
Od 1. července mohou klienti 

odboru sociálních věcí, kteří jsou 

příjemci příspěvku na živobytí (na-

cházejí se v tzv. hmotné nouzi), 

vykonávat veřejnou službu i v na-

šem městském obvodu. Rozhodly 

o tom orgány samosprávy měst-

ského obvodu.

Vykonáváním veřejné služby v roz-
sahu 30 hodin měsíčně získají tyto 
osoby nárok na vyplácení příspěvku 
v maximální výši. Místem práce je 
část Moravské Ostravy od Železá ren-
ské ulice, která sousedí s městským 
obvodem Vítkovice směrem na sídliš-
tě Fifejdy, tedy oblast hraničící s měst-
ským obvodem Mariánské Hory 
a Hul  váky, po trať Českých drah.

Veřejná služba bude vykonávána 
v příspěvkové organizaci městského 
obvodu Technické služby MOaP, kte-
rá zabezpečí technické vybavení, 
trva lé vedení a dozor při práci. Tech-
nické služby budou zaměstnávat 
klien ty na základě doporučení odbo-
ru sociálních věcí. Denně bude pra-

covat 15 osob ve čtyřech skupinách 
a šestihodinových směnách, tedy 60 
osob. Náplní jejich práce bude úklid 
chodníků, okolí kontejnerových stání, 
opravy rozježděných travnatých 
ploch, odstraňování menších nepovo-
lených skládek apod.

„Jedná se o práce, které nejsou 
v plánu činnosti našich Technických 
služeb ani dodavatelů, ale jsou po-
třebné pro vzhled obvodu,“ uvedl 
místostarosta Jiří Havlíček. „Jde o ur-
či tou novinku, kterou už zavedlo cca 
50 obcí z asi 6 300. Máme za to, že 

jistě i pomocí této služby lze mnoho 
zlepšit v oblasti čistoty a pořádku 
v našem obvodu a zároveň dát šanci 
poměrně velké části občanů v tíživé 
sociální situaci.“

Předpokládané náklady: od 1. čer-
vence do konce roku je Technické 
služby vyčíslily na 746 tisíc korun, 
které jsou určeny na osobní ochran-
né pomůcky, pojištění a především 
uložení odpadu.

Podrobnosti o organizaci veřej-

né služby jsou na str. 4 v rubrice 

Sociální okénko obvodu. (da)

Když jde po ulici, lidé se za ním 

otáčejí. Má známý obličej. Ještě 

stále, dá se říct, protože už je to pár 

let, co odmoderoval svou poslední 

Klekánici – známý investigativní 

pořad ostravského studia Čes  ké 

televize. „Pořád mě poznávají, to je 

pravda. A teď už nejen v Česku, ale 

i na Slovensku,“ říká moderátor 

a publicista Petr Bo huš.

V soukromé slovenské televizi 
TA3 už tři roky moderujete pořad 
Portrét. O čem je?

Jsou to portréty významných Slo-
váků vedené formou rozhovoru. Pre-
miéru míváme v exkluzivním čase – 
v neděli půl hodiny po poledni. Portrét 
běží jako alternativa k politickým de-
batám, které v tom čase nabízejí jiné 
televize.

Mohou jej vidět i Ostravané?
Samozřejmě. Televize TA3 je v zá-

kladní kabelové nabídce, je dostupná 
na satelitech i na internetu.

S kým zajímavým jste se setkal?
Naposledy například s Martinem 

Pet ráškem, 83letým mužem, který 

při jel do Bratislavy z Los Angeles, 
kde žije. Podle jeho osudu je natoče-

ný film Nedodržený slib, který se 
právě promítá v kinech. Tento pán si 
zachránil život tím, že uměl hrát fot-
bal. Jinak by jako spousta jiných Židů 
skončil v koncentráku. 

Rád vzpomínám třeba na Petra 
Danišoviče, tomu bylo sto let, když 
jsme spolu mluvili. Je to autor vodní-
ho díla Gabčíkovo Nagymaros.

Ale váš život se už netočí jen 
kolem televize.

V centru Ostravy mám redakci in-
ternetového moravskoslezského por-
tálu www.solokapr.cz, který rozvíjím 
jako protipól stereotypizace médií. 
Zve řejňujeme informace z našeho re-
gionu a psát tam může každý, kdo má 
chuť.

Když si celý den povídáte s lid-
mi, máte ještě sílu mluvit doma 
s rodinou?

Je fakt, že doma někdy dokonce 
mlčím. Ale v naší domácnosti teď 
mluví hlavně naše dvě malé děti, 
Lau ra a Kristián. A ti dva vážně pusu 
nezavřou.

(va)
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Město Ostrava ocenilo Žá kov-
ské osobnosti a nejaktivnější žá-
kovské kolektivy základních škol. 
Ze třinácti oceněných žáků je 
šest z našeho městského obvo-
du, mezi třemi nejlepšími žákov-
skými kolektivy také jeden z Mo-
ravské Ostravy. 

Za výborné výsledky byli z na-
šeho městského obvodu oceně-
ni: Re né Botoš, ZŠ Kouni co va 2, 
Klára Ďabolková, ZŠ Matiční 5, 
Natálie Myslivcová, ZŠ Gen. Píky 
13A, Marie Sládková, ZŠ Ná-
dražní 1217, Sára Lamprechtová, 
ZŠ Matiční 5, Kryštof Zelenkov, 
ZŠ a MŠ Ostrčilova 1 a kolektiv 
základní školy Matiční 5.

Vážení spoluobčané,
v posledních dvou letech je po-

měrně intenzivně diskutována otáz-
ka tzv. náhradních výsadeb stromů 
v našem městském obvodu včetně 
počtu stromů pokácených a nově 
vysazených. 

V souvislosti s novou výstavbou 
nebo s rekonstrukcemi inženýrských 
sítí je někdy v  nezbytném roz sahu 
nutné pokácet i zdravé stromy. 
V těchto případech ukládá orgán 
ochrany přírody ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. žadatelům přimě-

řenou náhradní výsadbu nebo fi-
nanční plnění do Státního fondu ži-
votního prostředí ČR. V našem pří-
padě je to odbor ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy.

V předešlých třech letech 2005 
až 2007 bylo v rámci investičních 
akcí našeho obvodu vysázeno 525 
stromů a byla zpracována projekto-
vá dokumentace pro výsadbu 910 
stromů. 

V loňském roce 2008 bylo 

z prostředků našeho obvodu 

a privátních subjektů vysázeno 

celkem 467 stromů a byly připra-

veny autorizovanými projektanty 
projekty na výsadbu dalších 533 

stromů a keřů.

Ročně je na pozemcích našeho 
městského obvodu pokáceno při-
bližně 300 stromů. Jedná se ve-

směs o káce-
ní stromů ze 
zdravotních 
důvodů, pří-
padně stro-
mů vysáze-
ných na zcela 
nevhodných 
místech a 
stromů ne-
perspektivních.

Z daných čísel je zřejmé, že vě-
nujeme této problematice značnou 
pozornost. Naším úkolem pro příští 
období je zajistit maximum náhrad-
ních výsadeb v blízkosti pokáce-
ných stromů nebo alespoň v na-
šem obvodu.

Jednotlivé projekty náhradních 
výsadeb jsou průběžně realizovány 
na sídlištích Fifejdy, Šalamouna 
v Komenského sadech a dalších 
lokalitách. V rámci projektů jsme 
v loňském roce vysadili tucet 
vzrostlých solitérních stromů včet-
ně stromu republiky v parku Čes ko-
slo venských letců v centru města. 

Více o náhradních výsadbách 
v na šem obvodu můžete zhlédnout 
na webové stránce: http://www.fa-
bextv.cz/mestske-obvody/morav-
ska-ostrava-a-privoz/stranka-1.html

Ing. Jiří Havlíček

místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

V práci jej platí za mluvení, doma klidně i mlčí

Veřejná služba v Moravské Ostravě 

a Přívozu: 60 osob denně

Volby do Evropského parlamentu 
proběhly 5. a 6. června. Volební účast 
v České republice byla 28,22 %.

Do Evropského parlamentu se do-
staly pouze čtyři politické strany: ODS 
31,45 % – získala 9 mandátů, ČSSD 
22,38 % – získala 7 mandátů, KSČM 
14,18 % – získala 4 mandáty a KDU-

-ČSL 7,64 % – získala 2 mandáty. 
Výsledek v Městském obvodu Mo r. 

Ostrava a Přívoz: ODS 39,55 %, 
ČSSD 24,34 %, KSČM 13, 59 %, 
KDU-ČSL 3,57 %. Volební účast byla 
25,45 %.

 Výsledek v Ostravě: ODS 34,78 %, 
ČSSD 27,99 %, KSČM 15,16 %, 
KDU-ČSL 4,93 %. Volební účast byla 
27,28 %.

Naši republiku bude zastupovat 

22 europoslanců:

ODS – Evžen Tošenovský, Jan Za -
hra dil, Oldřich Vlasák, Milan Cabr-
noch, Ivo Strejček, Miroslav Ouzký, 

Edvard Kožušník, Hynek Fajmon, 
Andrea Češková. 

ČSSD – Jiří Havel, Richard Falbr, 
Libor Rouček, Pavel Poc, Zuzana 
Brzo bohatá, Robert Dušek, Olga 
Sehnalová.

KSČM – Miloslav Ransdorf, Vla di-
mír Remek, Jiří Maštálka, Jaromír 
Koh líček. 

KDU–ČSL – Zuzana Roithová, Jan 
Březina. 

V našem městském obvodu praco-
valo 47 volebních komisí. Volby se 
konaly ve 22 budovách, převážně 
v prostorách městského obvodu. Pan 
starosta ing. Miroslav Svozil navštívil 
všechny volební okrsky a nezazna-
menal žádný vážný nedostatek orga-
nizačního zabezpečení voleb.

Mgr. Marcela Mikulová

vedoucí odboru organizačního 

a hospodářské správy

Volby do Evropského par lamentu
Největší základní škola našeho 

měst ského obvodu, která nese 

jméno generála Heliodora Píky, za-

žila 25. června významný den. Na 

počest tohoto vynikajícího vojáka, 

vlastence a hrdiny se uskutečnil 

vzpomínkový akt připomínající 60. 

výročí jeho popravy – 21. června 

1949. 

Ve vestibulu školy byl při této příle-
žitosti odhalen obraz autora Luboše 
Hlaváče o velikosti 2,10 x 1,40 metru, 
který formou výtvarné koláže připo-
míná nejvýznamnější události ze ži-
vota gen. Píky. Obraz bude součástí 
trvalé pamětní expozice, s jejíž kon-
cepcí škole pomáhala i Jana Horá-
ková, vedoucí památníku 2. světové 
války v Hrabyni. 

Vzpomínkového aktu v areálu ško-
ly se zúčastnili dva synovci poprave-
ného generála – Karel Píka a Milan 
Pí ka, plukovník Mikuláš Končický – 
předseda Svazu bojovníků za svobo-
du a voják východní fronty, starosta 
obvodu Miroslav Svozil a místosta-
rostové Jiří Groll, Jiří Havlíček a To-
máš Kuřec aj.

Ve slavnostní promluvě připomněl 
starosta Svozil hrdinnou oběť generá-
la Píky. „Pro náš obvod je věcí cti, že 
máme ulici i školu pojmenovanou po 
tomto velkém čs. vlastenci a nyní 

i výstavu, která ho bude trvale připo-
mínat,“ řekl starosta. 

Podle našeho zjištění se jedná 
zřejmě o jedinou expozici v Ostravě, 
která je věnována gen. Píkovi. (Jeho 
osudům je věnován článek na 2. stra-
ně zpravodaje Centrum.)

25. červen byl pro školu významný 
i z toho důvodu, že byla ukončena 
její mnohaletá rekonstrukce, která 
začala v roce 2004 a postupně jí pro-
šly tři pavilony (A, B, C) včetně školní 
kuchyně. Komplexní obnova pavilonu 
E začala v listopadu 2008 (podrobně 
jsme o ní psali v květnovém Centru).

Náklady na rekonstrukci, kterou 
realizovala společnost Hochtief, divi-
ze Morava, se pohybovaly kolem 60 
mil. korun. „Rekonstrukce pavilonu E 
představuje největší investici našeho 
městského obvodu směrovanou do 
školství v posledních třech letech. 
Díky ní teď škola patří k nejmoderněj-
ším zařízením tohoto druhu v našem 
městě,“ uvedl starosta městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Miroslav Svozil.

„V  průběhu příštího školního roku 
zařízení nabídneme ke sportovním 
aktivitám také externím sportovním 
organizacím,“ řekl ředitel školy Jan 
Veselý, „a to nejdříve tělocvičny, 
v dalším pololetí pak bazén“. (red)

Vzpomínkový akt na gen. Píku

Otevření expozice o životě gen. Píky: zleva Karel Píka, starosta Svozil, pl. Kon-
čický, Milan Píka. (Obraz zachycující osudy H. Píky vpravo.)

Číslo 

měsíce 6+1
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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.ostrava.cz

Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je 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.

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v červenci: Robert 
Fischel, Helena Radová, Emil Vá-
v ra, František Hőrbinger a Milo-
slav Glos.

V srpnu: Karel Jaroš, Anna 
Gol dová, František Káňa, Jiřina 
Blá hová, Paulína Mundjerová, Zu-
za na Kubovičová, Marie Kmen to-
vá, Marie Kubíková, Drahomíra 
Brumková, Ludmila Zezulová, He-
le na Ryšková, Štěpánka Balová, 
Anna Bracková, Ludvík Boldys, 
Ludmila Kmitová, Eliška Matulová, 
Bohumil  Zbořil.

Blahopřejeme jubilantům

KRÁTCE

 Ostravský dopravní podnik přijí-
má opatření, která mají usnadnit ces-
tování seniorům. „Zavádíme spoje, 
u nichž garantujeme bezbariérové 
nízkopodlažní vozy tak, aby se našim 
starším spoluobčanům a cestujícím 
se sníženou pohyblivostí pohodlněji 
nastupovalo. V současné době je již 
celá jedna třetina vozového parku 
bezbariérová. V tuto chvíli již nakupu-
jeme pouze nízkopodlažní vozy a ani 
v budoucnu se to nezmění,“ řekl ředi-
tel Do pravního podniku Ostrava a.s., 
ing. František Kořínek. 

 Elektrická rozvodna na Tomkově 
ulici v lokalitě Fifejdy se rozšíří. Spo-
lečnost ČEZ tak reaguje na enormní 
nárůst spotřeby elektřiny v našem 
obvodě, a to jak od domácností tak 
i z podnikatelské sféry. Protože do 
stávající rozvodny jsou již zaústěny 
kabely vysokého napětí, nebude nut-
né realizovat nové trasy napříč měst-
ským obvodem.

 Od 5. července 2009 dochází 
k úpravě trasy autobusové linky číslo 
99. Linka jezdící centrem města Os-
tra vy má následující zastávky: Měst-
ská nemocnice – Čer ve né ho kříže – 
Dům umění – Úřad práce – Nová 
radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Ga-
garina – Most M. Sýkory – Černá 
louka – Divadlo loutek – Vý sta viště – 
Náměstí republiky – Čer ve né ho kříže 
– Městská nemocnice, a to v doprav-
ní špičce v patnáctiminutových inter-
valech.

 Starosta našeho obvodu Miroslav 
Svozil přivítal 12. června na ostrav-
ském hlavním nádraží první vlakovou 
soupravu SC Pendolino Sprinter, kte-
rá pravidelně každý pátek bez zasta-
vení za méně než 3 hodiny spojí 
Prahu s Ostravou. Dále bude vlak 
pokračovat přes Bohumín až do Třin-
ce. Celou trasu Sprinter urazí za 
4 hodiny a 2 minuty. Název Sprinter je 
inspirován vlaky provozovanými v Ně-
mecku, které jezdí mezi Frankfurtem 
n. M. a Berlínem.

 Na pozemku mezi ulicemi Horova, 
Blahoslavova a Sadová byla dokon-
čena výstavba bytového domu Amé-
ba. Objekt má 40 bytových jednotek, 
od rozsahu 50 až 260 m2, v podzemní 
garáži je stání pro 60 automobilů.

2. června se v klubu seniorů 

v domě s pečovatelskou služ-

bou na ul. Gajdošova setkaly 

děti ze základní školy Gen. Píky 

s našimi seniory. Dětský pěvec-

ký sbor Melodie pod vedením 

sbormistryně Mgr. Dany Bo há-

čo vé potěšil návštěvníky klubu 

pěknými melodiemi a navodil 

milou atmosféru. 

K pravidelným akcím v Domě 
s pečovatelskou službou patří 
např. Křeslo pro hosta, kdy mají 
se nioři možnost setkání se zají-
mavými osobnostmi našeho regi-
onu, velké oblibě se těší hudební 
programy, ať už jsou jejich prota-
gonisty děti mateřských či základ-
ních škol, studenti Ja náčkovy 
konzervatoře, jednotlivci nebo 
velké sbory. Třikrát ročně jsou po-
řádány celodenní zájezdy, nechy-
bí ani akce k Velikonocům, Dni 
matek, atd.

Probíhají zde kurzy trénování 
paměti, počítačový kroužek, jóga 
apod. Sami senioři si organizují 
další aktivity, jako je péče o za-
hrádku, společenská setkávání, či 
úterní zájmové setkávání zaměře-
ná na ruční práce.

Některé z těchto akcí pořádá 
městský obvod také v klubu senio-
rů v domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Dobrovského. V obou 
domech s pečovatelskou službou 
jsou nově zrekonstruované zahra-
dy, které jsou využívány k venkov-
nímu posezení i pořádání akcí.

Zástupkyně klubu seniorů 
z DPS Gaj došova spolu s mís-
tostarostou To má šem Kuřecem 
a vedoucí odboru sociálních věcí 
Bc. Dagmar Bradovou navštívily 
v pátek 19. června Dětské cent-
rum Domeček v Ostravě-Zá bře-
hu, aby tamějším dětem předaly 
pěkné dárky – hračky vlastnoruč-
ně vyrobené na společných se-
tkáních v klubu seniorů. Delegace 
byla přijata ředitelem zařízení 
MUDr. Zdeňkem No vákem a její 
členové měli také možnost si pro-
hlédnout jednotlivá oddělení. Spo-
lupráce v této oblasti bude i nadá-
le pokračovat, jak si na závěr ná-
vštěvy všichni slíbili. (so)

XII. ročník mezinárodního setkání jízdních policií se bude konat dne 29. srpna 
v Komenského sadech, a to pod záštitou našeho městského obvodu. „Zatím 
máme potvrzenu účast z Policie ČR Praha, Zlín a Brno, z městské policie 
z Prahy a Pardubic, jistí jsou hosté z Polska, v jednání je účast Maďarů a Italů,“ 
informuje mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Kejdová. K vidění budou 
i ukázky výcviku psů, instruktáže v sebeobraně, judu aj.

Generál Heliodor Píka patřil před 

druhou světovou válkou, během ní 

i krátce po osvobození k nejvý-

znamnějším důstojníkům naší ar-

mády, byl vzorem vojácké cti, vzdě-

laný, schopný a oddaný vlastenec. 

Proto se stal jednou z prvních obě-

tí vykonstruovaných politických 

procesů.

Nejvíce nenáviděl generála Píku 
Bedřich Reicin, náčelník hlavní sprá-
vy obranného zpravodajství a po úno-
ru 1948 náměstek ministra obrany. 
Osobně se zúčastnil i Píkových vý-
slechů. Před šedesáti lety, přesně 21. 
června 1949, byl Heliodor Píka po-
praven. Stalo se tak ve čtvrt na sedm 
ráno a v protokolu je o exekuci zapsá-
no: „Úřední lékař konstatoval u popra-
veného smrt udušením.“

Heliodor Píka se narodil roku 1897 
ve Štítině u Opavy. Jeho otec vlastnil 
v obci kolářskou dílnu. Mladý Heliodor 
navštěvoval české gymnázium v Opa-
vě, které ukončil v roce 1915 s vyni-

kajícím prospěchem. Byl odvelen na 
frontu v hodnosti praporčíka a zane-
dlouho utíká do ruského zajetí a stá-
vá se vojákem československých le-
gií. Později odjíždí do Francie, kde se 
účastní úporných bojů v Ardenách. 
Tam prokázal mimořádné velitelské 
schopnosti. 

Po válce byl vyslán do vojenské 
školy v Saint Cyr ve Francii a po jejím 
absolvování vyučoval na vojenské 
akademii v Hranicích na Moravě. Píka 
patřil mezi tři důstojníky, které vyslalo 
Ministerstvo obrany na studia vysoké 
vojenské školy v Paříži.

Po okupaci Československa od-
chází do Paříže a poté do Londýna 
a organizuje odboj. V roce 1941 jme-
noval prezident Beneš Heliodora Píku 
vojenským přidělencem v Sovětském 
svazu. Se sovětskou vládou projed-
nával všechny záležitosti vzniku čes-
koslovenské vojenské jednotky 
v SSSR. Měl na starosti vysílání pa-
rašutistů na území protektorátu, po-

máhal organizovat povstání na Slo-
ven sku. Byl přítelem Ludvíka Svo bo-
dy a jemu vděčí za svou záchranu 
Píkův syn Milan, který za války sloužil 
v anglickém letectvu a v roce 1948 
byl rovněž zatčen a obviněn. Po otco-
vě smrti žil Milan v Bratislavě. 

Kromě nejvyšších čsl. řádů byl gen. 
Píka vyznamenán Řádem rudého 
praporu a Řádem vlastenecké války 
a spřátelil se s pozdějším maršálem 
Žukovem. 

Generál Píka si svou čest a důstoj-
nost zachoval až do konce: nikdy ne-
nabídl své přiznání výměnou za méně 
kruté zacházení a výslechy. Trval na 
tom, že je nevinen, a tento postoj ne-
změnil ani při soudním procesu. Svého 
obhájce JUDr. Vahalu požádal, aby ho 
– až bude vhodná doba – očistil, což 
se stalo v roce 1968, kdy byl Heliodor 
Píka plně rehabilitován. Ještě před 
sametovou revolucí byla na rodném 
domku ve Štítině v polovině roku 1989 
odhalena pamětní deska.

V roce 1991 udělil prezident repub-
liky Václav Havel Heliodoru Píkovi 
Řád Milana Rastislava Štefánika. Zá-
kladní škola Gen. Píky 13A v Mo-
ravské Ostravě získala jméno tohoto 
hrdiny v roce 1992. (na,da)

Stalinský proces s generálem Heliodorem Píkou

Hospodaření městského obvodu skončilo přebytkem 
Zastupitelstvo městského obvo-

du Moravská Ostrava a Přívoz na 

svém zasedání dne 18. 6. 2009 

schválilo závěrečný účet za rok 

2008 a souhlasilo s ročním hospo-

dařením městského obvodu bez 

výhrad. 

Hospodaření obvodu v loňském ro-
ce skončilo přebytkem ve výši 38 835 
tisíc Kč. V roce 2008 městský obvod 
uhradil Sta tu tár ní mu městu Ostrava 
poslední splátku přechodné finanční 
výpomoci a splatil půjčku z Fondu roz-
voje bydlení, což znamená, že již hos-
po daří bez dlu hů. Pohledávky MOb 
Moravská Os trava a Přívoz poklesly 
oproti roku 2007 o 27 690 tisíc Kč.

Příjmy celkem 433 191 tis. Kč

Daňové příjmy městského obvodu 
v roce 2008 činily 66 305 tis. Kč. Nej-
větší část těchto příjmů tvoří daň 
z ne movitostí (17 614 tis. Kč), dále 
poplatek za provozování výherních 
hracích přístrojů (14 755 tis. Kč) 
a správní poplatky (12 785 tis. Kč).

Nedaňové příjmy městského obvo-
du v roce 2008 činily 32 531 tis. Kč. 
Tvoří je zejména příjmy z pronájmu 
majetku, z poskytování služeb (např. 
úkony pečovatelské služby), z pokut 
a sankčních poplatků, příjmy z úroků 
a ostatní nedaňové příjmy.

Kapitálové příjmy byly realizovány 
ve výši 72 673 tis. Kč. Jedná se o pří-
jmy z prodeje domů jako celku a pro-
deje bytových a nebytových jednotek 
a pozemků.

Další příjmy tvoří převody z vlast-
ních fondů hospodářské činnosti. 
Jedná se o odvod nájemného z bytů 
a nebytových prostor do rozpočtu 
městského obvodu ve výši 54 000 tis. 
Kč k dokrytí činností spojených se 

sprá vou a údržbou nemovitého ma-
jetku.

V roce 2008 byly městskému obvo-
du poskytnuty dotace zejména ze 
stát ního rozpočtu, z rozpočtu Morav-
sko slezského kraje a z rozpočtu měs-
ta Ostravy v celkové výši 207 682 tis. 
Kč. Největší objem finančních pro-
středků byl poskytnut na výplatu so-
ciálních dávek a do oblasti školství 
(61 000 tis. Kč). 

Financování celkem 

2 393 tis. Kč

Představuje použití výsledku hospo-
daření z minulých let (28 893 tis. Kč), 
druhou splátku návratné finanční výpo-
moci poskytnuté na rekonstrukci pavi-
lonu „A“ Základní školy Ostrava, Gen. 
Píky 13A, příspěvková organizace 
(-25 000 tis. Kč) a splátku půjčky z fon-
du rozvoje bydlení (- 1 500 tis. Kč).

Výdaje celkem 435 584 tis. Kč

Největší část výdajů z rozpočtu 
městského obvodu byla vynaložena 
na sociální dávky (60 610 tis. Kč), na 
financování 11 mateřských a 9 zá-
kladních škol formou příspěvku (31 
260 tis. Kč) a na příspěvek Centru 
kultury a vzdělávání Moravská Os-
trava (8 633 tis. Kč).

Úsek místního hospodářství, do-
pravy a obchodu se na celkových vý-
dajích podílel částkou ve výši 22 791 
tis. Kč s použitím zejména na opravy 
a údržbu místních komunikací a veřej-
ného prostranství a na údržbu veřejné 
zeleně. Technickým službám Moravská 
Ostrava a Přívoz byl poskytnut příspě-
vek ve výši 70 115 tis. Kč. Z příspěvku 
byla zajišťována zimní údržba komu-
nikací, mechanické a ruční čištění ve-
řejného prostranství městského obvo-

du včetně čištění pod chodů Hlubina 
a Frýdlantské mos ty, provoz veřej-
ných záchodků, provozování parko-
višť, opravy a údržba domovního fon-
du a místních komunikací a údržba 
ploch veřejné zeleně.

Z rozpočtu městského obvodu byly 
dále hrazeny náklady na zajištění 
pro vozu úřadu a činnosti orgánů 
městského obvodu (rady a zastupitel-
stva).

Nemalou částku, a to ve výši 
80 501 tis. Kč, vynaložil městský ob-
vod na kapitálové výdaje. Z těchto 
výdajů byly realizovány investiční ak-
ce na území městského obvodu. Mezi 
největší investiční akce patřily:

• ZŠ Gebauerova – rekonstrukce 
hřiště v objemu 7 875 tis. Kč,

• ZŠ Ná dražní – rekonstrukce elek-
troinstalace v objemu 7 081 tis. Kč, 

• ZŠ Gen. Píky 13A – zahájení re-
konstrukce pavilonu „E“ ve výši 5 133 
tis. Kč,

• regenerace sídliště Varenská ve 
výši 10 836 tis. Kč,

• Maroldova 3 – rekonstrukce zdra-
votechniky ve výši 6 275 tis. Kč.

Hospodaření s domovním a byto-
vým fondem skončilo kladným vý-
sledkem ve výši 20 135 tis. Kč.

Závěrem je třeba se zmínit o vý-

sledku provedeného auditu hospo-

daření městského obvodu, kde by-

lo ve zprávě auditorské společnos-

ti TOP AUDITING, s.r.o., konstato-

váno, že při přezkoumání hospo-

daření nebyly zjištěny chyby a ne-

dostatky. (red)

Venkovní areál Vodního světa SA-
RE ZA (bývalých Lázní Moravská Os-
trava) je v provozu v případě příznivé-
ho počasí denně, a to od 9 do 19 hod. 
Aktuální otevírací dobu si mohou ná-
vštěvníci předem ověřit na www.sare-
za.cz nebo telefonicky na čísle 596 
977 733.

Kvůli probíhající rekonstrukci jsou 
zatím částečně omezeny travnaté 
plochy, což je až do ukončení prací 
kompenzováno sníženým vstupným, 
dospělí tak zaplatí za celodenní po-
byt 60 Kč, děti od 6 do 15 let a senio-
ři nad 62 let věku 30 Kč.

Slavnostní otevření celé vnitřní 
čás ti Vodního světa SAREZA i ven-
kovních tobogánů je naplánováno na 
polovinu července. 15. 7. mohou zá-
jemci navštívit v rámci Dne otevře-
ných dveří nový areál a srovnat jej se 
stavem budovy před zahájením re-
konstrukce. Aktuální informace ke 
Dni otevřených dveří naleznete na 
www.sareza.cz v sekci aktuality.

Vodní svět se 

postupně otevírá
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Psí exkrement není nebezpečný 

odpad, je možné jej uložit do odpad-

kového koše či kontejneru – to je 

hlavní argument proti tvrzení maji-

telů psů, kteří si stěžují na nedosta-

tek či neexistenci speciálních od-

padkových nádob. 

Aniž bychom chtěli srovnávat, po-
užité dětské pleny se také neukládají 
do zvláštních košů.

Úřad našeho městského obvodu již 
zakoupil tři speciální vysavače, po-
mocí nichž pracovníci Technických 
služeb MOaP odstraní tuny psích ex-
krementů.

Podle sdělení mluvčí MP V. Kejdové 
řešili strážníci v našem obvodu od 
ledna do května pouze 18 přestupků 
v souvislosti se znečištěním veřejné-
ho prostranství psími exkrementy. 
V celé Ostravě to bylo za stejné ob-
dobí 286 případů. Přitom jejich počet 
se ve srovnání s předešlými lety sni-
žuje. V roce 2007 jich bylo 2 162 
a o rok později 1 702. Znamená to 
tedy, že je naše město čistější? 

Podle ankety, kterou jsme na ně-
kolika místech v Mor. Ostravě a Pří -
vozu mezi občany uskutečnili, jsou 
majitelé psů buď obezřetnější anebo 
strážníci MP méně pozorní. (rd)

Vysavače 

se osvědčily

a)  Jsou dostatečně uklízeny 
chod níky a veřejná prostran-
ství?

b)  Kdo – co – způsobuje největší 
ne pořádek v obvodu MOaP?

c)  Jaká opatření byste ihned za-
vedli?

Jana, 46 let, Ženíškova

a)  V zimě ne, všude je rozbředlý 
sníh. Během roku je to jinak 
v po řádku.

b)  Majitelé psů, kteří neuklízí po 
svých psech a nepřizpůsobiví 
je dinci.

c)  Pokuty pro nezodpovědné pejs-
kaře.

Iva, 27, 30. dubna

a) Ano, jsou dostatečně uklízeny.
b)  Psi.
c)  Chybí mi popelnice na třídění 

odpadů, od bydliště je mám 
příliš daleko a také nejsem spo-
kojena s jejich vyvážením. Plasty 
1x týdně je opravdu málo.

Marie, 63, Myslbekova

a) Mohlo by to být i lepší.
b)  Romové.
c)  Zajistit úklid po psech, pokuto-

vat! 

Věra, 59, Poděbradova

a) Ano, jsou.
b)  Sousedé.
c)  Opatření pro majitele psů, úklid 

po psech.

Vladimír, 53, Petra Křičky

a) Nemám vážnější připomínky.
b)  Nezodpovědní lidé, dětmi počí-

naje a důchodci konče. Bez 
rozdílu barvy.

c)  Pokuty za každé znečištění: po 
psech i po lidech. Za vykonává-
ní tělesné potřeby na veřejnos-
ti. Opilost není omluvou!

Rudolf, 60, Lechowiczova

a) V podstatě ano.
b)  Zvířata obecně – psi, holubi. 

A také lidé, kteří se chovají ja-
ko zvířata.

c)  To se nedá zavést: Aby dospělí 
upozorňovali děti, aby dospělí 
měli dostatek studu, že některé 
věci se prostě na veřejnosti 
dělat nemohou.

Jan, 38, Sládkova

a)  Není to špatné, je vidět, že se 
pravidelně uklízí.

b)  Psi a jejich majitelé.
c)  Pouze peněžní pokuty mohou 

zlepšit situaci.

Zeptali jsme se

21 žáků a 11 učitelů ze základ-

ních škol městského obvodu Mo-

rav ská Ostrava a Přívoz dostalo 

diplomy a sošky „Šikuly” (pro žá-

ky) a „Učitele“ (pro pedagogy) 

v Klu bu Parník 15. června.

Nejlepší žáky, úspěšné řešitele žá-
kovských olympiád, redaktory škol-
ních časopisů apod. vyhodnocovala 
pedagogická rada školy. 

Žáci formou hlasovacích lístků vy-
bírali tři nejoblíbenější – nejlepší uči-
tele pro 1. a 2. stupeň základní školy. 
Osobnost Učitele školního roku pak 
řediteli školy navrhovala k ocenění 
školská rada.

Žákovské osobnosti školního roku 
mezi žáky ZŠ jsou vyhlašovány od 
roku 1999, od roku 2005 je oceňován 
i Učitel školního roku. 

Ocenění předávali místostarosta 
Tomáš Kuřec a před sedkyně školské 
komise Andrea Wlochová. Přítomné 
pozdravil i starosta městského obvo-
du Miro slav Svozil. (rd)

V Parníku byli oceněni žáci i učitelé roku

Žák 3. třídy ZŠ Nádražní 117 Lukáš Ně mec získal sošku Šikuly za výborný 
pro spěch, počítačovou znalost, ša chovou dovednost, ale především za svůj 
příkladný a kamarádský vztah ke spolužákům. Z ocenění se těšila i jeho ma-
minka Markéta Němcová.

První hotel mezinárodního řetěz-

ce Rezidor Hotel Group v České 

republice, čtyřhvězdičkový Park 

Inn v Moravské Ostravě na Horno-

polní ulici na Fifejdách, se stal vítě-

zem letošního ročníku soutěže 

Dům roku. Soutěž každoročně vy-

hlašuje Statutární město Ostrava.

Vítězný hotel Park Inn byl oceněn 
mimo jiné za kultivaci původně za-
nedbané lokality, přínos a pozvednutí 
hotelnictví v Ostravě. 

Autory projektu architekti Marek 
Danyš a Aleš Vojtasík, dodavatelem 
IMOS Brno, a. s. S udělením titulu 
Dům roku je spojena také finanční 
odměna v celkové výši tři sta tisíc 
korun a předání bronzové plakety, 
kterou je investor povinen umístit na 
průčelí stavby.

Z patnácti staveb, které v Ostravě 
mají titul Dům roku, se jich osm na-
chází v našem městském obvodu.

 (inf)

Městský obvod Moravská Os tra-

va a Přívoz připravuje rekonstrukci 

veřejného prostranství ve vnitro-

bloku na Zborovské ulici. Pro jekt 

zahrnuje postupnou rekonstrukci 

chodníků, fontány, veřejného 

osvětlení a úpravu zeleně. 

Za centrum tohoto prostoru lze 
považovat fontánu s plastikou, kolem 
které se nachází menší zpevněná 
plocha s lavičkami. Ta je příčně pro-
pojena s chodníky. „Co se týká fontá-
ny, která je v současné době nefunkč-
ní, tak dojde k její celkové opravě. 
Provede se jednak nové usazení jí-
mek, šachet, potrubí a propojovacích 
kabelů, a také bude plocha kolem 
fontány předlážděna. Zároveň dojde 
k demontáži a dílenské opravě sochy. 
Všechny stávající betonové lavičky 
se odstraní a nahradí se novými. 
Rovněž přibudou koše na odpadky,“ 
řekl Josef Barteček, autor projektu, 
s tím, že úpravami projde také vodo-
vodní přípojka, přípojka nízkého na-
pětí a kanalizační přípojka, které 
s daným objektem souvisejí. 

Dále se počítá s novým osvětlením 
chodníků, které vedou kolem okol-
ních budov. V tomto případě se po-
užijí parkové kónické stožáry se zesí-
lenou manžetou. Rovněž bude vybu-
dována rampa pro zdravotně handi-
capované spoluobčany, což umožní 
jejich lepší pohyb v této lokalitě. Na-
po jování chodníků, ramp a zpevně-
ných ploch bude bezbariérové.

Na základě požadavku zadavatele 

se řešila také úprava zeleně. Plánuje 
se kompletní zatravnění okolí a záro-
veň se chystá výsadba dalších stro-
mů, keřů a trvalek. „Byla provedena 
inventarizace stávajících dřevin auto-
rizovaným architektem pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, a to inženýrkou 
Vavříkovou. Ze stávajících vzrostlých 
dřevin budou ponechány pouze dvě 
břízy. Nová výsadba je navržena tak, 
aby následná údržba byla co nejjed-
nodušší. Konkrétně bude vysázeno 
pět stromů, necelých tisíc kusů keřů, 
mezi kterými převládají listnaté, re-
spektive půdokryvné keře, a přibližně 
sto osmdesát trvalek,“ uvedl k této 
záležitosti Josef Barteček, a zároveň 
upozornil na celkový přínos této re-
konstrukce: „Stavbou dojde ke zlep-
šení životního prostředí ve vnitroblo-
ku, relaxační zóna umožní kvalitnější 
vyžití, zvýší se bezpečnost chodců, 
protože opravou komunikací a ploch 
dojde k vyrovnání a zpevnění jejich 
povrchů. V neposední řadě se zlepší 
vzhled upravovaného prostoru.“ 

RPG již začala

„Společnost RPG Byty nedávno 
dokončila rekonstrukci svých domů, 
které tvoří roh ulic Zborovská a Ná-
dražní. Dostaly nejen nový kabát díky 
výměně oken a novým fasádám, ale 
byly zde provedeny i další práce, me-
zi jinými především generální opravy 
výtahů, elektroinstalace, vnitřních 
rozvodů či střech. Celkem se jednalo 
o opravy za více než 12 milionů ko-

run,“ informoval mluvčí společnosti 
Petr Handl.

Představenstvo RPG rozhodlo in-
vestovat do oprav bytového fondu 
100 % finančních prostředků, které 
budou tvořit rozdíl mezi výší regulo-
vaného nájemného v roce 2009 
a 2010. Jedná se o zhruba 400 milio-
nů Kč, které by měly být do oprav 
vloženy v letech 2010–2012. Celkem 
bude díky tomuto rozhodnutí oprave-
no nad rámec ostatních programů 
regenerace a údržby asi 2 000 bytů. 
Týká se to ve značné míře i bytů na 
území našeho městského obvodu.

„Potvrzujeme tím slib daný našim 
nájemníkům, i ujištění daná někdejší-
mu ministrovi Cyrilu Svobodovi. Jsme 
partner, který své sliby plní,“ říká 

Tony Aksich, generální ředitel realitní 
skupiny RPG Real Estate.

Třetina dlužníků zaplatila 

Nájemníci bytů RPG, kteří byli evi-
dováni jako dlužníci, obdrželi na kon-
ci dubna dopis s výzvou k uhrazení. 
Zatím šlo o upozornění bez sankcí. 
Bylo jim dokonce nabídnuto odpuš-
tění úroků z prodlení, když dluh uhra-
dí. „Ke dni 10. května 2009 zarea-
govalo 1 053 dlužníků, jejichž pohle-
dávky činily 7 554 435 korun. Ke 
svým dluhům se přihlásilo 354 ná-
jemníků, což je 33 procent z celkové-
ho počtu dlužících. Zaplatili celkem 
1 589 773 korun,“ vyhodnotil situaci 
mluvčí RPG. 

(pb,da,st)

Proměny Zborovské ulice 

I nefungující kašna se dočká rekonstrukce. Zajímavostí je, že není znám autor 
tohoto sochařského díla. Pokud by některý z našich čtenářů mohl uvést bližší 
podrobnosti, rádi je uveřejníme.

Koncerty klasické hudby, spor-

tovní turnaje, divadelní představe-

ní dětských souborů, aj. – každo-

ročně jde o desítky akcí, které se 

uskuteční pod záštitou městského 

obvodu nebo osobně starosty či 

místostarostů. Jaký je význam 

těchto patronátů?

„Nejedná se pouze o finanční pří-
spěvek, který náš městský obvod po-
skytuje,“ říká starosta Miroslav Svozil, 
„samozřejmě důležité je i to, aby tako-
vé akce byly přínosem pro naše spo-
luobčany, to znamená rozšířily nabíd-
ku hodnotných kulturních, společen-
ských a sportovních akcí. Jsme pře-
svědčeni, že podpořit koncert klasické 
hudby v kostele sv. Václava, žákovský 
turnaj v házené, nebo – příklad z mě-
síce června – muzikál v podání žáků 
ZŠ Ostrčilova, slavnosti Jana Husa na 
Slezsko os trav ském hradě či srpnové 
setkání jízdní policie v Komenského 
sadech znamená oslovovat naše spo-
luobčany v celé šíři jejich zájmového 
spektra.“

Pro fungování jakéhokoliv měst-
ského celku je důležité, aby našel 
společnou řeč i s místními firmami. 
„Nemůžeme se tvářit, že nás nezají-
mají jejich problémy, naopak,“ vysvět-
luje starosta Svozil, „vytvářejí pracov-
ní příležitosti a jsou tedy nezastupi-
telnou součástí městského organis-
mu. Záleží nám na rovnoprávném 
partnerství a jestliže převezmeme 
záštitu nad jejich aktivitami, je to jen 
ku prospěchu obou stran.“ 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválilo 
18. června poskytnutí finanční podpo-
ry třem divadelním a hudebním festi-
valům: Shakespearovským slavnos-
tem na Slezskoostravském hradě (100 
tis. Kč), které proběhnou o prázd-
ninách, podzimnímu Sva to vác lav-
skému hudebnímu festivalu (150 tis. 
Kč) a nultému ročníku Revival festiva-
lu (85 tis. Kč), jenž se bude konat 
v srpnu na Škroupově ulici. (rd)

Jde o oboustranný přínos, říká 
starosta městského obvodu

18. října uplyne 70 let od prvního 
deportačního transportu Židů v Evro-
pě, který se uskutečnil z nádraží 
Ostrava-Přívoz do polského města 
Niska nad Sanem. Na památku této 
tragické události bude odhalen 
v před  ná draž ním prostoru v Ostravě-
-Přívozu, v blíz kosti budovy České 
pošty, pomník sestávající se ze šesti 
prostorově oddělených segmentů, 
které celkově tvoří Davidovu hvězdu.

Kovové části Davidovy hvězdy bu-
dou zlatavé barvy, stojany a pamětní 
deska s vysvětlujícím informačním 
textem barvy šedé. Pomník bude vy-
soký 2,5 metru. 

Stavebníkem je Židovská obec 
v Os  travě a Federace židovských obcí 
v Praze. Rada městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na svém 
posledním zasedání vydala souhlas 
s výstavbou pomníku, a to ve zjedno-
dušeném územním řízení.  (da)

Před nádražím 

bude pomník



Začátkem dubna oznámil Úřad 

pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, že byl dokončen bez-

úplatný převod evangelického kos-

tela, fary a okolních pozemků na 

Českobratrské ulici v Moravské 

Os  travě dvěma farním sborům, 

a to Českobratrské církvi evange-

lické a Slezské církvi evangelické. 

Do předávaného majetku je zapo-

čítán také mobiliář kostela, tedy 

oltář, svícny, zvony, varhany apod.

Není pochyb o tom, že jde i o výsle-
dek několikaleté iniciativy radnice 

Mo  ravské Ostravy a Přívozu, přede-
vším pak starosty Miroslava Svozila. 
Ten v minulém roce zahájil jednání 
s ředitelem regionální pobočky Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových Karolem Siwkem a s faráři 
příslušných církví Alešem Wranou 
a Vi lémem Schlauerem, jehož vý-
sledkem je, že kostel má již své maji-
tele.

Jak uvedl starosta Miroslav Svozil, 
jde o pozoruhodnou památku, která 
ovšem nemohla být opravována prá-
vě kvůli nevyřešeným majetkovým 
vztahům. Teď se si tuace změnila 
a cesta je volná.

Záměr postavit evangelický kostel 
vyšel v roce 1904 z německého evan-
gelického sboru v Ostravě (Eva nge-
lis chen Kirchengemeinde in M. Os-
trau), protože původní nevelký koste-
lík byl až ve Vítkovicích a pro čtyři ti-
síce farníků již nestačil. K získání fi-

nančních prostředků na stavbu byla 
vypsána loterie, do které přispěl také 
císař František Josef I. Projekt koste-
la vypracovali architekti Karl Troll 
a Ludwig Faigl, budovu fary známá 
ostravská firma A. Mihatsch & H. Ul-
rich. V roce 1907 se konalo zasvěce-
ní. Ná klady na stavbu kostela přesáh-
ly tři sta tisíc zlatých, což byl dvojná-
sobek zamýšlené částky.

Německá evangelická církev za-
nikla po odsunu Němců, přičemž 
soud určil v roce 1948, že zrušení 
církve bude stanoveno zpětně na 
4. května 1945. Pravda ovšem je, že 
uvedená církev sdružovala také velké 
množství českých a polských evan-
gelíků.

V současné době kouřem a popíl-
kem znečištěná fasáda chrámu získá 
po opravě původní žlutou barvu (ni-
koliv červenou, jak se lidé domnívají) 
a stane se jednou z nejpěknějších 
dominant Moravské Ostravy. 

Otázka na faráře Českobratrské 

církve evangelické v Ostravě Aleše 

Wranu: Poté, co jste se stali spolu-

vlastníky evangelického kostela 

v Mo ravské Ostravě, vás čekají 

nemalé úkoly. Kdy začnete s opra-

vami? 

Především se staráme o pořádné 
pojištění. Pak bude následovat histo-
ricko-technický průzkum, abychom 
zjistili v jaké stavu vlastně celý objekt 
je. Od toho se pak budou odvíjet naše 
další kroky. Jestli to bude čištění fasá-
dy a spárování cihel, anebo bude 
potřeba vybudovat novou drenáž ko-
lem kostela a podobně.

Uvnitř kostela se velké změny dělat 
nebudou. Varhany jsou v dobrém sta-
vu, před časem byly opraveny a letos 
nám daroval městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz 20 tisíc korun na 
jejich vyčištění a vyladění.

Prio ri tou bude vybudování nového 
vytápění kostela – nejspíš elektrické-
ho – to staré, plynové, už je nevyho-
vující. (na) 
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Veřejná a dobrovolnická 

služba 

Již od 1. července 2009 bude mít 
vliv na výši příspěvku na živobytí vý-
kon veřejné nebo dobrovolnické služ-
by u klientů a společně posuzovaných 
osob (mimo výjimky vyjmenované 
zákonem) pobírajících tuto dávku dé-
le než 6 měsíců. To znamená, že se 
budou zkoumat aktivity osoby již za 
měsíc červen 2009. 

Veřejná služba

Veřejnou službu zřizují obce, ze 
zákona však ke zřízení veřejné služ-
by nemají povinnost. Veřejnou službu 
je možné vykonávat u kterékoliv obce 
na základě uzavřené smlouvy. Ob-

čané městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz mohou od. 1. čer-

vence 2009 veřejnou službu v roz-

sahu min. 30 hodin měsíčně vyko-

návat v Technických službách Mo-

rav ská Ostrava a Přívoz, příspěv-

ková organizace, a to na základě 

žádosti, kterou obdrží na odboru 

sociálních věcí, oddělení sociál-

ních dávek Úřadu městského ob-

vodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba musí být vy-
konávána pouze u organizací, které 
mají akreditaci k výkonu dobrovolnic-
ké služby. Tyto lze nalézt na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR www.
mvcr.cz. Musí být však vykonávána 
pouze ta konkrétní činnost, která je 
v akreditaci uvedena (pomoc osobám 
sociálně slabým, seniorům, pomoc 
při péči o děti, pomoc zdravotně po-
stiženým aj.). Dobrovolnickou službou 
nelze nahrazovat pracovní poměr 
(tzn., že nelze u organizace vykoná-
vat např. úklidové práce). Tyto činnos-
ti proto nelze při hodnocení aktivit 
u příspěvku na živobytí zohlednit. 

Osoby vykonávající veřejnou nebo 
dobrovolnickou službu mohou tyto 
činnosti vzájemně kombinovat k do-
sažení zákonem daného počtu od-
pracovaných hodin (min. 20 hodin 
měsíčně). 

Pokud má osoba příjem z výdě-

lečné činnosti, není nutný výkon 
veřejné ani dobrovolnické služby. Vý-
dě lečnou činností se rozumí, že oso-
ba pracuje na plný úvazek, úvazek 
zkrácený či na dohodu o provedení 
práce nebo dohodu o pracovní čin-
nosti (u zkráceného úvazku, dohody 
o pracovní činnosti a dohody o prove-
dení práce je možná evidence u úřa-
du práce, pokud je příjem nižší než 
50 % min. mzdy a pracovní úvazek je 
nižší než poloviční). Výkon veřejné 
a dobrovolnické služby není rovněž 
nutný u osob, které pobírají podporu 
v nezaměstnanosti nebo vykonávají 
rekvalifikaci u úřadu práce. 

Příklad: Pokud jednotlivec (bez ná-
kladů na bydlení, tj. např. osoba bez 
přístřeší) doloží příslušnou smlouvu 
o pracovní činnosti s příjmem 1 000 
Kč/měsíčně, bude tento příjem zapo-
čítáván ve výši 70 %., tj. 700 Kč.

Výše příspěvku na živobytí se tedy 
vypočítá takto: 3 126 Kč – 700 Kč =
= 2 426 Kč – příspěvek na živobytí

Veřejná nebo dobrovolnická 

služ ba je vykonávána bezplatně 

a pro výpočet příspěvku na živoby-

tí se dokládá počet odpracovaných 

hodin. Vlastní výdělečná činnost je 

činnost vykonávána za mzdu a pro 

výpočet příspěvku na živobytí se 

dokládá výše mzdy. 

Jana Holásková

vedoucí oddělení sociálních 

dávek odboru sociálních věcí

Evangelický kostel už má správného 

majitele, mohou začít opravy

Otázka pro soutěžící: Ve kterém 

roce byl vysvěcen evangelický 

kostel na Českobratrské ulici? 

Od pověď zašlete do 20. srpna.

Odpovědi je možné zasílat buď 
prostřednictvím internetu na e-mailo-
vou adresu: msn@quick.cz nebo pí-
semně (stačí i korespondenční lístek 
či pohlednice) na adresu: Morav sko-

slez ské nakladatelství, Česko bratr-

ská 19, 702 00 Ostrava. 

V jedinečných velkorysých prostorách „Kristova kostela“, jak zní oficiální název 
tohoto evangelického chrámu, vystoupilo 21. června Pěvecké sdružení Ostrava 
s „Koncertem pro všechny generace“. Na programu byla duchovní i světská 
hudba i lidové písně. Přítomen byl hudební skladatel Jiří Laburda, autor řady 
uváděných skladeb. Záštitu nad koncertem převzal starosta MOb MOaP Miro-
slav Svozil. (da)

Na přemnožení holubů v Mo rav-

ské Ostravě a Přívozu si stěžují 

nejvíce občané sídliště Fifejdy 

a náv štěvníci Husova sadu a Masa-

rykova náměstí. Úřad městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zadal Slezské ornitologické spo-

lečnosti provedení průzkumu, kte-

rý se zaměřil na velikost populace 

holuba domácího (tzv. zdivočelých 

holubů) na sídlišti Fifejdy.

Průzkum se uskutečnil v květnu, 
a to v prostoru mezi ulicemi No vi nář-
ská, Varenská a Hornopolní. Počty 
holubů se zde pohybují v řádu desí-
tek exemplářů, přičemž maximum je 
ve večerních hodinách, a to přede-

vším v prostorách Pivovaru Ostravar, 
kde tito ptáci nocují.

V oblasti Fifejd se rovněž nacháze-
jí chátrající objekty podél ulice U Sta-
dionu a dále budovy v areálu pivova-
ru, které jsou vhodné ke hnízdění 
holubů. Průzkum ale ukázal, že vzhle-
dem k velikosti sídliště není velikost 
místní populace zdivočelých holubů 
nijak zvlášť vysoká.

Jak lze omezit počet holubů? – Pře-
devším je nutno eliminovat jejich přikr-
mování. „Při průzkumu bylo zjištěno, 
že skupinky holubů hledají potravu 
pod balkony, což je důkazem jejich 
přikrmování,“ tvrdí závěrečná zpráva. 
Přemnožení holubů na Ma sa rykově 

náměstí a v Husových a Ko men ského 
sadech je jednoznačně způsobeno 
faktem, že tito ptáci jsou krmeni míst-
ními obyvateli nebo návštěvníky.

K ochraně balkonů je nejúčinnější 
použít sklo, mříž nebo síť, pro ochra-
nu okenních říms, jejichž šířka přesa-
huje 6 cm, nebo střešních říms, je 
doporučena instalace tzv. systému 
drátových hrotů. Spočívá v tom, že na 
plastické bázi jsou v podélných řa-
dách usazeny dráty o průměru cca 
1,5 mm z nerez oceli, a to ve vzdále-
nosti 10–12 cm nad základnou 
a s me  zerami 5 cm mezi sebou. 
Vhod  né typy ochran jsou na www.
k9.cz/hrotove systemy.php. (da)

Holubi na Fifejdách nejsou přemnoženi, tvrdí ornitologové

Za prvních pět měsíců letošního 

roku bylo odchyceno Městskou 

policií 570 zvířat, z toho za posled-

ní dva měsíce to už bylo více než 

sto v každém. Tyto počty lze poklá-

dat za varovné. 

 Kromě psů, kterých je nejvíce, se 
provádějí odchyty toulavých koček, 
ptáků, plazů aj. Psi jsou umísťováni 
v Útulku v Třebovicích, kočky zpravi-
dla v Útulku pro kočky v Ostravě-Po-
ru bě. Ostatní zvířata se umísťují vět-
šinou v záchranné stanici v Barto šo-
vicích nebo v zoo v Michál ko vi cích. 

Když byl v r. 1997 založen Útulek 
pro psy v Třebovicích, bylo odchyce-

no za jeden rok něco přes tisíc toula-
vých či zatoulaných zvířat. O deset let 
později se již jednalo o více než 1500 
zvířat. Útulkem pro nalezené psy 
v Tře bo vicích dosud prošlo celkem 
13 400 psů. Z tohoto počtu se 4 734 
psů vrátilo ke svému majiteli nebo 
pěstounu a 6 858 psům se podařilo 
najít nového majitele nebo pěstouna. 

Ka pa cita útulku je 149 kotců, z to-
ho 119 kotců je určeno pro zdravé 
psy a ostatní kotce jsou vyhrazeny 
pro ka ranténování nově přijatých 
a nemocných psů. Nyní je v útulku 
umístěno 128 psů. Paušální částka 
nákladů na jeden den pobytu psa činí 

73 korun, k ní je nutno připočítat 
úhrady za krmivo a léčiva.

 „Pokud občan zjistí, že v jeho oko-
lí se pohybuje toulavý pes, který je 
zjevně bez majitele, ohrožuje okolí 
nebo je zjevně nemocný či raněný, 
lze využít bezplatného tel. kontaktu 
na Zelenou linku Městské policie 
Ostrava 800 199 922, v případě ohro-
žení linku 156,“ sděluje mluvčí Měst-
ské policie Ostrava Vladimíra Kejdová. 
„Co se týče toulavých koček, občané 
by se měli obracet na místně přísluš-
ný úřad městského obvodu. Rozhodně 
by toulavé kočky neměli přikrmovat.“

 Hanka Pecháčková

Počet toulavých psů a koček se dramaticky zvyšuje

Kurz městské policie pro veřej-
nost v rámci projektu Bezpečnější 
Os tra va se konal 17. června letos 
již podruhé. Zúčastnilo se ho 19 
zájemců z řad veřejnosti, kteří si 
nejprve vyslechli přednášku. Poté 
následovala výuka sebeobrany – 
jak se účinně bránit při napadení 
a jak se vyprostit, uchopí-li nás 
útočník za vlasy či oděv nebo se-
vře v pevném objetí. Zveme zájem-
ce na další kurz – 16. září, opět 
v budově ředitelství Městské poli-
cie Os tra va na ulici Hlubinské 6 
v Mo ravské Ostravě od 16. hodiny.

Náklady na celoplošnou derati-

zaci v Ostravě v minulém roce do-

sáhly takřka 1,4 mil. Kč. Náš měst-

ský obvod navíc v r. 2008 vynaložil 

na deratizaci dalších 108 tisíc Kč. 

Jak sdělila mluvčí ostravského ma-
gistrátu Andrea Vojkovská, hodnoce-
ní celoplošné deratizace provedené 
ve spolupráci s Krajskou hygienickou 
stanicí odhadlo účinnost na 20 až 
100 %. „Cílem deratizace nebylo vy-
hubit potkany, resp. jiné obtížné hlo-
davce, ale regulovat jejich počty tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí,“ 
dodala mluvčí. 

V městském obvodu MOaP probí-
há permanentní deratizace v Hu so-
vých sadech. Návnady, k níž nemají 
lidé ani zvířata (kromě potkanů 
a krys) přístup, pravidelně kontrolují 
pracovníci odborné firmy, kteří také 
odstraňují uhynulé hlodavce.

Hygienická služba důrazně varuje 
občany, aby neodstraňovali uhynulá 
zvířata, ale kontaktovali buď Měst-
skou policii nebo Úřad našeho měst-
ského obvodu. Tyto instituce pak ne-
prodleně zajistí, aby pracovníci spe-
cializované firmy uhynulé zvíře od-
vezli do kafilerie. 

Náklady na likvidaci jednoho kusu 
jsou vysoké – 650 Kč, přičemž je 
lhostejné, jedná-li se o holuba, potka-
na, kočku či psa. Náklady jsou hraze-
ny z rozpočtu Úřadu našeho měst-
ského obvodu.  (hp, da)

Likvidace uhynulých 

zvířat je nákladná


