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Pane starosto, v kampani před
komunálními volbami jste často
zmiňoval tzv. 3 M, tedy hovořil
o programu ODS, nazvaném Ostra-
va – mladá moderní metropole. Ne
všichni občané sledovali volební
kampaň detailně, a proto možná
nevědí, jaké plány, vize, by se mě-
ly při jeho uskutečnění naplnit…

„Občanská demokratická strana
chce z Ostravy udělat skutečně mla-
dou, moderní metropoli. To je náš cíl.
Myslím si, že její občané naprosto při-
rozeně také chtějí, aby se jejich město
podobalo obdobným významným ev-
ropským metropolím. To platí i pro je-
ho centrum. Kdybychom už byli hodně
skromní, chceme, aby se Ostrava do-
stala alespoň na úroveň jiných kraj-
ských měst v České republice.“ 

Řekla bych, že pevné základy
k uskutečnění tohoto cíle byly již
položeny. Ostrava se od sametové
revoluce změnila a mnozí říkají, že
je k nepoznání. To platí i pro náš
městský obvod, kde jsou stovky
obnovených domů, obdivuhodné
dětské sportovní areály u škol,
parky. Proběhla rekonstrukce
nám. Eduarda Beneše, dále obno-
va nám. Sv. Čecha v Přívoze a čás-
ti Stodolní ulice za finanční podpo-
ry EU. Teď půjde o to, jak se co
nejrychleji posunout ještě dál k vy-
týčenému cíli.

„Spousta věcí nás tady ještě čeká,
protože v minulosti nebyla dotažena
do konce. V centru Ostravy máme 16
let po pádu komunistického režimu
proluky z druhé světové války nebo
z éry komunismu, kdy byly barbarsky

ničeny a vybourávány krásné domy.
Některé věci se podařilo udělat.
Připomenu ještě například rekon-
strukci městské knihovny s divadlem
Aréna, úpravu části Černé louky ne-
bo rekonstrukci staré radnici s mu-
zeem na Masarykově náměstí. Jde
o akce, které byly do investičního
programu města zařazeny ještě za
vlády ODS na magistrátu před více
než čtyřmi lety.

Máme štěstí v tom, že začal velký
hlad po kvalitních administrativních
budovách, kterých je v Ostravě nedo-
statek, takže soukromí investoři při-
pravují výstavbu obchodně administ-
rativních center na několika místech:
na území Černé louky, kde nahradí
chátrající pavilony, na místě dnešního
parkoviště na Muzejní ulici – Nové
Lauby, nebo v proluce na Benešově
náměstí jako pokračování bloku s ob-
chodním domem Ostravica, kde byl
v roce 1945 vybombardován bývalý
Německý dům.

Na Masarykově náměstí zahrnuje
plocha určená k zástavbě tři lokality:
tu, kde byl vybourán blok domů v 60.
letech, bývalé květinářství a proluku
na Purkyňově ulici. Investorem do-
stavby by měla být firma Multiveste
a mělo by se jednat o administrativní
a obchodní prostory, na Purkyňově
ulici o parkovací dům.“

Nedávno byla zahájena stavba
administrativního komplexu v ob-
lasti Fifejd…

„Ano, na pozemcích, kde byla v mi-
nulosti centrální tržnice, podél ulice
Hornopolní. Jde o stavbu The
Orchard Ostrava, která zásadně

změní charakter této lokality. Staveb-
níkem je firma PORTAL INVEST-
MENTS, s. r. o. V uvedené oblasti by
mělo po několika etapách výstavby
vzniknout moderní obchodní centrum
a hotelový komplex.“ 

Mnohé významné stavby, které
změní tvář Ostravy včetně zástav-
by Karoliny, jsou nyní záležitostí
soukromých investorů. To je zá-
měr města a obvodu? 

„Ano. Vítáme u nás soukromé in-
vestory. Víme, že změní image měs-
ta a také nabídnou nová pracovní
místa. Už jsem mnohokrát zdůraznil,
Ostrava a také městský obvod Mo-
ravská Ostrava a Přívoz mají ome-
zený investiční rozpočet, proto dáme
velký prostor privátním investorům.
Seriózní podnikatelé, developeři a in-
vestoři dostanou i na naší radnici ze-
lenou. Rádi jim nabídneme partner-
ství a pomoc.“

Určitě nechceme v centru Ostra-
vy samé nové administrativní bu-
dovy, patrně je záměrem, aby tu by-
ly i moderní nové obytné budovy. 

Mladá a moderní metropole
– to je náš cíl
Rozhovor s novým starostou městského 
obvodu MOaP

Kluziště na Kuřím rynku 
Už 1. prosince bylo na Jiráskově náměstí slavnostně otevřeno klu-

ziště Vodafone. V tu dobu se naše město mohlo chlubit, že je jediné
v republice, které má takovouto atrakci. V Praze byl provoz na ledové
ploše Vodafonu zahájen až následujícího dne. 

Na Jiráskově náměstí Kluziště slavnostně otevřel starosta městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ing. Miroslav Svozil. Zdůraznil
při tom, že tato atrakce je opět dárkem Vodafone a obvodu všem ob-
čanům Ostravy. Popřál lidem skvělou zábavu na ledové ploše a připo-
jil i přání šťastných, veselých a požehnaných Vánoc. Na ledovou plo-
chu pak vyjeli pražští krasobruslaři. V krátké exhibici se nejdříve před-
stavily nadějná Nikola Brabcová (8 let) a Klára Kadlecová (11 let). Po
Jakubu Šafránkovi (18 let) pak na ledě tančila závodnice Univerzitního
sportovního klubu Praha Zuzana Hegerová, která má na svém kontě
úspěchů titul vicemistryně ČR v juniorské kategorii a také dvojnásobné
bronzové ocenění z Evropského poháru. Příležitost pobavit ostravské
děti i dospělé pak dostal Mikuláš, Anděl i Čert, kteří těm nejhodnějším
nabízeli čerstvé ovoce. 

Zábava je na kluzišti stále. Samozřejmostí je bruslení zdarma, půj-
čovna bruslí (pro zákazníky VODAFONE bezplatná, pro ostatní za
30 Kč), příjemná hudba, horké nápoje a také možnost koupit si malé
občerstvení.

EVA KOTARBOVÁ 
Foto: Zdenka Kusáková

Na Verdunské ulici v Moravské
Ostravě se často objevuje doprav-
ní prostředek – něco mezi kolem
a šlapacím autem. Jezdí na něm
Petr Cindrič.

V létě roku 2001 si splnil tento
technik společnosti ČEZ svůj cyklis-
tický životní sen – přes Německo,
Švýcarsko, Francii a Španělsko se
dostal až na nejzápadnější portugal-
ský mys Cabo da Roca, o kterém se
až do objevení Ameriky Kolumbem

věřilo, že tam končí Země. Na zpá-
teční cestě přišla krize: silná bolest
v zápěstích, problémy s páteří
a s cyklistickou achilovou patou –

sedací částí. Po pravdě řečeno, ne-
měl být Petr Cindrič až tak moc pře-
kvapen – překročil padesátku…

Takže konec s cyklistikou a se

sportem vůbec? – Pro zapáleného
sportovce to bylo nemyslitelné. Obje-
vil pro sebe lehokolo…

Rodokmen tohoto zvláštního veloci-
pédu začíná ve Francii po 1. světové
válce. Jeho rozšíření na silnice usnad-
nil až vynález odpružených vidlic, kte-
rá se začala používat na horských ko-
lech v 80. letech minulého století.
Protože cyklista sedí na lehokole v při-
rozené pozici, nejsou nadměrně zatě-
žovány ty části lidského těla, které na-
opak na běžném kole nejvíce trpí:
krční páteř, ono místo k sezení a zá-
pěstí. Tak to tvrdí Petr Cindrič, který
na lehokole absolvoval už tisíce kilo-
metrů, a to nejen na domácích silni-
cích, ale i v Rakousku a Německu
a zejména na své cestě na nejsever-
nější bod Evropy, norský Nordkapp
(Severní mys). Je to plných 4043 km. 

Denní průměr byl 140 km, hodinový
překročil 15 km. Pro srovnání – při ro-
dinném cyklistickém výletu ujedeme
asi 12 km za hodinu, amatér (dospělý
zdravý jedinec) dosáhne při kratších
výletech průměr 20–22 km v hodině,
trénovaný amatér okolo 30 km. 

Z cesty na sever si přivezl Petr
Cindrič i deník „Za sluncem, které ne-
zapadá“. Je to moc pěkné čtení, navíc
doprovázené vlastními ilustracemi. 

Lehokolem až k Severnímu mysu
Vážení spoluobčané, 
dva měsíce po komunálních vol-
bách máme za sebou první kroky
k uskutečnění programu ODS, kte-
rému jsme dali název 3M – mladé
a moderní metropole. Ve volbách
se k němu přihlásilo více než 44
procent voličů a jeho zásady přijali
za vlastní v koaliční smlouvě i naši
partneři z České strany sociálně
demokratické.

Někteří z vás mohou namítnout,
že jde o stranický program. Ano,
ale což nechceme žít ve městě –
konkrétně Moravské Ostravě
a Přívoze – kvalitně, moderně
a bezpečně? Nepřejeme si více
pracovních příležitostí, lepší parko-
vání, čisté ulice a bohatší možnosti
trávení volného času? To všechno
– a mnohem více – program 3M ob-
sahuje. Může se tedy stát pojítkem
všech aktivních občanů našeho ob-
vodu.

Rada městského obvodu i vede-
ní úřadu intenzivně pracuje na na-
šem rozpočtu a jeho provázání
s rozpočtem statutárního města
Ostravy. V minulých týdnech jsem
jednal se zástupci největších spo-
lečností v našem městě – s OKD,

Mittalem Nová huť a s Českými dra-
hami o tom, jak se jejich nemalý po-
tenciál může kladně projevit v na-
šem obvodě. První výsledky naší
práce jistě nenechají na sebe dlou-
ho čekat. Věřím, že finančně zajis-
tíme dostavbu bazénů v areálu
Čapkovy sokolovny a jejich provoz
zahájíme k 1. červenci 2007. Víte
asi už z novin i rozhlasu, že připra-
vujeme účinnou vyhlášku na ome-
zení činnosti heren na pěší zóně,
což by se mělo projevit tím, že od-
tud zmizí konfliktní živly a s nimi
i hluk a nejrůznější potyčky a zvýší
se bezpečnost občanů. 

Jednu z povolebních změn mů-
žete bezprostředně vidět na zpra-
vodaji Centrum, který právě do-
stáváte do rukou. Věřím, že dobře
poslouží k informování o všem, co
se v Moravské Ostravě a Přívoze
mění. 

Přeji vám, vážení spoluobčané,
v novém roce 2007 hodně zdraví,
duševní pohody, rodinného štěstí
a úspěchů ve vaší práci. 

Ing. Miroslav Svozil, starosta 

Pokračování na str. 2

Slovo má…

Žijí mezi námi
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„V centru pochopitelně nemohou
vyrůstat jen kanceláře. Musíme sem
vrátit bydlení. Už existují první vlaš-
tovky. Chystá se bytová výstavba
v okolí Kostelního náměstí, dokončo-
ván je bytový dům zvaný Podkova
u Komenského sadů. Podobných
prostor, vhodných pro bydlení, je tu
hodně. Během čtyř až osmi let by
centrum města mělo být kompletně
dostavěno. A nemyslím tím jenom
ono historické centrum.“

Pane starosto, pokud vím, máte
specifický vztah k části našeho ob-
vodu, tedy Přívozu. Můžete jej vy-
světlit? Jak program „Mladá moder-
ní metropole“ změní také lokalitu? 

„Ano, jsem původem rodák z Přívo-
zu a nedám na něj dopustit. Zaklá-
dáme speciální komisi pro obnovu
Přívozu. Tato čtvrť má jedinečnou
šanci stát se velkým dopravním
uzlem – povede zde dálnice D47
a prodloužená Místecká. Přívozem
také prochází 2. železniční koridor.
Jsou zde tedy předpoklady pro další
rozvoj logistických center a malých
a středních podniků. Důležitá je
obnova hlavního nádraží, kde naše-
mu obvodu patří přednádražní pro-
stor. Hlavní nádraží se musí stát dů-
stojnou vstupní branou do města.
Zaměříme se i na bydlení, zejména
v historické zóně (nám. Sv. Čecha),
kterou projektoval významný archi-
tekt Camillo Sitte.“ (ko, va)

Mladá a moderní metropole…
Rozhovor s novým starostou městského obvodu MOaP 

Ing. Miroslav Svozil (1957), ženatý, dvě děti
Vystudoval obor systémové inženýrství na Vysoké škole báňské. Podílel

na realizaci integrovaného řídicího a informačního systému koksovny Nové
huti. V období r. 1993–1995 byl zmocněncem města pro projekt centra tís-
ňového volání integrovaného záchranného systému města Ostravy. 

Stál u zrodu ODS v Ostravě, v letech 1991–1992 byl prvním místo-
předsedou jejího oblastního sdružení. Později střídavě vykonával funkci
předsedy či místopředsedy OS ODS, nebo působil jako předseda místní-
ho sdružení ODS v Moravské Ostravě (4 roky).

M. Svozil je zastupitelem města Ostravy od r. 1990, Moravskoslezské-
ho kraje od r. 2000, náměstkem primátora pro finance a ekonomiku byl
v letech 2001–2002 a radním města Ostravy v období let 1998–2002. 

Pokračování ze str. 1

Krásné sídlo pro projekt 
celoživotního vzdělávání

Nejbližší termíny jednání Zastupi-
telstva městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz: 19. 12., 16. 1. a 13. 3.
2007. Jednání proběhnou v zasedacím
sále Nové radnice od 9 hod. Zájemci
z řad občanů mohou zasedání sledo-
vat z vyhrazených míst na balkonu. 

Schůze zastupitelstva

Tříkrálová sbírka 2007

Nové jízdné

Odbor dopravně 
správních činností

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.

Znovu upozorňujeme, že odbor
dopravně správních činností Magis-
trátu města Ostravy byl přemístěn
z O.–Vítkovic, ul. Výstavní 55, do bu-
dovy firmy Aspana holding, s. r. o., na
ul. 30. dubna č. 35 (objekt bývalé
Union banky). Úřední doba u přepá-
žek evidence motorových vozidel
a řidičských průkazů je následující: 
Po 8.00–11.45, 12.45–17.00
Út 7.30–11.15, 12.15–15.30
St 8.00–11.45, 12.45–17.00
Čt 7.30–11.15, 12.15–15.30
Pá 7.30–11.00 hod. (k)

Rada našeho obvodu projednala
na své schůzi 7. prosince téměř
stovku materiálů. 

Jeden z nich se týkal návrhu obec-
ně závazné vyhlášky, která stanoví
místa, kde bude v našem městském
obvodu zakázáno provozování výher-
ních hracích přístrojů, pokud takto
rozhodne Zastupitelstvo města Os-
travy. Obvodním radním jde o to, aby
vyhláška platila co nejdříve, třebaže
do rozpočtu MOb MOaP plynou
z provozování hracích automatů ne-
malé finanční částky. 

Od zavedení vyhlášky, která je na-
vrhována ve dvou variantách, si rad-
ní slibují zajištění kulturnějšího pro-
středí v centru Ostravy a omezení ne-
gativních jevů zejména v nočních ho-
dinách. 

K výsledkům jednání obvodních
radních patřilo i rozhodnutí o vydání
nesouhlasu s umístěním stavby
„Novostavba bytové domy – Améba“
v blízkosti Nové radnice podél ul.
Horovy. Důvodem bylo, že její řešení

není v souladu se smlouvou uzavře-
nou mezi investorem Sey Develop-
ment, a. s., a městem Ostrava.

Projednávala se také projektová
dokumentace k úpravě zpevněných
ploch a nové výsadbě v Komenského
sadech, podle níž by měla být zahá-
jena obnova tohoto parku na rozhra-
ní let 2007 a 2008. Úprava předpo-
kládá vykácení 162 stromů v dvouřa-
dé aleji směřující k ul. Muglinovské
a vysazení nového stromořadí, vytvo-
ření dalšího velkého travnatého pásu,
změny na veřejném osvětlení aj.
Vzhledem k tomu, že sad je význam-
ným krajinným prvkem a zásahy do
něj mohou být i dlouhodobě nevrat-
né, rozhodli se obvodní radní, že za-
tím nepřijmou žádnou z nabízených
variant technického řešení projektové
dokumentace a že nad úpravami
Komenského sadů se zamyslí spo-
lečně se všemi členy obvodního za-
stupitelstva na pracovním jednání,
které by mělo být v I. čtvrtletí příštího
roku.

Rada jednala o hernách
i Komenského sadech

V rámci Projektu celoživotního
vzdělávání 1st International
School, který byl financován z pro-
středků Evropské unie a z rozpo-
čtů státu i města Ostravy, byla
zbudována půdní vestavba v bu-
dově Základní školy a Mateřské
školy Ostrčilova. 

Stavba probíhala od června do li-
stopadu letošního roku. Vestavba by-
la slavnostně otevřena 7. prosince za
účasti starosty městského obvodu
ing. Miroslava Svozila.

Celkové náklady na stavbu činily
48 843 804 Kč a v jejím rámci probě-
hla i obnova fasády. V půdní vestav-
bě se nachází dvanáct multimediálně
vybavených učeben, kde je samo-
zřejmostí i přístup na internet. Pro vý-
uku v tzv. mezinárodních třídách
(s anglickým vyučovacím jazykem) je
využívá zmíněná ZŠ a také soukromá
1st International Schoul of Ostrava,

jejímiž žáky (ve věku od 3 do 19 let)
jsou kromě českých školáků i děti ci-
zinců, kteří pracují v zahraničních fir-
mách působících Ostravě a okolí.
Vyučuje se v anglickém jazyce. Zá-
jem o výuku mají nyní i Korejci, Švé-
dové a další. 

1st International School je první
mezinárodní školou v našem kraji.
Mezi pedagogy jsou učitelé z Austrá-
lie, USA, Kanady, Izraele a dalších
států. Školáci pocházejí ze 14 zemí. 

Prostory půdní vestavby budou
v odpoledních hodinách sloužit vzdě-
lávací společnosti Education Centre
of Ostrava, která byla zřízena hlavně
za účelem rozvoje odborné a jazyko-
vé vzdělanosti občanů nejrůznějšího
věku. V průběhu roku 2007 centrum
otevře např. kurzy pro přípravu bu-
doucích studentů vysokých škol, ma-
nažerských dovedností, jazykové
kurzy a další. (kot) 

Sdružení Česká katolická charita
pořádá v prvních dnech r. 2007 tzv.
Tříkrálovou sbírku za účelem pomoci
rodinám a lidem v nouzi u nás i v za-
hraničí.

Tříkrálová sbírka 2007 bude probí-
hat od 2. do 15. ledna 2007 formou
koledování, kdy vyjdou do ulic koled-
níci, tři králové – Kašpar, Melichar
a Baltazar, s pokladničkami v rukou.

V Ostravě se z vybraných příspěv-
ků podpoří dostavba Hospice sv.
Lukáše v Ostravě-Výškovicích, Cha-
ritní středisko poradenských a sociál-
ních služeb v Ostravě-Vítkovicích,
Charitní centrum sv. Kláry – zařízení
pro osoby se zdravotním postižením
a terapeutické centrum v objektu fary
Radvanice. 

Během Tříkrálové sbírky 2006 bylo
vykoledováno celkem 1 078 645 Kč,
z toho ostravské Charitě byla poskyt-
nuta částka 701 119 Kč. (kt)

Ale jsou sami odpovědni za vše, co
nám nepříjemného zima přinese?

Technické služby Moravské Ostra-
vy a Přívozu (TS MOaP) jsou přís-
pěvkovou organizací, která m.j.
v zimním období zajišťuje v našem
obvodu údržbu místních komunikací,
chodníků, veřejných ploch, schodišť
a šikmin. Její „Plán zimní údržby“ je
k zhlédnutí na webové stránce Tech-
nických služeb MOaP p. o. www.ts-
moap.cz nebo na stránkách našeho
úřadu MOaP: www.moap.cz. 

Jak jsou na tento úkol naše
Technické služby připraveny?

Na základě poznatků zimního ob-
dobí 2005/2006 byla provedena ná-
sledující opatření:

1) rozšíření lokalit pro ukládání
sněhu z místních komunikací a chod-
níků (v zimě 2005 až 2006 bylo vyve-
zeno 10 tis. tun sněhu z našeho ob-
vodu)

2) smluvní zajištění těžké mechani-
zace pro vývoz sněhu v období vá-
nočních svátků

3) rozšíření techniky pro zimní údrž-
bu, a to o 1 silniční sypač, 1 chod-
níkový sypač a 1 chodníkovou sněž-
nou frézu a 5 pracovníků ve stálém
stavu pro ruční úklid sněhu

4) svěření zimní údržby přístupo-
vých chodníků a zásobovacích komu-
nikací základních a mateřských škol

V areálu TS MOaP je také uloženo
250 tun posypových materiálů.
Dodavatelsky máme zajištěno pro
případ kalamity 20 těžkých strojů pro
nakládku a vývoz sněhu a 14 lidí pro
ruční práce při zimní údržbě komu-
nikací.

Obrovským problémem při údržbě
komunikací bylo v loňské zimě parko-
vání vozidel. Řidiči, kterým se ne-
chtělo při parkování svých vozidel
upravit vlastníma rukama (což je
v současné době pro mnohé pro-
blém) parkovací místo, zužovali prů-
jezdnost komunikací pro vozidla sil-
niční údržby, kdy v některých přípa-
dech této činnosti zcela zamezili.
Tyto komunikace pak musely být čiš-

těny technikou pro údržbu chodníků
a tam samozřejmě chyběly.

Občané by si měli uvědomit a vě-
dět, že zimní údržba není jen věcí ob-
vodu a Technických služeb, ale podle
silničního zákona (č. 13/1997 sb.,
který je platný ve znění zákona č.
320/2002 sb.) i soukromých vlastníků
budov a pozemků. Samozřejmě je
věcí i všech občanů, protože tak jako
je dobré a bezpečné používat na vo-
zidlech v zimním období zimní pneu-
matiky, tak to platí obdobně pro obuv
chodců.

Věříme ve vstřícnost občanů a dou-
fáme, že v případě podobných zimních
podmínek, jaké byly vloni, nám činnost
při údržbě komunikací ulehčí. (fp)

Pro případné podněty týkající
se zimní údržby v obvodu MOaP
je možno se kontaktovat na ne-
přetržitém dispečinku ZÚK TS
MOaP p. o., tel. č. 596 113 596,
nebo e-mail: tsmoap@tsmoap.cz

Zimní údržba je i záležitostí vlastníků budov

TS MOaP zajišťují zimní údržbu na:
komunikace 61,4 km
chodníky 121 km
přechody 201
čekárny MHD 57
schodiště a šikminy 28
ZŠ a MŠ 20

Pro zimní údržbu jsou 
připraveny:
silniční sypače 3
chodníkové sypače 4
traktory s pluhy 2
nakladače a frézy 3
vozidla pro ruční posyp 2

I ten nejteplejší podzim někdy skončí, zima dříve či později přijde a s ní
starosti s odklízením sněhu, posypem komunikací, odstraňování ledo-
vých rampouchů apod. Zvláště při kalamitních situacích zcela spoléháme
„na silničáře“.

Městský obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz se opět rozhodl finanč-
ně podpořit prestižní sportovní
soutěž ve skoku o tyči Ostravskou
laťku. 

Jejím organizátorem je Sdružení
sportovních klubů Vítkovice. 

Závod se koná 23. 1. v ČAS Aréně
od 17 hod., mládežnické závody bu-
dou od 13 hod. 

Letošní III. ročník bude patřit k nej-
prestižnějším mezinárodním halovým
mítinkům v ČR. Je součástí tzv. Mo-
ravské výškařské tour. Představí se

světová sportovní esa, k nimž se po-
čítají i naši závodníci, jako jsou: To-
máš Janků, Svatoslav Ton, Jaroslav
Bába, Barbora Laláková, Iva Strako-
vá, Romana Dubnová aj. Kromě nich
se závodů zúčastní špičkoví výškaři
z celého světa, již nyní jsou přihláše-
ni soutěžící z celé Evropy.

V minulých letech se Ostravské lať-
ky zúčastnil např. pozdější mistr svě-
ta J. Krimarenko, skákali i medailisté
z olympiád, jako Rus J. Rybakov,
Američané J. Nieto, Tora Harris.

(kt)

Obvod přispěje na Ostravskou laťku
Od 1. ledna 2007 se mění ceny

jízdného MHD v Ostravě. 
Některé nové ceny: Jízdenka na

1 zónu s platností na 15 min. – 10
Kč, na 2 zóny s platností na 45
min. – 14 Kč, na 3 zóny s platnos-
tí na 60 min. – 20 Kč. Třicetidenní
jednozónová jízdenka v zóně měs-
to Ostrava – 241 Kč, třicetidenní
jednozónová jízdenka pro děti od
6 do 15 let v zóně město Ostrava –
90 Kč, třicetidenní jednozónová jíz-
denka pro žáky a studenty od 15 do
26 let v zóně město Ostrava – 120
Kč, třicetidenní jednozónová jíz-
denka pro důchodce do 70 let
v zóně město Ostrava – 156 Kč. 

Další informace vám podají
v prodejnách Dopravního podniku
Ostrava, a. s., a také např. na
www.dpo.cz. (e) 

Půdní vestavba na budově Základní školy a Mateřské školy v Ostrčilově ulici,
kde sídlí i 1st International School a nyní i Education Centre of Ostrava.

Foto: EVA KOTARBOVÁ
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Ing. Jiří Groll (ODS)
(Zodpovědnost na úsecích správy
a prodeje majetku, správních činností)

Půjde mi o tyto záměry:
Dobrý hospodář se pozná podle to-

ho, že nezakope svůj majetek a ob-
darování, ale snaží se jej využít, zvět-
šit, rozšířit. Hospodář, který ho jen
zakope, tj. jen jej zachovává, konzer-
vuje, je kritizován, shledáván ne-
schopným a prohrává. 

Tímto převyprávěným obrazem chci
říci, čeho bych si přál dosáhnout v té-
to funkci a co je i obsahem našeho
programu Ostrava – mladá a moderní
metropole: aby se nám podařilo při
hospodaření s velkým majetkem, kte-
rý obvod má, dosáhnout jeho dalšího
rozvoje, zlepšení kvality, výstavbu no-
vých objektů, zavedení nových slu-
žeb, zajištění nových domovů pro no-
vé a mladé občany našeho obvodu.

Můj úsek se vyznačuje velkým roz-
sahem kontaktů s občany. Ne vždy
mohou odcházet občané spokojeni
s výsledkem jednání na našem úřadu,
ale vždy by měli odcházet s vědomím,
že se s nimi jednalo jako s rovnoprá-
vnou stranou, ke které každý úředník
musí mít úctu. Úředník by měl občanu
poskytnout vždy všechny informace,
které občan potřebuje ve své věci,
úplně a najednou.

Ve spolupráci s mým kolegou pro
oblast sociální usiluji prozatím v mini-
mální míře o založení pružného systé-
mu sociálního bydlení. To by provozo-
valy nestátní organizace, ve smyslu
komunitního plánu města. Myslím si
totiž, že vždy má mít společnost, obec

naději pro sociálně potřebného, i když
je to těžké a znamená to mnoho prá-
ce. Nadějí v tomto smyslu rozumíme
nabídnutí možnosti řešení, samozřej-
mě to vyžaduje i jeho spolupráci, od-
povědnost a činnost.

Jiří Groll (1951, ženatý, 4 děti)
Vystudoval obor anorganická che-
mie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze. Od r. 1979
pracoval ve Výzkumném ústavu
hutní keramiky Bratislava, pobočka
Ostrava, od r. 1991 v Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení Ostra-
va-město, kde byl i zástupcem ředi-
tele a ředitelem. Naposled zastával
funkci 1. náměstka ředitele Krajské
správy sociálního zabezpečení
města pro Moravskoslezský kraj. 

Podílel se na založení ODS
v Ostravě. Stal se několikrát před-
sedou místního sdružení v Morav-
ské Ostravě, místopředsedou ob-
lastního sdružení Ostrava. Zastu-
pitelem města Ostravy byl v letech
1998–2006. 

Ing. Jiří Havlíček (ČSSD)
(Zodpovědnost na úsecích investic,
místního hospodářství, dopravy a ob-
chodu)

Mou prioritou v nejbližší době je po-
souzení již naplánovaných investičních
akcí a velkých oprav, zjištění stavu pro-
jektové připravenosti a ověření mož-
ností jejich financování ve vazbě na
rozpočet města a městského obvodu.
Ve vedení městského obvodu se zabý-

váme zejména pokračováním rekon-
strukce domu s pečovatelskou službou
na Gajdošově ulici, další etapou rege-
nerace sídliště Varenská, rekonstrukcí
Puchmajerovy a Solné ulice, rekon-
strukcí dalšího pavilonu Základní školy
Generála Píky a dalšími akcemi.

Hlavními cíli pro volební období je
zlepšení bydlení na sídlištích, ale
i v centru města a v Přívoze. Zahájení
dostavby centra města tak, aby dosáh-
lo evropské úrovně z hlediska archi-
tektury, upravenosti, čistoty, zlepšení
dopravy, pořádku a bezpečnosti. Vel-
kou pozornost chceme společně vě-
novat rozšíření možností pro aktivní
odpočinek v Komenského sadech
včetně rekonstrukce venkovního měst-
ského bazénu, možnostem odpočinku
na Černé louce, podél řeky Ostravice
a v sadu Dr. Milady Horákové. 

Jiří Havlíček (1952, ženatý, 3 děti)
Vystudoval obor technika požární
ochrany a bezpečnost průmyslu
na Vysoké škole báňské v Ostra-
vě. V r. 1977 nastoupil do dnešní
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Ostrava. Od r. 1986 byl správcem
Krajské nemocnice v Ostravě, v le-
tech 1992–1996 ředitelem Slezské
nemocnice v Opavě, v období let
1997–2000 ředitelem Majetkové
správy Ostrava–Jih. V letech 2000
až 2004 byl ředitelem Státní ne-
mocnice Vítkov, od r. 2004 působil
ve společnosti zabývající se ne-
mocničními informačními systémy.
V ČSSD je od r. 1990. Je členem
sociální a zdravotní komise rady
města. Už v minulém volebním ob-
dobí byl členem obvodního zastu-
pitelstva. 

Tomáš Kuřec (ČSSD)
(Zodpovědnost na úsecích sociálních
služeb, školství a využití volného času)

Na úseku sociální služeb nás čeká
po novém roce nápor práce při apli-
kaci nových právních předpisů v ob-
lasti dávek sociální péče, a to zákona
č. 100/2006 Sb., o existenčním a ži-
votním minimu, a zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Mým dlouhodobějším cílem je změna
pohledu na výplatu sociálních dávek.
Za dlouhá léta si mnozí občané navykli
docházet pro tyto dávky jako pro samo-
zřejmou výplatu. S novými zákony mu-
síme klást důraz na to, že tato pomoc je
především určena těm, kteří se ne
vlastní vinou ocitli v hmotné nouzi. 

Po celou dobu našeho volebního
období budeme prosazovat lepší vy-
bavenost našich škol i školek. Bude-
me podporovat institut školních psy-
chologů a spolupráci s policií v zájmu
prevence šikany a pronikání sociálně
patologických jevů do škol. 

V oblasti volnočasových aktivit je
naším nejbližším cílem zachovat ČAS
Arénu (halu Tatran) pro sportovní
a kulturní využití Ostravanů. Zefektiv-
níme podporu malých a mladých
sportovních talentů. Finanční pro-
středky budeme směřovat zejména
tam, kde umožní co nejširší zapojení
občanů obvodu, kteří chtějí ve svém
volném čase aktivně sportovat. Ne-
budeme zapomínat na naše tělesně
postižené spoluobčany, kterým bude-
me rozšiřovat přístup do našich kul-
turních a sportovních zařízení.

Tomáš Kuřec (1948, ženatý, 2 děti)
Absolvent Střední průmyslové
školy strojnické v Karviné, v letech
1972–1991 pracoval v a. s. Vítko-
vice, většinou jako vedoucí ob-
chodní referent, v období
1991–1994 živnostník, v letech
1994–2000 regionální ředitel
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Praha, od r. 2001 většinou živ-
nostník v oblastech poradenská
činnost, zprostředkování služeb,
seznamovací a cestovní agentura. 

Do r. 1989 nestraník, po same-
tové revoluci mluvčí OF v Mor.
Ostravě. Kooptován jako poslanec
Národního výboru města Ostravy.
Od prosince 1989 se podílel na
obnovení činnosti ostravské
ČSSD, v lednu 1990 byl u zrodu
místní organizace v Ostravě 1. Od
listopadu 2002 člen Zastupitelstva
města Ostravy (člen finančního
výboru, komise sociální a dalších).

Noví místostarostové se představují
Každý z místostarostů byl po volbách na ustavujícím zasedání městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pověřen plněním samosprávných úko-
lů na jim svěřených úsecích. Zeptali jsme se, co je pro ně prioritou v nej-
bližší době a co je pro ně hlavním cílem plněným na základě koaliční
smlouvy, k němuž chtějí dospět v průběhu volebního období 2006–2010. 

Od 1. ledna 2007 dochází k zásad-
ní změně v systému poskytování so-
ciálních služeb. Zákon zavádí novou
sociální dávkou – tzv. příspěvek na
péči, který mohou získat občané
na zajištění pomoci potřebné k ře-
šení jejich obtížné sociální situace.
Ruší se zvýšení důchodu pro bez-
mocnost, které bude nahrazeno no-
vou dávkou – právě uvedeným přís-
pěvkem na péči. 

■ Dále se ruší příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu, poskyto-
vaný těm, kdo pečují o jedince s při-
znanou bezmocností, nebo o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postiže-
né, vyžadující mimořádnou péči.

■ Zákon rozeznává 4 stupně závis-
losti na pomoci jiné osoby, a to od
lehké až po úplnou závislost. Těmto
stupňům odpovídá výše příspěvku.

■ Povinností žadatele a oprávněné
osoby je podrobit se sociálnímu šet-
ření, které provede sociální pracovník
příslušného úřadu v domácnosti ža-
datele a vyhodnotí schopnost zvládat
36 jednotlivých úkonů při péči o vlast-
ní osobu a schopnost zajištění soběs-
tačnosti.

Výše příspěvku 
Stupeň I (lehká závislost): osoby

do 18 let – 3000 Kč, osoby nad 18 let
– 2000 Kč, stupeň II (středně těžká
závislost): osoby do 18 let – 5000 Kč,
osoby nad 18 let – 4000 Kč, stupeň III
(těžká závislost): osoby do 18 let –
9000 Kč, osoby nad 18 let – 8000 Kč,
stupeň IV, úplná závislost: osoby do
18 let – 11 000 Kč, osoby nad 18 let
– 11 000 Kč.

Přechod důchodu na příspěvek
Zákon o sociálních službách stano-

ví, jakým způsobem přechází zvýšení
důchodu pro bezmocnost a příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou osobu od
1. 1. 2007 na příspěvek na péči.
1) Dosavadní příjemce zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost částečnou
(I. stupeň) získá příspěvek na péči ve
výši 2000 Kč, dosavadní příjemce
zvýšení důchodu pro bezmocnost
převážnou (II. stupeň) získá 4000 Kč,
dosavadní příjemce zvýšení důchodu
pro bezmocnost úplnou (III. stupeň)
dostane 8000 Kč. 
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené vyžadující mimořádnou pé-
či bude považováno za osobu ve
III. stupni závislosti a náleží mu přís-
pěvek ve výši 9000 Kč.

Příjemce o změnu dávky nežádá,
přehodnocení provede příslušný úřad
sám a přizná příspěvek na péči v od-
povídajícím stupni závislosti.

Pečující osobě náleží příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu (by-
lo-li o něm pravomocně rozhodnuto
do 31. 12. 2006), až do doby podání
žádosti oprávněnou osobou o příspě-
vek na péči, nejdéle však do 31. 12.
2008. 

Od 1. ledna 2007 je stát plátcem
zdravotního pojistného za osoby, kte-
ré jsou závislé na péči jiné osoby ve
stupni II až IV a za osoby pečující
o tyto osoby.

Žádost o příspěvek na péči se
podává v Magistrátu města
Ostravy, pracoviště na adrese
Husova 7, Moravská Ostrava.
Telefonické spojení přes číslo
ústředny 599 444 444. V Úřadu
městského obvodu MOaP zá-
jemci získají informace v kance-
láři č. 113 (budova na Sokolské
tř. 28, 1. poschodí, telefonní
číslo 599 442 179).

Toto jsou hlavní zásady nového zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. V únorovém Centru přine-
seme jejich podrobný výklad.

Nová sociální dávka:
příspěvek na péči

I070101

Veřejné dražby bytových jednotek
z majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

DRAŽBY 25. ledna 2007

BYTASEN, spol. s r.o., 28. října 116, 702 00 Ostrava, ostrava@bytasen.cz

Dražby se konají v sídle firmy BYTASEN, 28. října 116,
Moravská Ostrava. Registrace účastníků dražeb od 9.30 hod.

Bytová jednotka 0+1 o výměře 27,25 m2, včetně podílu na společ-
ných částech domu, ul. Hornopolní 51, č. p. 2830, začátek dražby
v 10.00 hod. Minimální příhoz: 10 000 Kč

Nejnižší podání: 87 253 Kč
Bytová jednotka 2+1 o výměře 52,57 m2, včetně podílu na společ-
ných částech domu, ul. Lechowiczova 11, č. p. 2827, začátek dražby
v 10.30 hod. Minimální příhoz: 10 000 Kč

Nejnižší podání: 171 440 Kč
Bytová jednotka 0+1 o výměře 26,14 m2, včetně podílu na společ-
ných částech domu, ul. Varenská 38, č. p. 2974, začátek dražby
v 11.00 hod. Minimální příhoz: 10 000 Kč

Nejnižší podání: 93 281 Kč

AREXIS spol. s r. o., Chopinova 8, Ostrava-Přívoz uskuteční dražbu dne 6. 2. 2007
od 9.30 hod. v Domě odborů, Českobratrská 18, Ostrava 1 těchto nemovitostí:

1) Byt č. 10 1+1, ul. Gen. Píky 2891/2, Ostrava 1
2) Byt č. 4 1+1, ul. Gen. Píky 2890/4, Ostrava 1
3) Byt č. 19 1+1, ul. Gen. Píky 2886/12, Ostrava 1

ad 1) ad 2) ad 3)
Vyvol. cena: 120 180 Kč 119 666 Kč 120 137 Kč

Draž. jistina: 12 000 Kč u každého bytu 

Prohlídky: ad 1) ad 2) ad 3)
11. 1. 2007 10.00 hod. 10.30 hod. 11.00 hod.
23. 1. 2007 12.00 hod. 12.30 hod. 13.00 hod.
30. 1. 2007 14.00 hod 14.30 hod. 15.00 hod

Informace tel: 603 432 599, 603 494 599, 596 135 315, 731 614 099



V lednu se konají zápisy do prv-
ních tříd pro školní rok 2007/2008.
Nabízíme vám informace o zá-
kladních školách, jejichž zřizova-
telem je městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz, v případě ZŠ
Přemysla Pittra pak Biskupství
ostravsko-opavské. 

Rodiče, k zápisu si vezměte rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.

ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, 
zápis 15. a 16. 1., 14.00–18.00 hod.

Vzdělávací program: Základní ško-
la s rozšířenou výukou výtvarné a hu-
dební výchovy. Možnost výběru ze
dvou jazyků (AJ a NJ) od 3. roč.
Jazyky jsou vyučovány i formou
kroužků od 1. tř. podle zájmu žáků
a rodičů. ZŠ organizuje veřejná vy-
stoupení a soutěže pro ostravské
školy. Sdružení Rodičovská iniciativa
pořádá pro rodiče a děti několikrát
ročně i víkendové akce. 
Více na tel/fax: 596 634 126
tel. čísle: 596 627 610
e-mail: reditelka.zsg@volny.cz
www.volny.cz/zsogajdosova/

ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, 
zápis 15. a 16. 1., 12.00–17.00 hod.

Vzdělávací program: Základní ško-
la. Dva přípravné ročníky pro děti se
sociálním znevýhodněním. V ZŠ je 12
kroužků: počítačové, výtvarné, kera-
mické, hudební, rytmický, taneční, lo-
gopedický, stolní tenis. Během škol-
ního roku probíhají tvůrčí dílny se za-
měřením na význačné dny (Vánoce,
Velikonoce, Den Země aj.). Žáci re-
prezentují školu ve sportovních a vý-
tvarných soutěžích, v nichž dosahují
úspěchů. 
Více na tel. čísle: 596 134 328
www.zs24.ostrava.indos.cz

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, 
zápis 16. 1., 12.00–17.00 hod., 
17. 1., 12.00–17.00 hod. 

Školní vzdělávání probíhá podle
programu Základní škola. Budova
školy je po rozsáhlé rekonstrukci, žá-
ci pracují v novém, moderním pro-
středí. K výuce jsou využívány dvě
velké tělocvičny, plavecký bazén
a moderní hřiště. ZŠ má rozšířenou
výuku tělesné výchovy pro žáky II.
stupně. Vždy v ročníku je jedna spor-

tovní třída se zaměřením na volejbal
– dívky a basketbal – chlapci. Ve
sportovních třídách se vzdělávají i žá-
ci, kteří sportují individuálně – tenisté,
stolní tenisté aj.
Více na tel. čísle: 596 612 102
www.zsgepiky.cz
e-mail zsova.genpiky@tiscali.cz

ZŠ Ostrava, Kounicova 2, 
zápis 15. 1., 8.00–17.00 hod., 
16. 1., 8.00–16.00 hod. 

Vzdělávací program: Základní ško-
la se zaměřením na žáky s vývojovou
poruchou učení ve třídách pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Možnost výběru ze dvou jazyků,
AJ a NJ od 3. roč. Děti od 4. roč. ma-
jí ve třídě počítač. Pořádáme lyžařský
výcvik, školu v přírodě, relaxačně-
ozdravné zimní pobyty na horách, vý-
lety aj. 
Více na tel/fax: 596 618 949
www.zskounicova.cz
e-mail: zs.kounicova@post.cz

ZŠ Ostrava, Matiční 5, zápis 
15. a 16. 1., 12.00–17.00 hod., ve
školní budově na ul. 30. dubna 20

Vzdělávací program: Školní vzdě-
lávací program zaměřený na rozšíře-
nou výuku jazyků od 1. ročníku školní
docházky a na práci s informační
a komunikační technologií. Pro přijaté
prvňáčky je připraven bezplatný kurz
Nebojte se psaní, který bude probíhat
od února do května 2007. Škola nabí-
zí širokou škálu mimoškolní zájmové
činnosti prostřednictvím zájmových
kroužků. Komunikace školy s rodiči je
zprostředkována mimo jiné i přes in-
ternet v rámci programu Jednička
s hvězdičkou. 
Více na telefonu: 596 127 382, 
596 127 380, www.zs-mat5.cz

ZŠ Ostrava, Nádražní 117, 
zápis 15. a 16. 1., 8.00–17.00 hod.

Vzdělávací program: Základní ško-
la s třídami pro rozšířenou výuku tě-
lesné výchovy se zaměřením na há-
zenou. Házenkáři opakovaně vítězí
v celostátních přeborech a umísťují
se i v mezinárodních soutěžích. Výu-
ka cizích jazyků bude ve škol. roce
2007/2008 probíhat od 2. roč. Pro bu-
doucí prvňáčky je připravena bezplat-
ně „Metoda dobrého startu“. Škola

nabízí bohatou mimoškolní činnost
v řadě zájmových kroužků. Žáci vy-
dávají časopis Termit, v keramické
dílně vytvářejí díla, která jsou prezen-
tována i na mezinárodních výsta-
vách. Výtvarné práce dětí zdobí
chodby Městské nemocnice Ostrava
a Domov důchodců v Přívoze. Již
osm let se žáci aktivně podílejí na
programu Barevná škola a jejich vel-
koplošné malby jsou součástí výzdo-
by školy. 
Více informací na 
www.zsnad.ostrava.indos.cz

ZŠaMŠ Ostrava, Ostrčilova 1, 
zápis 15. 1., 8.00–18.00 hod., 16. 1.,
8.00–16.00 pro mezinárodní třídy

Vzdělávací program: „…více než
jen škola“ v 1., 2. a 6., 7. ročníku.
Národní škola ve 3. roč. a Základní
škola ve 4.–9. ročníku. Výuka angli-
čtiny od 1. tř. podle vlastní učebnice.
Výuka předmětů v anglickém jazyce
v mezinárodních třídách v 1.–5. roční-
ku v nově vybudovaných prostorách.
Otevře se pět prvních tříd, z toho tři
běžné a dvě mezinárodní. 
Více na tel.: 596 113 411
www.zsostrcilova.cz
e-mail škola@zs-ostrcil.cz

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra,
Ostrava, Jungmannova 3, 
zápis 15. 1., od 13.00 hod.

Vzdělávací program: Obecná škola
s nepovinným předmětem nábožen-
ství. Součástí školy jsou speciální tří-
dy. Při výchově a vzdělávání jsou ná-
pomocni pedagogičtí asistenti. Integ-

rujeme žáky se zdravotním postiže-
ním. ZŠ má vybavené učebny pro
praktické činnosti. Zájmové aktivity
dětí se realizují v kroužcích: počítačo-
vý, taneční, hra na kytaru, hra na flét-
nu, dramatický, výtvarný, sportovní
a karate. ZŠ pořádá tradiční akce za
spoluúčasti rodičů: Mikulášská, Vá-
noční zpívánky, Sportovní odpoledne,
Řemeslné dílny a další. Škola je ote-
vřena i aktivitám dospělých. 
Více na tel/fax: 596 133 426

ZŠ waldorfská Ostrava, Gen. Píky
13B, zápis 16. 1., 13.00–17.00 hod.,
17. 1., 12.00–14.00 hod. 

Vzdělávací program: Výuka je za-
ložena na principech waldorfské pe-
dagogiky. Od l. tř. se žáci učí dvěma
cizím jazyků a hře na zobcovou flét-
nu, důraz je kladen na všestranný
rozvoj osobnosti dítěte. Součástí ži-
vota školy jsou slavnosti, které spo-

lečně prožívají děti, učitelé i rodiče
(Michaelská, Martinská, veřejná Vá-
noční a Jarní slavnost na Janáčkově
konzervatoři Ostrava). V duchu wal-
dorfské pedagogiky mohou žáci stu-
dovat po 9. třídě na Střední odborné
škole waldorfské v Ostravě. 
Více na tel. čísle: 597 578 539
e-mail: škola@zswaldorfostrava.cz

ZŠ Ostrava, Zelená 42, 
zápis 15. 1., 12.00–18.00 hod.,
16. 1., 12.00–16.00 hod.

Vzdělávací program: Základní ško-
la, výuka angličtiny od 1. třídy a infor-
matiky od 4. třídy. Součástí školy je
i velký dětský a sportovní areál, nová
družina a pobočka základní umělec-
ké školy. 
Více informací najdete 
na telefonním čísle: 596 633 962
www.zelena.ostrava.indos.cz

(ko)
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z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří v lednu
oslaví svá životní výročí.

Štěpánka Bučková 
Jiřina Čechmánková 
Otakar Entler 
Hildegarda Hamalová 
Oskar Holub 
Hermína Janíková 
Helena Kolářová 
Vlasta Krůpová 
Karolina Libišová 
Jaroslava Mikšaníková 
Alžbeta Mrázková 
Karel Mruzek 
Františka Oczadlá 
Oldřiška Ondrušková 
Ludmila Ptaszková 
Evžen Sebera 
Vanda Šeděnková 
Františka Širmerová 
Anna Wojnarová 
Olga Žižková 

Blahopřejeme jubilantům

Večerní studium na Obchodní aka-
demii v Žerotínově ulici v Moravské
Ostravě spojilo brzy po ukončení
II. světové války osudy soustružníka
pana Vladimíra Fucimana z Marián-
ských Hor a slečny Hildy Dychusové,
učnice ze Slezské Ostravy. V uvede-
né škole se tehdy poznali, zamilovali
se do sebe a 30. listopadu 1946 jejich

známost přešla ve svazek manžel-
ský. Byla to láska natolik stálá, že
manželé spolu prožili šedesát let
a dne 25. 11. 2006 svůj mimořádný
vztah oslavili při diamantové svatbě.
Konala se v obřadní síni Nové radni-
ce. Obřad vedla Jana Štědroňová,
radní městského obvodu MOaP.
Spolu s ní jubilantům blahopřál také
místostarosta ing. Jiří Groll. 

Paní Hilda Fucimanová o letech
prožitých s manželem napsala: „Kolik
překážek a svízelů, jenž život před
nás kladl, bylo nutno zdolat, ale byla
to ta oddanost a láska, co nás pod-
píraly.“ 

Pan Vladimír a paní Hilda spolu vy-
chovali syna Jaroslava a dceru Evu.
Dnes mají radost z toho, že jim děti
pomáhají, když ubývá sil. Přejí si ta-
ké, aby se stejně v budoucnu k rodi-
čům chovala i jejich vnoučata. 

EVA KOTARBOVÁ 
Foto: Kamila Kolowratová

Oddanost a láska nás podpíraly

Do které školy zapíšete své dítě?

Naši prvňáčci. Ilustrační foto: EVA KOTARBOVÁ

Sportovní senioři přivezli zlato a stříbro
Na Mistrovství Evropy veteránů v Praze získala zlato naše judistka Jitka

Jánošíková. Její kolegové Vladimír Bydžovský a Radim Schoffer z 1. JUDO
CLUBU Baník Ostrava získali ve svých kategoriích stříbrné medaile.

Všichni tři jsou bývalými úspěšnými členy reprezentačních družstev ČR
a mnohonásobnými medailisty jak z mistrovství České republiky či bývalé
ČSSR, tak z různých mezinárodních turnajů. M. PAVLICA

OZNÁMENÍ
o nebytových prostorech nabízených k pronájmu v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz – obecní majetek

Adresa 
Počet PlochaSprávce nebytového prostoru Podlaží
míst. (m2)(předchozí užívání)

Bytasen, spol. s r. o. Na Jízdárně 2895/18 1. NP 1 8,40
28. října 116 - sklad, kancelář
tel. č.: 596 618 362 Hornopolní 2991/63 1. NP 14 489,25

- sál, kuchyňka, kanceláře 2. NP

LAER, v. o. s. Českobratrská 611/17 1. NP 2 42,10
Puchmajerova 9 - zázemí bufetu
tel. č.: 596 115 114

OSM - oddělení správy Nádražní 970/110 2. NP 4 78,00
DBF, Nádražní 195 - kanceláře, služby
tel. č.: 596 135 246

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru správy a prodeje ma-
jetku Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 311.
Bližší informace a termín pro podání žádosti získáte osobně nebo na tel. č. 599 442 105.
Prohlídku umožní správce.
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