme vyjít vstříc a vytvořit jim co
nejpřijatelnější podmínky. V zájmu
veřejné kontroly při přidělování
obecních bytů zajistit činnost bytové
komise. V centru města dochází
k úbytku bytových prostor, což má
za následek jeho postupné vylidňo-
vání. Důsledkem je snížení sociální
kontroly a přitažlivosti. Proto budu
podporovat zástavbu proluk bytový-
mi domy s vysokým standardem ob-
čanské vybavenosti, a také výstav-
bu parkovacích objektů pro návštěv-
níky centra, pro jeho obyvatele udr-
žovat rezidentní parkovací místa,
s přísnou kontrolou proti jejich zneu-
žívání.

Ing. Jan Stoklasa (nar. 1972, žena-
tý, 1 dítě) je absolvent Vysoké ško-
ly báňské TU – fakulty ekonomické.
V roce 1995 nastoupil do sou-
kromé společnosti, kde vykoná-
val funkci manažera zahraniční-
ho obchodu. 
Od roku 2000 výkonný ředitel
a prokurista soukromé obchodní
společnosti. Od roku 2004 je
předsedou představenstva byto-
vého družstva. Od roku 2006 je
zastupitelem města Ostravy.
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Co přináší nový zákon?

V lednovém Centru jsme přinesli
základní informaci o novém zákonu
o sociální péči, který mění systém
poskytování sociálních služeb.

Jak se projeví účinnost zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v práci MOb MOaP, se Cent-
rum zeptalo vedoucí odboru so-
ciálních služeb, školství a využití
volného času ing. Jany Mudrové.

Nový zákon vymezuje tři základní
oblasti služeb. Tou první je sociální po-
radenství jako nedílná součást všech
služeb, druhou je sociální péče, jejíž cí-
lem je zabezpečení základních život-
ních potřeb lidí, které nemohou být za-
jištěny bez péče jiného člověka (osob-
ní asistence, pečovatelská služba, tís-
ňová péče, odlehčovací služby, prů-
vodcovské a předčitatelské služby,
podpora samostatného bydlení, centra
denních služeb, denní a týdenní staci-
onáře, domovy pro osoby se zdravot-
ním postižením a domovy pro seniory).
Do třetí oblasti patří služby v oblasti so-
ciální prevence, které slouží k před-
cházení a zabraňování sociálnímu vy-
loučení lidí ohrožených sociálně nega-
tivními jevy (raná péče, telefonická kri-
zová pomoc, azylové domy, domy na
půl cesty, kontaktní centra, krizová po-
moc, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, noclehárny, terapeutické ko-
munity a sociální rehabilitace).

Které z těchto služeb bude po-
skytovat MOb MOaP?

Budeme pokračovat v poskytování
pečovatelské služby, činnost rozšiřu-
jeme o poskytování osobní asistence.
Po dokončení rekonstrukce Domu
s pečovatelskou službou na ulici
Gajdošově, která v současné době
probíhá, obnovíme poskytování od-
lehčovacích služeb pro rodiny.

Z čeho budou moci občané tyto
služby uhradit?

Základním nástrojem pro fungová-
ní nového modelu sociálních služeb
je poskytování již zmiňovaného přís-
pěvku na péči. Tato nově zavedená
státní sociální dávka zásadně posilu-
je finanční soběstačnost uživatele so-
ciálních služeb. Příspěvek na péči
navazuje na stávající dávky.

Jak si může občan MOb MOaP
o pečovatelskou (asistenční, od-
lehčovací) službu požádat a kde?

Žádosti je možno podat buď v sídle
úřadu městského obvodu nebo v síd-
le pečovatelské služby. Formulář žá-
dosti je i na našich webových strán-
kách (www.moap.cz).

Pokud již občan klientem pečo-
vatelské služby je, co se pro něj
novým zákonem změní? Jaký tedy
bude vztah občana a poskytovate-
le služeb?

Do 31. 12. se služba poskytovala
na základě rozhodnutí, které se vydá-
valo ve správním řízení. Od 1. 1.
2007 se postupně dojednává s naši-
mi klienty podpis smlouvy, na zákla-
dě které budou sociální služby nadá-
le poskytovány. Součástí nové
smlouvy je také ceník služeb.

Jak to je se sociálním poraden-
stvím? Mohou se na vás občané
obrátit o radu?

Základním principem sociálního po-
radenství je, aby občané netrpěli ne-
znalostí svých práv a povinností, ne-
znalostí dostupných služeb nebo ne-
schopností vyjádřit své potřeby či hájit
své oprávněné zájmy. Zákon člení po-
skytování sociálního poradenství do
dvou oblastí – základní a odborné.
Základní poradenství je povinen po-
skytnout každý poskytovatel sociálních
služeb. Odborné sociální poradenství
poskytují specializované poradny.

Oddělení péče o občany (p. Fia-
lová, tel.: 599 442 180), oddělení dá-
vek sociální péče (p. Holásková, tel.:
599 442 179) nebo přímo na odděle-
ní pečovatelské služby (p. Klárová,
tel.: 596 125 990). První dvě odděle-
ní sídlí v budově městského úřadu
na Prokešově nám. 8, sídlo pečova-
telské služby je na ul. Nádražní 110.

Co všechno chtějí dokázat naši radní?
Rada Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je devítičlenná.

V lednovém Centru se představili čtyři členové rady: starosta a tři místo-
starostové. Dnes dáváme slovo zbývajícím pěti radním. Zeptali jsme se
jich, co je pro ně prioritou v jejich činnosti na naší radnici a čeho by chtě-
li za volební období dosáhnout.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 29
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu:

ulice byt č. vel. plocha min. požadovaná prohlídky dne
výše nabídky 13. 2.   15. 2.

Jílová 18 3 1+2 66,37 m2 25 884 Kč 9.00    13.00
Dostojevského 5 1 1+2 106,17 m2 41 406 Kč 9.30    13.30

Základní informace:

- zájemce (žadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budově úřa-
du na Sokolské tř. 28, třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo prostřednictvím inter-
netu (www.moap.cz), případně při prohlídkách bytů:

• přihlášku s podmínkami

• formulář pro výběrové řízení

• smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

- obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář a doklad
o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel odevzdá
do 21. 2. 2007 o 15.00 hod. do podatelny městského obvodu (Nová radnice, první
poschodí vpravo, dveře č. 142),

- podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z předchozích výběrových ří-
zení (jsou uvedeny na rubu přihlášky). 

Více informací obdržíte: J. Adamovský, kanc. č. 317, tel. 599 444 204
P. Kristoforská, kanc. č. 313, tel. 599 444 203
www.moap.cz
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Zapomenuté svědectví doby
Až do konce minulého roku byl na

jednom z domů v Přívoze na Zákrej-
sově ulici překvapivý informační ná-
pis: Reinhard-Heydrich-Park. Byl čer-
nou barvou namalován přímo na zeď
a sděloval, že za rohem domu je par-
čík. Jméno po někdejším říšském
protektorovi získal park v roce 1942,
takže nápis vydržel na svém místě 64
let. Už nelze zjistit, zda k pojmenová-
ní parku došlo před známým atentá-
tem, nebo po něm. Ať tak či onak, ji-
sté je, že celou tuto dobu nebyl zmí-
něný dům opraven. Původní nápis byl

sice hned po válce zatřen barvou, ale
časem se znovu stal čitelným.

Téměř celý bývalý park byl po vál-
ce zastavěn obytnými budovami, zů-
stala jen menší část s několika stro-
my. Právě na tomto kousku je zají-
mavá ptačí voliéra ve tvaru hradu. Na
svém místě stojí již padesát osm let
a organizace chovatelů zpěvných ka-
nárů tam má své pestré opeřence.

Nešťastný Německý dům
Spojenecké bombardování na kon-

ci druhé světové války zasáhlo i bu-
dovu Německého domu, který se na-

cházel v jižní části náměstí Dr. E. Be-
neše. Objekt byl relativně snadno o-
pravitelný, ale Německý dům byl pro
české obyvatele Ostravy symbolem
agresivního germánství a nacistické
zvůle. Následná demolice sice od-
stranila stavbu, ale zbyl po ní trávník
– se sochou připomínající důlní ne-
štěstí – a tato plocha je pro funkci
městského centra zcela nevyhovující.

Rada města Ostravy zadala před-
nímu ostravskému architektu Josefu
Havlíčkovi vypracování studie, která
se má stát podkladem pro nabídku
prodeje pozemků za účelem nové
moderní zástavby.

Veřejná prezentace této studie
spolu s diskusí se uskutečnila
25. ledna v divadle Aréna. O jejím
průběhu vás budeme nejen informo-
vat, ale seznámíme vás i s možnost-
mi, kde se lze o celém projektu do-
zvědět více a vyjádřit svůj názor.
Veřejné mínění spolu s odborným
hlediskem bude totiž rozhodující, co
nakonec na náměstí dr. E. Beneše
bude stát.

Administrativní areál 
mezi Cihelní a Hornopolní
9. února začíná slavnostním výko-

pem stavba administrativního parku
The Orchant mezi ulicemi Hornopolní
a Cihelní. Ještě letos tam bude stát
hotel a jedna administrativní budova.

Čtyřhvězdičkový hotel bude mít
185 pokojů a konferenční centrum
s kapacitou 250 osob. Administrativní
budova bude nabízet 11 000 m2 kan-
celářských ploch. V dalších letech
přibudou ještě dvě administrativní bu-
dovy a 704 parkovacím míst, z toho
213 v parkovacím bloku. Park The
Orchand staví irská developerská
společnost Red Group, projekt je dí-
lem ostravské architektonické kance-
láře OSA projekt.

Takto vypadal informující nápis, že
nedaleko je park.

Konečně mizí poslední stopy války
V prosinci loňského roku zmizel z domovní zdi německý nápis, který po

šest desítek let připomínal nechvalně památnou dobu okupace. Stopy vá-
lečného ničení, ale i nekoncepční zásahy do struktury Moravské Ostravy
a Přívozu v období totality jsou patrné dodnes. V našem zpravodaji
Centrum budeme na tomto místě přinášet informace o tom, jak se situa-
ce přece jen začíná obracet k lepšímu.

Pro získání dalších zdrojů do roz-
počtu je důležitá kvalitní příprava pro-
jektů financovaných z fondů EU.
Rada obvodu hledá i další finanční
zdroje: například z rozpočtu města
Ostravy by měly být dofinancovány
některé investiční akce, především
bazén v areálu Čapkovy sokolovny.
„Předpokládáme i přebytek finanční-
ho vypořádání loňského roku,“ upřes-
ňuje starosta Svozil.

Zdrojová část rozpočtu obsahuje
tyto nejvýznamnější položky: (částky
jsou uváděny v milionech a zaokrou-
hleny, v závorce je procentuální podíl
na rozpočtových příjmech)
Daňové příjmy

54,7 mil. Kč (14,2 %)
(z místních a správních poplatků, po-
díl na dani z nemovitostí)
Nedaňové příjmy

32,6 mil. Kč (8,4 %)
(z pronájmu majetku, z poskytova-
ných služeb pečovatelskou službou,
za ubytovací služby v ubytovně na ul.
Božkově, za prodej parkovacích ka-
ret, příjmy z pokut a sankčních po-
platků ukládaných městským obvo-
dem, odvody z odpisů nemovitého
majetku příspěvkových organizací
zřízených městským obvodem)
Kapitálové příjmy

110,3 mil. Kč (28,6 %)
(z prodeje domů, bytů a nebytových
prostor a 50% podíl z prodeje pozem-
ků svěřených městskému obvodu)

Přijaté dotace
152,3 mil. Kč (39,4 %)

(ze státního rozpočtu a rozpočtu
města Ostravy na školství, na výkon
státní správy, na plavecký výcvik žá-
ků základních škol, na provoz bazénu
Základní školy Ostrava, Gen. Píky
13A a na rekonstrukci komunikací
v centru. Dále se jedná o příjmy
z převodu prostředků z hospodářské
činnosti obvodu. Není zapracována
dotace ze státního rozpočtu na so-
ciální dávky ve výši cca 151 mil. Kč,
která bude s ohledem na změny v so-
ciálních zákonech předmětem úpravy
rozpočtu)
Financování 36,5 mil. Kč (9,4 %)
(představuje použití výsledku hospo-
daření městského obvodu z minulých
let. V celkové částce jsou zahrnuty
i splátky návratné finanční výpomoci
na rekonstrukci pavilonu „A“ Základní
školy Ostrava, Gen. Píky 13A a splát-
ka půjčky ze státního rozpočtu na od-
stranění povodňových škod)

Výdajová část rozpočtu obsahuje
běžné výdaje ve výši 274 516 000 Kč
a kapitálové výdaje 111 866 000 Kč.
Běžné výdaje jsou určeny na:
Školství 46,2 mil Kč (12,0 %)
(výdaje na zajištění provozu základ-
ních a mateřských škol, které byly zří-
zeny městským obvodem včetně vý-
dajů na jejich opravy a údržbu)
Sociální věci 13,1 mil. Kč (3,3 %)
(výdaje na činnost a zajištění provozu

pečovatelské služby a klubu důchod-
ců)
Kultura 8,2 mil. Kč (2,2 %)
(výdaje na činnosti zajišťované oddě-
lením kultury a dokrytí nákladů na
provoz příspěvkové organizace obvo-
du – Centra kultury a vzdělávání Mo-
ravská Ostrava)
Účelové dotace (granty)

3,0 mil. Kč (0,8 %)
(výdaje na granty do oblasti kultury,
sportu a sociální práce)
Místní hospodářství

81,1 mil. Kč (21,0 %)
(výdaje na opravy a údržbu místních
komunikací a chodníků, na údržbu
veřejné zeleně, čištění veřejných
prostranství, provoz veřejných WC,
na provoz a údržbu fontán, správu
a provoz parkovišť. Tyto činnosti
zajišťuje obvod zejména prostřed-
nictvím vlastní příspěvkové organi-
zace Technické služby Moravská
Ostrava a Přívoz, případně jinými
dodavateli)
Bytové hospodářství

10,3 mil. Kč (2,7% )
(výdaje spojené s prodejem domovní-
ho a bytového fondu včetně prostřed-
ků na úhradu daně z převodu nemo-
vitostí, výdaje na půjčky na moderni-
zaci a rekonstrukci domovního fondu
vlastníkům nemovitostí a výdaje spo-
jené se zajištěním provozu ubytovny
na Božkově ulici)
Vnitřní správa

85,3 mil. Kč (22,1 %)
(výdaje na zajištění chodu úřadu
včetně prostředků na platy a zákonné
zdravotní a sociální pojištění zaměst-
nanců)

Ostatní 9,8 mil. Kč (2,5 %)
(zejména výdaje na činnost zastupi-
telstva, civilní obranu, výdaje na vy-
dávání zpravodaje Centrum a na me-
diální prezentaci obvodu)
Finanční rezerva

17,5 mil Kč (4,5 %)
(na výdaje na výplatu slev z kupní
ceny dříve prodaných domů a bytů
a případné další finanční potřeby
městského obvodu)

Kapitálové výdaje 111 866 000 Kč
budou použity na financování násle-
dujících akcí: 0
Rekonstrukce domu s pečovatel-
skou službou, Gajdošova ulice
39 a, b 49, 8 mil. Kč

Jedná se o rekonstrukci dvou bu-
dov, a to jak vnitřních prostor tak i fa-
sády, výměnu oken, terénní úpravy
přilehlé zahrady, zřízení zimní zahra-
dy atd. Objekt s pečovatelskou služ-
bou vyžaduje speciální vybavení pro
tělesně postižené.

Dům s pečovatelskou službou na
Gajdošově ulici vzhledem ke svému
stáří už delší dobu volal po moderni-
zaci, kterou si senioři zde bydlící jistě
zaslouží.
Rekonstrukce ulic, dětských hřišť
a regenerace sídliště Varenská

40,2 mil. Kč
Jedná se o rekonstrukce ulic Puch-

majerové, Solné a Vítězné, vybudo-
vání nového parkoviště podél ulice
Jirská v Přívoze, dvou dětských hřišť
mezi ulicemi Mánesova a Maroldova
a dokončení prací na regeneraci síd-
liště Varenská (rekonstrukce vozo-
vek, chodníků, veřejného osvětlení,
sadové úpravy apod.)

Rekonstrukce ulic Puchmajerova
a Solná dotvoří záměr postupné re-
konstrukce povrchů celého centra
města včetně Masarykova náměstí,
kde v současné době probíhají práce.

Rekonstrukci ulice Vítězné bude
předcházet výměna kanalizace pod
komunikací.
Rekonstrukce školských a kultur-
ních zařízení 11,5 mil. Kč

Jedná se o zateplení fasády na no-
vém minikině v Kostelní ulici, instala-
ci nové termoregulace na základních
školách Gajdošova a Matiční a o re-
konstrukci střech na základních ško-
lách Varenská, 30. dubna a Nádražní
aj. 

Střecha na základní škole na ulici
30. dubna je v havarijním stavu. Ško-
le se zároveň splní její dlouhodobý
požadavek – bude zřízena družina
v nevyužitých obrovských půdních
prostorách.

K vybudování nového parkoviště
na ulici Jirské dojde z podnětu obča-
nů. Nahradí stávající parkovací plo-
chy u Macharovy ulice, které budou
zastavěny.

■

Hospodaření s domovním a byto-
vým fondem městského obvodu je od
roku 2001 realizováno odděleně od
rozpočtu městského obvodu. V letoš-
ním roce se předpokládají výnosy
105,2 mil. Kč při nákladech 59,9 mil.
Kč. Část výnosů, zejména z proná-
jmu nebytových prostor, je převádě-
na v průběhu roku do rozpočtu a je
použita k financování správy, údržby
a oprav nemovitého majetku, jenž byl
svěřen městskému obvodu. (da)

Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem 386 miliónů Kč
Plánované zdroje příjmů letošního rozpočtu pro městský obvod Morav-

ská Ostrava a Přívoz mají dosáhnout 386 382 000 Kč. Stejný finanční ob-
jem je plánován i na výdaje. „To je rozhodující pozitivní fakt,“ hodnotí roz-
počet starosta Miroslav Svozil.

Počítačový model zástavby náměstí Dr. E. Beneše. Dům označený šipkou 1 je
Obchodní dům Ostravica, šipka 2 ukazuje na komplex budov hotelu Palace.

Rekonstruovaná budova na ul. Mlýn-
ská 5 má prosklenou střechu.

Architektonicky je tato stavba řešena
ve tvaru písmene „V“, které je vyme-
zeno ulicemi Mlýnská a S. K. Neu-
manna.

V komplexu administrativních bu-
dov a v hotelu najde práci 2,5 tisíce li-
dí. Je jasné, že se zvýší poptávka po
bydlení v této lokalitě (sídliště Fifejdy)
a ceny nemovitostí.

Budoucí areál má výhodné dopravní
napojení na dálnici D47, jejíž ostravská
část bude zprovozněna na podzim le-
tošního roku. Cihelní ulice – do bu-

doucna prodloužená Místecká – je to-
tiž trasou přivaděče na dálnici D 47.

Vysokoškoláci 
do centra města

Mimořádně úspěšnou investicí,
která oživuje centrum Moravské Os-
travy, je rekonstrukce budovy na
Mlýnské ulici č. 5.

Jedná se o přestavbu silně vybyd-
lené historické administrativní budovy
z konce 19. století na společenské
a výukové prostory pro Pedagogic-
kou fakultu Ostravské univerzity.
Investiční záměr na stavbu byl pře-

dán ministerstvu školství v roce 2002,
smlouva se stavební firmou byla
uzavřena v září 2005. Kolaudace pro-
běhla v prosinci loňského roku.

Celkové náklady na rekonstrukci
překročily 92 milionů Kč.

V této částce je zahrnuta rovněž fi-
nanční spoluúčast Ostravské univer-
zity jako investora a vlastníka rekon-
struované nemovitosti.

Byty především
Základní podmínkou jak oživit cent-

rum města je stavět nové byty a re-
konstruovat nevyhovující. (na, va)

❶
❷


