
Od roku 1999 vyhla‰uje ná‰
mûstsk˘ obvod „Îákovské osob-
nosti ‰kolního roku“ mezi Ïáky zá-
kladních ‰kol, od roku 2005 je vy-
hla‰ován i „Uãitel ‰kolního roku“
mezi uãiteli základních ‰kol. 

Îákovské osobnosti, coÏ jsou nej-
lep‰í Ïáci nebo úspû‰ní fie‰itelé Ïá-
kovsk˘ch olympiád, redaktofii ‰kol-
ních ãasopisÛ apod., vyhodnocuje
pedagogická rada ‰koly. 

Îáci 1. a 2. stupnû formou hlaso-
vacích lístkÛ vybírali tfii nejoblíbenûj‰í
– nejlep‰í uãitele ‰kolního roku pro
1. a 2. stupeÀ základní ‰koly. Uãitele
‰kolního roku pak fiediteli ‰koly na-
vrhovala k ocenûní ‰kolská rada. 

Celkem 16 ÏákÛ a 10 uãitelÛ spolu
s fiediteli a rodiãi (9 Z· + Základní
‰kola Ostrava-Pfiívoz, Ibsenova 36)
bylo pozváno k pfiedání diplomÛ

a vûcn˘ch upomínkov˘ch pfiedmûtÛ –
keramické so‰ky „·ikuly” a so‰ky
„Uãitele“. 

Slavnostní vyhla‰ování Îákov-
sk˘ch osobností a UãitelÛ ‰kolního
roku se konalo jiÏ tradiãnû v Klubu

Parník, a to 16. ãervna za úãasti ve-
dení mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz – místostarostÛ To-
má‰e Kufiece a Jifiího Grolla a pfied-
sedkynû ‰kolské komise Andrei
Wlochové. (uz)

Více neÏ pÛl-
druhého roku
po komunálních
volbách je uÏ
moÏné odpo-
vûdnû bilanco-
vat. Na otázky
z p r a v o d a j e
CENTRUM od-
povídá starosta

mûstského obvodu Moravská Ostra-
va a Pfiívoz ing. Miroslav Svozil.

Pane starosto, zaãátkem ãervna
zaãala první etapa v˘stavby Nové
Karoliny. Ztratí historické centrum
mûsta svou dosavadní funkci?

Svozil: Naopak, Nová Karolina
musí b˘t s historick˘m centrem inte-
grována do jednotného celku. Ne-
smíme zapomínat, Ïe není v centru
jedinou investicí, je pfiipravena zá-
stavba proluk z doby války a totality
a oblast âerné Louky. Navíc podce-
Àované historické centrum má vel-
kou architektonickou hodnotu, ze-
jména z období secese a funkciona-
lismu. Dokonce jsme oslovováni
s návrhem na prohlá‰ení historické-
ho centra za památkovou rezervaci.

Jak oÏivit centrum mûsta? Jak
se vám Ïije v mûstském centru? –
Tak se jmenovaly ankety, které
vy‰ly hned ve dvou denících. Za-
tímco ve druhé odpovídali obãané
kladnû, v první se vyskytlo dost
pfiipomínek. Ostatnû to není nic
nového – o veãerech (aÏ na v˘jim-
ky) a víkendech se Ïivot z centra
vytrácí. Jak˘ má va‰e radnice re-
cept na zmûnu?

Svozil: Problematika oÏivení
mûstsk˘ch center se t˘ká fiady me-
tropolí. Nejúãinnûj‰ím receptem b˘-
vá obnova funkce bydlení. Proto me-

zi fiadou investorÛ a developerÛ pre-
ferujeme ty, ktefií jsou z oblasti byto-
vé v˘stavby. AÏ se centrum zalidní,
jistû zaãnou vznikat vytouÏené ka-
várny a dal‰í zábavní instituce.

Vá‰ úspû‰n˘ volební program
znûl: Mladá Moderní Metropole.
Jak se jej dafií naplÀovat?

Svozil: Z Ostravy se postupnû
stává Mladá Moderní Metropole,
i kdyÏ vy‰‰í rychlost by byla na mís-
tû. Klíãov˘m úspûchem je sníÏení
nezamûstnanosti a zároveÀ tvorba
nov˘ch míst v oblasti ‰piãkov˘ch
technologií a sluÏeb. T˘ká se to i na-
‰eho obvodu – jmenujme softwarov˘
Tietoenator, banku HSBC aj. Mladí
absolventi ‰kol jiÏ nemusejí odchá-
zet za prací jinam, coÏ je‰tû pfied nû-
kolika lety bylo obvyklé. Z na‰eho
pohledu je stûÏejní spolupráce s in-
vestory a developery. PfiipomeÀme
nûkteré privátní projekty v loÀském
roce – bytov˘ dÛm Podkova, první
etapa projektu Orchard, obnovená
v˘pravní budova hlavního nádraÏí.
Nyní zahajují dal‰í stavby – Skanska
Nordica, bytov˘ dÛm Améba, projekt
CTP na Námûstí Republiky, zástav-
ba proluk na Biskupské ulici a Kos-
telním námûstí.

A jmenujme i mûstské stavby –
na‰e minikino, vodní areál u âapko-
vy sokolovny, dÛm s peãovatelskou
sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici, obnove-
né Masarykovo námûstí, rekonstruo-
vané ‰koly a ulice.

Jaké stavby budou realizovány
v nejbliÏ‰ích letech? 

Svozil: V nejuÏ‰ím centru to bu-
dou zástavby proluk – námûstí Dr.

Edvarda Bene‰e, Kostelního námûs-
tí, Biskupské ulice, dále âerná louka
a pochopitelnû Nová Karolina. V Pfií-
vozu oblasti ulic Macharova a Ná-
draÏní, dále pak projekt Zelen˘ dvÛr
u ulice KfiiÏíkovy. Na ·alomounû se
zaãne stavût Moravskoslezská vû-
decká knihovna, na Fifejdách se do-
konãí komplex Orchard.

Nejvût‰ími mûstsk˘mi projekty bu-
de revitalizace oblasti hlavního ná-
draÏí, ze ‰kolsk˘ch investic pak dal-
‰í rekonstrukce v areálu Z· G. Píky
na Fifejdách.

Obnova a údrÏba zelenû, to je
jedna z priorit radnice. Na co se
zamûfiíte?

Svozil: Nejvût‰ím projektem bude
revitalizace Komenského sadÛ, dále
regenerace sídli‰È Varenská a ·alo-
mouna. Zajímav˘m námûtem je pro-
jekt obnovy Farské zahrady na „Za-
hradu AndûlÛ“ podle návrhu architek-
ta Teislera.

Bezpeãnost obãanÛ a majetku
je v mûstském centru stále oÏeha-
v˘ problém. Jaké kroky situaci
zlep‰í?

Svozil: Vûfiíme, Ïe v nejbliÏ‰í do-
bû dojde k aplikaci vyhlá‰ek o ome-
zení v˘herních hracích pfiístrojÛ
a o zákazu konzumace alkoholu na
vefiejn˘ch prostranstvích, ale to je
v kompetenci zastupitelstva mûsta
Ostravy. Ná‰ mûstsk˘ obvod udûlal
pfii pfiípravû tûchto vyhlá‰ek maxi-
mum. Budeme pokraãovat i v projek-
tu „Bezpeãnû doma“, jehoÏ souãástí
je i montáÏ bezpeãnostních fietízkÛ
na domovních dvefiích – tzv. „fietízky
pro seniory“. (da)
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VáÏení spoluobãané,
jsem rád, Ïe v‰em obyvatelÛm

bytÛ, které jsou majetkem statutár-
ního mûsta Ostravy svûfien˘m
Mûstskému obvodu Moravská Os-
trava a Pfiívoz, mÛÏu potvrdit: roãní
vyúãtování sluÏeb bude s témûfi jis-
totou vyúãtováno a doruãeno do
konce tohoto mûsíce, tj. 30. 6.
2008. Pfiípadné vratky pak budou
rozeslány do konce ãervence.
Podafií se nám tedy splnit slib, kte-
r˘ jsme nájemcÛm tûchto bytÛ dali
pfied nûkolika mûsíci. Vûfite, Ïe to
vyÏadovalo hodnû a hodnû úsilí za-
mûstnancÛ, ktefií toto mûli v náplni
své ãinnosti. Zvládnout pfiechod na
nov˘ v˘poãetní systém je totiÏ sa-
mo vÏdy problémem a rizikem, ale
zvládnout je‰tû navíc pfievod bytÛ
od dvou externích správ bytového
fondu to byl zapeklit˘ úkol, kter˘ se
v‰ak podafiilo zvládnout, a to témûfi
zcela. ZamûstnancÛm patfií za ten-
to v˘kon dík.

K ãinnostem Mûstského obvodu
Moravská Ostrava patfií i správa do-
movního fondu, která je mu svûfie-
na. V tomto roce byla dokonãena,
probíhala nebo bude probíhat opra-
va nûkolika domÛ, pfiiãemÏ náklady
na kaÏdou opravu jsou vy‰‰í neÏ
500 000 Kã:
1. Oprava domu SenováÏná 1 –

zde se opravuje izolace proti
zemní vlhkosti, oprava krovu
a krytiny. Celková plánovaná
oprava byla rozpoãtována ve v˘-
‰i 5 000 000 Kã.

2. NádraÏní 44
– byla do-
k o n ã e n a
oprava kro-
vu, stfiechy
a komínÛ
v rozpoãto-
vané ãástce
600 000 Kã.

3. Dobrovského 6 – zde byla prove-
dena oprava oken a dvefií v ãást-
ce cca 830 000 Kã.

4. NádraÏní 110 – dÛm patfiící Úfia-
du mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, v tomto pfiípa-
dû se jedná o celkovou opravu
domu a je témûfi pfied dokonãe-
ním. Rozpoãtovaná ãástka ãinila
4 930 000 Kã.

5. Sládkova 4 – zde byly provedeny
práce spoãívající v izolaci domu
proti zemní vlhkosti a to v ãástce
cca 2 800 000 Kã.

6. Také navíc byla provedena opra-
va balkonÛ na Veleslavínovû uli-
ci ã. 6 a 8. Zde se jednalo o ãást-
ku asi ve v˘‰i 177 000 Kã.

Tyto opravy jsou dÛkazem na‰e-
ho úsilí o co nejlep‰í podobu ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz.
Nezb˘vá mi neÏ doufat, Ïe tuto
snahu oceníte i vy.

Ing. Jifií Groll
místostarosta

Slovo má…

Od mûsíce dubna pÛsobí v na-
‰em obvodû inspektor ãistoty
a pofiádku.

Jeho hlavním úkolem je procházet
obvod a kontrolovat ulice, zda jsou
fiádnû uklizeny, pfiijímat podnûty od
obãanÛ na e-mailové adrese: pora-
dek@moap.ostrava.cz, kde lze upo-
zornit na rozliãné ne‰vary v na‰ich
ulicích a pfiená‰et tyto informace na
pfiíslu‰né odbory a organizace, zfiíze-
né mûstsk˘m obvodem pro ãi‰tûní
a údrÏbu obvodu. 

„Po vyhodnocení více neÏ tfiímûsíã-
ního zku‰ebního provozu lze fiíci, Ïe
se tato pozice více neÏ osvûdãila,“
konstatuje místostarosta Jifií Havlí-
ãek, z jehoÏ popudu tato funkce
vznikla. Nepofiádek v ulicích je evido-
ván a postupnû odstraÀován. Pfiede-
v‰ím se jedná o ãerné skládky, ne-
udrÏovanou zeleÀ, odstavené auto-
vraky a díry v místních komunikacích.
Obãané si jiÏ na tuto novou sluÏbu
zvykají, o ãemÏ svûdãí stále se zvy-
‰ující poãet podání. (rd)

Inspektor pofiádku se osvûdãuje

Nová Karolina se musí stát souãástí centra

Tzv. „skelet“ b˘valého Krajského v˘boru KSâ snad koneãnû pfiestane hyz-
dit centrum Ostravy. Podle na‰ich informací byl prodán za 53 milionÛ Kã. 
PfiedloÏené projektové studie poãítají s vyuÏitím a pfiestavbou stávajícího
„skeletu“ na moderní budovu s byty, kanceláfiemi a obchody. Ve hfie je
v‰ak také varianta demolice a stavba kompletnû nové budovy. 
Základní kámen b˘valého Krajského v˘boru KSâ byl poloÏen ve druhé po-
lovinû 80. let minulého století. Tehdej‰í vedení pfiedlistopadové KSâ plá-
novalo postavit po vzoru sv˘ch ostatních krajsk˘ch organizací honosn˘ pa-
lác, na kter˘ vyãlenilo rozpoãet 350 milionÛ korun. Ve své dobû to byla
vskutku neobvykle vysoká ãástka. Po listopadu 1989 byly pfiirozenû sta-
vební práce zastaveny, v jedné jeho ãásti je nyní âeská správa sociálního
zabezpeãení. (rd)

·estnáct ÏákÛ obvodu jsou ·ikulové

Místostarosta Tomá‰ Kufiec blaho-
pfieje jedné z ocenûn˘ch ÏákyÀ.

Mgr. Andrea Wlochová, zastupitelka
a pfiedsedkynû ‰kolské komise pfie-
dává so‰ku ·ikuly.

je poãet vãelích rojÛ, které se objevily v ãervnu
v centru mûsta. První byl zaznamenán kamerov˘m
systémem Mûstské policie 5. 6. ve 12.35 hod. na
jednom ze stromÛ na Masarykovû námûstí. StráÏníci
okolí stromu zabezpeãili páskou do pfiíjezdu hasiãÛ.
Druh˘ vãelí roj objevil stráÏník na stromû na Husovû
ulici 7. ãervna, jen pár metrÛ od základní ‰koly. Tam
stráÏníci odpovídali na zvídavé otázky ‰kolákÛ. Jak
nám fiekla paní Adriana Chylová z Mûstské policie,
ani v tomto pfiípadû nikoho vãely nepopíchaly. 

âíslo mûsíce

2
Pfiib˘vá pfiedzahrádek

Zatímco poãet udûlen˘ch povolení
ke stánkovému prodeji trvale klesá,
pfiib˘vá pfiedzahrádek pfied restau-
raãními podniky. Podle paní Jarosla-
vy Cardové z odboru místního hospo-
dáfiství, dopravy a obchodu úfiadu na-
‰eho mûstského obvodu, je bûhem
posledních dvou let tento nárÛst re-
kordní – z pfiibliÏnû jedné desítky na
více neÏ osmdesát. 

K umístûní pfiedzahrádky i tzv.
pfiedsunutého prodeje je tfieba nejen
povolení Úfiadu MOb, ale i souhlasu
majitele budovy. 
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KONTAKTY:

KRÁTCE

Úfiad mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz: 

Na v‰echny odbory a oddûlení se
dovoláte pfies centrum spojovacích
sluÏeb, tj. tel. ã. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní ãíslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164.
E-mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úfiední deska je v podchodu pod
Fr˘dlantsk˘mi mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úfiadu (stavební archiv) –
tel. ã. 596 623 230
Úfiední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., ât od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, ktefií se doÏívají
90 a více let v ãervenci: Robert
Fischel, Helena Radová, Emil Váv-
ra, Franti‰ek HŒrbinger a 90 a více
let v srpnu: Karel Jaro‰, Anna Gol-
dová, Franti‰ek KáÀa, Jifiina Bláho-
vá, Paulína Mundjerová, Zuzana
Kuboviãová, Marie Kmentová, Ma-
rie Kubíková, Drahomíra Brumko-
vá, Ludmila Zezulová.

Blahopfiejeme jubilantÛm

Zastupitelstvo mûstského obvo-
du schválilo dne 24. 6. 2008 závû-
reãn˘ úãet mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz za rok
2007. Mûstsk˘ obvod v rozpoãto-
vém hospodafiení v tomto roce do-
sáhl zisku ve v˘‰i 43 522 tis. Kã. 

Pfiíjmy: 489 082 tis. Kã
DaÀové pfiíjmy mûstského obvodu

v roce 2007 ãinily 66 193 tis. Kã.
Nejvût‰í ãást tûchto pfiíjmÛ tvofií daÀ
z nemovitostí (17 955 tis. Kã), dále
poplatek za provozování v˘herních
hracích pfiístrojÛ (14 752 tis. Kã)
a správní poplatky (15 509 tis. Kã).

NedaÀové pfiíjmy mûstského obvo-
du v roce 2007 ãinily 39 723 tis. Kã.
Jedná se o pfiíjmy, které vznikají
v rámci samostatné pÛsobnosti mûst-
ského obvodu a tvofií je zejména pfiíj-
my z pronájmu majetku, z poskytová-
ní sluÏeb (napfi. úkony peãovatelské
sluÏby), z pokut a sankãních poplat-
kÛ, pfiíjmy z úrokÛ a ostatní nedaÀové
pfiíjmy.

Kapitálové pfiíjmy byly realizovány
ve v˘‰i 99 781 tis. Kã. Jedná se o pfií-
jmy z prodeje domÛ jako celku a pro-
deje bytov˘ch a nebytov˘ch jednotek
a pozemkÛ.

Dal‰í pfiíjmy tvofií pfievody z vlastních
fondÛ hospodáfiské ãinnosti. Jedná se
o odvod nájemného z bytÛ a nebyto-

v˘ch prostor do rozpoãtu mûstského
obvodu ve v˘‰i 51 000 tis. Kã k dokry-
tí ãinností spojen˘ch se správou
a údrÏbou nemovitého majetku.

V roce 2007 byly mûstskému obvo-
du poskytnuty dotace zejména ze
státního rozpoãtu, z rozpoãtu Morav-
skoslezského kraje a z rozpoãtu mûs-
ta Ostravy v celkové v˘‰i 232 385 tis.
Kã. Nejvût‰í objem finanãních pro-
stfiedkÛ byl poskytnut na v˘platu so-
ciálních dávek a do oblasti ‰kolství
(126 299 tis. Kã). 

Financování: 20 013 tis. Kã
Pfiedstavuje pouÏití v˘sledku hos-

podafiení z minul˘ch let (53 513 tis.
Kã), druhou splátku návratné finanãní
v˘pomoci poskytnuté na rekonstrukci
pavilonu „A“ Základní ‰koly Ostrava,
Gen. Píky 13A, pfiíspûvková organi-
zace (-20 000 tis. Kã) a splátku pÛjã-
ky z fondu rozvoje bydlení (-13 500
tis. Kã).

V˘daje: 509 095 tis. Kã
Nejvût‰í ãást v˘dajÛ z rozpoãtu

mûstského obvodu byla vynaloÏena
na sociální dávky (84 257 tis. Kã), na
financování 11 matefisk˘ch a 9 zá-
kladních ‰kol formou pfiíspûvku
(44 504 tis. Kã) a na pfiíspûvek
Centru kultury a vzdûlávání Morav-
ská Ostrava (8 062 tis. Kã).

Úsek místního hospodáfiství, do-
pravy a obchodu se na celkov˘ch v˘-
dajích podílel ãástkou ve v˘‰i 22 198
tis. Kã s pouÏitím zejména na opravy
a údrÏbu místních komunikací a ve-
fiejného prostranství a na údrÏbu ve-
fiejné zelenû. Technick˘m sluÏbám
Moravská Ostrava a Pfiívoz byl po-
skytnut pfiíspûvek ve v˘‰i 56 456 tis.
Kã. Z pfiíspûvku byla zaji‰Èována
zimní údrÏba komunikací, mecha-
nické a ruãní ãi‰tûní vefiejného pro-
stranství mûstského obvodu vãetnû
ãi‰tûní podchodÛ Hlubina a Fr˘dlant-
ské mosty, provoz vefiejn˘ch záchod-
kÛ, provozování parkovi‰È, opravy
a údrÏba místních komunikací a údrÏ-
ba ploch vefiejné zelenû.

Z rozpoãtu mûstského obvodu byly
dále hrazeny náklady na zaji‰tûní
provozu úfiadu a ãinnosti orgánÛ
mûstského obvodu (rady a zastupitel-
stva).

Nemalou ãástku, a to ve v˘‰i 139
845 tis. Kã, vynaloÏil mûstsk˘ obvod
na kapitálové v˘daje. Z tûchto v˘dajÛ
byly realizovány investiãní akce na
území mûstského obvodu. Mezi nej-
vût‰í investiãní akce patfiily:
- rekonstrukce domu s peãovatelskou
sluÏbou na ulici Gajdo‰ova 39a,b
v celkovém objemu 51 962 tis. Kã, 
- regenerace sídli‰tû Varenská v cel-
kové v˘‰i 7 718 tis. Kã,

- rekonstrukce stfiechy Základní ‰koly
Ostrava, Matiãní 5, objekt 30. dubna,
v celkové v˘‰i 16 531 tis. Kã,
- rekonstrukce purové stfiechy Matefi-
ské ‰koly Ostrava, Varenská 2a, ve
v˘‰i 4 504 tis. Kã,
- rekonstrukce ulice Puchmajerova
ve v˘‰i 5 952 tis. Kã,
- rekonstrukce ulice Vítûzná ve v˘‰i
6 926 tis. Kã.

Dále mûstsk˘ obvod poskytl dotaci
statutárnímu mûstu Ostrava ve v˘‰i
4 000 tis. Kã na rekonstrukci ulice
Solná a ve v˘‰i 9 800 tis. Kã na re-
konstrukci Lázní Moravská Ostrava.

Souãástí hospodafiení mûstského
obvodu je i hospodáfiská ãinnost by-
tového hospodáfiství. Hospodafiení
s domovním a bytov˘m fondem za
rok 2007 skonãilo kladn˘m v˘sled-
kem hospodafiení – ziskem ve v˘‰i
23 090 tis. Kã.

Závûrem je tfieba se zmínit o v˘-
sledku provedeného auditu hospoda-
fiení mûstského obvodu, kde bylo ve
zprávû auditorské spoleãnosti TOP
AUDITING, spoleãnost s ruãením
omezen˘m, konstatováno, Ïe pfii pfie-
zkoumání hospodafiení nebyly zji‰tû-
ny chyby a nedostatky.

Ing. Alena Zapletalová
vedoucí oddûlení 

Financí a rozpoãtu

Hospodafiení obvodu za rok 2007 skonãilo pfiebytkem

■ U Základní ‰koly Gebauerova 8
v Pfiívoze bylo po nákladné rekon-
strukci otevfieno víceúãelové hfii‰tû
pro míãové hry s umûl˘m povrchem.
Bude slouÏit pfiedev‰ím ÏákÛm tamní
‰koly jak k povinné v˘uce tûlesné v˘-
chovy, tak i pro zájmovou sportovní
ãinnost. Hfii‰tû v‰ak mÛÏe b˘t pouÏí-
váno i pro sportovní aktivity vefiejnos-
ti, v˘hradnû v‰ak po pfiedchozí do-
mluvû na tel. ãísle 596 134 334.

■ ObãanÛm, ktefií ukonãili povinnou
‰kolní docházku, ale nemají dokonãe-
no základní ‰kolní vzdûlání, je urãen
kurz, v nûmÏ lze formou distanãního
studia toto vzdûlání dosáhnout. Vy-
uãovat se bude na Z· Gebauerova 8
v Pfiívozu, a to v odpoledních hodi-
nách jednou za 14 dní. Informace na
tel. ãísle 596 134 334. 

■ Kontejnery na velkoobjemov˘ od-
pad nebudou v mûsících ãervenec
a srpen rozmístûny v na‰em obvodu.
Tzv. zelené kontejnery se objeví aÏ
v mûsíci záfií, o jejich rozmístûní bude
informovat záfiijové CENTRUM.

■ Náklady na pohfiby osamûl˘ch lidí,
tzn. tûch, ktefií nemají pfiíbuzné, hradí
úfiad na‰eho mûstského obvodu.
Vloni bylo tûchto pohfibÛ 76 (v roce
2006 jen 66), kaÏd˘ v cenû 5 750 Kã.
Pro leto‰ní rok se ãástka zv˘‰ila na
6 250 Kã a dosud jich bylo 22. Tyto
osoby byly zpopelnûny, pokud nikdo
neprojeví zájem o jejich pozÛstatky
v zákonné lhÛtû, následuje rozptyl do
spoleãného hrobu. 

■ Vítání dûtí – nov˘ch obãánkÛ na‰e-
ho obvodu – se v leto‰ním roce usku-
teãnilo jiÏ ãtyfiikrát, vÏdy v sobotu. Bylo
pozváno celkem 290 dûtí, zúãastnilo
se jich, alespoÀ s jedním z rodiãÛ, 147. 

■ Z· NádraÏní 117 pokraãuje v pro-
jektu Zmizelí sousedé, ve kterém od
roku 2002 mapuje skuteãné události ãi
vzpomínky pamûtníkÛ spojené s holo-
caustem – násilnou deportací a vy-
vraÏìováním na‰ich Ïidovsk˘ch spolu-
obãanÛ v letech 1939–1945. Souãástí
jsou i pravidelné náv‰tûvy Terezína.
Letos se zájezd konal 26.–28. kvûtna
a zúãastnili se ho uãitelé Marta Vítková
a Jifií Dvofiák s 25 Ïáky. Program byl
velice nároãn˘: prohlídka Muzea ghet-
ta, Magdebursk˘ch kasáren, náv‰tûva
Národního hfibitova, kolumbária, kre-
matoria, Malé pevnosti… „Pracovali
jsme ve workshopech, besedovali
s pamûtníkem. Uctili jsme památku
obûtí zapálením svíãky u pomníku po-
blíÏ fieky Ohfie,“ fiekla nám paní uãitel-
ka mgr. Vítková. 

SvÛj svátek oslavily dûti z M· Podûbradova pásmem písniãek a fiíkanek, pfiítom-
ni byli i místostarostové obvodu Jifií Groll, Jifií Havlíãek a Tomá‰ Kufiec. Souãástí
slavnosti bylo i vysazení okrasného kefie dfiínu japonského, kter˘ pfiispûje ke
zkrá‰lení velké ‰kolní zahrady. Kefi vûnovala firma Petr Vykrut – Zahradnické
sluÏby, která se mj. specializuje na v˘sadbu velk˘ch dfievin, v Komenského sa-
dech v kvûtnu vysadila osmimetrov˘ exempláfi dubu bahenního. 

Na Masarykovû námûstí bylo na náklady na‰eho obvodu instalováno 14 pfie-
nosn˘ch kvûtináãÛ osázen˘ch kvûtinami a okrasn˘mi kefiíky, které pfiispûjí k je-
ho celkové architektonické a estetické kultivaci. 

Od 1. dubna 2008 je Mûstskou
policií Ostrava poskytována sluÏ-
ba Zelené (bezplatné telefonní) lin-
ky na ãísle 800 199 922. Obãané
mohou na tuto linku oznamovat na-
pfiíklad závady nebo po‰kození do-
pravních znaãek, svûtelné signaliza-
ce na kfiiÏovatkách, laviãek v parcích,
závady na vodovodních sítích, záva-
dy ve schÛdnosti chodníkÛ, neupra-
venou vefiejnou zeleÀ, chybûjící ãi

po‰kozené uliãní znaãení apod. Dne
17. 6. 2008 bylo operátory na Zele-
né lince pfiijato jiÏ 1000. oznámení.
Obãan oznamoval jízdu motorového
vozidla v protismûru po kruhovém
objezdu a poÏadoval zásah ze strany
Mûstské policie. Na místo byla ihned
vyslána nejbliÏ‰í hlídka, která kontak-
tovala fiidiãku onoho vozidla a vûc na
místû v rámci sv˘ch kompetencí vy-
fie‰ila. (inf)

Na Zelenou linku pfii‰lo uÏ tisíc oznámení 

Pagoda nebude. – Kavárna ASTRA, která se nachází v Sadech Milady Horá-
kové, radikálnû zmûní svou podobu. Objekt byl v minulém volebním období pro-
dán vietnamskému podnikateli, kter˘ ji chtûl pfiestavût do tvaru asijské pagody,
s ãímÏ stavební úfiad na‰eho mûstského obvodu zásadnû nesouhlasil. Stávající
objekt bude tedy odstranûn a na jeho místû postaven nov˘, kter˘ vyhovuje mo-
derním architektonick˘m poÏadavkÛm. Materiálem stavby má b˘t kromû tradiã-
ní cihly i dfievo a sklo. Celkem bude s dvûma venkovními sezeními obestavûno
244 m2. Na vizualizaci je pohled ze strany Domu kultury mûsta Ostravy. (va)

Na stavebním pozemku pfiímo na-
proti hotelu Imperial (jehoÏ je vlastní-
kem) chce firma ORCO postavit sym-
bol nové Ostravy. 

Projekt zahrnuje v˘stavbu kancelá-
fií nejvy‰‰í kategorie, maloobchodní
prostory v parteru, vysoce kvalitní by-
ty a dvû patra podzemních garáÏí
o 260 stáních. Urbanistick˘ projekt,
jehoÏ podoba je vyjádfiena elegantní-
mi zakfiiven˘mi tvary tvofií jednu pro-
pojenou stavbu.

Díky faktu, Ïe firma ORCO je pro-
vozovatelem hotelu Imperial, umoÏ-
Àuje projekt znaãné zjednodu‰ení do-
pravní situace a roz‰ífiení stávající pû-
‰í zóny se zelení a vodními prvky.

Hlavní vjezd pro dopravní obsluhu
komplexu a vjezdu do nov˘ch pod-
zemních garáÏí bude totiÏ v místû
stávajícího vjezdu do jiÏ existujících
podzemních garáÏí. Vedlej‰í zásobo-
vací pfiíjezd zejména pro obchodní
plochy v 1. NP je fie‰en z ulice Ná-
draÏní do nádvofií. 

Roz‰ífiení stávající pû‰í zóny se ze-
lení a vodními prvky lze dosáhnout dí-
ky pfiesunutí parkovacích stání do
podzemní garáÏe, ãímÏ se uvolní pro-
stor pfied hotelem Imperial a prostran-
ství bude moÏné vyuÏít jako propojení
pû‰í zóny s ul. Zámeckou a 28. fiíjna
s novou zelení a vodními prvky. 

Zájem firmy ORCO o Ostravu je

dlouhodob˘, o ãemÏ svûdãí nejen ho-
tel Imperial, ale i úspû‰n˘ projekt
Podkova v Komenského sadech, kte-

r˘ byl prvním projektem nadstandard-
ního bydlení v Ostravû a kter˘ byl do-
konãen na konci roku 2006. (rd)

Dostavba roz‰ífií pû‰í zónu 
Developerská spoleãnost ORCO Property Group, jejíÏ projekty reprezen-
tují moderní architekturu v fiadû metropolí stfiední a v˘chodní Evropy,
pfiedloÏila na konci kvûtna nabídku multifunkãního projektu na dostavbu
námûstí Dr. Edvarda Bene‰e. 

Vizualizace projektu pfii pohledu z ulice 28. fiíjna od b˘valého Domu potravin: vle-
vo je nová budova, vpravo hotel Imperial, uprostfied budova âeské spofiitelny.



Ing. Ivo Koliã (âSSD)
1. V pfied-

cházejícím ob-
dobí povaÏuji
za nejdÛleÏi-
tûj‰í propojení
oborov˘ch or-
gánÛ na‰eho
obvodu s ob-
dobn˘mi orgá-
ny Statutární-

ho mûsta Ostravy. Nûktefií obvodní
zastupitelé pracují i na celomûstské
úrovni a tam vyuÏíváme pfiíleÏitosti
k vysvûtlování a prosazování zámûrÛ
ve prospûch obãanÛ na‰eho obvodu.
Zamûfiil jsem se pfiedev‰ím na oblast
dopravní a investiãní. Je zfiejmé, Ïe
dopravní problematika (vãetnû parko-
vání) se musí fie‰it v ‰ir‰ích návaz-
nostech na sousední mûstské obvo-
dy a s ohledem na dopravní generel
mûsta.

2. Nyní se zamûfiuji na vyhledávání
lokalit vhodn˘ch pro parkovací objek-
ty s cílem tyto zámûry realizovat. (MÛj
nesplnûn˘ úkol – záchytné parkovi‰-
tû pod Fr˘dlantsk˘mi mosty.)

Bc. Lenka Niklová (SZ)
1. Rok 2007

byl pro mû
prvním rokem
nároãné práce
v komunální
politice v roli
opoziãní za-
stupitelky za
Stranu zele-
n˘ch. Pfiesto-

Ïe v âesku obecnû panuje nesmifii-
telné ãernobílé vidûní rÛzn˘ch vûcí
a pravolevá polarizace, nevidím jako
nemoÏné spolupracovat tam, kde je
o to zájem, nebo tam, kde jsou pro-
gramové priority velmi blízké.

2. Psát o tom, co se povedlo v ro-
ce 2007, by byl jen stejn˘ v˘ãet toho,
co na tûchto stránkách psali v‰ichni
oslovení, tak snad radûji k tomu, co
chci v budoucnu. Zelená politika je
o kvalitû Ïivota a kvalitní Ïivot bez
kvalitního Ïivotního prostfiedí si nedo-
vedu pfiedstavit. ZtotoÏÀuji se se
sdruÏením Sv. Václav v Ostravû, Ïe
koncepce zelenû v na‰em obvodu
potfiebuje dlouhodobou strategii. Je
tfieba pfiestat improvizovat pfiípad od
pfiípadu a pfiedstavit jasnou pfiedlohu
rozvoje zelenû Moravské Ostravy
a Pfiívozu. DaÀ, kterou platíme za
masivní v˘stavbu, je právû ztráta ze-
len˘ch ploch. 

V pfií‰tím roce se chci zamûfiit na
náhradní v˘sadbu jako nutnou proti-
váhu stavebního boomu v na‰em ob-
vodû. Chci se zab˘vat podnûty obãa-
nÛ volajících po zfiízení dûtsk˘ch
koutkÛ a odpoãinkov˘ch zón pro ma-
minky s dûtmi. Pokusit se o realizaci
zelen˘ch koutkÛ tam, kde to bude
moÏné. 

Souãástí práce v zastupitelstvu je
i práce v komisích. Práce ve ‰kolské
komisi mi umoÏÀuje podílet se na roz-
voji projektÛ, které zkvalitÀují ‰kolní
prostfiedí na‰ich ‰kolek a ‰kol. Mûla
jsem moÏnost seznámit se s vût‰inou
matefisk˘ch i základních ‰kol v obvo-
dû Moravská Ostrava a Pfiívoz a vût-
‰inou to bylo zastavení velmi pfiíjem-
né a inspirativní pro dal‰í práci.
Formou dotací, které pfiicházejí do
tûchto zafiízení, lze podpofiit projekty,
které umoÏÀují realizovat ãinnosti
nad rámec bûÏného provozu. âasto
jsou právû touto formou podporovány
akce, které mûstsk˘ obvod i mûsto
reprezentují nejen v na‰í republice,
ale i v zahraniãí. 

Práce v komisi sociální je protkána
tématem sociálních sluÏeb. Rok 2007
byl nároãn˘m rokem uvedení zákona
o sociálních sluÏbách do praxe.

Ukázalo se, jak je nutné zapojení ne-
ziskového sektoru do spolupráce se
státní správou. 

I nadále se budu zab˘vat podnûty
obãanÛ a podílet se na fie‰ení jejich
problémÛ.

Vladimír Polák (SNK ED)
Jako ãlen

zastupitelstva
v opozici vû-
fiím v diskuzi.
Posunout ná-
zor mezi za-
stupitele, ktefií
pak vezmou
nápad za svÛj,
je vÏdy mal˘m

vítûzstvím. Kromû práce v kulturní
komisi a v Aktivu pro obfiady a slav-
nosti konzultuji práci s obãany, které
jsem nominoval do komisí rady (pfies-
to, Ïe poãet komisí a velk˘ poãet je-
jich ãlenÛ nûkdy aÏ pfiíli‰ bez efektu
zatûÏuje rozpoãet obce a dané pro-
stfiedky by se daly vyuÏít hospo-
dárnûji).

Napfiíklad práce starosty Sokola
Pfiívoz pana Vlastimila Bulawy v ko-
misi pro obnovu Pfiívozu vyprovoko-
vala a iniciovala mnoho návrhÛ pro
radu mûstského obvodu.

DÛraznû a nûkolikrát upozornil na
nedostatek sportovního zázemí pro
mládeÏ v na‰em obvodû, zejména
pak na neutû‰enou situaci v Pfiívozu. 

Po konferenci k ãistotû ovzdu‰í
v Ostravû, kterou svolal primátor
mûsta Ostravy v dubnu 2007, vypra-
coval pan Bulawa materiál s konkrét-
ními návrhy, jak zlep‰it dosavadní
‰patn˘ stav ãistoty ovzdu‰í v na‰em
obvodû. Opût byl tento problém opa-
kovanû projednáván, pfiiãemÏ do-
dnes nejsou známy Ïádné v˘sledky.

Vedle obvodních problematik pfii-
chází do komise s fie‰ením lokálních
nedostatkÛ t˘kajících se právû Pfiívo-
zu, jeho souãasnosti a perspektivy.
DÛraznû upozornil na bezprecedentní
vykácení stromÛ na ulici Fügnerova.
Prosazování bytové v˘stavby v Pfiívo-
zu, fie‰ení otázek volného ãasu dûtí
a mládeÏe je hlavním posláním na‰e-
ho zástupce v komisi pro obnovu Pfií-
vozu. Pfiívozu, jeÏ má bohatou historii
a pokud z nûj neudûláme pouze skla-
di‰tû ãi prÛmyslovou zónu, mÛÏe mít
také svoji perspektivu. Dal‰ím obãa-
nem v komisi sociální na návrh
SNK ED je PhDr. Valou‰ková z Fon-
du OhroÏen˘ch dûtí, jeÏ se svou pro-
fesní odborností snaÏí roz‰ífiit pohled
ãlenÛ komise na náhradní péãi dûtí
a její moderní pfiístupy. PhDr. Valou‰-
ková napfiíklad seznámila ãleny komi-
se s projektem Klokánek, jeÏ je rodin-
nou alternativou ústavní péãe. Ve vífie
s diskuzi chci podporovat zapojení
a vyprovokování vût‰ího zájmu o ko-
munální politiku mezi obãany i formou
vût‰í pozornosti iniciativ obãansk˘ch
sdruÏení. Pfies kulturní komisi bych
chtûl rozpoutat diskuzi smûfiující k Ïá-
dosti vÛãi zastupitelstvu mûsta, aby
zmûnou statutu mohl mûstsk˘ obvod
dávat na granty vût‰í ãástku neÏ do-
savadní 3 miliony korun.

RNDr. Jana Rutová (ODS)
1. V roce

2007 jsem se
zamûfiila na
práci kulturní
komise, jejíÏ
jsem pfiedsed-
kyní. Sledová-
ní a hodnocení
projektÛ pod-
pofien˘ch úãe-

lovou dotací mûstského obvodu posu-
zovalo pfiínos pro Moravskou Ostravu
a Pfiívoz. Informace podávali ãlenové
komise kultury, ktefií akce nav‰tívili.

Hodnotn˘ch projektÛ v oblasti kultury
bylo pro rok 2008 pfiedloÏeno mno-
hem více neÏ v roce pfiede‰lém a bo-
huÏel nemohly b˘t podpofieny v‰ech-
ny zajímavé aktivity. Pfii jednání gran-
tové komise pro oblast kultury musely
b˘t zamítnuty z finanãních dÛvodÛ.
I tak bylo podpofieno mnoho pûkn˘ch
akcí, které obohatí kulturní Ïivot a dou-
fám, pfiiblíÏí kulturu mnoha obyvate-
lÛm Ïijícím a pracujícím v na‰em cen-
trálním mûstském obvodû. Pfies moji
snahu nezískal mûstsk˘ obvod MOaP
moÏnost umístit na svém území dal‰í
sochu z nabídky mûsta Ostravy.

2. Jednání o umístûní dal‰ích umû-
leck˘ch objektÛ na území na‰eho ob-
vodu stále probíhá, aktivnû se do fie‰e-
ní zapojuji. V souãasné dobû se rov-
nûÏ zab˘vám (mimo kulturní proble-
matiku a sledování ãinnosti pfiíspûvko-
vé organizace CKV) moÏnostmi setká-
vání s nûkter˘mi skupinami na‰ich
obyvatel (napfi. seniofii, rodiãe), coÏ
souvisí s prací komise APOS a nava-
zuje na oblast ‰kolskou a sociální.

Jako ãlenka zastupitelstva se hod-
lám více zajímat o moÏnost informo-
vání obãanÛ o dûní v Moravské Os-
travû a Pfiívozu, a to nejen prostfied-
nictvím mûsíãníku Centrum.

Petr Sedláãek (ODS)
1. Od polo-

viny roku
2007, kdy
jsem vstoupil
do zastupitel-
stva, jsem se
kromû bûÏ-
n˘ch povin-
ností zastupi-
tele, jako je

napfiíklad hlasování o odpou‰tûní dlu-
hÛ neplatiãÛm, vûnoval podle mého
soudu daleko podstatnûj‰ím a rozum-
nûj‰ím záleÏitostem. Za prvofiad˘ úkol
jsem si vytyãil v˘razné zlep‰ení zdra-
votního stavu zelenû v celém obvodu
a v Komenského sadech zvlá‰tû.
K této lokalitû o rozloze tfiiceti dvou
hektarÛ mám totiÏ velmi osobní vztah,
dan˘ nejen m˘m vzdûláním, a vûnuji jí
hodnû svého ãasu. A jak vidím jádro
problému stavu zelenû v Komenské-
ho sadech? Cel˘ sloÏit˘ problém ne-
jen podle mne vznikl naprostou igno-
rancí zhor‰ujícího se stavu parku, a to
po dobu nejménû tfiiceti let. K tomu se
pfiidává propletenec jak odborn˘ch,
tak i jin˘ch úhlÛ pohledÛ a mnohdy ta-
ké zájmÛ jak jednotlivcÛ, tak rÛzn˘ch
zájmov˘ch skupin, které se prostfied-
nictvím zvlá‰tû lipové aleje snaÏí zvi-
ditelnit. Spolu se sv˘mi kolegy navrhl
taková fie‰ení, která nás posunula
k závûrÛm, o nichÏ jsem spolu s mno-
h˘mi ‰piãkov˘mi odborníky pfiesvûd-
ãen, Ïe budou pro tento klenot
Ostravy tím nejlep‰ím. 

V roce 2007 jsem také pfiedloÏil ná-
vrh vyhlá‰ky omezující konzumaci al-
koholu na vefiejnosti. Inspiroval jsem
se podobnou vyhlá‰kou, která jako
první v republice vznikla v Ústí nad
Labem, a pfiedloÏil jsem ji sv˘m kole-
gÛm-zastupitelÛm. Nyní se ãeká na
vyjádfiení Magistrátu mûsta Ostravy,
kter˘ schvaluje ve‰keré vyhlá‰ky
vzniklé v jednotliv˘ch obvodech. 

2. V roce 2008 chci pokraãovat
v práci jednotliv˘ch komisí, kter˘ch
jsem ãlenem. Jedná se o komisi bez-
peãnosti a ekologie, investiãní komi-
se a ãlena redakãní rady mûsíãníku
Centrum. Do konce volebního obdo-
bí chci dotáhnout fie‰ení situace
v Komenského sadech a pfiedloÏit
návrh vyhlá‰ky o pohybu psÛ v na-
‰em obvodu. Psím v˘kalÛm a nebez-
peãí pokousání jsme totiÏ vystaveni
dennû, a to nejen na trávnících, ale
i na chodnících v obvodu. ProblémÛ
vyÏadujících pozornost je v‰ak mno-
hem více. Dobrou zprávou pro oby-
vatele na‰eho obvodu je, Ïe v‰ichni
koaliãní zastupitelé a zastupitelstvo
jako celek pracuje daleko lépe a v˘-
konnûji, neÏ bylo obvyklé v minul˘ch
obdobích.

Mgr. Jaroslav Sk˘ba (âSSD)
1. V zastu-

pitelstvu ob-
vodu pracuji
druhé funkãní
období. Vstu-
poval jsem se
snahou udûlat
pro spokojen˘
Ïivot sv˘ch
spoluobãanÛ

maximum. V komisi sportovní a vol-
noãasov˘ch aktivit a v komisi sociální
jsem pfiispûl k pfiidûlení úãelov˘ch do-
tací na pomoc mal˘m sportovním
organizacím i tûlesnû postiÏen˘m ob-
ãanÛm. V komisi bezpeãnosti a eko-
logie podporuji úãelné rekonstrukce
a rozvoj zelenû. Prioritou pro mne by-
la práce v komisi pro obfiady a slav-
nosti (APOS), kde jsem pfiedsedou.
V rámci APOSu jsme oddávali snou-
bence v obfiadní síni Nové radnice
i na dal‰ích místech na‰eho obvodu,
vítali nové obãánky obvodu a blaho-
pfiáli k narozeninám seniorÛm osm-
desátilet˘m a star‰ím. Radost jsem
mûl hlavnû z toho, Ïe se podafiilo za-
chovat obfiady se seniory v souãasné
podobû. Z titulu ãlena kontrolního v˘-
boru zastupitelstva obce jsem se po-
dílel na rozborech hospodafiení pfiís-
pûvkov˘ch organizací – matefisk˘ch
a základních ‰kol. Pracoval jsem
v nûkolika radách ‰kol obvodu, kde
jsem mohl vyuÏít své zku‰enosti z ví-
ce neÏ ãtyfiicetileté uãitelské praxe.

2. Nadále budu pracovat ve v˘‰e
uveden˘ch komisích. Zv˘‰enou po-
zornost budu vûnovat akcím komise
APOS. Chci zajistit vylep‰ení prostfie-
dí v obfiadní síni klimatizací. Budu
podporovat zachování zelenû zvlá‰tû
na sídli‰ti Fifejdy, kde je Ïivotní pro-
stfiedí zneãi‰Èováno chemick˘mi zá-
vody i blízk˘mi lagunami.
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Anketa: Co se podafiilo a co zb˘vá vykonat
Pokraãujeme v na‰í anketû. Odpovídají zastupitelé podle abecedního po-
fiádku.
1. Co se vám podafiilo uskuteãnit, na co jste se zamûfiili v roce 2007,
v ãem jsou naopak rezervy (nedostatky)?
2. Na co se, kromû bûÏn˘ch úkolÛ, zamûfiíte v roce 2008? Milí ãtenáfii mûsíãníku Centrum,

poprvé máte moÏnost otevfiít na‰e
„Sociální okénko“. Tak jsme nazvali
rubriku, kterou budeme jiÏ pravidelnû
zafiazovat na stránky va‰eho oblíbe-
ného mûsíãníku, abychom vás infor-
movali o aktuálním dûní v sociální ob-
lasti v na‰em obvodu, seznamovali
vás s novinkami a taky trochu radili,
na koho a s ãím se mÛÏete obrátit, bu-
dete-li potfiebovat sociální dávku nebo
sociální sluÏbu. Dnes zaãneme tím,
co z oblasti sociálního zabezpeãení
mÛÏete vyfiídit na na‰em úfiadu.
1) Pomoc v hmotné nouzi

Dávkami, kter˘mi se fie‰í pomoc
v hmotné nouzi, jsou: 

1. pfiíspûvek na Ïivobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimofiádná okamÏitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi

rozhodují a vyplácejí je povûfiené
obecní úfiady. Obãané mûstského ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz se
tedy mohou obrátit na odbor sociál-
ních vûcí, oddûlení sociálních dávek
Úfiadu mûstského obvodu Moravská
Ostrava a Pfiívoz, Proke‰ovo námûs-
tí 8, 729 29 Ostrava. 
2) Dávky sociální péãe pro osoby
se zdravotním postiÏením

Osobám se zdravotním postiÏením
poskytuje odbor sociálních vûcí, od-
dûlení péãe o obãany Úfiadu mûst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Pfiívoz:

1. pfiíspûvek na úhradu za uÏívání
bezbariérového bytu a garáÏe

2. pfiíspûvek úplnû nebo prakticky
nevidom˘m obãanÛm (na krmivo pro
vodícího psa)
3) Sociální sluÏby

Prostfiednictvím sociálních sluÏeb
je zaji‰Èována pomoc pfii péãi o vlast-
ní osobu, zaji‰tûní stravování, ubyto-
vání, pomoc pfii zaji‰tûní chodu do-
mácnosti, o‰etfiování, pomoc s v˘-
chovou, poskytnutí informace, zpro-
stfiedkování kontaktu se spoleãen-
sk˘m prostfiedím, psycho- a socio-
terapie, pomoc pfii prosazování práv
a zájmÛ.

Informace o sociálních sluÏbách,
které poskytuje mûstsk˘ obvod Mo-
ravská Ostrava a Pfiívoz, lze získat na
odboru sociálních vûcí, oddûlení péãe
o obãany Úfiadu mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz, Proke‰o-
vo námûstí 8, 729 29 Ostrava.

K úhradû sociálních sluÏeb je
urãen pfiíspûvek na péãi, o kter˘ mo-
hou obãané poÏádat na Magistrátu
mûsta Ostravy.

Tolik základní informace k systému
sociálního zabezpeãení. V pfií‰tím
„Sociálním okénku“ se na‰i ãtenáfii
dozvûdí, jaké sociální sluÏby poskytu-
je sv˘m obãanÛm mûstsk˘ obvod
Moravská Ostrava a Pfiívoz.

Bc. Dagmar Bradová
vedoucí odboru sociálních vûcí

ÚMOb MOaP

Finanãní poradna 
Svazu dÛchodcÛ

• Sjednává slevy pro drÏitele
prÛkazÛ ZTP a ZTP-P na poji‰tû-
ní domácnosti, nemovitosti, zá-
konné a havarijní osobních auto-
mobilÛ a ‰kodu zpÛsobenou za-
mûstnavateli.

• Pro ostatní klienty Finanãní po-
radny sjednává slevy na elektric-
kou energii a plyn u vybraného do-
davatele, na pohonné hmoty u vy-
bran˘ch ãerpacích stanic, na tele-
komunikaãní sluÏby (pevná linka,
internet), na poji‰tûní osob. auto-
mobilu, domácnosti, nemovitosti.

Finanãní poradnu mohou vy-
uÏívat i seniofii, rodiny s dûtmi,
sociálnû slab‰í rodiny.

V pfiípadû zájmu vezmûte s se-
bou osobní dokumenty, prÛkaz
ZPP, vyúãtování faktury, lístek
SIPO a ve‰keré pojistné smlouvy.

Kontakt: Kanceláfi poradny Rady
seniorÛ, DOS Ostrava, âesko-
bratrská 18, tel.: 596 111 023, 
e-mail: poradna-ostrava@rscr.cz.
Úfiední den je ãtvrtek 9–12 hod.

V pátek 30. kvûtna uspofiádal Magistrát mûsta Ostravy na Jiráskovû námûstí
akci nazvanou „Den sociálních sluÏeb – lidé lidem“. Cílem akce bylo ukázat ob-
ãanÛm Ostravy, jaké sociální sluÏby jim mohou poskytnout jednotlivé obvody ãi
neziskové organizace. Ve stánku, kter˘ mûl k dispozici ná‰ obvod, jsme pro-
stfiednictvím sociálních pracovnic odboru sociálních vûcí ÚMOb MOaP podávali
náv‰tûvníkÛm informace o peãovatelské sluÏbû a odlehãovací sluÏbû, kterou
poskytujeme, a také rozdávali letáãky propagující tyto sluÏby.
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V první etapû se zaãne pracovat na hlavním
bulváru smûfiujícím od ulice 28. fiíjna ke Dvojhalí,
ukázkové stavbû prÛmyslové secese ze zaãátku
20. století, jehoÏ rekonstrukce se jiÏ pfiipravuje.
Do roku 2010 by mûla b˘t ãást obchodnû-zá-
bavní, administrativní a obytná lemující hlavní
bulvár v podstatû hotová. 

Dal‰í administrativní a polyfunkãní mûstské
bloky navazující na centrální námûstí by mûly
b˘t dostavûny ve druhé etapû (do roku 2012).
Do této etapy patfií zprovoznûní nové tramvajo-
vé trasy. O dva roky pozdûji se na Karolinu na-
pojí Sokolská ulice. 

Ve tfietí etapû vyroste dominanta nového
centra – gigantická v˘‰ková budova. Následnû
se poãítá s vybudováním nového mûstského
parku, sportovního centra a unikátní v˘letní res-
taurace s v˘hledem na Ostravici.

Námûstí je koncipováno jako místo bûÏn˘ch
setkání, ale je urãeno i pro slavnostní, kulturní
a spoleãenské akce. Protíná jej pû‰í bulvár, kte-
r˘ zaãíná v historické ãásti Moravské Ostravy
a konãí u areálu Dolních Vítkovic. 

Druhé – men‰í námûstí je údajnû inspirované

rozmûry historického Jiráskova námûstí. Je za-
m˘‰leno jako místo dÛvûrn˘ch setkání, bude
zde hudební síÀ, slavnostní sál, kaple, pfiípadnû
v˘stavní galerie, pfiedev‰ím ale bude vyplnûna
atmosférou venkovních kaváren. Z tohoto ná-
mûstí jsou umoÏnûny prÛhledy na Dvojhalí a na
známé panoráma hutí.

Druhá hlavní pû‰í trasa povede k nádraÏí
Ostrava-stfied, má mít ryze obchodní charakter
a bude zakonãena pylony mostu pfies Fr˘dlant-
skou dráhu vedoucí ke v‰em druhÛm mûstské
hromadné dopravy. 

Kdo je Rem Koolhaas?
Firma Multi Development, která projekt Nové

Karoliny realizuje, získala fiadu vynikajících
architektÛ, pfiedev‰ím Rema Koolhaase. Tento
svûtovû proslul˘ architekt je zárukou, Ïe nové
centrum Ostravy nezaplní fádní krabice. Projek-
toval fiadu vynikajících staveb, napfiíklad Taneã-
ní divadlo v Haagu, nebo Grand Palais ve fran-
couzském Lille, coÏ je obfií polyfunkãní oválná
stavba. Dále je to hala Casa da Musica v portu-
galském Portu. Z jeho projekãní kanceláfie vy‰la

Centrální knihovna Seattlu, Institute of IT Cam-
pus Centre v Illionis. Nejvût‰ím projektem vÛ-
bec je budova ãínské televize v Pekingu vysoká
dvû stû tfiicet metrÛ. Koolhaas získal v roce
2000 Pritzkerovu cenu, která je povaÏována za
Nobelovu cenu v architektufie. 

Historie Karoliny
V první tfietinû 19. století sk˘talo území

Karoliny, tedy místa, kde se jiÏ zaãíná budovat
nové a supermoderní centrum mûsta, obrázek
ryze venkovsk˘. Byly zde pole, louky a blíÏe
místa pozdûj‰ího nádraÏí Ostrava-stfied pastvi-
ny. Vedla tudy cesta zvaná Stará do Vítkovic
a Hrabové. Témûfi stfiedem celé plochy protékal
Ml˘nsk˘ potok, kter˘ pohánûl nûkolik ostrav-
sk˘ch ml˘nÛ.

âernouheln˘ dÛl byl na tomto území otevfien
roku 1842 Moravsko-ostravskou uhelnou spo-
leãností, od které ji za necel˘ rok odkoupil nov˘
majitel Rudolfovy hutû Salomon Mayer Roth-
schild. ·achtu pojmenoval Karolina podle své
snachy.

Vznik koksovny Karoliny spadá do zaãátku
padesát˘ch let 19. století a v roce 1858 zde pra-
covaly jiÏ ãtyfii v˘konné koksovací baterie. 

V roce 1870 byla Karolina spolu s koksovnou
a doly Antonín a ·alamoun pronajata na ãtvrt
století Uhelné a koksárenské spoleãnosti v Mo-
ravské Ostravû. Po uplynutí této doby, tedy v ro-
ce 1895, byly doly Karolina a Antonín pfiifiazeny
pod dÛl ·alamoun, a to byl vlastnû zaãátek kon-
ce Dolu Karolina, kter˘ se tak stal jen pomoc-

nou jámou. Navazoval na koksovnu, elektrárnu
a Îofinskou huÈ. DÛl Karolina byl zlikvidován
v roce 1933 a jáma zasypána hlu‰inou. Pfii té
pfiíleÏitosti je vhodné vzpomenout, Ïe stará hor-
nická píseÀ Kamarádi, dolÛ sfárejme, kde se se
opakuje karolinsk˘ motiv, napfiíklad: …‰lapal si
to po pû‰inû / zadem k jámû Karolinû…, je o té-
to ‰achtû. 

Îofinská huÈ byla uzavfiena v roce 1972
a elektrárna v roce 1974, ale je‰tû pak nûjak˘
ãas slouÏila jako teplárna pro mûsto. Uvnitfi
areálu postupem ãasu vznikl chemick˘ provoz
Ostravit, kter˘ aã vyrábûl mnoho produktÛ, do-
stal jméno podle vynikající bezpeãnostní dÛlní
trhaviny. K tomu jen tolik, Ïe zmínûné Dvojhalí,
unikátní kousek prÛmyslové secese, nikdy ne-
patfiilo ke Karolinû, ale bylo jako elektrocentrála
vybudovaná je‰tû pfied první svûtovou válkou,
vÏdy souãástí Îofinské hutû. (na)

Zaãala gigantická v˘stavba Nové Karoliny

Dûkujeme za pûkné setkání
V sobotu 21. ãervna odpoledne jsem doprovázela svou ma-

minku na posezení, které pfiipravují v radniãním sklípku pracov-
níci Obvodního úfiadu Moravská Ostrava a Pfiívoz. Ti zvou ‰est-
krát roãnû seniory od 80 let a v˘‰ u pfiíleÏitosti jejich narozenin
na setkání do známého „Divadélka pod vûÏí“. âeká je men‰í po-
ho‰tûní a pfii kulatém Ïivotním jubileu i pûkn˘ dárek. (Bylo po-
zváno 255 jubilantÛ, pozvání pfiijalo 83 z nich.)

Jubilanty i ostatní seniory postupnû pfiivítali z vedení mûsta
zastupitelka RNDr. Jana Rutová a z pfiíslu‰né komise Mgr.
Jaroslav Sk˘ba. A pak uÏ je bavili Polaneãtí písniãkáfii, ktefií ma-
jí právû pro tyto pfiíleÏitosti pfiipraven velmi pûkn˘ program, kaÏ-
d˘m rokem novû nacviãen˘. Písniãkáfii hráli a zpívali písnû z rÛz-
n˘ch hudebních ÏánrÛ a oblastí – lidové z jiÏní Moravy, z Ostrav-
ska, dechovky i muzikálové melodie – a mnozí seniofii si spo-
leãnû s nimi s chutí zazpívali. V‰echny pobavila i úsmûvná scén-
ka stréãka PagáãÛ ze Slovácka.

Setkání s jubilanty bylo velmi pûkné a dûkuji vedení a pracov-
níkÛm Obvodního úfiadu MOaP za to, Ïe na na‰e dfiíve narozené
obãany nezapomíná a organizuje pro nû jiÏ spoustu let tuto pûk-
nou spoleãenskou událost. Mgr. Zoja Chramostová

Paní BoÏena Majchnerová pfii-
‰la na setkání v doprovodu
své dcery. Ve sv˘ch 81 letech
je stále ãilá. V minulosti vystfií-
dala spoustu povolání a profe-
sí, ale pfiedev‰ím pracovala ja-
ko redaktorka a pozdûji korek-
torka v novinách.

Pan Emanuel Ouda letos také
oslavil pÛlkulatiny, 85 let. AÏ
do roku 1968 byl dÛstojníkem
armády a pÛsobil na ‰tábu
v Ostravû. Poté musel armádu
opustit a pracoval ve staveb-
ním podniku. JiÏ desát˘m ro-
kem studuje Univerzitu tfietího
vûku, obor Ïivotní prostfiedí.

MUDr. Blanka Malá (82 let) je lé-
kafikou. Pfiedná‰ela na Zdravot-
nické fakultû, ale také pracovala
jako praktická lékafika. Je stále
aktivní ãlenkou Sokola a pfiede-
v‰ím pfiedsedkyní obãanského
sdruÏení Spoleãnost senior.

Leto‰ní jubilantka, osmdesáti-
letá Jana SegeÈová, není pÛ-
vodem z Ostravy, ale ve mûs-
tû Ïije jiÏ 53 let. Spoustu let
vedla pfiekladatelské stfiedisko
v reklamní agentufie. Dnes je
jejím nejvût‰ím zájmem rodina. 

V‰echny fotografie ze setkání najdete na www.moap.cz
Foto: Milan Pûgfiim

Na setkání pfii‰li ta-
ké manÏelé Stolafií-
kovi. MUDr. Dag-
mar Stolafiíková (82
let) pracovala jako
dûtská lékafika, její
manÏel PhDr. Ivo
Stolafiík (85 let) je
hudební vûdec,
a byl umûleck˘m
fieditelem Ostrav-
ské filharmonie, ny-
ní Janáãkovy.

Diamantová svatba. – Pfied 60 lety, 12. ãervna 1948, byli ve
Fr˘dlantû nad O. oddáni manÏelé Vûroslava a Lumír Nohelo-
vi. Více neÏ pÛlstoletí jsou v‰ak jiÏ obãany na‰eho mûstského
obvodu. MUDr. Nohel, znám˘ oãní specialista, kter˘ 35 let pÛ-
sobil jako primáfi (Mûstská nemocnice na Fifejdách, Hornická
poliklinika), je dodnes profesnû ãinn˘. Druhou leto‰ní ãervno-
vou sobotu oslavili manÏelé Nohelovi diamantovou svatbu za
pfiítomnosti tfií rodinn˘ch generací a pfiátel na na‰í radnici.
Oddávající – zastupitelka Valentina VaÀková – ve slavnostní
promluvû mj. pfiipomnûla, Ïe manÏelsk˘ svazek je nejdÛleÏi-
tûj‰ím vztahem, kter˘ existuje mezi lidmi. Pfiipojujeme se jmé-
nem ãtenáfiÛ na‰eho zpravodaje s blahopfiáním zdraví, du-
‰evní pohody a láskypln˘ch vztahÛ. (dr)

Reprodukce mapy oblasti Karoliny z meziváleã-
ného období.

Ve tfiicát˘ch
letech minulého
století byla na
Karolinû
postavena
vysoká
funkcionalistic-
ká budova
uhelného
prádla, a aã
mûla znaãnou
architektonic-
kou hodnotu,
byla v roce
1989
odstfielena. 

Vizualizace Nové Karoliny, 1. etapa, 
hlavní bulvár od ulice 28. fiíjna smûrem k Dvojhalí.

Ostrava je po Praze druh˘m nejdynamiãtûji se rozvíjejícím mûstem republiky. Nejnovûj‰ím
dÛkazem je zahájení v˘stavby nového mûstského centra Karolina, vût‰ího neÏ sedm Vác-
lavsk˘ch námûstí. Po slavnostním zahájení 6. ãervna zaãaly úvodní práce: budování inÏe-
n˘rsk˘ch sítí, infrastruktury a pfiemisÈování zeminy.


