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Za přítomnosti starosty našeho 

obvodu Miroslava Svozila a mís-

tostarosty Jiřího Grolla otevřelo 

občanské sdružení ADRA nové 

Dobro vol nické centrum na Ahep ju-

ko vě ulici 2 v Moravské Ostravě, 

a to v budově, která je v majetku 

našeho obvodu.

Posláním dobrovolnického centra je 
vysílat dobrovolníky do sociálních 
a zdravotnických zařízení města Os tra-
vy a okolí. Jejich činnost spočívá v ná-
vštěvách opuštěných nebo nemocných 

dětí a seniorů. Přináší tak těmto lidem 
kus vnějšího světa, pocit zájmu o ně, 
a to jim vlévá chuť do života. 

Ostravské dobrovolníky doposud 
koordinovalo Dobrovolnické centrum 
ADRA ve Frýdku-Místku. „Novou po-
bočku jsme se rozhodli otevřít proto, 
že zájem o dobrovolnickou službu ze 
strany přijímajících organizací neu-
stále narůstá a rovněž přibývá lidí, 
kteří se chtějí touto činností zabývat“, 
uvedla vedoucí Dobrovolnického cen-
tra Dagmar Hoferková. (rd)

ADRA otevřela v Mor. Ostravě 

nové Dobrovolnické centrum

Kolektiv pedagogů pod vedením ředitele Mgr. Jana Veselého na ZŠ gen. Píky 
udělal vše pro to, aby samotný průběh zápisu byl pro budoucí prvňáčky co nej-
atraktivnější. Kromě deváťáků přestrojených za indiány sledují počínání bu dou-
cího prvňáčka místostarosta Tomáš Kuřec (stojící vlevo) a prvňáčkovi rodiče.

Od 15. do 21. ledna probíhaly 

v devíti základních školách, jejichž 

zřizovatelem je náš městský ob-

vod, zápisy do 1. tříd na školní rok 

2009/2010.

„Po třech letech mimořádného zá-
jmu o umístění jsme očekávali stag-
naci, což se také potvrdilo. Jednou 
z jejich příčin je i otevření soukromé 
Základní školy při 1st International 
School of Ostrava. Její žáci se do 
statistik státních škol nezapočítávají,“ 
vysvětluje celou situaci místostarosta 
obvodu zodpovědný za školství a kul-
turu Tomáš Kuřec.

Výrazný nárůst žáků zaznamenala 
ZŠ Matiční 5, která při zapsaných 

115 prvňáčcích (oproti 98 loni) otevře 
v novém školním roce minimálně čty-
ři třídy. Přitom v roce 1999 jich měla 
zapsaných 84. ZŠ gen. Píky má letos 
zapsaných 59 žáků, ale počet se 
ještě může zvýšit. „Není se co divit, 
do areálu této školy investoval měst-
ský obvod v posledních letech desít-
ky milionů korun. V  září 2009 bude 
dokončena náročná rekonstrukce pa-
vilonu E, ve kterém zazáří novotou 
dvě tělocvičny a plavecký bazén,“ ří-
ká místostarosta T. Kuřec.

Celkově bylo k 25. lednu zapsáno 
530 prvňáčků, což je největší počet 
od školního roku 1999/2000.

 (da)

Zapsáno nejvíce prvňáčků 

od školního roku 1999/2000

22. ledna se konalo mimořádné 

zasedání zastupitelstva našeho 

městského obvodu. Protože se 

funkce radního vzdal ing. Jan Sto-

klasa (ČSSD) v důsledku svého 

zvolení radním Moravskoslezského 

kraje, zvolili zastupitelé novým čle-

nem rady Mgr. Michala Kubíčka 

(ČSSD).

Ing. Stoklasa zůstává členem na-
šeho zastupitelstva a byl zvolen před-
sedou Kontrolní komise.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se 
Závěry z kontroly přiměřenosti 

a účinnosti systému finanční kont-

roly městského obvodu MOaP 

v roce 2008.
Úřad našeho městského obvodu 

vydal následující tiskovou zprávu, kte-
rá je umístěna na webu www.moap.cz 
a byla dána k dispozici médiím: 

V červenci roku 2008 uskutečnil 

odbor interního auditu a kontroly 

Zastupitelstvo: změny v radě 

a závěry z kontroly magistrátu

M. Pleva: Podle mých zjištění 

opravovala firma Střechy Majer 

v posledním roce a půl pro MOaP 

střechy na čtyřech objektech (ZŠ 

Nádražní, Nádražní 44, ZŠ Zelená, 

Nádražní 84) za celkovou cenu cca 

9,5 milionu korun. Jakým způso-

bem byla tato firma vybírána? Co 

rozhodovalo v její prospěch?   

ZŠ Nádražní realizovaly Střechy 
Majer za cenu 2,035 mil. Kč. Nomina-
ce k obeslání (7 firem specializova-
ných na střechy) schvalovala v břez-
nu 2007 Rada MOb MOaP. 

Nádražní 44 – výměna krovu, opra-
va střechy za cenu 6 412 647 Kč. 
Nominace k obeslání (6 firem specia-
lizovaných na střechy) schvalovala 
v březnu 2007 Rada MOb MOaP. 

Nádražní 84 – obesláno 5 firem, 
nabídky podaly 2 firmy, Corado Os-
tra va – nabídka ve výši 708 050 Kč, 
nabídka Střechy Majer – 615 340 
Kč.  O výběru firmy rozhodla Rada 
MOb MOaP v listopadu 2008.   

Ve prospěch každé vítězné firmy 
obecně ze všech tendrů rozhoduje 
vždy nejvýhodnější podaná nabídka.   

ZŠ Zelená – odstranění havárie 

střechy za cenu 352 tis. Kč. Jednalo 
se o havárii, zakázka byla zadána 
bez výběrového řízení. Rozhodovala 
schopnost firmy nastoupit okamžitě 
na odstraňování havárie.   

Veškerá rozhodnutí o těchto zakáz-
kách byla učiněna legitimně v soula-
du se zákonem o obcích, se zákonem 
o veřejných zakázkách a s vnitřními 
předpisy městského obvodu. 

M. Pleva: Podle čeho jste se před 

každým výběrovým řízením na dané 

zakázky řídil při výběru pěti mož-

ných zhotovitelů, kteří byli následně 

osloveni, tedy i dalších čtyřech kon-

kurentů firmy Střechy Majer? 

Rozhodování u ZŠ Nádražní a Ná-
draž ní 44 podléhalo hlasování  všech 
členů Rady MOb MOaP a jak vyplývá 
z odpovědi, oslovených bylo  více než 
pět, kromě havarijního případu. A fi-
rem, o kterých víme, že se speciali-
zují a hlavně umí kvalitně dělat stře-
chy, zase není k dispozici tolik. U Ná-
 dražní 84 rozhodovala komise v sou-
ladu se směrnicí pro zadávaní zaká-
zek malého rozsahu, tuto směrnici 
vydala rada. (red)

 (Příloha č. 2)

Odpověď Deníku
Vyjádření k nařčení uveřejněném 

v Moravskoslezském deníku panem 
Plevou, že „za velice podivných okol-
ností přihrálo v loňském roce vedení 
obvodu Mo rav ská Ostrava a Přívoz 
(MOaP) lukrativní pozemek v těsné 
blízkosti Nové Ka ro liny“ – ulice Kolejní 
– Po dě bradova.

Stanovisko: autor M. Pleva v Mo-
rav sko slez ském deníku buď z nevě-
domosti nebo úmyslně ignoruje ne-
zpochybnitelný fakt, že veškeré pro-

deje pozemků v majetku městského 
obvodu musí podle zákona schválit 
zastupitelstvo.

Vysvětlení: Při prodeji pozemků 
v lokalitě ul. Kolejní a Poděbradova 
postupoval městský obvod dle Obec-
ně závazné vyhlášky č. 11/2000 – 
Sta tut města Ostravy a zákona 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů. 

Trž ní cena pozemků stanovená 
znaleckým posudkem činila 1 753 500 
Kč. Ze třech zájemců podala nejvyšší 
cenovou nabídku ve výši 3 496 500 
Kč společnost DEV COMPANY, spol. 
s r. o.

O právním úkonu tohoto prodeje 
společnosti DEV COMPANY, spol. 
s r. o., rozhodlo legitimně zastupitel-
stvo městského obvodu nadpoloviční 
většinou hlasů všech jeho členů. 

(red)

 Vyjádření firmy, která měla být 

podle inkriminovaného článku 

v MSD poškozena: 

„Na základě zveřejnění článku Mo-
rav skoslezského deníku Ostrava ze 
dne 17. 1. 2009 prohlašujeme, že 
jsme se výběrového řízení na lokalitu 
v těsné blízkosti Nové Karoliny zú-
častnili a jsme plně srozuměni s roz-
hodnutím zastupitelstva Městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
které vybralo za vítěze konkurenční 
nabídku. Rozhodnutí zastupitelstva 
považujeme za korektní a konečné.

Ve Frýdku-Místku dne 20. 1. 2009

Mgr. ing. Aleš Samiec

jednatel společnosti

ISA Konsult s.r.o.

(Příloha č. 3)

Odpovědi na otázky zaslané 
Moravskoslezským deníkem ve věci 
výběrových řízení na opravu střech

Magistrátu města Ostravy kontro-

lu, jejímž cílem bylo posoudit při-

měřenost a účinnost systému fi-

nanční kontroly městského obvo-

du Moravská Ostrava a Přívoz.

Náš městský obvod hospodaří s roz-
počtem cca půl miliardy korun a zajiš-
ťuje celou řadu úkonů příslušejících 
nejen samosprávě, ale i státní správě. 
Mezi tisíci stran dokumentů, stovkami 
smluv, rozhodnutí a dalších písemnos-
tí bylo konstatováno celkem 11 nedo-
statků, k jejichž odstranění přijala rada 
městského obvodu v měsíci srpnu 
2008 celkem 24 konkrétních termí-

novaných opatření. Z toho: 
3 opatření byla splněna ke dni 

31. 8. 2008,
3 opatření byla splněna ke dni 

30. 9. 2008, 
2 opatření byla splněna ke dni 

31. 10. 2008,
5 opatření bylo splněno ke dni 

1. 1. 2009, 
10 opatření má trvalý charakter 

a je průběžně plněno. 
K dnešnímu dni bylo tedy z 11 zjiš-

těných nedostatků 10 odstraněno 
a zjednána trvalá náprava. Jedna 
zbývající záležitost, kterou je vykázá-
ní inventarizačního rozdílu společ-
ností LAER, v.o.s. (bývalý správce 
domovního a bytového fondu), je do-
ložena a účetně opravena s tím, že 
v současné době připravujeme uplat-
nění sankcí za společností LAER, 
v.o.s.

Ze závěrů kontroly v žádném pří-

padě nevyplývá, že došlo k finanč-

nímu obohacení ze strany měst-

ského obvodu, jednotlivých za-

městnanců úřadu nebo volených 

zastupitelů a zároveň ani k újmě 

jakéhokoliv občana našeho ob-

vodu.

Nejtíživěji se našich občanů – ná-
jemců obecních bytů – dotýká vle-
koucí se vyúčtování služeb spojených 
s bydlením za rok 2007 a relativně 
velké množství reklamací týkající se 
správnosti vyúčtování služeb. Proto 
vedení městského obvodu ustavilo 
pracovní skupinu vedenou tajemnicí 
Úřadu městského obvodu ing. Ka te ři-
nou Huvarovou, jejímž zadáním je 
řešit stížností a připomínky operativ-
ně, a to v co možná nejkratším čase.  

Vedení městského obvodu se za 

problémy vzniklé s vyúčtováním 

služeb našim spoluobčanům, ná-

jemníkům bytů ve správě městské-

ho obvodu MOaP, již omluvilo ve 

zpravodaji CENTRUM a tuto omluvu 

znovu opakuje. 

Zároveň se však vedení městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
ohrazuje proti kriminalizujícím tvr ze-
ním, které uveřejnil zaměstnanec 
němec ké společnosti Vltava–Labe 
Press, vydávající Moravskoslezský 
deník, pan Pleva. Jeho formulace 
nemají žádné opodstatnění v prove-
dené kontrole a jsou tedy nejen ne-
pravdivé, ale navíc i urážlivé a zcela 
ignorující novinářskou etiku. V této 
souvislosti požádá vedení obvodu 
o právní posouzení celé věci.

Moravskoslezský deník pak dva-
krát bez udání důvodů neuveřejnil 
odpovědi na otázky týkající se jak 
správy bytového fondu, tak i výběro-
vých řízení. Tyto otázky redakce za-
slala e-mailem vedení obvodu a od-
povědi byly přitom dodány v dřívějším 
termínu, než bylo požadováno. 

Tato tisková zpráva má tři přílohy. 
Uveřejňujeme je v doslovném znění 
na 1. a 2. straně zpravodaje Cent rum.
 (red)

Vedoucí Dobrovolnického centra Dagmar Hoferková (vlevo) s Monikou Fol tý no-
vou (uprostřed) a její maminkou Janou, které pracují jako dobrovolnice.
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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.

Odpovědi na otázky zaslané Mo-
rav skoslezským deníkem ve věci 
vyúčtování služeb u bytů ve sprá-
vě městského obvodu.

M. Pleva: Můžete vysvětlit, jak 

vznikl inventarizační rozdíl ve výši 

zmiňovaných 1,89 milionů korun?

 Rozdíl vznikl neproúčtováním zá-
loh společností LAER k 31. 12. 2007, 
které jsou každý měsíc zasílány spo-
lečenstvím vlastníků jednotek (dále 
„SVJ“) za naše jednotky. Po ukončení 
roku je SVJ povinno provést vyúčto-
vání zaslaných záloh a vznikne pře-
platek nebo nedoplatek vůči SVJ, 
který je pak uhrazen. LAER vykoná-
val správu současně jak za naše byty, 
tak za SVJ a toto vyúčtování SVJ ve 
vztahu k městskému obvodu provedl 
nesprávně – nedošlo k odúčtování 
zaplacených záloh. Tím došlo ke zmi-
ňovanému rozdílu. Tento rozdíl však 
nemá žádnou souvislost s vyúčtová-
ním služeb nájemníkům.

Nesprávné provádění inventariza-
ce pohledávek a závazků, nevedení 
potřebných evidencí, tj. neprůkazně 
vedené účetnictví bývalým správcem 
domovního a bytového fondu, bylo 
zjištěno při předávání dokladových 

inventur za rok 2007 od správce 
LAER městskému obvodu. Od po-
vědnost je plně na společnosti LAER, 
rada městského obvodu v současné 
době řeší otázku uplatnění sankcí 
vůči ní.

M. Pleva: Jak jste tento problém 

s chybějícími penězi konkrétně ře-

šili?

Jednalo se o účetní chybu, nikoliv 
o chybějící finanční prostředky. Vy-
účtování vůči nájemníkům bylo pro-
vedeno. 

M. Pleva: Proč jste si nenechali 

od společnosti LAER vypracovat 

podrobný přehled nájemníků, kteří 

danou částku dohromady dlužili?

LAER byl po zjištění rozdílu opako-
vaně vyzýván k dohledání a průkaz-
nému doložení vzniklého rozdílu. 
Zjištěný rozdíl nám doložil až 22. 12. 
2008 v tabulkové formě a dopisem 
7. 1. 2009, doložení rozdílu projedna-
la dne 15. 1. 2009 rada městského 
obvodu a rozhodla o účetní opravě 
a současně uložila právní službě pro-
věřit možnost uplatnění sankcí vůči 
LAER.

M. Pleva: Vím o zkušenostech 

několika našich čtenářů, kterým 

přišlo vyúčtování služeb za rok 

2007, jež neodpovídalo realitě. 

Rozdělili jste opravdu dluh mezi 

všechny nájemníky odhadem?

Odhadem jsme nic nerozdělovali. 
Šlo o rozúčtování námi uhrazených 
faktur dodavatelům (např. OVaK a. s., 
Dalkia, a. s.), za média dodávaná do 
bytových domů oproti zálohám uhra-
zeným nájemci. 

M. Pleva: Jak jste řešili případné 

stížnosti vašich nájemníků?

Stížnosti vyřizujeme standardně, 
pokud jsou oprávněné, zjednáváme 
nápravu.

M. Pleva: Nevnímáte tento pří-

padný postup jako zametání pro-

blému pod koberec a podvodu na 

svých nájemnících?

Problém pod koberec nezametáme, 
nájemce o svých krocích průběžně 
informujeme. Převzetí správy domov-
ního a bytového fondu od externích 
správců se neobešlo bez komplikací, 
nehledě na to, že podklady z jejich 
strany nebyly zcela v pořádku. 

Příkladem je již komentované ne-
průkazně vedené účetnictví z jejich 
strany, dále pak v předaných podkla-
dech týkajících se uhrazených faktur 

DALKIE a. s., za dodávané teplo 
a teplou vodu nebyla zahrnuta  část-
ka DPH (jednalo se o 23 domů, které 
měla ve správě společnost LAER) 
a v konečném důsledku to znamena-
lo naúčtování nájemcům nákladu  za 
teplo a teplou vodu  o 5 % nižší, než 
byla námi uhrazená faktura. Následně 
provedené opravné vyúčtování podle 
skutečných nákladů navýšených o to-
to DPH vyvolalo u občanů pochyb-
nosti o správnosti tohoto vyúčtová-
ní…

Jsme přesvědčeni, že i přes počá-
teční problémy bude v konečném dů-
sledku spravování domovního a byto-
vého fondu městským obvodem vní-
máno nájemníky pozitivně. 

M. Pleva: Nebo jste zvolili něja-

kou jinou metodiku rozdělování, 

která vám přišla správná?

Metodika je dána vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 
372/2001 Sb., kterou se stanoví pra-
vidla pro rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění a nákla-
dů na poskytování teplé užitkové vo-
dy mezi konečné spotřebitele a podle 
ní postupujeme.  (red)

(Příloha č. 1)

Reorganizace Městské policie 

bude v našem městském obvodě 

mj. znamenat, že se v ulicích objeví 

více strážníků-okrskářů. Při ná ší me 

jména i fotografie prvních z nich 

a v jejich představování budeme 

pokračovat v následujících měsí-

cích, tak jak budou postupně 

jmeno váni.

O bezpečnosti v našem obvodě se 
hovořilo i v Otev řené radnici 20. ledna 
v Klubu Atlantik. Ze zajímavé diskuse 
s vedoucím obvodního oddělení Os-
tra va-střed npor. René Korytářem vy-
plynul závěr, který může pomoci 
všem, kteří si nevědí rady v oblasti 
bezpečnosti: 

Volejte linku 158! Na tomto bez-

platném telefonním čísle Policie 

Čes ké republiky se nemusíte před-

stavit, pokud jste přesvědčeni, že 

by vám přiznání vašeho jména 

mohlo způsobit nežádoucí kompli-

kace. Můžete si stěžovat i na poli-

cisty či strážníky Městské policie, 

jestliže nebudete spokojeni s tím, 

jak jsou řešeny vaše stížnosti či 

podání. Npor. Korytář několikrát 

vyzval přítomné, aby této možnosti 

využili a zdůraznil, že každé takové 

hlášení musí Policie ČR prověřit.

O bezpečnostní situaci v našem 
obvodu se hovořilo i na zastupitelstvu 
dne 22. ledna. Byla mj. podána infor-
mace o tzv. Senior lince, tedy telefon-
ním spojení, jehož prostřednictvím 
lze přivolat pomoc. K tomuto tématu 
se podrobně vrátíme v březnovém 
čísle zpravodaje CENTRUM. 

Tématem bezpečnosti, a to kon-
krétně v Přívozu, se bude zabývat 
Otevřená radnice v březnu.  (va)

Jak postupoval obvod při vyúčtování služeb

Na zastupitelstvu i v Otevřené 

radnici se jednalo o bezpečnosti

Z jednání zastupitelstva městského obvodu 22. ledna: ing. Zdeněk Nytra, ředitel 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a radní našeho 
městského obvodu (vlevo) diskutuje o zprávě týkající se stavu bezpečnosti 
v obvodu s ředitelem Městské policie ing. Zdeňkem Harazimem (uprostřed) 
a velitelem služebny na Zámecké ulici ing. Mariánem Janalíkem.

Cíl nové koncepce: Poznej svého strážníka!
Okrsek č. 2:

Okrskář: str. Radek DLUHÝ

Ulice Česko-
bratrská, Hav-
líč kovo ná břeží, 
Sokolská třída, 
28. října, Na 
hradbách, Kra-
tochvílova, Ma-
tič ní, Hra bá ko-
va. 

Hranice okrs-
ku číslo 2 je tvo-

řena ulicemi Českobratrská, Hav líč-
ko vo nábřeží, Sokolská třída a 28. 
října. Jedná se o okrsek umístěný 
u řeky Ostravice, který tvoří zástavba 
převážně s nebytovými prostory, kde 
se nachází krajský soud, vazební 
věznice, budovy PČR, knihovna měs-
ta Ostravy, Střed ní průmyslová škola 
elektrotechnická a sídla dalších spo-
lečností. 

Problematika v okrsku: V oblasti 
dopravy jsou zde páchány přestupky 
proti BESIP nerespektováním zóny 
zákazu stání, vyhrazených parkovišť 
pro majitele parkovacích karet R,A, 
parkování na chodníku a parkováním 
na parkovišti s parkovacím automa-
tem bez zaplacení poplatku. V této 
oblasti dochází k narušování veřejné-
ho pořádku, a to zvláště znečišťová-
ním veřejných prostranství, mimo jiné 
pod mostem Pionýrů, a to osobami 
bez přístřeší. 

Okrsek č. 3

Okrskář: str. Světlana KULPOVÁ

Ulice Čes ko-
bratrská, He ro-
dova, 30. dub-
na, Pro ke šovo 
náměstí, Ho  ro-
va, Hav líč kovo 
nábřeží, So-
kolská třída. 

Hranice okrs-
ku číslo 3 je tvo-
řena ulicemi 

Čes   ko bratrská, Herodova, 30. dubna, 
So kol ská třída, Horova, Havlíčkovo 
nábřeží. Jedná se o okrsek umístěný 
u řeky Ostravice, jehož dominantou 
je magistrát města Ostravy na Pro ke-
šo vě náměstí, dále vědecká knihovna 
na tomtéž místě, restaurace Piková 
dáma, lávka pro pěší a most Pionýrů 
přes řeku Ostravici. 

Problematika v okrsku: V oblasti 
dopravy jsou zde páchány přestupky 
proti BESIP nerespektováním pěší 
zóny na Prokešově náměstí, zákazu 
stání na ulici Horova, vyhrazených 
parkovišť pro majitele parkovacích 
karet R,A na ul. He ro do va. Pod láv-
kou pro pěší přes řeku Os  travici do-
chází k občasnému výskytu osob bez 
domova a následné znečišťování ve-
řejného prostranství. K tomuto okrsku 
náleží část Ko men ského sadu, kde 
dochází k porušování platných práv-
ních norem majiteli psů.

Okrsek č. 6

Okrskář: str. David BORTLÍK

Ulice Hav líč-
ko vo nábřeží, 
Na Ka ro lině, 28. 
října, Vojanova, 
P i  v o v a r s k á , 
Střel niční, Di va-
delní, Černá lou-
ka, U výstaviště, 
Sme ta novo ná-
městí, Žo fín ská.

Hranice okrs-
ku číslo 6 je tvořena ulicemi Hav líč-
kovo nábřeží, Na Karolině, 28. října, 
Vo janova, Pi vovarská, Střelniční. Jed-
ná se o okrsek umístěný u řeky Os tra-
vice, který tvoří zástavba objekty: Vý-
staviště Černá louka s pavilony a trž-
nicí, Divadlo loutek, výstava mi niatur 
– Miniuni, divadlo Antonína Dvo řáka, 
prodejna Librex, klub Mar ley.

Problematika v okrsku: Dochází 
zde často k vykrádání vozidel, k na-
rušování veřejného pořádku, a to 
zvláště znečišťováním veřejných pro-
stranství a rušením nočního klidu při 
konání kulturně-zábavných akcí v klu-
bu Marley. V oblasti dopravy jsou ne-
respektovány zóny zákazu stání, vy-
hrazených parkovišť pro majitele par-
kovacích karet R,A, parkování na 
chodnících a bez zaplacení poplatku. 
Za budovou divadla Antonína Dvo řá-
ka se nachází komplex garáží, v nichž 
se zdržují osoby bez přístřeší.

z městského obvodu Mo rav ská 
Ostrava a Přívoz, kteří se doží-
vají 90 a více let v únoru: Ger-
tru da Gracová, Anežka Hoš-
nová, Marie Milatová, Anděla 
Adam  czyková, Kristina Entlero-
vá, Jan Levora, Božena Voz ňá-
ková, František Műller, Anna 
Lukšíková, Anastazie Stolinská, 
Jan Smo  lins ký.

Blahopřejeme jubilantům

Okrsek č. 8:

Okrskáři: 

str. Petr Lakomý, str. Milan Vajgl, 

str. Anna Chutná

Ulice Čes ko-
bratrská, Ná-
dražní, Mi  lí čova, 
Zá mecká, Chel-
čického, S.  K. 
N e u   m a n  n a , 
Mlýn  ská, Tyr šo-
va, Za hrad ní, Čs. 
Legií, Bankovní, 
Puch ma jerova, 
P u r k y ň o v a 

a Nám. Msgre Šrámka. 
Charakteristika okrsku: Hranice 

okrsku číslo 8 je tvořena ulicemi Ná-
dražní, Českobratrská, Milíčova, Zá-
mecká. Jedná se o okrsek umístěný 
v historickém centru města Ostravy, 
který tvoří zejména starší zástavba 
využívaná k bydlení a ke komerčním 
účelům jako sídla firem, prodejen, 
živnostenských provozoven apod. 
Částí okrsku je i dopravně významná 
a velice vytížená ul. Nádrážní. V dané 
oblasti se nachází např. Katedrála 
božského spasitele, budova Komerční 
banky, České spořitelny, České ná-
rodní banky, Divadlo Jiřího Myrona 
a kino Vesmír. 

Problematika v okrsku: Podstatnou 
část tvoří oblast stacionární dopravy. 
Do chá zí k nerespektování zóny záka-
zu stání, obytné zóny, vyhrazených 
parkovišť pro držitele parkovacích ka-
ret R, A, parkovišť s parkovacím auto-
matem a stání vozidly na chodní-
cích. 

Dochází zde i k páchání přestupků 
proti veřejnému pořádku, zejména 
zábory veřejných prostranství a zne-
čišťování veřejných prostranství.

 (MP)

Jmenováni první okrskáři 

v našem obvodu

Na městský obvod Moravská Os-

tra va a Přívoz připadá 31 okrsků. 

Za tímco některé okrsky budou 

spravovány jedním okrskářem, jiné 

okrsky jich mohou mít až čtyři. Pro 

městský obvod je plánováno s cel-

kovým počtem 69 okrskářů. Jejich 

počet bude naplňován postupně 

v průběhu roku 2009.

Výkon služby prostřednictvím okrs-
kářů má řadu nesporných výhod, a to 
zejména pro samotné občany. Ti bu-
dou v mnohem užším kontaktu s těmi 
„svými“ okrskáři, budou vědět, na 
koho se mohou v případě potřeby 
obrátit a také budou vědět, jak byla 
konkrétní věc řešena. Okrskář si také 
maximálně prohlubuje místní znalost 
ve vztahu k občanům, poměrům, kte-
ré v daném okrsku panují i stavu ve-
řejného pořádku. 

Okrskáře mohou občané kontak-

tovat např. prostřednictvím interne-

tových stránek www.mpostrava.cz, 

elektronickou poštou na adrese 

info@mpostrava.cz, prostřednic-

tvím bezplatné telefonní linky 

800 199 922 – tzv. Zelené linky 

a také písemně na adrese Městská 

po licie Os trava, Hlubinská 6, 

702 00 Mo rav ská Os tra va nebo na 

Služebně MP v Moravské Ostravě, 

Zámecká 10, tel.: 596 121 400.

Okrskáři jsou rovněž v kontaktu 
s vedením jednotlivých městských 
obvodů, místně příslušnými oddělení-
mi Policie ČR, zástupci podniků, fi-
rem a společností ve svých okrscích. 

Cílem tohoto kroku je v podstatě 

jediné – aby každý občan našeho 

města znal „svého strážníka“ 

a s důvěrou se na něj obracel kdy-

koli bude potřebovat jeho pomoc.

(MP)
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Po Vánocích „praská“ psí útulek 

v Třebovicích na Provozní ulici 4, 

jediné městské zařízení svého dru-

hu v Ostravě, ve švech. Tato situa-

ce však není nová, odložených či 

toulavých psů přibývá.

Počet přihlášených psů v měst-
ském obvodu Moravská Ostrava 
a Pří  voz se dlouhodobě nemění a je-
jich počet kolísá mezi 2 600 až 2 700. 
Počet psů nepřihlášených, tedy těch, 
jejichž majitelé neplní ohlašovací 
a poplatkovou povinnost se odhaduje 
asi na 200–300.

Každý majitel psa, který má trva-

lé bydliště v centrálním městském 

obvodu je povinen ho přihlásit, 

a to písemně u správce poplatku, 

kterým je Úřad MOb MOaP. Při hla-

šovací povinnost se týká štěněte 

staršího tři měsíce a poplatek je 

nutno zaplatit do 31. března. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti 
u správce poplatku, bezhotovostním 
převodem nebo poštovní poukázkou, 
kterou každý evidovaný majitel psa 
obdrží poštou v měsíci únoru. 
Saz ba poplatku je stanovena za jed-
noho psa a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném 

domku 180 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa 

uvedeného pod písm. a) 2 250 Kč 
c)  za psa chovaného v bytovém do-

mě 1 500 Kč
d)  za druhého a každého psa 

uve deného pod písm. c) 2 250 Kč
e)  za psa, který je využíván při 

pod nikatelské činnosti 1 500 Kč
f)  za druhého a každého dal  šího psa 

uvedeného pod písm. e) 2 250 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu 
200 Kč

h)  za druhého a každého dalšího 
psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená pod písm. g) 300 Kč
Základní pravidla pro majitele psů 

lze shrnout do těchto bodů: 
• přihlásit psa na příslušném úřadu
• platit poplatek za psa 
• označit psa známkou 
•  nevstupovat se psem na dětská 

hřiště a pískoviště
•  nenechat psa volně pobíhat (kromě 

vymezených ploch) 
• zabránit obtěžování jiných osob
• uklízet psí exkrementy 
•  dbát na pravidelné očkování proti 

vzteklině
•  při zranění člověka zajistit neprodle-

ně veterinární vyšetření psa 
Vyhláška, která vstoupila v plat-

nost v roce 2008 specifikuje povin-
nost mít psa na vodítku, mimo místa, 
která slouží pro volný pohyb psů. 

Místa pro volný pohyb psů, která 
jsou označena tabulkou „Volný pohyb 
psů dovolen“ a nazývaná psí loučky 
jsou v obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz ta, jako dosud: 

1.  Zadní část Komenského sadů od 
pomníku Rudé armády směrem 
k ulici Muglinovské po konec aleje. 

2.  Parčík u ulice Slovenské – poze-
mek 573/2 – v Přívozu. 

3.  Zatravněné plochy u ulice Hlu bin-
ské, pozemky č. 3183 a 3104.
0d 1. 9. do 31. 12. 2008 strážníci 

městské policie na území města Os-
tra vy zjistili a následně řešili celkem 
183 přestupků (pes nebyl na vo dítku), 
v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
byly tyto přestupky zjištěny čtyři.

„Obecně platí, že zodpovědní maji-
telé psů nepotřebují, aby jejich cho-
vání korigovala nějaká právní norma, 
svého psa mají vždy řádně za bez pe-
čeného. Naopak ty nezodpovědné 
mnohdy neodradí ani hrozba vysoké 
po kuty, a to do výše 50 000 Kč,“ říká 
Vladimíra Kejdová, tisková mluvčí 

Městské policie Ostrava. (rd)

Poplatky ze psů 

do 31. března

Dva roky (1900–1902) trvalo so-

kolským vlastencům v Přívoze, než 

jim nepřátelsky naladěné obecní 

zastupitelstvo v tehdejší rakouské 

monarchii povolilo postavit si 

vlastní tělocvičnu. Deset let (1990–

2000) trvalo soudní jednání v de-

mokratické České republice o na-

vrácení Sokolského domu původ-

ním a právoplatným majitelům.

K 1. lednu 2001 převzala TJ Sokol 
Přívoz od Lokomotivy Ostrava So-
kolský dům na Fügnerově ulici v tzv. 
Předním Přívozu. Nejde jen o tělo-
cvičnu, ale i restaurační zařízení, by-
tový a administrativní objekt a roz-
lehlou zahradu, v jejíž větší části je 
dosud autobazar, o budoucnosti té 
menší, kde byl ruský kulečník, dosud 
není rozhodnuto. 

„Teď je naším největším úkolem 
dokončit generální opravu střechy,“ 
říká starosta Sokola Přívoz Vlastimil 

Bulawa. „A stihnout to musíme do 
konce března, protože v dubnu chce-

me zahájit činnost nového oddílu, 
který by dal mládeži základy tělocvič-
né a herní všestrannosti.“

V devátém roce své obnovené čin-
nosti má jednota pět tělocvičných 
oddílů, a to futsalu, nohejbalu, bad-
mintonu, stolního tenisu a cyklistiky. 
V duchu staleté sokolské myšlenky 
o vzdělávání ducha se však věnuje 
i kultuře: má jazzový soubor, orchestr 
věnující se populární hudbě a přede-
vším bubenický soubor. Přívozští 
Sokolové uspořádali dosud čtyři roč-
níky bubenických festivalů. 

A jaké plány mají Sokoli v Přívoze? 
„Musíme být hospodářsky soběstač-
ní, proto jsme pronajali naše restau-
rační zařízení a pronajímáme i tělo-
cvičnu, pokud ji nevyužívají naše od-
díly. Dosud jsme opravili fasádu z uli-
ce Fügnerovy a Sokolské, po opravě 
střechy se dáme do rekonstrukce 
bytového domu a potom zbývá zahra-
da,“ upřesňuje plány starosta Bula wa. 
 (va)

Historie vzniku 

přívozské sokolovny

Před sto deseti lety se sešla skupi-
na přívozských českých vlastenců 
s úmyslem se dohodnout na stavbě 
místní národní sokolovny. V silně ger-
manizované obci to však nebylo jed-
noduché, navíc tělesné cvičení se v té 
době považovalo za součást vlaste-
nectví. Radní totiž navrhovali, že Češi 
přece mohou využívat obecní tělocvič-
nu, v níž tužili své svaly také spolky 
německé a židovské. Jenže Čechů 
bylo nejvíc, takže docházelo ke spo-
rům, které se podobaly současným 
srážkám fotbalových fanoušků růz-
ných klubů: facky, kopance, modřiny. 
A škody na majetku. Jednu dobu se 
cvičilo na zahradě hospody U Dlou-
hých, ale ani to dlouho nevydrželo. 

První část pozemku prodal Sokolům 
velmi levně místní sedlák Metoděj 
Mikolajek, druhou část pak stavitel 
Antonín Mikeska, který sokolovnu ta-
ké vybudoval. Otevřena byla v listo-

padu roku 1902. K ní pak byla přista-
věna hospoda, které ovšem místní 
němečtí radní odmítali udělit výčepní 
koncesi. Ale nakonec dopadlo vše 
dobře. Sokolové cvičili a pivo se če-
povalo. Zpočátku se v sokolovně 
scházely také všechny české politic-
ké strany. Činný zde byl ochotnický 
spolek Tyl, aktivní byli loutkáři, kteří 
měli – podle zápisu – k dispozici osm 
loutek a dvě dětské panny. Drak byl 
lepenkový.

Po vyhlášení republiky v roce 1918 
si přívozští Sokolové jako jedni z prv-
ních opatřili dvacet pět pušek a po-
máhali jako jednotka udržovat pořá-
dek na Těšínsku, zejména ale v Kar-
vi né, a to až do příchodu českých le-
gionářů z Francie a Itálie.  (na)

Kontakt:

TJ Sokol Přívoz, Füg ne rova 1

tel.: 605 290 627

e-mail: bulawa@seznam.cz

TJ Sokol Přívoz se věnuje tělovýchově i kulturním aktivitám

Přívozská sokolovna v době svého vzniku.
Sokolský dům v Přívozu. Přístavbu – obytný a administrativní objekt – v pravé 
části snímku čeká generální rekonstrukce.

Českobratrská 18 v Moravské 

Os tra vě se stane adresou hotelu 

s 290 lůžky ve 145 pokojích, polo-

vina z nich bude patřit do katego-

rie tří a polovina do čtyř hvězdiček. 

Hotel vznikne ve třech budovách, 

které od roku 1924 patřily Revírní 

bratrské pokladně, po roce 1945 

přešly do majetku ROH, po roce 

1990 zde sídlil Dům odborových 

služeb a od loňského roku je jejich 

majitelem pražská společnost 

H-DEVELOPMENT CZ. 

V únoru roku 2008 byly všechny tři 
budovy prohlášeny kulturní památkou. 
Nejvýznamnější z nich je samozřejmě 
ta střední, obrácená průčelím k Hu so-
vu sadu. Tam také byly od počátku 
kanceláře Revírní bratrské pokladny, 
v nejvyšším patře pak reprezentativní 
byty ředitelů. Obě boční budovy se 
vchody z ulice Přívozské na jedné 
straně a Husova náměstí ze strany 
druhé, byly postaveny jako bytové 
(s dvoupokojovými byty). Od loňského 
roku je již celý objekt vyklizen.

Hosté v roce 2010

Stavební úřad městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz projedná-
vá v těchto dnech žádost o stavební 
povolení. S velkou pravděpodobností 
bude vydán – ještě v tomto čtvrtletí 
– souhlas s navrhovanou rekonstruk-
cí. Investor počítá s dokončením 
všech prací v závěru roku 2010.

Bývalou revírní bratrskou pokladnu 
postavila známá ostravská firma Fran-
tiška Koláře a Jana Rubého, která se 
podílela mj. na Nové radnici, paláci 
Elektra, Kině Kosmos (Vesmír) aj. 
Hlavní budova patří k nejvýznamněj-
ším a architektonicky nejhodnotněj-
ším budovám, které kdy byly v Ostravě 
postaveny. Nejde jen o monumentální 
průčelí, ale zejména o vnitř ní veřejně 
přístupné prostory, vestibul, hlavní 

schodiště, vícebarevné dlažby, mřížo-
vé zábradlí, kašírované krby aj. Cenné 
dobové vybavení zůstalo ve velké za-
sedací síni, v bytech vyšších hodnos-
tářů (nábytek, lustry), zachována je 
i sochařská výzdoba od Augustina 
Handzela z roku 1925. Přestavba 
všechny tyto cenné prvky uchová. To 
se týká rovněž i kastlových oken.

Hotelové hosty nebude 

obtěžovat hluk z ulice

Budoucí hotel bude mít celkem 47 
zaměstnanců, kuchyně 20 a fitcent-
rum 4. Zkoušky prokázaly, že ve 
vnitřních prostorách hotelu se bude 
v denní i noční době hladina hluku 
pohybovat hluboko pod požadovaný-
mi hodnotami 50, resp. 45 dB. 

Jediné objekty, které budou v ce-
lém souboru odstraněny, jsou garáže 
na vnitřním dvoře. Tam také bude 
parkování pro hotelové hosty. (35 
parkovacích míst.) Vjezd bude z ulice 
Přívozské, výjezd z Husova náměstí. 
Budově bude vrácena i původní ba-
revnost, kterou jsou tři odstíny šedé 
barvy. Hlavní vchod – do hotelové 
recepce – zůstane z Českobratrské 
ulice.  (va)

Po Revírní bratrské pokladně 

a odborářích hoteloví hosté 

Budova Revírní bratrské pokladny po dokončení.

Pohled na budoucí hotel Českobratrská 18 z Husova sadu.

V městském obvodu Moravská 

Os tra va a Přívoz bylo k 31. 12. 2008 

trvale přihlášeno 40 649 občanů 

ČR, cizinců s trvalým pobytem pak  

548. Za rok 2008 se přihlásilo 1 804 

občanů, odhlásilo 1 693.

V  matričních knihách je zapsáno 
v roce 2008 celkem 1 362 narození, 
1 361 dětí se narodilo v Městské ne-
mocnici v Moravské Ostravě na Fi fej-
dách a jedno dítě v Hošťálkovicích 
doma, z tohoto počtu narození je 741 
chlapců a 621 dívek. 

Ve 443 případech bylo sepsáno 
určení otcovství – před narozením 
dítěte – z čehož je zřejmé, že se 
opravdu narodí hodně dětí mimo 
manželství – jedna třetina. 

Nejčastější jména jsou Jan, Ondřej, 
Lukáš, Tomáš, u děvčátek Natálie, 
Tereza a Karolína. Manželství bylo 
uzavřeno celkem 207 (na jednu ohlá-
šenou svatbu 27. 12. 2008  se snou-
benci bez omluvy se nedostavili).

Úmrtí je zapsáno za rok 2008 cel-
kem 1 185 (jsou to občané, kteří ze-

mřeli v našem matričním obvodu – tj. 
Moravská Ostrava a Přívoz, a dále 
matriční obvody Hošťálkovice 8, Lhot-
ka 3, Petřkovice 7). 

První dítě narozené v našem obvo-
du v roce 2009 je děvčátko – 1. 1. 
v 10.55 hod. (prvního ledna se naro-
dilo celkem 5 dětí). 

Nejstarší občané našeho obvodu: 
žena – v měsíci dubnu 103 let, v led-
nu – žena 102 let. 101 let mohou le-
tos oslavit dva muži a dvě ženy.

(da)

Vloni se narodilo více dětí a přistěhovalo více občanů 
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Když v roce 1873 spojili hrabě 

Rothschild a bratři Gutmannové 

své důlní, hutní a strojírenské pod-

niky ve Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo, součástí tohoto konsor-

cia byla také těžba uhlí. Pro vedení 

tohoto úseku společnosti byla 

v roce 1896 postavena na někdej-

ším Antonínově náměstí (dnes 

Smetanovo), dvoupatrová budova, 

kde bylo úmístěno ředitelství Vít-

kovických kamenouhelných dolů.

Vznikla pozoruhodná budova z růz-
nobarevných glazovaných ostře pále-
ných cihel ve stylu severoněmecké 
secese. Stavba dodnes působí velmi 
dekorativně.

Budovu projektoval známý ostrav-
ský architekt Felix Neumann. Na kři-
žo vatce ulic Pří vozské a Česko bratr-
ské si například Neumann postavil 
ro dinné sídlo, které dodnes patří 
k nej hezčím historickým domům měs-
ta. Pro jektoval například také impo-
zantní Německý dům či kavárnu 

Union. Objekt ředitelství na Smetanově 
náměstí byl v roce 1926 rekonstruo-
ván a zvýšen o jedno patro. Tato pře-
stavba byla svěřena jinému skvělému 
místnímu architektovi Otokaru Bé mo-
vi. Za druhé světové války zde bylo 
sídlo německého vedení vítkovických 
dolů, na střeše byl vztyčen obrovský 
hákový kříž doplněný písmenem „V“, 
tedy Viktoria – vítězství. A ještě drob-
nost: topičem v tomto ředitelství byl 
v letech 1939 až 1945 Josef Lampa, 
který se 2. května 1945 na krátkou 
dobu stal předsedou prozatímního 
národního výboru v Ostravě.

V roce 2005 proběhla generální re-
konstrukce domu, glazované cihly byly 
jedna po druhé pracně vyčištěny vod-
ními tryskami a speciálním chemic-
kým roztokem, chybějící části doplně-
ny a vyspraveny. Ačkoliv byl objekt 
mnohokrát uvnitř přestavován, podaři-
lo se některé části zachránit a vrátit do 
původní podoby. Dům je památkově 
chráněn, takže se zdá být chybou, že 
k němu byla připojena stylizovaná 
moderní přístavba, která tento pěkný 
historický objekt poněkud znehodno-
cuje. Budova patří společnosti RPG 
Real Estate, která je největším maji-
telem a správcem bytových domů 
v městském obvodu MOaP. (na)

Otázka pro soutěžící: Kdy byla 

původní budova ředitelství Vít-

kovických kamenouhelných do-

lů zvýšena o jedno patro? Od-
pověď zašlete do 20. února.

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. 
Do slosování budou zařazeny ad-

resy pouze těch seniorů, kteří odpoví 
správně na všechny otázky. Tři vylo-
sovaní (říjen 2009) obdrží peněžitou 
odměnu, každý ve výši dva tisíce ko-
run. 

Soutěž s bonusem

V tomto zpravodaji CENTRUM 
a v příštích dvou měsících se věnuje-
me stavbám, jejichž majitelem je spo-
lečnost RPG Real Estate. 

Správné odpovědi z těchto tří mě-
síců budou zařazeny do ještě jedno-
ho speciálního slosování (v květnu): 
tři výherci obdrží ceny v hodnotě dal-
ších třikrát 2000 Kč. Je to tedy příle-
žitost pro ty seniory, kteří se do naší 
soutěže nestačili přihlásit. 

A ještě jedno velmi příjemné zjiště-
ní: o „ Naši Ostravu“ je opravdu velký 
zájem. Zatím evidujeme 119 správ-
ných odpovědí! Připomínáme, že 
správné odpovědi z hlavní soutěže 
budou zařazeny i do květnového lo-
sování. Vyhrát tedy můžete dvakrát.

O červeném domě, kterému se říkalo „dyrekcija“

Historický snímek budovy ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů krátce 
po dostavění. Stavba na pravé straně snímku připomínající kostel je budova 
bývalé hasičské zbrojnice.

Celkem 16 076 hodin mělo v loň-

ském roce odpracovat na území 

MOb MOaP 93 občanů, které Okres-

ní soud v Ostravě odsoudil k tres-

tu obecně prospěšných prací. Od-

souzení však odpracovali pouze 

7 806 hodin, tedy 48,8 %.

„V porovnání s loňským rokem je to 
přece jen pokrok,“ říká vedoucí od-

dělení komunálních služeb na úřa-

du městského obvodu paní Anna 

Turková, do jejíž kompetence právě 
alternativní tresty náležejí. „Odsou ze-

ní v roce 2007 odpracovali v obvodu 
pouze 6 633 hodin, což bylo těsně 
nad 40 procenty celkového počtu 
hodin,“ upřesňuje. Odsouzení k alter-
nativním trestům jsou až na jedinou 
výjimku muži. Podílejí se na úklido-
vých pracích a při údržbě zeleně. 
Neodpracované hodiny však od  sou-
zencům nejsou prominuty, ale přemě-
ňují se v poměru 1 den odnětí svobo-
dy za 2 neodpracované hodiny. Přes 
tento zjevný nepoměr není hrozba 
vězení odstrašující.  (da)

Odpracována pouze polovina 

alternativních trestů

V roce 2008 (k 31. 12.) bylo na 

území městského obvodu Morav-

ská Ostrava a Přívoz povoleno pro-

vozování 728 výherních hracích 

přístrojů (dále jen VHP) v 81 her-

nách a ve 28 pohostinských zaříze-

ních a 56 VHP ve 4 kasinech. Cel-

ko vý příjem do rozpočtu centrální-

ho městského obvodu od provozo-

vatelů těchto zařízení činil 35,8 

milionů korun.

Jak nám sdělila paní Eva So lán-

ská z odboru financí a rozpočtu 
Úřa du městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, ve  srovnání s ro-
kem 2007 došlo k poklesu těchto 
příjmů o 1 574 000. Kč. Správní po-
platky za vydání povolení k provozo-
vání výherních hracích přístrojů byly 
uhrazeny v celkové výši 11 699 tis. Kč, 

místní poplatky ve výši 14 755 tis. Kč 
a odvod části výtěžku z  výherních 
hracích přístrojů provozovaných v ro-
ce 2007 pak v částce 9 411 tis. Kč. 

Ke snížení příjmů došlo v důsledku 
vydání obecně závazné vyhlášky 
(platnost od 1. 8. 2008) o zákazu pro-
vozování VHP na veřejně přístupných 
místech, konkrétně v pěší zóně cent-
ra města Ostravy a na ulici Nádražní. 
Počet povolených VHP na rok 2009 
poklesl o 35 a v roce 2010 se sníží 
v zakázaných zónách nejméně o dal-
ších 190. „Provozovatelé však prů-
běžně nahrazují úbytek VHP videolo-
terními terminály, jejichž provoz po-
voluje ministerstvo financí a městský 
obvod nemá z provozování těchto vi-
deoloterních terminálů žádné příjmy,“ 
vysvětlila Eva Solánská. 

O použití části výtěžku ve výši 9 411 
tis. Kč na veřejně prospěšné účely 
rozhodla rada městského obvodu Mo-
rav ská Ostrava a Přívoz. Z celkové 
částky bude použito na neinvestiční 
transfery v oblasti kultury, sportu, eko-
logické výchovy, volnočasových a zá-
jmově vzdělávacích aktivit, so ciální 
práce a vytváření lepších životních 
podmínek pro zdravotně postižené 
celkem 3 000 tis. Kč, na ekologii 3 911 
tis. Kč, na kulturu 2 000 tis. Kč a do 
oblasti sportu částka 500 tis. Kč. 

„Pokud se týče kontrol, zaměře-
ných zejména na dodržování zákazu 
hry mladistvým osobám, bylo zjištěno 
pouze jedno porušení zákonných 
podmínek, za což byla udělena poku-
ta ve výši 5 000 Kč,“ doplnila paní 
E. Solánská. (rd)

Počet výherních hracích přístrojů v centru klesá

V roce 2008 bylo v městském 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

řešeno jednotkami HZS MSK cel-

kem 1 310 událostí. Z tohoto počtu 

bylo 149 požárů, 943 technických 

havárií vzniklých zejména při ne-

akutním otevírání bytů, bylo řeše-

no 64 dopravních nehod, 84 živel-

ních pohrom, 28 úniků nebezpeč-

ných chemických látek a 42 výjez-

dů bylo planých. 

Při požárech došlo ke škodě na 
majetku ve výši 3 940 500 Kč, haseb-
ními zásahy byly uchráněny hodnoty 
ve výši 12 010 000 Kč. Došlo k usmr-
cení 2 osob, 4 osoby byly zraněny, 12 
osob bylo zachráněno a 1 567 osob 
evakuováno.

K největšímu požáru z hlediska vý-
še vzniklé škody došlo 17. 9. 2008 
v administrativním objektu v rekon-
strukci na ulici Balcarova 4. Při požá-
ru došlo ke škodě ve výši 638 000 Kč, 
hasebním zásahem byly uchráněny 
hodnoty ve výši 2 mil. Kč. Příčinou 

vzniku tohoto požáru byla technická 
závada na zářivkovém svítidle.

K nejtragičtějšímu požáru došlo 
dne 27. 3. 2008 v bytovém domě na 
ulici Na Spojce 3. Příčinou požáru 
bylo používání otevřeného plamene 
svíčky v kombinaci s nedbalostním 
jednáním uživatelů bytu. Oba uživate-
lé bytové jednotky zemřeli na násled-
ky nadýchání se zplodin hoření. V do-
bě vzniku požáru byli oba manželé 
(žena 51 a muž 48 let) pod vlivem 
alkoholu.

Nejvíce osob bylo evakuováno při 
požáru elektrického rozvaděče v sute-
rénu ekonomické fakulty VŠB Os tra va 
na Sokolské třídě dne 23. 9. 2008. 
Budovu v průběhu požáru opustilo cca 
1 500 osob. Na majetku školy vznikla 
škoda ve výši 200 000 Kč, uchráněné 
hodnoty činily 600 000 Kč. 

Ing. Kamil Klar

Vloni požáry za 4 mil. Kč 

Pokud se ve vaší poštovní schránce 

neobjeví náš zpravodaj Centrum, in-

formujte nás: tel. 599 442 165 – kance-

lář sta rosty, poštou, e-mailem – adre-

sy najdete na straně 2 vlevo nahoře.

Značný nárůst přestupků v Měst-

ském obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz byl v roce 2008 zazname-

nán zejména u těch, které směřují 

proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. 

a zákona č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích. V roce 2007 jich bylo evi-

dováno 1 473, vloni již 1 873. Kon-

krétně došlo k většímu počtu krá-

deží v obchodních centrech a su-

permarketech. 

S narůstajícím počtem přestupků 
můžeme v souvislosti s výstavbou 
nových obchodních center (např. No-
vá Karolina) počítat i do budoucna. 

Stoupla také finanční částka ulože-
ná na pokutách, která je v případě 
vymožení příjmem městského obvo-
du. „V roce 2007 byly uloženy pokuty 
ve výši 778 tisíc korun, vloni již milion 
110 tisíc korun. Každoročně je odbo-
rem financí a rozpočtu vymoženo asi 
půl milionu korun,“ uvedla Bc. Ivana 

Antlová, vedoucí oddělení přestup-

ků a deliktů Úřadu městského obvo-
du MOaP. 

V absolutních číslech stoupl celko-
vý počet oznámených přestupků 
z 2 488 v roce 2007 na 2 784 v roce 
2008.  (da)

Na nárůstu přestupků 

se podílejí zejména krádeže

Současný stav rekonstruované budovy někdejšího ředitelství Vítko vic kých ka-
menouhelných dolů.

Za kulturou do klubů důchodců

Vážení čtenáři,
rádi bychom vás provedli loňským 

rokem z pohledu akcí pro seniory, 
které byly organizovány oddělením 
péče o občany odboru sociálních vě-
cí v klubech důchodců při domech 
s pečovatelskou službou na ulici Gaj-
do šova a Dobrovského.

V pořadech Křeslo pro hosta si 
zúčastnění mohli pohovořit s místo-
starostou Tomášem Kuřecem, oper-
ním pěvcem a dlouholetým členem 
opery Národního divadla v Praze 
Lubo mírem Procházkou, spisovatel-
kou z Hlučína – osobností regionu 
roku 2007 Janou Schlossárkovou ne-
bo bývalou televizní produkční Ha nou 
Juračkovou.

Klub důchodců 2x navštívili stu-
denti Janáčkovy konzervatoře Os tra-
va, kteří posluchačům nabídli výběr 
z operet a muzikálů. O další hudební 
zážitky se zasloužilo Pěvecké sdruže-
ní Ostrava, člen unie pěveckých sbo-
rů. Ani v letošním roce nechyběl po-
řad oblíbené agentury paní Bastlové, 
tentokrát pod názvem Láska brány 
otevírá. Odborné přednášky firmy 
Hartman na téma Inkontinence a Dia-
betes přinesly návštěvníkům spoustu 
informací, byla zodpovězena řada 
dotazů, prezentovány byly také vý-
robky a zdravotnické pomůcky. Kromě 
přednášek se zdravotnickou temati-
kou byla příslušníky městské policie 
prezentována také přednáška na té-
ma „Prevence kriminality páchané na 
seniorech a prevence domácího nási-
lí“. Mezi nejoblíbenější a již tradiční 
akce patří celodenní výlety. Tentokrát 
byly cílovými stanicemi: Zámek Ra-
duň, Arboretum v Novém Dvoře 
u Opa  vy, ZOO Zlín, zámek Lešná, 
středověká restaurace a Muzeum 
Beskyd ve Frýdku-Místku. Velmi 
úspěšný byl také Den seniorů v Klubu 
Parník, který zpestřila svým vystou-
pením Jistebnická dechovka a magic-
ká kouzelnická show.

Mezi tematicky laděné akce patřilo 
posezení u příležitosti svátku Dne 
matek, smažení vaječiny a mikuláš-
ské bingo s harmonikou. Program le-
tošního roku uzavřelo vánoční setká-
ní s kulturním programem. Také jsme 
vás zaujali? Všechny pořádané akce 
jsou určeny nejen pro obyvatele 
domů s pečovatelskou službou, ale 
i pro ostatní seniory našeho obvodu. 
Přijďte mezi nás pobavit se, ale i po-
učit. Také na rok 2009 jsou plánovány 
akce, se kterými budete seznámeni 
na propagačních nástěnkách od boru 
sociálních věcí, u p. Bed ná řo vé, tel. 
599 442 208 nebo na DPS Gaj do-
šova u p. Klárové, tel.: 599 455 211. 

Bc. Kateřina Slaná,

sociální pracovnice, oddělení 

péče o občany Úřadu MOb MOaP 


