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Vážení spoluobčané,
před několika dny opustili děti i učite-

lé školní budovy, 
které by měly mít 
„prázdninový odpo-
činek“. Nebude to-
mu tak všude. Právě 
naopak, většina škol 
ožije o prázdninách 
stavebním ruchem.

Na ZŠ Gebauerova v Přívoze se usku-
teční rekonstrukce střechy na budově B. 
Odstraní se střešní okna, boční mansardy 
a vymění se střešní krytina. To vše cca 
za 3,5 mil. Kč. 

Na všech našich ZŠ budou také 
o těchto prázdninách desítky učeben a la-
boratoří vybaveny nejmodernější techni-
kou v celkové výši 17,6 mil. Kč, z toho 
je 14,4 mil. dotace z Regionálního ope-
račního programu. Více na straně tři.

Na našich MŠ proběhne již loni naplá-
nována akce EKOTERMO, rovněž finan-
cována z vyšších rozpočtů. Týká se MŠ 
Lechowiczova (Fifejdy) a MŠ Špálova 
(Přívoz). Objekty těchto mateřských škol 
budou zatepleny a dojde zde k výměně 
oken. Nejvíce rušno bude na MŠ Hornická 
(sídliště Šalamouna), kde provedeme tyto 
úpravy: zateplení fasády a střechy a vý-
měna oken. Dále bude zrekonstruována 
zahrada včetně dopravního hřiště. V příš-
tím roce ve spolupráci s vedením MŠ 
zpřístupníme tuto zrekonstruovanou za-
hradu veřejnosti. Rovněž zde bude částeč-
ně zateplena terasa, zrekonstruována 
vzduchotechnika, to vše za 9,6 mil. Kč. 
V MŠ Křižíkova bude provedena výměna 
všech předmětů zdravotechniky a rozvo-
dů (od hlavního uzávěru vody až po leža-
tou kanalizaci) v nákladu 2,4 mil. Kč.

Nejsložitější situace v posledním roce 
byla v MŠ Dvořákova. Jedná se o památ-
kově chráněný objekt, kdy i u interiéro-
vých úprav bylo nutné najít shodu s pa-
mátkáři. O prázdninách konečně dokončí-
me opravu stropu a zdravotechniky v hod-
notě 1,1 mil. Kč. U tohoto památkového 
objektu jsme rovněž získali 0,5 mil. dota-
ce na výměnu oken o celkovém objemu 
1,2 mil. korun. Pokud se výměna oken po-
daří do konce prázdnin, bude to pro tech-
niky našeho úřadu, vedení školky a sta-
vební firmu opravdu husarský kousek.

Když si všechny tyto investiční akce 
sečteme, dospějeme k částce skoro 60 
milionů korun. Takovýto objem prací ur-
čitě neodpovídá představám o prázdni-
novém odpočinku.

 Tomáš Kuřec, místostarosta

Slovo má…

Žijí mezi námi

Ctirad Ovčačík: Vždy je to o lidech a o vzájemné komunikaci
HC Vítkovice Steel skončily v uply-

nulé sezoně na druhém místě. Za je-
den z pilířů obranných řad lze ozna-
čit také Ctirada Ovčačíka. A vzhledem 
k tomu, že tento odchovanec vítkovic-
kého hokeje prakticky od dětství žije 
v našem městském obvodu, nevěno-
vali jsme se v následujícím rozhovoru 
pouze hokejovým tématům… 

V minulosti jste bydlel v centru 
města a stále v Moravské Ostravě 
žijete. Čím si vás tato část Ostravy 
získala? 

Vyrůstal jsem v okolí Masarykova 
náměstí, a vždy budu mít pro toto mís-
to slabost. Bylo super, že jsme jako 

děti měli tolik možností ke sportová-
ní. Chodili jsme hrát fotbal nebo hokej 
na parkoviště k současnému OC Laso 
nebo na hřiště na Ostrčilovu. Myslím 
si, že sportovní vyžití v obvodu bylo 
a také je dostatečné. Stále jsou k dis-
pozici venkovní hřiště, kde mohou ne-
jen mladí sportovat (mj. na Zelené).

Můžete porovnat kulturní vyži-
tí Ostravy s kulturní atmosférou 
v městech, ve kterých jste také ho-
kejově působil (Liberec a Brno)? 

Podle mého názoru v tomhle směru 
to v Ostravě funguje. Na druhou stra-
nu Brno je po kulturní stránce o něco 
výš než Ostrava, protože např. tam-
ní divadla mají větší tradici. Přesto si 
myslím, že pokud má člověk na kul-
turní aktivity čas, tak je v Ostravě hod-
ně možností kam zajít.

Čemu nejvíce přičítáte fakt, že 
jste se z podceňovaného týmu stali 
vicemistry ligy?

Ty prognózy před sezonou urči-
tě hrály svou roli, protože nás zdravě 
nahecovaly, ale také k tomu pomohla 
výborná parta, která se stmelila na let-
ním soustředění, a to především díky 
mimohokejovým aktivitám, jako např. 
rafty, horolezectví atd. A samozřejmě 
by to nešlo bez tvrdé práce, kterou tre-
néři Mojmír Trličík se Zdeňkem Mo-
tákem vyžadují. To je základ!  

Co musíte v nadcházející sezoně 
udělat pro to, abyste na tyto výsled-
ky navázali?

Obhajovat je vždy těžší, to je jasné. 
Záležet však bude na tom, jak chytí-
me začátek a jak k tomu přistoupíme 
my… Podle mě předváděným hoke-

jem a silou mužstva do první čtyřky 
zase budeme patřit, pokud se nic zá-
sadního nezmění.  

Jaké si kladete osobní cíle?
Osobně nemám ambice, že bych 

chtěl jít hrát někam do zahrani-
čí. Když se bude dařit celému muž-
stvu, budu spokojený i já. A myslím 
si, že se dařit bude, neboť trenéři se 
stále snaží o to, abychom se zlep-
šovali. Jde vidět, že přemýšlejí nad 
tím, jak zlepšit naše výkony a vý-
sledky. Také jsou zastánci pozitivní-
ho myšlení, žádné věty typu: „To ne-
jde!“ nebo „Nechce se mi!“. A to se 
mi líbí! Ostatně vždy je to o lidech 
a o vzájemné komunikaci. Myslím 
si, že psychologie je důležitá v ja-
kémkoliv sportu, a v hokeji obzvlášť.

 (peb)

Vedení obvodu ocenilo úspěšné žáky a učitele

Číslo měsíce
65 116 000

Tolik Kč bylo loni vyplaceno v našem 
obvodě na sociálních dávkách. Další 
informace o hospodaření obvodu 
za rok 2010 na straně dvě.

Dárek pro majitele psů 
Majitelé psů, kteří řádně zaplatili poplatky i  ti, kteří jsou od placení 

poplatků osvobozeni, si mohou v úřední dny od 4. července vyzvednout 
v  budově Nové radnice (kancelář č. 148 – oddělení místních poplatků 
a  pohledávek, odbor financí a  rozpočtu) plastová pouzdra na  sáčky 
na psí exkrementy, včetně 360 náhradních sáčků. Cílem tohoto projektu 
je zlepšení čistoty našeho obvodu. 

Za přítomnosti starosty Morav-
ské Ostravy a Přívozu Jiřího Havlíčka 
a místostarostů Tomáše Kuřece a Dali-
bora Mouky byli 15. 6. v Domě knihy 
Librex oceněni Učitelé roku 2010/2011 
a Žákovské osobnosti roku 2010/2011.

Celkem si ocenění vysloužilo 19 
žáků a 11 pedagogů, a to nejen ze zá-
kladních škol, jejichž zřizovatelem je 

náš městský obvod, ale také ze ZŠ Ib-
senova a Církevní ZŠ a MŠ Přemysla 
Pittra. „Každoročně oceňujeme na kon-
ci školního roku vybrané žáky a učitele. 
Žákovské kolektivy nominují pedagoga 
ze své základní školy a následně jejich 
nominace schvaluje školská rada s ře-
ditelem školy. Také v rámci Žákovské 
osobnosti se nejdříve hodnotí návrhy 

žáků, ze kterých pedagogická rada vy-
bere jednoho kandidáta za první a jed-
noho za druhý stupeň,“ popsal pravidla 
akce místostarosta Tomáš Kuřec. 

Odměnu v podobě keramické sošky, 
diplomu a knihy žáci a žákyně obdrželi 

mj. za příkladné charakterové vlastnos-
ti, výborný prospěch, reprezentaci školy 
v pěveckých, výtvarných, či recitačních 
soutěžích nebo účast na sportovních či 
vědomostních olympiádách. O cenách 
pro učitele rozhodly např. tyto události: 
účast v charitativních projektech, vedení 
zájmových kroužků, respektive věnová-
ní se dětem nad rámec svých povinností. 

Závěr slavnostního programu zpes-
třilo vystoupení dětského pěveckého 
sboru Melodie ze ZŠ Gen. Píky. Žá-
kovské osobnosti školního roku vy-
hlašuje Moravská Ostrava a Přívoz 
od roku 1999, od roku 2005 je vyhla-
šován i Učitel školního roku. 

U příležitosti Dne dětí také statutár-
ní město Ostrava vyhlašovalo Žákovské 
osobnosti a Žákovské kolektivy školní-
ho roku 2010/2011. Mezi deseti odmě-
něnými jednotlivci figuruje hned pět, 
kteří navštěvují základní školu v našem 
obvodu (Petr Balvín, ZŠ a MŠ Ostrči-
lova; Julie Fülepová, ZŠ Zelená; Eliška 
Kocurková, ZŠ a MŠ Ostrčilova; Pavel 
Vítek, ZŠ Matiční; Karolína Pravdová, 
ZŠ Gajdošova). Mezi čtyřmi oceněnými 
kolektivy se dostalo také na žáky ze ZŠ 
Matiční, kteří získali první místo v celo-
státní soutěži Finanční gramotnost (viz 
zpravodaj Centrum 6/2011).  (peb)

Starosta Jiří Havlíček (vlevo) a místostarosta Dalibor Mouka předávají ocenění Žákovské osobnosti roku 2010/2011.

Jednou z komisí, které byly pro voleb-
ní období 2010 – 2014 zřízeny, je také ko-
mise pro obnovu Přívozu. V čele deseti-
členného kolektivu stojí Marie Václavko-
vá, která rekultivaci této městské části po-
važuje za svou srdeční záležitost, neboť 
právě zde prožila dětství. 

Komise si vytyčila následující priority: 
ekonomika (podnikatelská oblast, tech-
nická infrastruktura, investiční akce), do-
prava (silniční a komunikační systém, sta-
tická doprava), složení a počet obyvatel-
stva, bezpečnost, bydlení (prodej bytů 
a domů, nájemní vztahy, rekonstrukce, 
domovnictví atd.), životní prostředí, soci-
ální oblast a zdravotnictví, kultura a vol-
ný čas. „Každopádně prioritou číslo jed-
na je bezpečnost. Uvažujeme třeba o in-
stalaci mobilních kamer na nejproblémo-
vějších místech, aktuálně na Špálově uli-
ci,“ upřesňuje Marie Václavková. 

Konkrétnějším plánem je také podpo-
ra tzv. sociálního podnikání, které spočí-
vá mj. v tom, že minimálně třicet procent 
zdravotně či sociálně znevýhodněných na-
jde v nově zřízených firmách zaměstnání. 

Handicapovaní spoluobčané mohou např. 
obsluhovat v kavárně, prodávat v obchodě 
s keramikou a drobnými upomínkovými 
předměty, které sami vyrobí apod. „Přívoz 
je potřeba oživit a všichni společně se mu-
síme postarat o to, aby se o něm nemluvilo 
pouze v negativním světle. Ze zkušeností 
víme, že se do Přívozu lidé nechtějí stěho-
vat ani do opravených domů, a to musíme 
změnit! Bude to náročná práce, ale myslím 
si, že jsme na správné cestě. Podle mě Pří-
voz čeká zajímavá budoucnost!“ doplňuje 
Marie Václavková.

O další činnosti této komise budeme 
informovat v příštích číslech našeho zpra-
vodaje.  (peb)

Přívoz čeká zajímavá budoucnost!

Prázdninové sportování na hřištích u ZŠ
Během školních prázdnin je možné 

díky projektu „Nízkoprahové sportov-
ní aktivity v rizikových lokalitách se za-
jištěním sportovního asistenta“ navštěvo-
vat tři sportovně rekreační areály při zá-
kladních školách, a to v ZŠ Gen. Píky, ZŠ 
a MŠ Ostrčilova a ZŠ Gajdošova.

V areálu ZŠ Gen. Píky (prázdnino-
vý provoz od 9 do 18 hodin) se nachází 
travnaté hřiště na fotbal, běžecká dráha 
s umělým povrchem, hřiště na košíko-
vou, tenisový kurt nebo odpočinkový 
kout se skluzavkou a pískovištěm. Ná-
vštěvníci si zde také mohou zdarma za-
půjčit sportovní náčiní (míče, sítě, ra-
kety apod.).

ZŠ a MŠ Ostrčilova nabízí každý den 
od 10 do 20 hodin fotbalové hřiště s umě-
lou trávou, basketbalové hřiště, běžeckou 
dráhu s umělým povrchem atd. Půjčit lze 
míče, pingpongové pálky a síťky. Men-

ší děti se mohou vydovádět v dětském 
koutku s průlezkami a pískovištěm. Are-
ál v ZŠ Gajdošova je otevřen od 9 do 13 
hodin a od 15 do 19 hodin (pondělí až pá-
tek). Příchozí si mohou zahrát fotbal, ko-
šíkovou, volejbal, tenis, případně si za-
skákat do dálky, školní zahrada disponu-
je houpačkami, průlezkami a pískoviš-
těm. K zapůjčení: badmintonové rakety, 
pálky na stolní tenis, míče, švihadla atd.

Kromě výše zmíněných areálů může 
veřejnost ke sportování využít rovněž 
hřiště při ZŠ Zelená s provozní dobou 
od 9 do 21 hodin. K dispozici je mimo 
jiné fotbalové hřiště s umělou trávou 
nebo streetballové hřiště s umělým po-
vrchem. Dětský areál (např. s pingpon-
govými stoly) je od 9 do 19 hodin ur-
čen výhradně pro děti do 12 let v do-
provodu rodičů či zodpovědné osoby 
starší 18 let.  (peb)
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Jak to vidí...Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz: 
Na všechny odbory a oddělení se do-
voláte přes centrum spojovacích slu-
žeb, 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 se nachází při vstupu 
do levého křídla budovy Nové radnice, 
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.

■ Od 26. do 27. 5. se ve sportovní hale 
SAREZA (Hrušovská ulice) konal 40. 
ročník národního finále přeboru základ-
ních škol v házené dívek s názvem 
Novinářský kalamář. Žačky ze ZŠ 
Nádražní 117 obsadily v devítičlenné 
konkurenci třetí místo. Zvítězila ZŠ 
Holečkova (Olomouc) před 31. ZŠ Plzeň.

■ Ostravská brána na Kostelní ulici získa-
la cenu v kategorii Novostavba na prestiž-
ní soutěžní přehlídce Grand Prix 
Architektů 2011 a cenu odborné poroty 
za urbanismus v soutěži Stavba 
Moravskoslezského kraje 2010. Uspěly ta-
ké další objekty z našeho obvodu. Mj. 
Integrované bezpečnostní centrum MSK 
obdrželo cenu Grand Prix a hlavní cenu 
v kategorii Stavby občanské vybavenosti 
– novostavby. Více na: www.stavbamsk.cz.

■ Na ulici Harantova (vedle objektu 
Technických služeb MOaP) je v provozu 
non-stop hlídané parkoviště se čtyřiatřiceti 
parkovacími místy. Na vymezenou plochu 
dohlíží jak kamerový systém, tak bezpeč-
nostní agentura, přičemž prostřednictvím 
on-line kamery na webových stránkách 
www.tsmoap.cz je možné kontrolovat aktu-
ální situaci na parkovišti. Každý stálý zá-
kazník také může využít bonus, a to jeden-
krát za měsíc si nechat zdarma umýt auto 
na ruční myčce v areálu TS MOaP.

■ Na další místa v MOaP byly umístěny 
kontejnery na drobné elektrospotřebiče. 
Konkrétně se tyto červené zvony nyní na-
cházejí na adresách: Arbesova 7/1054, 30. 
dubna 1/2944, Gen. Janouška 10/2818, 
Josefa Brabce 11/2876, Mánesova 
18/2760, Na Široké 25/2365, Nedbalova 
32/360, Varenská 8/2945 a 28. října 
13/285. Do kontejneru mohou občané od-
kládat: mobilní telefony, klávesnice, rych-
lovarné konvice, žehličky a další drobná 
elektrozařízení.

z městského obvodu Mo rav ská Os   trava 
a Přívoz, kteří se dožívají 90 a více let v čer-
venci: Robert Fischel, Emil Vávra, František 
Hőrbinger, Miloslav Glos, Marie Šrajnerová, 
Oldřich Bednář, Věnceslava Vymazalová, 
Zdenka Janšová, Aloisie Věčková.
Srpnoví jubilanti: Karel Jaroš, Anna 
Goldová, Jiřina Bláhová, Paulína 
Mundjerová, Zuzana Kubovičová, Marie 
Kmentová, Marie Kubíková, Drahomíra 
Brumková, Štěpánka Balová, Anna 
Bracková, Eliška Matulová, Bohumil 
Zbořil, Ludmila Halmazňová, Vlasta 
Urbánková, Růžena Otáhalová, Běla 
Kurlejová, Helena Košťálková, Herbert 
Fojtík, Andrej Šatkovský.
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...Miroslav Sehnal
Vzpomínám a srovnávám, myslím 

na to, jak se Ostrava za těch přibližně pa-
desát let, co si 
s ní tykám, 
r o z r o s t l a 
a zmohutněla. 
Procházívám 
se Nádražní 
třídou, aortou 
s tepnou 
Stodolní ulice, 
do které prou-
dí (aspoň o víkendu) dost mladé krve, 
ovšem k srdečním komorám Masarykova 
a Jiráskova náměstí (hlavně o víkendu) 
krev téměř neprosákne. Pamatuji si, jak 
Stodolní vznikala, jak v ní mladí lidé 
nejrůznějších uměleckých ambicí hleda-
li a nacházeli levné prostory pro realiza-
ci svých představ, až z ní vybudovali os-
travský fenomén. Věhlas ulice zvedl ce-
ny nájmů, kulturní nadšenci na to nemě-
li, kluby se za pár let proměnily v uni-
formní bary. (Každý dobrý skutek musí 
být po zásluze potrestán). 

Samotné srdce města, tedy 
Masarykovo náměstí, tak dramatický 
přerod nezažívalo. Zde byly nájmy 
vždycky vysoké a časem ještě rostly, 
takže se sem nikdo s uměleckými ambi-
cemi a holým zadkem nehrnul. Pokud 
chci dnes zažít mučivý pocit samoty, vy-
pravím se v neděli na Masarykovo ná-
městí. Liduprázdná šedivá dlažba s mlč-
ky trpícím svatým Florianem, stísněný 
pocit úspěšně násobí memento v podobě 
morového sloupu. Iluze vymření je do-
konalá. Občas se objeví něčí snaha oz-
vláštnit náměstí nějakým mumrajem, 
což mi připomíná doby, kdy se dlouhé 
nudné schůze „oživovaly“ kulturní vlož-
kou. Resuscitace to bývala stejně marná, 
jako v případě Masarykáče. 

Nepokouším se domyslet, co bude 
s náměstím v okamžiku, až se otevřou 
brány Nové Karoliny. Ne že bych se 
na to netěšil, naopak. Mám jen obavy, 
aby moderní kardiostimulátor nenahra-
dil Ostravě skutečné srdce. I když… 
Možná se pak, stejně jako kdysi 
na Stodolní, chopí příležitosti nejrůzněj-
ší kulturní „skvoteři“. A srdce rudé, jak 
zpívá v jedné ze svých písní Jarek 
Nohavica, se znovu naplno rozbuší…

n

Miroslav Sehnal (1953) je mj. auto-
rem knih: Lidový receptář na poopiční 
stavy, Hodinu před svítáním, V hodině 
svítání, Hodinu pod drnem a Hodinu 
v nebi. Působí jako hudební dramaturg 
DKMO. V 80. letech minulého století 
založil první rockový klub na Moravě 
– Žalák a stál u zrodu skupiny Buty.

Anketa našich zastupitelů „Hurá do školy,“ notovaly si
děti z MŠ Blahoslavova 

Naši školáci porazili polské profesionály

Žáci ZŠ Nádražní byli na semináři v Terezíně

Ozdravné pobyty
s ekologickou výukou

O jaké změny v našem obvodu 
budete během vašeho působení 
ve funkci zastupitele (-ky) v tomto 
volebním období usilovat? je anket-
ní otázka, ke které se postupně vyjad-
řují zastupitelé našeho městského ob-
vodu (v abecedním pořádku). 
Uveřejňujeme poslední odpovědi.

Valentina Vaňková (ODS)
Věřím, že 

nejdůležitěj-
ším rysem 
společnosti 
jsou hodno-
ty nedo-
tknutelného, 
svobodné -
ho, důstoj-
ného a se-
b e z o d p o -
vědného lid-
ského živo-
ta. Z těchto důvodů chci v tomto 
volebním období pokračovat v prá-
ci, kterou jsme začali v minulém 
volebním období, a to především 
v oblasti budování příležitostí pro 
realizaci aktivního stáří pro seniory 
žijící v našem městském obvodu. 
I nadále budu podporovat instalaci 
bezpečnostních prvků pro ohrožené 
skupiny seniorů. Rovněž chci pro-
sazovat budování hracích prvků pro 
náctileté, které by se měly realizo-
vat v rámci regenerace našich síd-
lišť, protože kdo si hraje, nezlobí. 
Také se domnívám, že stále není vy-
řešena problematika bezpečnosti 
v některých lokalitách našeho měst-
ského obvodu, a je tedy důležité vy-
víjet stálý tlak na městskou i státní 
policii. I nadále budu podporovat 
privatizaci bytového fondu.

Jiří Výtisk (ODS) 
Je to ne-

lehká otáz-
ka pro za-
s t u p i t e l e , 
který byl 
v minulém 
období sou-
částí koali-
ce (ODS, 
Č S S D ) , 
která dle 
mého soudu 
p r a c o v a l a 
poctivě a odvedla kus dobré práce. 

Jako člen komise investiční, bytové 
a komise pro obnovu Přívozu, jejíž 
vznik jsem inicioval, jsem se snažil 
maximálně přispět. V těchto funk-
cích a ve funkci předsedy klubu 
ODS bylo možné významným způ-
sobem ovlivňovat procesy na radni-
ci a tím i v obvodu. Moje zásadní 
angažmá se týkalo problematiky 
majetkoprávní s důrazem na proble-
matiku domovního fondu, tj. jeho 
rozumné využívání pronájmem 
a privatizací, kterou jsem s kolekti-
vem pracovníků majetkoprávního 
odboru zahájil v r. 1997. Byla to 
cesta správná a úspěšná, což je patr-
né na velkém množství opravených 
domů. Rozhodující část dnešní koa-
lice je jiného názoru a považuje ten-
to proces za plýtvání s tím, že lze 
obecní majetek lépe využít. Tento 
názor bych rád změnil, i když vím, 
že z pozice prostého opozičního za-
stupitele je to asi nereálné.  

Radim Žebrák (hnutí Ostravak)
Jsem pro-

fesí biolog 
a již dlou-
hou dobu 
p r a c u j i 
v oblasti 
e k o l o g i e . 
Budu tedy 
mimo jiné 
u s i l o v a t 
o zachování 
a rozšíření 
z e l e n ě 
na území našeho obvodu, zejména 
v jeho centrální části, kde je, dle 
mého názoru, nedostatek především 
vzrostlých stromů. Tato skutečnost 
a také přemíra dlážděných ploch 
mohou hlavně v letních měsících 
působit nepříznivě na jeho návštěv-
níky. Zlepšení současného stavu, 
spolu s podporou bytové výstavby 
na úkor budování přebytečných ob-
chodních center, bude rozhodně po-
zitivním krokem vedoucím k větší-
mu oživení centrální oblasti. Rovněž 
budu prosazovat rozšíření možností 
sportovního vyžití v našem obvodu, 
především vznik nových sportovišť 
přístupných široké veřejnosti a vy-
budování chybějící sítě cyklostezek, 
které jsou v dnešní době již napros-
tou samozřejmostí a nezbytností 
každého moderního města.

Hurá do školy byl název akce, ze které 
si 13. 6. dvaadvacet dětí z MŠ Blahosla-
vova odneslo nezapomenutelný zážitek. 
Všechny totiž byly pasovány na školá-
ka. Slavnostního aktu se ujali místosta-
rosta našeho obvodu Tomáš Kuřec spo-
lečně s ředitelkou této mateřské školy 
Marií Benešovou. „Vzhledem k tomu, 
že za několik týdnů usednete do škol-
ních lavic, přeji vám, ať máte ve škole 
samé úspěchy,“ řekl Tomáš Kuřec.

Závěrem pestrého programu děti, 
které obdržely také vzpomínkovou 
šerpu, pamětní list a knihu Krkonoš-
ské pohádky, složily slib budoucího 
prvňáčka. Místostarosta Tomáš Kuřec, ředitelka Marie Benešová a šťastní budoucí školáci.

Investiční akce v roce 2010: Zrekonstruovaná zahrada MŠ Blahoslavova.

Na Šalamouně vznikne další dětské hřiště

Mezinárodní setkání jízdních policií v Komenského sadech

Hospodaření městského obvodu za rok 2010 

V srpnu letošního roku by měla být 
zahájena 2A etapa akce nazvané Rege-
nerace sídliště Šalamouna. Počítá s do-
končením rekonstrukce ulice Dr. Ma-
lého až k ulici Výstavní, rekonstrukcí 
přilehlé ulice Hornických učňů (kolem 
MŠ Hornická) a částečnou úpravou uli-
ce Nedbalovy, a to včetně prostranství 
před prodejnou Hruška. „Součástí úprav 
je také rekonstrukce vozovky, chodníků, 
vybudování dětského hřiště pro malé 

Zastupitelstvo městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz schválilo 
na svém zasedání dne 2. 6. 2011 zá-
věrečný účet za rok 2010 a odsouhla-
silo roční hospodaření městského ob-
vodu, které skončilo v rozpočtovém 
hospodaření ziskem ve výši 80 588 
tis. Kč. Hospodaření s domovním 
a bytovým fondem skončilo kladným 
výsledkem ve výši 69 197 tis. Kč. 
Městský obvod neplatil v roce 2010 
žádnou splátku půjčky ani návratné 
finanční výpomoci. Jeho zadluženost 
je nulová.

Příjmy a financování 
Příjmy městského obvodu v roce 

2010 činily celkem 530 579 tisíc ko-
run a financování čítalo mínus 72 787 
tis. Kč. Daňové příjmy představovaly 
53 140 tis. Kč, z nich největší část tvo-
řily daň z nemovitostí (24 050 tis. Kč) 
a poplatek za užívání veřejného pro-
stranství (9 447 tis. Kč), dále šlo o po-
platek za provozování výherních hra-
cích přístrojů (8 352 tis. Kč), odvod 
výtěžku z provozování loterií (5 125 
tis. Kč), poplatek ze psů (1 461 tis. 
Kč) a správní poplatky (4 705 tis. Kč). 

Nedaňové příjmy pak v loňském 
roce dosáhly 26 161 tis. Kč. Jedna-
lo se především o příjmy z proná-

děti, sadové úpravy, úpravy veřejného 
osvětlení a doplnění mobiliáře,“ dodává 
investiční referentka Úřadu městského 
obvodu MOaP Dagmar Žižková s tím, 
že zároveň dojde k realizaci 58 parko-
vacích stání (49 na ulici Dr. Malého a 9 
u ulice Hornických učňů).

Nově vybudované hřiště pro děti 
předškolního věku s rozměry 6,50 x 20 
metrů bude ohraničeno nízkým řetězo-
vým ohrazením se sloupky. Jako po-

jmu majetku, poskytování služeb 
(např. pečovatelská služba), z pokut 
a sankčních poplatků, z příjmů z úro-
ků a ostatních nedaňových příjmů. 

Kapitálové příjmy byly realizová-
ny ve výši 112 085 tis. Kč. Šlo o pří-
jmy z prodeje domů jako celku a pro-
deje bytových a nebytových jednotek 
a pozemků. 

V roce 2010 byly městskému ob-
vodu poskytnuty dotace zejména ze 
státního rozpočtu, rozpočtu kraje 
a z rozpočtu města Ostravy v celko-
vé výši 278 250 tis. Kč. 

Všechny základní školy našeho obvodu 
dostanou vybavení počítačových učeben

Během srpna a září budou realizo-
vány na všech devíti základních ško-
lách našeho městského obvodu dva 
rozsáhlé projekty, a to Moderniza-
ce výuky základních škol městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – 
multimediální vybavení počítačových 
a odborných učeben a kmenových tříd 
a Modernizace výuky základních škol 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz – specializované počítačové 
a jazykové učebny a laboratoře. 

Projekty zahrnují modernizaci cel-
kem dvaačtyřiceti učeben, z toho 
v jednatřiceti případech půjde o mul-
timediální vybavení počítačových 
a odborných učeben a kmenových 
tříd. V dalších jedenácti případech bu-
dou vytvořeny specializované počíta-
čové a jazykové učebny a laboratoře. 
„Učebny budou vybaveny například 
novým nábytkem, audiovizuální tech-
nikou nebo získají nové informační 
technologie. Do vybraných tříd umís-
tíme nové školní lavice, židle, skří-
ně, multimediální katedry, interaktiv-

vrch byl zvolen říční štěrk. Hřiště bude 
vybaveno šlapacím kolotočem, pruži-
novými houpadly pro jedno a dvě děti 
a herní sestavou s šikmou lezeckou stě-
nou a se skluzavkou a lavičkami.

Předpokládané ukončení akce je 
stanoveno na říjen až listopad 2011.

Celkové náklady 2A etapy se odhadu-
jí na 16,66 mil. Kč. Městský obvod zís-
kal na tuto etapu z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR dotaci ve výši 4 mil. Kč.  (peb)

Výdaje 
Výdaje v roce 2010 byly celkem 

457 792 tis. Kč. Pokud jde o běžné vý-
daje, největší položku tvořily výpla-
ty sociálních dávek (65 116 tis. Kč), 
další finance se použily na financová-
ní 11 mateřských škol a 9 základních 
škol, a to formou příspěvků na provoz 
(41 548 tis. Kč), na příspěvek na pro-
voz příspěvkové organizace Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostra-
va (9 318 tis. Kč) a příspěvkové or-
ganizace Technické služby Moravská 
Ostrava a Přívoz (56 481 tis. Kč). 

ní tabule s výukovým softwarem, da-
taprojektory, počítače a notebooky. 
V učebnách fyziky a chemie budou 
nové laboratorní stoly s dřezy, mycí-
mi deskami, v jazykových učebnách 
počítáme zase s audio a video zaříze-
ním,“ uvedl místostarosta centrálního 
obvodu Tomáš Kuřec. 

Na projekty se našemu obvodu po-
dařilo získat dotaci z Evropské unie 
v celkové výši 14,4 mil. Kč. „Před-
pokládané náklady na multimediální 
vybavení počítačových a odborných 
učeben jsou 11,1 mil. Kč, evropská 
dotace bude činit 9,1 mil. Kč a zbylou 
částku dokryje ze svého rozpočtu náš 
obvod. Vytvoření specializovaných 
počítačových a jazykových učeben 
si vyžádá cca 6,5 mil. Kč, z evropské 
dotace získáme 5,3 mil. Kč a zbytek 
uhradíme z našeho rozpočtu,“ doplnil 
místostarosta Dalibor Mouka. 

Projekty může náš městský obvod 
realizovat díky dotacím z Regionál-
ního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007–2013.  (red)

Dne 26. 5. se na ZŠ Nádražní 117, 
p. o., konala mezinárodní sportovní 
akce s názvem „Česko – Polské dny“. 

Z Polska přijely profesionální spor-
tovní kluby působící v Katowicích, kte-
ré se postavily proti výběrům žáků ze 
ZŠ Nádražní. Starší žáci se utkali v malé 
kopané proti favorizovanému GKS Ka-
towice. Obrovským překvapením bylo 
vítězství domácího družstva. V ostatních 
utkáních již dominovali sportovci z Ka-
towic. Vysokým rozdílem skončil florba-
lový zápas mladších žáků a volejbalové 
utkání starších žaček, které jednoznač-
ně podlehly týmu Olympie Katowice. 
Velmi vyrovnané utkání bylo v házené 

„Člověk není číslo“ a „Po stopách 
ostravských synagog a jiných význam-
ných památek“ jsou názvy projektů, 
ve kterých opět v tomto školním roce 
pracovali žáci ZŠ Nádražní. (Na pro-
jektech pracujeme více než 10 let).

Učitelé připravovali skupinu 25 
žáků na vzdělávací seminář v Terezí-
ně (letos již posedmé), který se usku-
tečnil ve dnech 20. - 21. června 2011. 
Žáci i letos uctili památku zesnulých 
položením kamínků na hroby. Kamín-
ky, na kterých byla křestní jména, vy-
robili žáci ve školní keramické dílně.

Kristýna Kubíčková ze ZŠ 
Gen. Píky obsadila třetí místo v ce-
lostátní soutěži Dívka roku, kte-
rá je určena slečnám ve věku 13 až 
15 let. Zároveň tato žákyně získala 
titul Dívka talent. Finále probíhalo 
v Masarykově divadle v Jičíně, při-
čemž dívky absolvovaly čtyři sou-
těžní disciplíny: rozhovor s moderá-
tory, aerobic, módní přehlídku a tzv. 
volnou disciplínu, v níž si reprezen-
tantka našeho obvodu zvolila půso-
bivý tanec ve stylu latina show. 

Místostarostka našeho obvodu Petra Bernfeldová (v  červeném saku) a  mís-
tostarosta Tomáš Kuřec se 3. 6. zúčastnili slavnostního zahájení Miniškoličky 
v areálu ZŠ Nádražní, kterou provozuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka.

Miniškoličku mohou navštěvovat děti ve věku od dvou do pěti let, a to 
od pondělí do pátku (7.30 až 13.45 hodin). Ve skupině je maximálně osm 
dětí. „Děti se v rámci řízené činnosti s lektorkami věnují výtvarným, hudeb-
ním a pohybovým činnostem. Při hudebních aktivitách např. zpívají, tancu-
jí nebo používají Orfovy nástroje. Ráno mívají také rozcvičku na protažení,“ 
nastiňuje program dětí Edita Kozinová z RKC Chaloupka s tím, že o prázdni-
nách má miniškolička stejnou provozní dobu jako ve školním roce. 

Náš městský obvod získal dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí ve výši více 
než jednoho milionu korun pro projekt 
Ozdravné pobyty dětí 1. stupně ZŠ, kte-
rý umožní účast 360 dětí na desetidenním 
ozdravném pobytu. Ten se pravděpodob-
ně uskuteční v období od 12. 9. do 30. 11. 

Projekt je určen pro žáky prvního stup-
ně pěti ZŠ, a to Gajdošova, Gen. Píky, Kou-
nicova, Matiční a waldorfská Ostrava. „Bu-
dou vybrány děti s respiračními a dýchací-
mi potížemi. Pobyt je doplněn o environ-
mentální výchovu. V rámci ekologické vý-
uky bude žákům zajímavým způsobem při-
blížena propojenost přírodních jevů včetně 
pozitivních i negativních důsledků lidských 
aktivit na okolní prostředí,“ doplnil mís-
tostarosta Tomáš Kuřec. Celkové předpo-
kládané náklady činí cca 1,49 mil. Kč. (red)

 Investiční akce 
Na kapitálové výdaje byla vyna-

ložena částka ve výši 108 070 tis. 
Kč, díky které byla na území naše-
ho městského obvodu financována 
řada investičních akcí. Mezi ty nej-
větší patřily např.: 1A etapa regene-

race sídliště Šalamouna, rekonstrukce 
zahrady MŠ Křižíkova, rekonstruk-
ce zahrady MŠ Dvořákova, úprava 
zpevněných ploch na náměstí Msgre 
Šrámka, rekonstrukce ulice Gen. Ja-
nouška, zahájení estetizace předná-
dražního prostoru v Ostravě-Přívo-

ze, rekonstrukce elektroinstalace MŠ 
Na Jízdárně, rekonstrukce elektroin-
stalace a zahrady MŠ Blahoslavova.

Audit 
Hospodaření našeho městského ob-

vodu za loňský rok přezkoumala au-
ditorská společnost TOP AUDITING, 
s.r.o., Brno, která při přezkoumání 
hospodaření nezjistila žádné chyby 
a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizi-
ka, která mohou mít negativní dopad 
na hospodaření v budoucnosti. Pro-
to v usnesení zastupitelstvo městské-
ho obvodu souhlasilo s celoročním 
hospodařením městského obvodu bez 
výhrad.  (red)

mladších žaček. Ostravské hráčky nej-
dříve lehce ztrácely, pak se jim podaři-
lo s katowickými hráčkami srovnat krok, 
ale nakonec ve velmi vypjatém a krás-
ném zápase prohrály o tři branky.

V individuální kategorii badminto-
nu starších žaček ovládly palubovku 
polské hráčky, které nekompromisně 
smetly z kurtu naše žákyně. Posledním 
úspěchem naší školy byl badminton 
starších žáků, kdy Daniel Sluka pora-
zil polského borce a vybojoval tak pr-
venství pro ostravské barvy. Pro všech-
ny účastníky to byl velmi krásný spor-
tovní zážitek.

 Aleš Sasín, ZŠ Nádražní

Žáci se v tomto školním roce schá-
zeli jednou týdně a pracovali na pro-
jektech týkajících se historie Židů, 
holocaustu a II. světové války. V os-
travských ulicích vyhledávali Stol-
persteiny - kameny zmizelých, ně-
meckého umělce Günthera Demni-
ga - na upomínku obětí holocaustu 
a obětí nacistického režimu. Skupi-
na žáků také výtvarně ztvárňuje (dle 
dobových fotografií) významné stav-
by Ostravy.

 Marta Vítková, Jiří Dvořák,
 ZŠ Nádražní

Tradičně poslední srpnovou sobotu, 
která letos připadá na 27. srpna, se v zad-
ní části areálu Komenského sadů usku-
teční od 12.30 hodin Mezinárodní setká-
ní jízdních policií. 

Již po čtrnácté se zástupci jízdních po-
licií z celé České republiky i ze zahrani-
čí setkají v Ostravě, aby změřili své síly, 

předvedli spolu se svými čtyřnohými svě-
řenci dovednosti a umění obstát ve všech 
náročných situacích, kterým čelí při vý-
konu služby a vyměnili si navzájem cen-
né zkušenosti. „Pro širokou veřejnost je 
tato akce jedinečnou příležitostí seznámit 
se blíže s prací strážníků a policistů, kteří 
vykonávají službu v sedlech koní,“ infor-

muje Vladimíra Zychová, vedoucí úseku 
komunikace s veřejností.

Strážníci a policisté na koních se utka-
jí ve třech disciplínách – parkurovém 
skákání, zrcadlovém skákání a hlavní 
disciplíně, tzv. policejním parkuru. 

Připraven je rovněž program pro děti. 
Vstup na akci je bezplatný.  (inf)

V Přívoze se vyrábějí 
chytré etikety

Ostravská společnost Gaben na Hájko-
vě ulici uvedla do provozu speciální lin-
ku na výrobu „chytrých etiket“. Samolepí-
cí etikety, které se vysekávají pomoci dvo-
jice laserů, mohou mít prakticky libovolný 
rozměr. Navíc jsou opatřeny bezkontakt-
ní identifikací – tzv. RFID tagem. V této 
kombinaci je výrobní linka v České repub-
lice zatím unikátem. 

Bezkontaktní identifikace je nejznáměj-
ší při použití docházkových karet nebo 
přístupových systémů. Zapojení RFID 
technologie do logistiky přináší zce-
la nové možnosti. Etikety se nemusí sní-
mat čtečkou, ale data lze číst (a zapisovat) 
i na vzdálenost několika metrů a bez přímé 
viditelnosti, tag může být umístěn třeba 
v kapse, v krabici nebo paletě. Do pamě-
ti RFID tagu lze naprogramovat jedinečné 
číslo a sledovat celou historii jeho pohybu. 
„U potravin můžeme například zjistit pů-
vod balíčku porcovaného masa, u léku pak 
jeho originální původ,“ upřesnil výkonný 
ředitel firmy Gaben Jakub Unucka. 

Na projektu výrobní linky firma Ga-
ben spolupracovala s VŠB – Technickou 
univerzitou Ostrava. 20milionová inves-
tice, která je dalším krokem ke změně 
průmyslu v našem regionu směrem k hi-
tech technologiím, byla ze 60 procent 
hrazena z operačního programu EU Pod-
nikání a inovace. Odhady odborné ko-
mise EU hovoří o potřebě několika mili-
ard chytrých etiket na evropském trhu již 
v roce 2012.  (inf)
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Posláním městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, jako registrovaného po-
skytovatele sociálních služeb, je formou 
terénní pečovatelské služby zajistit potřeb-
nou pomoc seniorům a zdravotně postiže-
ným osobám, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci, při zvládání péče o vlastní 
osobu a domácnost. Městský obvod posky-
tuje pečovatelskou službu tak, aby služba 
byla poskytována dle individuálních po-
třeb osob, v jejich zájmu a v náležité kva-
litě a aby rozvíjením samostatnosti osob 
posilovala jejich sociální začleňování. 

Pečovatelská služba je určena osobám 
od 27 let, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení. Služba se ne-
poskytuje osobám, které vyžadují celoden-
ní péči pečovatelské služby, jsou v akut-
ním stavu závislosti na alkoholu nebo ji-
ných návykových látkách nebo jsou 
v akutním stavu dekompenzace psychiat-
rického onemocnění

Pečovatelská služba má své zázemí 
od listopadu 2009 na ul. Ostrčilova 4. 
V městském obvodu žije 6 088 občanů nad 
65 let a v roce 2010 byla tato služba po-
skytnuta měsíčně 194 uživatelům, z nichž 
je 87 příjemců příspěvku na péči v různých 
stupních. Dvanácti uživatelům byla pečo-

Ostravská stopa architekta Karla Kotase
Karel Kotas se narodil v roce 1894 

v Olomučanech u Blanska.  Studoval 
nejprve na vídeňské Akademii u pro-
fesora Leopolda Bauera, mimocho-
dem jednoho ze zakladatelů nového sty-
lu – vídeňské secese. Po vzniku Česko-
slovenska odchází Kotas do Prahy, kde 
na Akademii výtvarných umění pokra-
čuje ve studiu u architekta Josefa Kotě-
ry. Školu ukončil s vynikajícím prospě-
chem v roce 1921.

V roce 1925 přichází do Ostravy, kde 
mu bylo nabídnuto místo v městském 
stavebním úřadu. Byl pověřen odborným 
dozorem při stavbě Nové radnice a vedl 
si vcelku úspěšně. Navrhoval dokonce 
vnitřní interiérové uspořádání reprezen-
tačních místností. 

Dva projekty spořitelny
V té době začal rozvíjet i svou vlast-

ní projekční činnost. V roce 1927 se při-
hlásil do soutěže na architektonický ná-
vrh nové moravskoostravské spořitelny 
(nám. E. Beneše). Připravil si dvě varian-
ty. V první představil výškovou budovu 
se zaoblenými hranami, která měla být 
s budoucí knihovnou spojena proskle-
nou obchodní pasáží. Starosta Prokeš 
tuto avantgardní představu ryze funkcio-
nalistické stavby zamítl. Kotas okamžitě 
předložil konzervativnější variantu, kte-
rá byla přijata bez námitek. Budova byla 
dokončena v roce 1929.

V té době dostal Kotas zakázku 
na projekt stavby moderního obchod-
ního domu Brouk a Babka. Tady ne-
byl žádnými úředníky omezován, tak-
že ztvárnil svou představu funkcionalis-
tické stavby. Město mělo jen jednu pod-
mínku: stavba nesmí nijak zastínit sou-
sední budovu divadla. Železobetonová 
konstrukce byla novátorská. Nosné prv-
ky tvoří třicet silných pilířů. 

Kotas použil něco v Ostravě nevídané-
ho: duté cihly. Projektant tvrdil, že v této 
stavbě musí dominovat ocel a sklo, beton 
je až na třetím místě. Funkcionalistické 
průčelí sestávalo z okenních pásů a pa-
rapetů pokrytých reklamními nápisy. In-
teriéru dominuje rozsáhlá zasklená cent-
rální dvorana. 

Následují další významné stavby: ob-
chodní a obytný dům italské pojišťov-
ny Riunione Adriatica di Sicurita na Zá-
mecké ulici, dokončený v roce 1927, 
dále domy dělnické záložny ve Vele-
slavínově ulici. Monumentální stavbou 
s využitím tradicionalistických prvků je 
Generální ředitelství Severní dráhy Fer-
dinandovy v Moravské Ostravě (ředi-
telství OKD). Dále oční pavilon Měst-
ské nemocnice Ostrava, kostel metodis-
tů (v blízkosti této nemocnice) nebo bu-
dova Melantrichu na Nádražní ulici. Na-
vrhuje také obytné domy a vily.

V roce 1932 Karel Kotas z Ostravy 
odchází. Zemřel roku 1973 v Praze. (na)

Kde a komu se poskytuje pečovatelská služba
(Podstatná část z výroční zprávy za rok 2010)

Kdysi věhlasný obchodní dům Brouk a Babka dnes slouží jako Dům knihy Librex.

Od 1. ledna 2011 nabyl platnost nový 
postup při vymáhání pohledávek místní-
ho poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů.

Dlužníkem se občan stává následu-
jícím dnem po dni splatnosti poplat-
ku, který není uhrazen. Správce poplat-
ku – obec – vyměřuje tento poplatek pla-
tebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník 
místní poplatek vyměřený platebním vý-
měrem ve stanovené lhůtě, stává se pla-
tební výměr vykonatelným. Daňový řád 
opouští institut výzvy k zaplacení a v pří-

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
VŠB-TUO nabízí v rámci studia Univer-
zity třetího věku kurz zaměřený na zís-
kání nejnovějších poznatků v oblasti po-
žární ochrany a bezpečnosti. Podmínka-
mi pro přijetí jsou ukončené středoškol-

Pozor na nedoplatky za odvoz odpadu

Největší vlastník bytů v obvodě bude 
instalovat měřiče tepla i vlhkosti

Zmodernizované 
křižovatky usnadní 
dopravu

Univerzita třetího věku nabízí čtyřsemestrové studium

97,2 % nájemníků společnosti RPG s do-
posud regulovaným nájemným souhlasí 
s návrhem na úpravu výši nájemného. To 
znamená, že pouze s 900 nájemníky bytů 
z celkového počtu cca 44 000 nebyly do-
sud uzavřeny nové smlouvy. „Odhadujeme, 
že asi u tří set z nich není dohoda možná 
a budeme nuceni zvolit právní cestu,“ uvedl 
Pavel Klimeš, ředitel portfolia RPG. Mezi 
tyto nájemníky patří i obyvatelé oprave-
ných budov, v nichž byla i vyměněna okna, 
na ulici Na Desátém, v centru Ostravy, kde 
je sociální aspekt nepravděpodobný. Spo-
lečnost RPG je největším vlastníkem bytů 
(přes dva tisíce) v našem obvodu.

RPG pokračuje v programu OKNA, 
v němž se zavázala, že do konce roku 2014 
vymění okna všem nájemníkům, kteří při-
stoupí na její návrh úpravy výše nájemné-
ho. „Dosavadní tempo svědčí o tom, že svůj 
slib budeme schopni splnit už o rok dříve,“ 
sdělil Pavel Handl, ředitel RPG pro vnější 
vztahy. „Každý rok budeme tedy měnit de-
set až jedenáct tisíc oken,“ upřesnil.

Instalace plastových oken by měla 
změnit i způsob větrání, místo perma-

VOLNé NEByTOVé
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nentně otevřené ventilky je třeba větrat in-
tenzivně a krátce. Jinak se zvýší vlhkost 
v bytě. Z tohoto důvodu dochází v bytech 
i k instalaci měřičů vlhkosti. 

V 2. pololetí zahajuje RPG plošnou in-
stalaci měřičů tepla. „Nainstalujeme je 
všem nájemníkům RPG v bytech napoje-
ných na dálkové vytápění, podmínkou však 
je, že s instalací musí souhlasit všichni ná-
jemníci v bytovém domě. V rámci progra-
mu zavedení měřičů tepla přestane od 1. 
července společnost RPG Byty účtovat po-
platky za termoregulační ventily. Tato plat-
ba bude nahrazena měsíčním poplatkem 
za instalaci a odečty měřičů tepla tak, jak 
budou postupně v jednotlivých domech na-
montovány. Výše poplatku za měřiče tep-
la nepřevýší dosavadní platbu za termore-
gulační ventil,“ uvedl ředitel Pavel Klimeš.

Zkušenosti z domů, kde byly měři-
če tepla v minulosti instalovány, ukazují 
na snížení spotřeby tepla až o 20-25 pro-
cent. Náklady na topení jsou navíc tím-
to způsobem rozúčtovány objektivněji 
a spravedlivěji a lépe vystihují, jak jednot-
livé domácnosti s teplem hospodaří. (inf)

vatelská služba poskytnuta bezplatně, dle 
zákona o sociálních službách. Pečovatelská 
služba je poskytována na základě písemné 
smlouvy a podle předem dojednaného in-
dividuálního plánu. V roce 2010 bylo uza-
vřeno 66 nových smluv o poskytování pe-
čovatelské služby. Uživatelů, kteří ukonči-
li smlouvu o poskytování pečovatelské 
služby, bylo 75. 

V souladu s posláním MOb při poskyto-
vání pečovatelské služby se nám mj. daří 
aktivizovat seniory jak k účasti na různých 
kulturních a společenských akcích, tak 
k vlastní činnosti v klubech seniorů, a tím 

Druhá etapa budování inteligentního do-
pravního systému v Ostravě počítá mj. s vět-
ším počtem křižovatek, na kterých budou 
upřednostňovány vozy městské hromadné 
dopravy před individuální automobilovou 
dopravou, což by v praxi mělo zajistit, že se 
vozy MHD přestanou potýkat se zpožděním. 

Rekonstrukce světelných signalizačních 
zařízení, která uvedenou skutečnost umož-
ní, se dotkne také těchto křižovatek: Marián-
skohorská x Cihelní x Jirská, Mariánskohor-
ská x Nádražní, Muglinovská x Sokolská tří-
da a Českobratrská x Sokolská třída. 

Zároveň budou některé zastávky v na-
šem obvodu (mj. nám. Republiky, Křiží-
kova, Elektra, Sad B. Němcové, Výstaviš-
tě, Husův sad atd.) vybaveny panely LCD 
technologie, které budou cestující infor-
movat, kdy skutečně jejich spoj na zastáv-
ku přijede. „Díky tomuto systému se zkva-
litní cestování, protože se městská hro-
madná doprava jednak zrychlí, ale také se 
zvýší komfort přepravy. Zároveň se vylep-
ší informovanost cestujících,“ dodává k té-
matu Andrea Vojkovská, mluvčí magistrá-
tu města Ostravy.  

Projekt by měl být zahájen letos v čer-
venci, plná funkčnost systému se předpo-
kládá od dubna 2013.  (peb)

přispívat k jejich sociálnímu začleňování.
Zajišťujeme rovněž dostupnost odborné 

geriatrické péče pro seniory jednak na zá-
kladě dohody s obvodní lékařkou, která 1 x 
za 14 dní poskytuje zdravotnickou službu 
a poradenství občanům žijícím v domě 
s pečovatelskou službou přímo ve vyhra-
zených prostorech domu, jednak předává-
ním seznamu spolupracujících odborníků, 
tj. zdravotnická doprava, nemocnice, lé-
kařská služba první pomoci apod. zájem-
cům o pečovatelskou službu při kontaktu 
s nimi.

V souladu se standardy kvality poskyto-
vaných sociálních služeb věnujeme patřič-
nou pozornost stížnostem či podnětům. 

V roce 2010 byly podány tři stížnosti, a to 
na kvalitu a teplotu jídla. Tyto stížnosti by-
ly vyhodnoceny ve dvou případech jako 
částečně oprávněné a jedenkrát jako stíž-
nost neoprávněná. Následně bylo v rámci 
procesu přípravy i rozvozu jídla dosaženo 
nápravy. Na poskytování pečovatelské 
služby nebyla podána žádná stížnost.

Formou dotazníků byla zjišťována také 
spokojenost uživatelů. Dotazníky byly dis-
tribuovány nejen uživatelům v DPS, ale 
i uživatelům v terénu. Hodnotili jsme 82 
dotazníků. Dotazy byly zaměřeny na po-
skytování pečovatelské služby, zda jsou in-
formace o sociální službě dostatečné, které 
potřeby jsou pro uživatele nejdůležitější 
a které úkony nejčastěji uživatelé využíva-
jí. 

Nejčastěji je využíván úkon „běžný 
úklid a údržba domácnosti“, nejméně pak 
„přesun na lůžko nebo vozík“. V oblasti in-
formací se nejvíce seniorů obrací na rodi-
nu a příbuzné a také na úřad, na pomysl-
ném 3. místě jsou jako poskytovatelé infor-
mací uváděni pracovníci v sociálních služ-
bách, tj. pečovatelky, což považujeme pro 
nás za velmi zavazující. Nejdůležitější 
osobní potřebou je pro uživatele soběstač-
nost, dále pak bezpečí a bytové zázemí. 
Dostatek informací o sociálních službách 
potvrdilo 86 % dotázaných. Za důležité po-
važuje nejvíce uživatelů při poskytování 
sociálních služeb „spokojenost s pečova-
telkou“.

(Pokračování v příštím Centru.)

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

padě neuhrazení nedoplatku obec přistu-
puje bez dalšího k jeho vymáhání exeku-
cí nebo vymáhání zabezpečí prostřednic-
tvím soudu či soudního exekutora.

Občané by tedy měli svou doposud ne-
splněnou poplatkovou povinnost za před-
cházející období co nejdříve vyrovnat! 
Informace o výši případného dluhu lze 
získat zdarma na některém z uvedených 
kontaktů: Magistrát města Ostravy (Pro-
kešovo nám. 8, oddělení daní a cen odbo-
ru financí a rozpočtu, 3. patro, kanceláře 
č. 357 – 363); telefonický: 844 12 13 14; 
e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz.

ské vzdělání s maturitou a věk nad 55 
let. Přednáškové cykly jsou koncipová-
ny na dva roky (čtyři semestry). Termín 
pro podání přihlášek: do 16. září. Více 
naleznete na www.fbi.vsb.cz/cs/okruhy/
studium-a-vyuka/dalsi/


