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Je mûsíc listopad a sestaven prak-
ticky první návrh mûstského rozpo-
ãtu v tabulkové a nekomentované po-
dobû. Poté budou do tohoto „poloto-
varu“ zapracovány ve‰keré pfiipo-
mínky a návrhy jednotliv˘ch odborÛ
magistrátu a komisí RMO vãetnû vy-
svûtlujícího komentáfie, aby 21. listo-
padu mohla Rada mûsta Ostravy pro-
jednat návrh hospodafiení pro rok
2001. Tent˘Ï den pak bude znûní ná-
vrhu mûstského rozpoãtu vyvû‰eno
na úfiedních deskách radnice. Na-
prosto kaÏd˘ obãan se tak mÛÏe se-
známit se zámûrem mûsta, jak peníze
v pfií‰tím roce rozdûlí. 

Zfiejmû i letos bude pozornost obãanÛ
smûfiovat zejména k penûzÛm uvolnû-
n˘m na investiãní v˘stavbu. „Pfií‰tí rok

bude pro Ostravu z hlediska investic do-
cela zlomov˘. JestliÏe jsme napfi. letos
mûli v návrhu rozpoãtu na investiãní v˘-
stavbu necel˘ch 600 mil. Kã, v pfiípravné
fázi návrhu rozpoãtu na první rok nové-
ho století se pohybujeme nûkde na úrov-
ni 2,5 mld. Kã, coÏ je více neÏ ãtyfináso-
bek roku 2000,“ uvádí námûstek primá-
tora Milan Balabán. 

K takovémuto v˘raznému posílení in-
vestiãního rozpoãtu pfiispûlo hned nûko-
lik aspektÛ. V první fiadû to je zmûna fi-
nancování obcí - tzv. systém sdílen˘ch
daní. Stírá se v podstatû vliv nezamûstna-
nosti v daném území a danû se rozpoãí-
távají podle poãtu obyvatel a velikosti
obce. „ Rozpoãty se vlastnû v celé âeské
republice zvy‰ují o 9,2 mld. Kã, takÏe i ty
obce, které byly proti takovému pfieroz-

dûlování financí, jsou dnes v urãitém plu-
su,“ vysvûtluje námûstek. Mûsto do své-
ho rozpoãtu zapojí je‰tû 700 mil. Kã 
z prodeje akcií SME a dal‰ích 700 mil. Kã
z úvûru. Jedná se o vnûj‰í zdroje z pûtile-
tého projektu, kter˘ byl pfiijat v roce
1996. Toto fie‰ení pfiineslo Ostravû úspo-
ru okolo 500 mil. Kã. 

„Objem investic ve v˘‰i 2,5 miliardy
korun, kter˘ proteãe pfies mûstsk˘ rozpo-
ãet, není zdaleka definitivní. MÛÏeme 
oãekávat docela vysoké dotaãní injekce
ze státních zdrojÛ na bytovou v˘stavbu,
nákup nov˘ch vozÛ pro mûstskou hro-
madnou dopravu apod. Poprvé se nám 
v rozpoãtu v˘raznûji promítnou prostfied-
ky z fondu ISPA. Brusel nám uÏ schválil
projekt kanalizaãního sbûraãe a kolekto-
rizace centra Ostravy. V následujících

Ostrava bude více stavût
Investiãní rozpoãet v pfií‰tím roce v˘raznû posílí, pfiipravena 
je ãástka 2,5 mld. korun

tfiech letech by mûlo pfiijít z tohoto fondu
Evropské unie 600 mil. Kã. K tomu mÛ-
Ïeme poãítat s urãitou ãástkou ze státní-
ho rozpoãtu. Zatím víme o uvolnûn˘ch
75 milionech,“ fiíká námûstek Balabán. 

A která z oblastí bude pro mûsto v pfií‰-
tím roce investiãnû prioritní? Velkou ãást
penûz, zhruba 700 mil. Kã, pohltí vodo-
hospodáfiské stavby a kolektory. 500 mili-
onÛ se rozdûlí mezi dopravní stavby, jako
je dostavba vozovny Kfiivá (150 mil. Kã),
dokonãení I. etapy prÛtahu Sokolská (30
mil. Kã), ale také deset nov˘ch svûteln˘ch
kfiiÏovatek, v˘stavba nové komunikace ve
Slezské Ostravû - Franti‰kovû, realizace
nov˘ch garáÏov˘ch a parkovacích míst 
v Ostravû-Jihu, rekonstrukce ulice Vrati-
movské smûrem na Novou huÈ atd. Ná-
mûstek Balabán pfiipomnûl je‰tû zahájení
stavby radiodiagnostického pavilonu
v Mûstské nemocnici Fifejdy za 300 mil.
Kã, heliportu pro hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
a nûkteré investice v rámci ostravsk˘ch
sportovních zafiízení. Jedním z nich je na-
pfi. pfiipravovaná rekonstrukce porubské-
ho stadionu VOKD. (Maj) 

S primátorem na radnici
Oslava státního svátku 28. fiíjna 

a letos také 70. v˘roãí otevfiení bu-
dovy Nové radnice v Ostravû pfiilá-
kala uÏ v sobotu dopoledne stovky
obyvatel na‰eho mûsta na Proke‰o-
vo námûstí.

Pfiipraven byl pro nû kulturní pro-
gram, soutûÏe, zájemci si mohli pro-
hlédnout mûsto z rozhledny radniãní
vûÏe, ale pfiístupné byly i reprezentaãní
prostory magistrátu. âtvefiice prÛvodcÛ
jimi bûhem nûkolika hodin provedla

bezmála pût stovek náv‰tûvníkÛ, ktefií
byli zvûdaví nejen na zajímavosti z his-
torie mûsta, ale pfiedev‰ím na osobní
setkání s primátorem.

Naopak mil˘m pfiekvapením nás,
pofiadatele, bylo, Ïe jsme náhodou me-
zi náv‰tûvníky magistrátu mohli pfiivítat
také paní FraÀkovou, která se úãastnila
slavnostního otevfiení radnice v roce
1930 a 28. fiíjna si okamÏiky svého dût-
ství pfii‰la pfiipomenout po rovn˘ch se-
dmdesáti letech. (r)



1. Divadlo Petra Bezruãe: Rada vzala
na vûdomí závûry a usnesení v˘bûrové
komise o v˘sledcích v˘bûrového fiízení
na poskytnutí víceletého grantu mûsta
Ostravy umûleckému subjektu, kter˘ bu-

de pÛsobit od 1. 7. 2001 v DPB, doporuãuje Zastupitelstvu mûsta Ostravy poskytnout
vícelet˘ grant v celkové v˘‰i 22,5 mil. Kã pro období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2004
Divadelní spoleãnosti Petra Bezruãe, s. r. o. Zastupitelstvu pfiedloÏí 13. 12. 2000 ná-
mûstek PraÏák. (V˘bûrová komise se se‰la na dvou jednáních, poprvé 11. 10. 2000, kde
projednala odevzdané projekty pûti subjektÛ, které se pfiihlásily do v˘bûrového fiízení,
podruhé se komise se‰la 18. 10. 2000, kde diskutovala jiÏ jen nad tfiemi návrhy, projekt
Divadelní spoleãnosti P. Bezruãe, s. r. o., byl vyhodnocen jako v˘raznû nejlep‰í.)

2. Finanãní pfiíspûvek z Ekologického fondu mûsta Ostravy: Rada doporuãila
Zastupitelstvu mûsta Ostravy poskytnout pfiíspûvek ve v˘‰i 90 tis. Kã pro âesk˘ hydro-
meteorologick˘ ústav v Ostravû-Porubû na dovybavení meteorologické vûÏe 
v Ostravû-Zábfiehu, ZMO toto usnesení pfiedloÏí 13. 12. námûstek Vlãek. (Komise Ïi-
votního prostfiedí projednala dne 17. 10. 2000 moÏnost dovybavení meteorologické vû-
Ïe v Zábfiehu ãidly na mûfiení teploty a vlhkosti vzduchu, doporuãila k financování
pouÏít prostfiedky z Ekologického fondu, zmínûná vûÏ je v majetku mûsta Ostravy a je
provozována âHMÚ.)

3. Stadion J. Kotase: RMO ve svém usnesení pfiijala souhlas s umístûním stavby
„V˘stavba multikina s restauraãními provozy a bowlingem - Pfiípojka 22 kV“ na ãásti
pozemku stávajícího Zimního stadionu J. Kotase pro úãely územního fiízení.
(Zastupitelstvo mûsta Ostravy dne 8. 9. 1999 rozhodlo o prodeji objektu Zimního stadi-
onu J. Kotase vãetnû pozemkÛ, 23. 3. 2000 byla uzavfiena kupní smlouva se spoleãnos-
tí Architektbüro Petr Waldvogel & Partner, s. r. o., za kupní cenu 17 mil. Kã. Dodatkem
ke kupní smlouvû schválen˘m ZMO 27. 9. 2000 se mûní název projektu z Obchodnû
podnikatelského centra na V˘stavba multikina s restauraãními provozy a bowlingem.
K tomu, aby mohlo b˘t udûleno územní rozhodnutí, je nutn˘ souhlas s umístûním stav-
by Pfiípojky 22kV, která fie‰í pfiívod elektrické energie pro nov˘ areál multikina s v˘‰e
jmenovan˘m pfiíslu‰enstvím.)

4. Dohoda o spolupráci: Rada vzala na vûdomí informaci o pfiipravované spolu-
práci mûst Olomouce, Zlína, Brna a Ostravy s mûstem VídeÀ ve vûci podpory koordi-
nace a v˘stavby dopravní infrastruktury v rámci zaãlenûní do IV. a VI. b transevrop-
ského multimodálního koridoru, rada souhlasí s uzavfiením dohody o spolupráci 
a zmocÀuje primátora mûsta k podpisu této dohody. (Na mûsto Ostravu se s Ïádostí 
o spolupráci v této vûci obrátil vídeÀsk˘ starosta Michael Häupl. Podobná jednání jiÏ
probíhají mezi Vídní a dal‰ími jmenovan˘mi mûsty. Radû byl pfiedloÏen vzor smlouvy,
ve které je mj. deklarován spoleãn˘ postup pfii koordinaci a v˘stavbû dopravní infra-
struktury v oblasti Ïelezniãní a silniãní sítû, cílem spolupráce mûst je dokonãení hlav-
ních tras do r. 2010:

- dokonãit modernizaci 2. národního Ïelezniãního koridoru
- dokonãit modernizaci trati VídeÀ - Hohenau - Bfieclav
- dokonãit v˘stavbu dálnice D1 a D47
- realizovat rychlostní pfiipojení mûst Olomouce a Zlína
- realizovat rychlostní propojení mûst Brna a Vídnû v˘stavbou rakouské dálnice A5

a dostavbou R52 v úseku Pohofielice - Mikulov.)
5. Îaloba proti obchodní spoleãnosti Silesia Holding: Rada souhlasí s podáním

Ïaloby na úhradu nákladÛ vynaloÏen˘ch ve spojitosti s havárií v Módním domû
Ostravica-Textilia proti obchodní spoleãnosti Silesia Holding, a. s., se sídlem Sokolská
tfi. 60, Praha 2, zmocÀuje primátora mûsta Ostravy ke v‰em úkonÛm ve vûci Ïaloby
proti obchodní spoleãnosti Silesia Holding, a. s. 
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Jednání rady
47. schÛze - 7. 11. 2000

Mo‰nov 
v zájmu 
investorÛ

Mezinárodní konsorcium investo-
rÛ zahrnující mj. islandskou spoleã-
nost Air Atlanta oznámilo 9. listopa-
du 2000 zámûr vybudovat na meziná-
rodním leti‰ti Ostrava-Mo‰nov opra-
várensk˘ závod pro velkokapacitní
letadla. Plánovan˘ závod bude nejvût-
‰ím svého druhu ve stfiední Evropû.
Jeho realizace bude znamenat inves-
tici v objemu 400 mil. Kã.

Podstatná ãást této investice je urãena
na v˘stavbu hangáru a zafiízení na opra-
vy letadel. Projekt vytvofií na Ostravsku
v˘znamn˘ poãet pracovních míst ve sta-
vebním prÛmyslu bûhem v˘stavby 
a zhruba 250 nov˘ch míst v leteckém
prÛmyslu. Pfiedpokládá se, Ïe nov˘ os-
travsk˘ opravárensk˘ závod pro velko-
kapacitní letadla bude uveden do provo-
zu poãátkem roku 2002. Projekt se reali-
zuje v rámci offsetového programu BAe
Systems - Saab Gripen.

Toti Gardasson, zástupce spoleãnosti
Air Atlanta, konstatoval na tiskové konfe-
renci pofiádané na Nové radnici, Ïe Os-
trava byla pro tento zámûr vybrána z nû-
kolika dÛvodÛ, mezi nimiÏ pfievaÏuje ve-
likost nabízené lokality, délka vzletové 
a parkovací dráhy, kvalifikovanost
a adaptabilita pracovní síly. Realizace zá-
mûru závisí na nûkter˘ch faktorech, mezi
nimiÏ podstatnou roli hraje pfiidûlení in-
vestiãních pobídek CzechInvestem. (PJ)

Rating potvrzen
Mûsto Ostrava v tûchto dnech obdrÏelo od lond˘nské kanceláfie meziná-

rodní renomované agentury Standard & Poor’s písemné potvrzení svého
ratingu. Aktuální rating je stejn˘ jako byl udûlen v pfiedchozím hodnoce-
ném období a je shodn˘ s ratingem âeské republiky. Pro dal‰í komunikaci
na bankovním trhu vykazuje tedy Ostrava úvûrovou stabilitu charakterizo-
vanou ratingem A- /Stabilní/ A-2.

V tûchto dnech sice vrcholí pfií-
pravy návrhu rozpoãtu pro pfií‰tí
rok, na jehoÏ sestavování se podí-
lejí vedoucí v‰ech odborÛ magis-
trátu, fieditelé pfiíspûvkov˘ch 
a rozpoãtov˘ch organizací i staro-

stové mûstsk˘ch obvodÛ, ale za nû-
kolik dnÛ bude Radû mûsta
Ostravy pfiedloÏena rozpoãtov˘m
oddûlením odboru financí a rozpo-
ãtu MMO Zpráva o plnûní rozpoãtu
mûsta k 30. záfií tohoto roku. Její

souãástí je rovnûÏ níÏe uveden˘
pfiehled, jak se dafiilo plnit tzv. ka-
pitálov˘ rozpoãet podle jednotli-
v˘ch kategorií staveb (a ostatních
v˘dajÛ). 

(m)

Rozpoãet

Kategorie Rozpoãet Skuteãnost % plnûní
Druh kapitálov˘ch v˘dajÛ schválen˘ upraven˘ k 30. 9. na SR na UR
A - Bytová v˘stavba 99 638 134 064 120 088 120,5 89,6
B - Tech. vybavenost 28 500 71 927 44 489 156,1 61,9
D - Dopravní stavby 75 480 91 348 59 013 78,2 64,6
E - Vefiejné osvûtlení 25 215 26 265 20 586 81,6 78,4
G - Sociální stavby 19 297 43 279 31 987 165,8 73,9
H - Zdravotnické stavby 0 2 165 359 x 16,6
I - ·kolské stavby 600 555 78 13,0 14,1
J - Vodohospodáfiské stavby 61 800 101 182 73 751 119,3 72,9
K - Ostatní stavby 68 495 229 194 198 901 290,4 86,8
S - Studie 0 158 158 x 100,0
M - Investiãní nákupy 0 2 008 87 x 4,3
Kap. v˘daje investiãního odboru celkem 379 025 702 145 549 497 145,0 78,3
Hmotn˘ investiãní a neinvestiãní majetek 2 300 14 258 13 772 598,8 96,6
Investice do svûfieného majetku 0 523 323 x 61,8
Nákup majetkov˘ch podílÛ 0 41 500 9 500 x 22,9
Akcie 0 77 76 x 98,7
Inv. dotace podnik. subj. - právnick˘m osobám 153 000 211 180 122 344 80,0 57,9
Inv. transfery neziskov˘m a podobn˘m organizacím 0 669 200 x 29,9
Inv. pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím 8 600 17 750 13 679 159,1 77,1
Inv. transfery jin˘m vefiejn˘m rozpoãtÛm a fyz. osobám 0 875 567 x 64,8
Investiãní pÛjãky podnik. subj. - právnick˘m osobám 0 2 400 2 400 x 100,0
Ostatní investiãní nákupy (budovy, pozemky) 2 035 57 079 54 969 2 701,2 96,3
Investiãní transfery mûstsk˘m obvodÛm 41 500 62 117 51 147 123,2 82,3
Pfiís. Carrefour âR, s. r. o., na vybudování kfiiÏovatky ulic
V˘stavní, 28. fiíjna a Novináfiské 0 10 000 0 x 0
Celkem 586 460 1 120 573 818 474 139,6 73,0
Rozpoãtové organizace 5 540 9 013 8 316 150,1 92,3
Mûsto celkem 592 000 1 129 586 826 790 139,7 73,2

v tis. Kã
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Útulek pro psy
696 72 88

Centrum tísÀového
volání Ostrava
Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158

OstravanÛm staãí zapamatovat si 
alespoÀ jedno z tûchto ãísel. VÏdy se
tak dovolají na dispeãerské pracovi‰tû
CTV, které jim zajistí pomoc.

Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24
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Letos je to vÛbec poprvé, kdy pfievza-
lo z rukou primátora mûsta E. To‰enov-
ského pûtatfiicet hasiãÛ z budoucího Os-
travského kraje medaile ministra vnitra
Za vûrnost III. a II. stupnû, tedy za deset 
a dvacet let ve sluÏbû. V souãasné dobû
pÛsobí v katastru kraje asi 900 profesio-
nálních hasiãÛ. A jak zaznûlo na slav-
nostním setkání v zasedací síni Nové
radnice, pfii v˘bûru ocenûn˘ch rozho-

doval nejen poãet odslouÏen˘ch rokÛ 
u hasiãského sboru, ale pfiedev‰ím kva-
lita jejich práce. Tfii pracovníci Hasiã-
ského záchranného sboru mûsta Ostra-
vy byli pfii této pfiíleÏitosti mimofiádnû
pov˘‰eni a dal‰ím tfiinácti patfiila po-
chvala za skvûlou reprezentaci na ne-
dávn˘ch Svûtov˘ch hasiãsk˘ch hrách 
v PafiíÏi. (m)

Rozhovor

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor ãekají od ledna zmûny
Názory na zfiízení vy‰‰ích územnû

samosprávn˘ch celkÛ, coÏ pfiedstavuje
rozdûlení republiky od 1. ledna 2001
do ãtrnácti krajÛ, jsou odli‰né. Prostor
k urãit˘m pochybnostem a kritice ur-
ãuje nûkolik aspektÛ. K nejv˘raznûj-
‰ím podle nûkter˘ch patfií tak trochu
nejasné kompetence budoucích krajÛ
a hlavnû otázka, zda budou mít od no-
vého roku samosprávy skuteãnû moÏ-
nost zab˘vat se jen sv˘mi místními zá-
leÏitostmi.

Ale ruku na srdce, s kaÏdou reformou
vÏdy souvisí obecná nedÛvûra. Vût‰ina
v‰ak pfiipou‰tí, Ïe aÏ samotná praxe ukáÏe,
do jaké míry budou chystané zmûny
funkãní a pfiínosné. Jestli se pfiíli‰ nedot-
knou obãana a nezkomplikují mu zbyteã-
nû Ïivot. ¤editel Hasiãského záchranného
sboru Ing. Zdenek Nytra pfiipustil, Ïe os-
trav‰tí hasiãi nepatfiili zpoãátku k velk˘m
pfiíznivcÛm reorganizaãních krokÛ.

Ta nedÛvûra je‰tû trvá?
„Ano i ne. Na‰ím zfiizovatelem je Mûsto

Ostrava a takto jsme mohli bez obtíÏí fun-
govat dál. JenÏe v prÛbûhu dvou let okres-
ní úfiady zaniknou. To byl také nejsilnûj‰í
argument pro zru‰ení dosavadních sedma-
sedmdesáti okresních a vznik 14 krajsk˘ch
hasiãsk˘ch sborÛ. Problém je v tom, Ïe v‰e
musí fungovat od prvních sekund roku
2001 a Praha se tváfií, jakoby reformu odlo-
Ïila minimálnû o rok.“

Ponûkud hrozivé sníÏení, nemyslíte?
„Na první pohled to mÛÏe takto vypa-

dat, ale nov˘ systém není o ru‰ení hasiã-
sk˘ch stanic nebo dokonce o lavinovém
propou‰tûní lidí. To by byl naprost˘ ne-
smysl. Nûkteré ãinnosti, zejména ty pro-
vozní, si budou fie‰it okresy dál vlastními
silami. Jiné budeme muset centralizovat.
Hovofiím pfiedev‰ím o mzdách, ekonomice
jako celku a po zániku okresních úfiadÛ ta-
ké o dispeãincích tísÀového volání. Doká-
Ïeme si pfiedstavit, Ïe v rámci kraje bude 
existovat jedno operaãní stfiedisko. S plnou
digitalizací telefonních linek je to reálné.
Dnes jich máme ‰est, a to znamená na jed-
né smûnû 12 lidí, ktefií pfiijímají tísÀová vo-
lání. Pfiitom ostrav‰tí hasiãi vyjíÏdûjí k toli-
ka pfiípadÛm jako zbytek kraje dohroma-
dy. ·est lidí na spoleãném dispeãinku pro
cel˘ Ostravsk˘ kraj by mûlo do budoucna
prostû staãit.“

Trochu matoucí je zpÛsob fiízení hasiã-
ského sboru. VÏdyÈ pfiece funguje uÏ dávno
z úrovnû pomyslného kraje.

„To ne, dnes jde o spolupráci s okolními
okresy. Od Nového roku by mûlo teoretic-
ky vzniknout nad stávajícími okresy krajské
fieditelství. TakÏe v Ostravû by existovaly 
úfiady dva. A to se nám jeví neekonomické,
nepraktické a ani na to nemáme potfiebné
‰katulky a lidi do nich. Proto jsme to vy-
mysleli následovnû - hasiãi v sídle kraje, to
znamená v Ostravû, budou nadále fungo-
vat pro mûsto. Navíc budou zaji‰Èovat i ãin-

nost pro krajské fieditelství. V koneãném
dÛsledku tím u‰etfiíme lidi, respektive je
mÛÏeme vyuÏít pfiímo ve v˘jezdu.“

Hasiãi budou tedy zamûstnáni u kraj-
ského hasiãského sboru, ale zasahovat bu-
dou ve svém hasebním obvodu jako dosud?

„Ano, z 99 procent se pro hasiãe nic ne-
mûní. I kdyÏ pfiece jen - od 1. ledna vstu-
pujeme stejnû jako Policie âR do sluÏební-
ho pomûru.“

A postfiehne nûjaké zmûny sám obãan?
„Snad jen hlaviãkov˘ papír, protoÏe vyjá-

dfiení a nejrÛznûj‰í povolení hasiãÛ jiÏ nebu-
dou vydávána jménem okresního úfiadu.
Ale jak jsem uÏ uvedl, Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor mûsta Ostravy od ledna teoreticky ne-
zaniká a ve‰keré jeho síly a prostfiedky bu-
dou nasazovány podle potfieby a nutnosti
co moÏná nejrychleji kdekoli a kdykoli.“

Docela dobfie se to poslouchá, vlastnû v‰e
zÛstává pfii starém. I pro Vás osobnû?

„Nová struktura profesionálních hasiãÛ,
která navazuje na krajské uspofiádání, má
podobu desítek, snad uÏ stovek hodin
mravenãí práce. Dá se fiíci, Ïe v tûchto
dnech je systém koncepãnû pfiipraven.
Ov‰em realizace tûchto pfiedstav bude je‰-
tû hodnû sloÏitá, a to i s ohledem na kvali-
tu legislativy, kdy napfi. jeden zákon odpo-
ruje druhému.“ (Maj)

Vybudovat nov˘ úfiad hned vedle dobfie fungujícího Centra tísÀového volání je krok zpátky

Medaile za vûrnost pro hasiãe
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K tématu

JiÏ potfietí se v Ostravû uskuteãnila
konference na téma regenerace panelo-
v˘ch obytn˘ch domÛ. Dá se tedy hovofiit
v této souvislosti o tradici?

„S jistou dávkou nadsázky urãitû, 
a to je také pro pofiadatele skuteãnost
více neÏ zavazující. VÏdyÈ o obdobné
akce není v republice nouze. Bydlení je
problém star˘ jako lidstvo samo. Není
proto divu, Ïe s bydlením a jeho rozvo-
jem bylo, je a bude spojeno mnoho na-
dûjí, ale i fale‰n˘ch pfiedstav a m˘tÛ.
Jeden z celé fiady se zrodil bezprostfied-
nû po roce 1989.“

Máte na mysli bourání panelov˘ch
domÛ?

„Nejen to. Je faktem, Ïe obytné pa-
nelové objekty u nás i v zahraniãí jsou
zatíÏeny celou fiadou neduhÛ, z nichÏ
mnohé hraniãí s je‰tû pfiijatelnou mírou
funkãnosti a dokonce i bezpeãnosti.
Tento poznatek - bezesporu pravdiv˘ 
a objektivní - vedl k pfiedstavû, Ïe de-
mokratická a ekonomicky úspû‰ná spo-
leãnost bude mít dostatek vÛle i finan-
ãních prostfiedkÛ, aby se mohla tûchto

domÛ vzdát, aby je odstranila a nahra-
dila nov˘mi.“

Ale dnes je v‰echno jinak a porovná-
ní nákladÛ tím nejpfiesvûdãivûj‰ím ar-
gumentem, Ïe?

„Rekonstrukce jednoho bytu v domû
postaveném panelovou technologií pfii-
jde zhruba na 300 tisíc korun, zatímco
náklady na novou v˘stavbu jedné byto-
vé jednotky pfiedstavují ãástku zhruba
ve v˘‰i 1,2 mil. Kã. Toto znamená velmi
rychl˘ návrat do reality a potvrzení, Ïe
zru‰ením bydlení ve stávajících panelá-
cích bychom pfiivedli tuto oblast do ne-
fie‰iteln˘ch podmínek. TakÏe otázka
souãasnosti nezní, zda panelové obytné
domy asanovat ãi rekonstruovat, ale jak
je regenerovat co moÏná nejefektivnûji.“

To ale znamená rekonstruovat tisíce
bytÛ minimálnû v takovém tempu, v ja-
kém byly v ‰edesát˘ch aÏ devadesát˘ch
letech stavûny.

„A znamená to také intenzivnû hle-
dat nejvhodnûj‰í a nejracionálnûj‰í me-
tody napfi. pfii setkávání odborníkÛ na
podobn˘ch akcích, jakou byla i listopa-
dová konference.“ (m)

Majitelé chátrajících panelov˘ch domÛ mohou od pfií‰tího mûsíce Ïádat stát o dotace

Paneláky ãeká dal‰í finanãní injekce
Majitelé panelov˘ch domÛ mo-

hou je‰tû do konce tohoto roku po-
Ïádat stát o finanãní pomoc. Vláda
schválila, Ïe je‰tû letos mÛÏe b˘t
pouÏito asi 350 mil. Kã, v pfií‰tím ro-
ce se pak poãítá s tím, Ïe na opravy
panelákÛ bude v republice uvolnû-
no zhruba 600 mil. korun. Tato in-
formace zaznûla mimo jiné na kon-
ferenci pod názvem Regenerace pa-
nelov˘ch domÛ, která se konala 
v Ostravû 9. listopadu 2000 v pofiadí
uÏ potfietí.

„PfieváÏná ãást domÛ postaven˘ch
panelovou technologií u nás je dnes ve
stavu, kdy se bez rekonstrukce prostû
neobejde. Kompletní oprava jednoho
bytu, která by mohla prodlouÏit jeho
Ïivotnost aÏ o dal‰ích 50 let, pfiijde prÛ-
mûrnû na 250 aÏ 290 tisíc korun. Proto
jsou pro nás ve‰keré formy státní po-
moci vítanou investiãní injekcí,“ fiíká
Regina Kuchtová z investiãního odboru
magistrátu.

Zanedbanost bytového fondu v pa-
nelov˘ch domech je obrovská. Podle
hrubého odhadu by se celkové náklady
na opravy panelákÛ pohybovaly nûkde
na hranici 200 mld. Kã, a to v ãasovém
horizontu 10 aÏ 20 let. Majitelé domÛ
mají moÏnost uÏ od poloviny devade-
sát˘ch let Ïádat stát o dotaci v rámci
specializovaného programu státní fi-
nanãní podpory. Jedná se o finanãní
pomoc, která fie‰í pouze havarijní stavy
domÛ v prÛmûrné v˘‰i 30 % pfiím˘ch
nákladÛ na opravy.

Nabídek v podobû státních dotací je
hned nûkolik, ale v souãasné dobû se
nejzajímavûji jeví v záfií schválen˘ dlou-
hodob˘ program finanãní podpory 
oprav panelov˘ch domÛ, kter˘ je kon-
cipován jako zv˘hodnûní úrokov˘ch
sazeb k jiÏ poskytnutému hypoteãnímu
úvûru na pfiesnû specifikovanou opra-
vu domu. „Nov˘ program se od toho

S námûstkem primátora Vítûzslavem Kutou:

stávajícího li‰í prakticky tím, Ïe fie‰í
kompletní opravu a nikoliv pouze ha-
varijní stav paneláku,“ vysvûtluje fiedi-
tel Fondu pro rozvoj bydlení minister-
stva pro místní rozvoj Karel Wagner.
Podle R. Kuchtové tento program nabí-
zí budoucímu Ostravskému kraji pûti-
procentní úrokovou úlevu z pÛjãek. Je
koncipován jako zv˘hodnûní úroko-
v˘ch sazeb k poskytnutému hypoteãní-
mu úvûru, a to na pfiesnû specifikova-
nou opravu.

Pokud tedy majitel domu doloÏí po-
tfiebné doklady, jako je energetick˘ au-
dit, projektová dokumentace, statick˘
posudek, rozpoãet atd., které mu po-
tvrdí k tomu úãelu novû zfiízené regio-
nální poradenské stfiedisko - poboãka

Státní dotace na opravy bytového fondu 
- rok 2000 (k 8. 11. 2000, v tis. Kã)

Mûstsk˘ obvod dotace na opravy v˘‰e 
bytového fondu dotace

Poruba Francouzská 902 89
Mariánské Hory a Hulváky 7 559

Generála Hru‰ky 1201 360
Generála Hru‰ky 1202 360
Generála Hru‰ky 1203 360
Generála Hru‰ky 1204 360
Generála Hru‰ky 1205 360
Generála Hru‰ky 1206 360
Generála Hru‰ky 1216 1 804
Generála Hru‰ky 1199 1 211
Generála Janka 1159 1 173
Rtm. Gucmana 1190 1 211

Celkem 7 648

âeskomoravské záruãní a rozvojové
banky na ul. Pfiívozské ã. 4 - mÛÏe uÏ
od pfií‰tího mûsíce o zv˘hodnûní hypo-
teãního úvûru Ïádat.

A na jaké druhy oprav se podpora

vztahuje? Je to na opravu ãi v˘mûnu
balkonÛ, zateplení domÛ, zkvalitnûní
ústfiedního vytápûní, modernizaci byto-
v˘ch jader i budování stfie‰ních násta-
veb. (Maj)
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V souãasné dobû vrcholí pfiíprava
smûfiující k zahájení realizace tzv.
mal˘ch projektÛ v rámci programu
Phare CBC, a to jako jednoho ze stû-
Ïejních úkolÛ Euroregionu Silesia.

„Prostfiednictvím programu Phare
poskytuje Evropská unie zemím stfiední
a v˘chodní Evropy finanãní podporu.
Program Phare CBC znamená v pfiekla-
du z anglického Cross - Border Coope-
ration pfieshraniãní spolupráce. Jak te-
dy napovídá samotn˘ název, program
je urãen pro hraniãní regiony. A ty jsou
vymezeny na severní Moravû a ve Slez-
sku okresy ·umperk, Jeseník, Bruntál,
Opava, Karviná, Fr˘dek-Místek a rov-
nûÏ Ostrava-mûsto,“ vysvûtluje tajemni-
ce ãeské ãásti ER Silesia Ing. Jana
Galuszková.

Dodává, Ïe objem prostfiedkÛ v le-
to‰ním a následujících dvou letech by
mûl ãinit 19 mil. EUR roãnû, pfiiãemÏ 
5 milionÛ EUR by mûlo podpofiit právû
ãesko-polské hraniãní regiony. Osmde-

sát procent tûchto prostfiedkÛ je urãeno
na tzv. velké projekty, zb˘vající podíl
pak do Fondu mal˘ch projektÛ Phare
CBC. Na otázku, co lze vlastnû z tûchto
zdrojÛ následnû financovat, Ing. Ga-
luszková odpovûdûla: „ Jedná se o pro-
jekty s maximálním pfiíspûvkem 50 tisíc
EUR. Jsou vhodné pro obce, ‰koly, ob-
ãanská sdruÏení, sportovní oddíly a ji-
né neziskové organizace, a to na pod-
poru ãinností tzv. lidského rozmûru, ja-
k˘mi jsou turismus, kulturní v˘mûny,
Ïivotní prostfiedí, lidské zdroje apod.
Jednodu‰‰í je nejen zpracování jednot-
liv˘ch projektÛ, ale i samotn˘ proces
schvalování a pfiidûlování finanãních
pfiíspûvkÛ. Maximální pfiíspûvek z Pha-
re CBC je ve v˘‰i 75 procent celkov˘ch
nákladÛ daného projektu. TakÏe Ïada-
tel se musí pochopitelnû podílet na
spolufinancování.“

Do fondu bylo na projekty roku
1999 pfiidûleno pro Euroregion Silesia
celkem 90 tisíc EUR, z toho 40 000 pfií-

mo pro Ostravu. âerpání tûchto pro-
stfiedkÛ nebylo dosud zahájeno, ale jak
nám potvrdil Ing. Ivo Sta‰ z odboru 
ekonomického rozvoje magistrátu,
pfiedpokládá se, Ïe v prÛbûhu je‰tû to-
hoto listopadu a prosince budou moci
zájemci pfiedkládat své Ïádosti o pfiís-
pûvek. Finanãní prostfiedky roku 1999
pak lze ãerpat aÏ do prosince roku
2002. BliÏ‰í informace, pfiíslu‰n˘ for-
muláfi a metodickou pomoc naleznou
zájemci na tûchto adresách:

sekretariát Euroregionu Silesia
Ing. Jana Galuszková
Magistrát mûsta Opavy
tel. 0653/ 756 368
e-mail: jana.galuszkova@opava-city.cz

Ing. Ivo Sta‰
odbor ekonomického rozvoje MMO
Proke‰ovo nám. 8, Ostrava
tel. 628 20 51
e-mail: istas@mmo.cz

(M)

Centrum dopravního v˘zkumu pfii
Ministerstvu dopravy a spojÛ âR od-
startovalo v 15 vybran˘ch ãesk˘ch
mûstech akci, jejímÏ v˘sledkem má
b˘t detailní anal˘za v‰eho dÛleÏité-
ho, co souvisí s rozvojem cyklistické
dopravy a co mÛÏe napfi. pfiispût 
k zisku finanãních prostfiedkÛ 
z pfiedstrukturálních fondÛ Evropské
unie. Do této celostátní „cyklosondy“
se pochopitelnû zapojuje také Ostra-

va, respektive její obyvatelé. A je úpl-
nû jedno, zda jsou vá‰niví vyznavaãi
jízdy na kole, nebo si je‰tû nikdy do
pedálÛ ne‰lápli. Dokladem toho je 
i oti‰tûné plné znûní dvou dotazníkÛ
na následující stranû. Po vyplnûní 
a oznaãení vámi vybran˘ch odpovûdí
je mÛÏete odeslat nebo osobnû pfii-
nést do konce mûsíce prosince 2000
na následující místa :

- sekretariát odboru dopravy a ko-

munálních sluÏeb MMO, Proke‰ovo
nám. 8, Ostrava

- Stfiedisko informaãních sluÏeb
MMO, Proke‰ovo nám. 8, Ostrava

- Mûstské informaãní centrum,
NádraÏní ul., Ostrava

BliÏ‰í informace Vám poskytne na
tel. ã. 628 23 39 Ing. ·auer z odboru
dopravy a komun. sluÏeb. (m)

a strategicky v˘hodnou lokalizaci.
Ve srovnání s jin˘mi zónami, které

Ostrava nabízí jako „prÛmyslové“, jsou
tyto charakteristiky vnímány pozitivnû,
nicménû jiné prÛmyslové zóny jsou 
z hlediska pfiipravenosti v urãitém ná-
skoku pfied touto. Jde tedy o stádium, 
v nûmÏ je nesporné, Ïe zvolená cesta
mÛÏe vést ke kvalitnímu vyuÏití území
dnes „umrtveného“ a ke vzniku nov˘ch
pracovních pfiíleÏitostí.

V debatách o tom, jak je nutno v na-
‰ich podmínkách postupovat, pfievlá-
dala ze strany americk˘ch lektorÛ do-
poruãení smûrem ke zv˘‰ení kvality,

ãetnosti, vûcnosti a adresnosti zpÛso-
bu, jak˘m Ostrava své nabídky pro in-
vestory prezentuje, dále pak byl dÛraz
kladen na podporu pozitivní image
mûsta, rovnûÏ bylo apelováno na tvor-
bu pfiesn˘ch pravidel podílu municipa-
lity a developersk˘ch agentur ãi organi-
zací a nutnost stabilizace trhu s nemo-
vitostmi. Na tomto místû bylo zahraniã-
ními partnery kritizováno podhodno-
cování pozemkÛ pfii jejich prodeji.
Investofii mnohdy vyvíjejí tlak na jedno-
tlivá mûsta, aby jim byly mûstské po-
zemky prodány za symbolickou cenu,
pfiípadnû dány zdarma.

Ing. âestmír Vlãek, námûstek primá-
tora, ve svém závûreãném vystoupení
na jednání uvedl: „Zázrak se na tomto
semináfii sice nestal, to znamená, Ïe ani
zku‰enosti americk˘ch lektorÛ nemoh-
ly nalézt okamÏité a spolehlivé fie‰ení,
jak pfiivést do fie‰eného území investo-
ra, kter˘ by se navíc podílel na odstra-
nûní pÛvodní zátûÏe. Nicménû ‰iroká
diskuze ukázala nûkteré nové pohledy
na fie‰ení brownfields, které mohou b˘t
pouÏitelné i pro dal‰í lokality v Ostra-
vû. Z tohoto pohledu byl semináfi urãitû
uÏiteãn˘ a velice zajímav˘.“

Jolanda Pilafiová

âtyfiicet tisíc EUR pro Ostravu

Pod stejn˘m názvem se 8. listopa-
du na Nové radnici uskuteãnil semi-
náfi vûnovan˘ rozvoji a vyuÏití 
opu‰tûn˘ch mûstsk˘ch lokalit. Prv-
ní ãást stejnojmenného semináfie 
s mezinárodní úãastí se konala jiÏ 
v ãervnu leto‰ního roku. Listopa-
dové setkání na ni navazovalo. Do
vût‰ích a konkrétnûj‰ích podrob-
ností byly tentokrát rozpracovány
pfiedání a modifikace zku‰eností 
z oblasti revitalizace tzv. „brown-
fields“ (ploch po útlumu pÛvodního
prÛmyslu ãi jiného provozu) z USA
do âeské republiky.

Pofiadatelem semináfie bylo Mûsto
Ostrava, Ministerstvo Ïivotního prostfie-
dí âR ve spolupráci s US Institutem pro
vzdûlávání v oblasti Ïivotního prostfiedí
(USETI), AQ-test, spol. s r. o., 
a Stavební fakultou V·B-Technické uni-
verzity.

Konkrétní oblastí, která se stala stfie-
dem zájmu úãastníkÛ, je lokalita Ostra-
va-Hru‰ov, která byla vytipována pro
pfiípadovou studii. U této lokality o plo-
‰e 49,5 ha celkového území (cca 30 ha
z toho je urãeno pro vstup nov˘ch in-
vestorÛ) jde o ãást Hru‰ova, která v˘-
raznû utrpûla pfiedchozí dÛlní ãinností,
chemickou v˘robou a také povodní 
v roce 1997. Byla v ní vyhlá‰ena sta-
vební uzávûra a v územním plánu mûs-
ta jí byla pfiifiãena funkce „oblast lehké-
ho prÛmyslu“ s vylouãením bydlení.
Tato lokalita má do budoucna mnohé
pozitivní stránky - pfiedev‰ím z hledis-
ka blízkosti budoucí dálnice a Ïelezniã-
ního koridoru a také z hlediska napoje-
ní na inÏen˘rské sítû.

V návaznosti na letní semináfi do
souãasné doby byly postupnû rozpra-
covány jak otázky fie‰ení majetkov˘ch
vztahÛ, tak povodÀové ochrany, prÛ-
zkum zneãi‰tûní a problematika odve-
dení sráÏkov˘ch vod. Postupnû probí-
hají demolice a je fie‰ena otázka bytÛ
pro obyvatele, ktefií území opustí.

V rámci dal‰ích návazn˘ch krokÛ se
uvaÏuje o moÏnosti vstupu nûkolika in-
vestorÛ pfiípadnû jedné velké firmy - na
základû tûchto dvou pfiedpokladÛ byla
jiÏ vytvofiena rámcová studie. V dal‰ím
postupu budou hledány finanãní zdroje
pro rozvoj lokality a prezentace území
s cílem oslovit co nejvût‰í poãet poten-
ciálních zájemcÛ o investorsk˘ vstup.

Tzv. brownfields (název vznikl na zá-
kladû hnûdé barvy, kterou jsou tato úze-
mí vyznaãována v územních plánech)
mají ve srovnání se „zelen˘mi plochami“
nûkolik nesporn˘ch v˘hod - mezi jin˘mi
pfiedev‰ím jiÏ existující inÏen˘rské sítû 

Brownfields - nevyuÏit˘ potenciál rozvoje

Nepfiehlédnûte
Název projektu: V˘zkum podmínek pro uplatnûní cyklistické dopravy
jako integrální a rovnocenné souãásti dopravního systému

Jezdíte na kolech ãasto a s oblibou?

pokraãování na str. 6
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Nepfiehlédnûte

1) Jezdíte nûkdy na kole? 

- ano, po cel˘ rok 1
- ano, ale jen v sezonû 2
- ne 3 

2 a) PovaÏujete jízdní kolo za dopravní prostfiedek, kter˘ je 
v dopravním provozu rovnoprávn˘ ostatním dopravním
prostfiedkÛm (tj. autobusÛm, tramvajím, automobilÛm,
motocyklÛm, atd.)? 

- ano 1
- ne 2
- nevím 3

2 b) PovaÏujete jízdní kolo za dopravní prostfiedek, kter˘ je 
v dopravním provozu respektovan˘ ostatními?

- ano 1
- ne 2 
- nevím 3 

3) Jak ãasto na kole jezdíte?

v sezonû mimo sezonu
- dennû 1 1
- tfii aÏ ãtyfiikrát v t˘dnu 2 2
- alespoÀ jednou v t˘dnu 3 3
- nûkolikrát za mûsíc 4 4
- jen pfiíleÏitostnû 5 5 

4) PouÏíváte jízdní kolo pfii cestách: (MÛÏe b˘t i více odpovûdí.)

a - do zamûstnání, v rámci práce 1
b - za nákupy 2
c - na úfiady 3
d - za kulturou, za sv˘mi koníãky 4 
e - za sportem, do pfiírody 5
f - jiné - prosím, vypi‰te 6 

5) Jaké jsou hlavní dÛvody toho, Ïe na kole jezdíte? (MÛÏe b˘t
i více odpovûdí.)

a - potû‰ení z jízdy na kole 1
b - sportovní aktivita nebo trénink, udrÏení fyzické kondice 2
c - cykloturistika v blízkém okolí 3 
d - dálková turistika, tj. vícedenní v˘lety v pfiípadné

kombinaci s Ïelezniãní dopravou 4 
e - je to pro mne velmi rychl˘ zpÛsob dopravy 5
f - je to pro mne nejrychlej‰í zpÛsob dopravy 6
g - pocit pfiispûní k ãistému zpÛsobu dopravy z hlediska

ochrany Ïivotního prostfiedí 7

h - úspora penûz (za benzin, lístky MHD...) 8
i - jiné - prosím, vypi‰te 9 

6) Kdo je podle vás na vozovce ulic va‰eho mûsta nejvíce
ohroÏen? (ZakrouÏkujte pouze jednu odpovûì.) 

- automobilisté 1
- motocyklisté 2
- cyklisté 3
- chodci 4 

7) Cyklistická doprava vyÏaduje urãitá opatfiení. Nûkterá 
z nich uvádíme a vy laskavû zhodnoÈte, zda je jejich
souãasná úroveÀ ve va‰em mûstû (obci) dostateãná nebo
nedostateãná. 

Opatfiení hodnotíte jako:
dostateãná nedostateãná nevím 

a) zfiízení cyklistick˘ch komunikací
1 2 3

b) dopravní znaãení tras pro cyklisty
1 2 3

c) kvalita povrchu vozovek (hladk˘, neklouzav˘ povrch)
1 2 3

d) cykloturistické znaãení pro cyklisty
1 2 3

8) Co podle va‰eho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické
dopravy? (ZakrouÏkujte nejvíce 4 odpovûdi.) 

- nevyuÏití poloprázdn˘ch chodníkÛ ãi cest pro chodce i pro
cyklisty 1

- obava z nehody a zranûní a tím ‰patn˘ pocit z jízdy na kole 
v dÛsledku:

a) velké hustoty automobilového provozu, pfii níÏ není
cyklistická doprava vedena v samostatn˘ch pruzích nebo
po samostatn˘ch (vymezen˘ch) stezkách 2

b) nerespektování cyklistÛ fiidiãi pro bezohlednost
motoristÛ 3

c) bezohlednosti ãi nepozornosti chodcÛ a z toho
plynoucího nebezpeãí sráÏky s nimi 4 

d) vlastní nejistoty cyklistÛ z nedostateãné znalosti
dopravních pfiedpisÛ, stability ãi orientace 5

- ‰patn˘ pocit z jízdy v dÛsledku: 
a) ‰patné kvality povrchu uliãních vozovek 6
b) vysokého zneãi‰tûní ovzdu‰í 7

- velké v˘‰kové rozdíly v terénu 8
- odmítav˘ postoj státu, mûstsk˘ch zastupitelstev vÛãi rozvoji
cyklistické dopravy 9

- nedostateãnû viditelné oznaãení cyklistick˘ch tras 10
- neúplné, nevyhovující dopravní pfiedpisy, zejména znaãky 11
- nedostateãná propagace a osvûta spojené s rozvojem
cyklistické dopravy 12 

9) Kdyby mûstské (obecní, okresní) zastupitelstvo pfiedloÏilo
obãanÛm návrh na vybudování cyklistick˘ch stezek 
v rámci dopravního systému, byl byste pro nebo proti? 

- pro 1
- proti 2
- nevím 3 

A nyní prosíme o nûkolik údajÛ o va‰í osobû.

10) Jste:

Ïena 1
muÏ 2 

11) Kolik je vám let ? 

- do 18 let 1
- 19 - 30 let 2
- 31 - 40 let 3
- 41 - 50 let 4
- 51 - 60 let 5
- 61 let a více 6 

12) Do které skupiny povolání byste se zafiadili? 

- dûlník, fiemeslník (i soukrom˘) 1
- zamûstnanec (státní, akciové spoleãnosti), ãlen druÏstva
(v˘robního, atp.) 2

- zamûstnanec (soukromé firmy) 3
- samostatn˘ podnikatel 4
- student nebo Ïák 5 

13) Jaké je va‰e nejvy‰‰í dokonãené vzdûlání? 

- základní - nevyuãen 1
- základní - vyuãen 2
- stfiední (s maturitou i bez) 3
- vysoko‰kolské 4 

14) PovaÏujete se za aktivního sportovce?

- ano 1
- ne 2 

Dotazník  je urãen pro lidi, ktefií vlastní kolo a aktivnû na nûm jezdí.

1) I pfies to, Ïe nejezdíte na kole, jste vlastníkem jízdního
kola? 

- ano 1
- ne 2

2a) PovaÏujete jízdní kolo za dopravní prostfiedek, kter˘ je 
v dopravním provozu rovnoprávn˘ ostatním dopravním
prostfiedkÛm (tj. autobusÛm, tramvajím, automobilÛm,
motocyklÛm, atd.)? 

- ano 1
- ne 2
- nevím 3 

2b) PovaÏujete jízdní kolo za dopravní prostfiedek, kter˘ je 
v dopravním provozu respektovan˘ ostatními? 

- ano 1
- ne 2
- nevím 3 

3) Myslíte si, Ïe za urãit˘ch podmínek byste zaãal(a) na kole
jezdit? 

- ano, ale jen ve mûstû nebo obci 1
- ano, ale jen mimo mûsto nebo obec buì jako turista nebo
i z jin˘ch dÛvodÛ 2 

- ano, pro oba druhy jízd 3
- ne 4
- nevím 5 

POZOR: Na následující otázky odpovídají pouze ti, ktefií v otázce 
ã. 3 uvedli odpovûì „ano“. 

4 ) Které z následujících okolností by rozhodovaly o tom, Ïe
na kole zaãnete jezdit? 

a - dostatek levn˘ch a kvalitních kol 1
b - dal‰í zatíÏení va‰eho rodinného rozpoãtu 2
c - snaha po nabytí ztracené fyzické kondice 3
d - doporuãení lékafie 4

e - omezení nebo zmûna pro mne potfiebn˘ch spojÛ
hromadné dopravy 5 

f - pfiestûhování do rovinatého terénu 6
g - omezení automobilové dopravy v trase, která by cyklisticky

byla pro mne zajímavá 7
h - zv˘‰ení bezpeãnosti cyklistÛ v˘stavbou nebo alespoÀ

vyznaãením samostatn˘ch cyklistick˘ch komunikací mimo
vozovku silniãních (uliãních) komunikací 8

i - vymezení parkovacích a odstavn˘ch ploch 9 
j - nutnost prodat auto 10 
k - jiné - prosím, vypi‰te

5) K jakému úãelu, pfii jak˘ch cestách byste kolo nejspí‰e
vyuÏívali? 

a - do zamûstnání, v rámci práce 1
b - za nákupy 2
c - na úfiady 3 
d - za sportem, do pfiírody, za sv˘mi koníãky 4
e - jiné - prosím, vypi‰te 5

6) Které z následujících dÛvodÛ ovlivÀují va‰e stanovisko?
POZOR: Na otázku ã. 6 odpovídají ti, ktefií v otázce ã. 3 odpovûdûli
„ne“ nebo „nevím“. 

a - ‰patn˘ zdravotní stav 1
b - nemám zájem o jízdu na kole, je to jen hraãka pro dûti 2
c - strach z provozu na silnicích, v ulicích 3
d - kola jsou pfiíli‰ drahá 4
e - nejsou bezpeãná zafiízení pro úschovu a parkování kol 5
f - jiné - prosím, vypi‰te 6 

7) Kdo je podle vás na vozovce ulic va‰eho mûsta nejvíce
ohroÏen? (ZakrouÏkujte pouze jednu odpovûì.)

POZOR: Na otázku ã. 7 odpovídají opût v‰ichni. 
- automobilisté 1
- motocyklisté 2
- cyklisté 3

- chodci 4 
8) Kdyby mûstské (obecní, okresní) zastupitelstvo pfiedloÏilo

obãanÛm návrh na vybudování cyklistick˘ch stezek 
v rámci dopravního systému, byli byste pro nebo proti? 
- pro 1
- proti 2
- nevím 3

A nyní prosíme o nûkolik údajÛ o va‰í osobû.

9) Jste: 

- Ïena 1
- muÏ 2 

10) Kolik je vám let?

- do 18 let 1
- 19 - 30 let 2
- 31 - 40 let 3
- 41 - 50 let 4
- 51 - 60 let 5
- 61 let a více 6 

11) Do které skupiny povolání byste se zafiadil?

- dûlník, fiemeslník (i soukrom˘) 1
- zamûstnanec (státní, akciové spoleãnosti), ãlen druÏstva
(v˘robního, atp.) 2

- zamûstnanec (soukromé firmy) 3
- samostatn˘ podnikatel 4
- student nebo Ïák 5 

12) Jaké je va‰e nejvy‰‰í dokonãené vzdûlání? 

- základní - nevyuãen 1
- základní - vyuãen 2
- stfiední (s maturitou i bez) 3
- vysoko‰kolské 4

Dotazník je urãen pro Iidi, ktefií aktivnû na kole nejezdí. 
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Divadlo bez fale‰n˘ch tónÛ
V Divadle Antonína Dvofiáka úspû‰nû

skonãil koncert fiemeslníkÛ. Podle v˘sled-
ku kolaudaãního fiízení ze 14. listopadu
pr˘ nezaznûl v prÛbûhu akce jedin˘ fale‰-
nûj‰í tón. Dokladem toho je nejen nád-
hernû vyveden˘ sál, jemuÏ byl navrácen
jeho historick˘ vzhled s pÛvodními lóÏe-
mi, ale i modernizace v‰ech prvkÛ tech-
nického zázemí a sociálního vybavení. 
V divadle je nov˘ bufet, ‰atny a roz‰ífien
je rovnûÏ foyer. Snaha nabídnout náv-
‰tûvníkÛm co moÏná nejvût‰í pohodlí 
a zároveÀ povzbudit jejich estetickou
chuÈ na v‰echny ty barvy a tvary kolem,
je zfiejmá. Mimochodem pfiíjemnûji a zele-
nûji je i pfied samotn˘m divadlem.

Muzicírování architektÛ, zedníkÛ, ‰tu-
katérÛ, obkladaãÛ i ãalouníkÛ skonãilo 
a 1. prosince pfievezme taktovku a klíãe
od hlavního vchodu fieditel divadla.

Ocenûní pro nejlep‰í firmu roku
Mûsto Ostrava vyhlásilo ve spolu-

práci s Regionální hospodáfiskou ko-
morou Ostrava a SdruÏením pro ob-
novu a rozvoj severní Moravy a Slez-
ska v˘sledky v pofiadí uÏ pátého roã-
níku celomûstské soutûÏe Firma roku
1999. O toto prestiÏní ocenûní a stoti-
sícovou finanãní odmûnu se ucházelo
celkem 18 firem a spoleãností.

Nejúspû‰nûj‰í byla spoleãnost VAE
Controls, která se zab˘vá dodávkami
systémÛ fiízení a technologie pro oblast
potrubních a skladovacích technologií, fií-
zením energetick˘ch provozÛ, úpraven 
a ãistíren vod, ale rovnûÏ v˘robou speci-
álních elektronick˘ch a strojních zafiízení
pro prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu.

„VAE Controls má v souãasné dobû domi-
nantní postavení v oblasti skladování 
a v˘deje ropn˘ch produktÛ. Samozfiejmû
v˘raznû expanduje za hranice âeské re-
publiky,“ uvedl pfii pfiebírání kfii‰Èálové
vázy a stotisícového ‰eku fieditel Milan
Lindovsk˘. Bezprostfiednû poté poukázal
finanãní odmûnu dûtsk˘m domovÛm na
území Ostravy.

Kromû titulu Firma roku 1999 odborná
komise udûlila také dvû ãestná uznání
bez urãení pofiadí. Ocenûn˘mi jsou spo-
leãnost V˘tahy Ostrava a Cress sports-
wear - spoleãnost zab˘vající se v˘robou 
a prodejem sportovního obleãení. (Maj)

Rekonstrukce a pfiístavba 
Divadla A. Dvofiáka
termín v˘stavby:
ãerven 1999 - listopad 2000
investor: Mûsto Ostrava
dodavatel: Stavos Stavba, a. s.
projektová dokumentace 
a návrhy interiérÛ:
architektonická kanceláfi ARKOS, s. r. o.
celkové náklady:
372,7 mil. Kã (120 mil. Kã - pfiístavba)

✃

Vyberte investiãní poãin, kter˘ vás nejvíce zaujal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno a pfiíjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stavba desetiletí

âtenáfiská anketa

Zájem o anke-
tu, kterou jsme
vyhlásili v minu-
lém vydání Os-
travské radnice,
je ze strany na-
‰ich ãtenáfiÛ ne-
b˘val˘. Svûdãí 

o tom desítky vyplnûn˘ch anket-
ních lístkÛ a tipÛ poslan˘ch pro-
stfiednictvím Internetu.

PfiipomeÀme, Ïe mezi kandidáty na
redakãní ocenûní Stavba desetiletí aspi-
ruje napfi. dopravní investice známá ja-
ko My‰í díra, Divadlo loutek i právû
konãící rekonstrukce a dostavba Diva-
dla Antonína Dvofiáka. Mezi nominova-
n˘mi akcemi neschází sociální a zdra-
votní stavby, sportovní zafiízení, nové

byty, ale i takové stavby, které nejsou
prakticky vidût - kolektor ãi kanalizaãní
sbûraãe. Vítûzem se v‰ak mÛÏe stát
pouze jeden.

A které dílo to bude, které podle va-
‰eho názoru splÀuje nejlépe obecná
kritéria kvality, celkového urbanistické-
ho pojetí, funkãnosti apod.? O tom mÛ-
Ïete rozhodnout vyplnûn˘m kuponem,
kter˘ ode‰lete do 30. listopadu 2000 na
adresu na‰í redakce: Ostravská radnice,
Proke‰ovo nám. 8, Ostrava, nebo na 
e-mail: mvaclavkova@mmo.cz.

Název stavby, která získá nejvy‰‰í
poãet hlasÛ, zvefiejníme v polovinû
pfií‰tího mûsíce a na ‰est vylosovan˘ch
úãastníkÛ na‰í ãtenáfiské ankety ãeká
malé pfiekvapení. (M)

Stavba desetiletí

Stotisícov˘ ‰ek putuje do dûtsk˘ch domovÛ

NeÏ to zaãne venku klouzat
Podzimní poãasí je zatím k fiidiãÛm 

a hlavnû cestáfiÛm velmi shovívavé.
Denní teploty se pohybovaly je‰tû první
dva listopadové t˘dny kolem deseti
stupÀÛ Celsia, a tak hlásiãe náledí na
svinovsk˘ch mostech, sypaãe, pluhy i
tuny soli zÛstaly jakoby na okraji zájmu,
ve zdánlivém klidu. Opravdu jen zdánli-
vém, protoÏe na blíÏící se zimu je podle
pracovníkÛ Ostravsk˘ch komunikací, a.
s., Dopravního inspektorátu PâR,
Dopravního podniku Ostrava, âSAD i
mûstsk˘ch obvodÛ v‰e pfiipraveno.

Plán zimní údrÏby zaãal platit 1. listopa-
du 2000 a potrvá do 31. bfiezna 2001. A prá-
vû v tûchto mûsících, hlavnû kdyÏ to venku
pofiádnû klouÏe, se na‰i ãtenáfii velmi ãasto
dotazují, kdo a v jakém rozsahu je vlastnû
zodpovûdn˘ za odklízení snûhu a údrÏbu
silnic a chodníkÛ.

Sice ponûkud v pfiedstihu, ale úplnû stej-
nû jsme se na totéÏ zeptali námûstka primá-

tora Ladislava Stuchlíka: „Ostravské komuni-
kace zaji‰Èují zimní údrÏbu na silnicích I., II.
a III. tfiídy a také na vybran˘ch místních ko-
munikacích, na nichÏ zaji‰Èují sjízdnost pro
dopravní prostfiedky. Naopak jednotlivé
mûstské obvody mají na starost sjízdnost 
a schÛdnost místních komunikací, a to pod-
le vlastních plánÛ zimní údrÏby. Zabezpe-
ãují zejména schÛdnost na chodnících podél
silnic a místních komunikací, na pfiecho-
dech v kfiiÏovatkách a z tramvajov˘ch ost-
rÛvkÛ na chodníky. Odpovídají rovnûÏ za
schÛdnost na pfiechodech vozovek a chod-
níkÛ k tramvajov˘m zastávkám, tedy i tam,
kde nejsou ostrÛvky. OdstraÀují sníh a nále-
dí na pfiechodech oznaãen˘ch dopravními
znaãkami i na ostatních vefiejn˘ch plochách.
Za schÛdnost chodníkÛ v zastavûném území
je plnû odpovûdn˘ podle zákona o pozem-
ních komunikacích a ve smyslu Plánu zimní
údrÏby vlastník nemovitosti.“

(M)

V‰e je pfiipraveno, plán zimní údrÏby platí 
od 1. listopadu 2000



1) Jeho Veliãenstvo Král Albert II. a Její
Veliãenstvo Královna Paola byli 
26. fiíjna 2000 krátce pfied polednem
uvítáni na Proke‰ovû námûstí v Ostravû
primátorem mûsta Ostravy Ing. EvÏenem
To‰enovsk˘m.
2) Cesta královského páru byla podrobnû
monitorována novináfii, pro
zpravodajství z ostravské náv‰tûvy se
akreditovalo 46 domácích a 37
zahraniãních ÏurnalistÛ. Tento zábûr je
z brífinku primátora To‰enovského ve
vestibulu Hotelu Imperial.
3) Bíl˘ kÛÀ ve znaku mûsta byl bûhem
královské náv‰tûvy pfiipomenut 
i prostfiednictvím jízdního oddílu Mûstské
policie Ostrava.
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Belgick˘ královsk˘ pár v Ostravû FotoreportáÏ
Aloise Jedliãky 

a Hany Kunzové

32

1



Král Albert II. a Královna Paola se vítají s obãany Ostravy bûhem své procházky mûstem.

Královsk˘ pár si svou bezprostfiedností a vlídností získal kaÏdého, kdo mûl tu ãest se s ním setkat.
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Bûhem pfiijetí na Nové
radnici pfiedal primátor
EvÏen To‰enovsk˘
vzácn˘m hostÛm dary.
Velkou pozornost vzbudil
meã z dílny Jifiího
Kronìáka z Újezdu nad
Lesy. Tvar zbranû urãené
k uctûní krále Alberta II.
byl odvozen od
severofrancouzsk˘ch 
a belgick˘ch meãÛ 
z ranû renesanãního
období. âepel zdobí znak
mûsta a v hlavici je
zasazen vyle‰tûn˘
antracit. Její Veliãenstvo
Paola si z Ostravy odvezla
zlatem zdobenou vázu
akademické sochafiky
Antonie Jankovcové 
z Nového Boru.

Bûhem pfiípitku pfied slavnostním obûdem dal Jeho Veliãenstvo Král Albert II. najevo
své sympatie k mûstu Ostravû a pfiipomenul i pozitivnû vnímané ohlasy na nedávné
Investment Forum Ostrava 2000.
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P O D N I K A T E L E  P O Z O R ,  Z A P I S T E  S I  D O  K A L E N D A R E !

Potfiebujete se poradit a získat informace?
✔ Jak zaãít s podnikáním?
✔ Jak rozvinout a pokraãovat v podnikání?
✔ Co v‰e musí podnikatelé plnit?
✔ Jaká existuje podpora podnikatelÛm a kdo ji mÛÏe poskytnout?
✔ S k˘m je moÏné a úãelné pfii podnikání spolupracovat?

Na uvedené, ale i jiné otázky mÛÏete nalézt odpovûdi na
Volném konzultativním setkání podnikatelÛ se zástupci

✔ Agentury pro regionální rozvoj
✔ Celního úfiadu Ostrava
✔ âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
✔ âeské obchodní inspekce
✔ âeskomoravské záruãní a rozvojové banky
✔ Finanãního fieditelství v Ostravû
✔ Inspektorátu bezpeãnosti práce pro Severomoravsk˘ kraj
✔ Institutu technické inspekce
✔ Krajské hygienické stanice
✔ OdborÛ ekonomického rozvoje, stavebnû správního a Ïivotního

prostfiedí Magistrátu mûsta Ostravy
✔ Okresní správy sociálního zabezpeãení
✔ Regionální hospodáfiské komory Ostrava
✔ Regionálního podnikatelského fondu 
✔ Regionálního poradenského a informaãního centra pfii Institutu rozvoje

podnikání
✔ Úfiadu práce v Ostravû
✔ V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
✔ Îivnostenského úfiadu Magistrátu mûsta Ostravy

Toto konzultativní setkání se uskuteãní
v úter˘ 28. 11. 2000 v dobû od 10.00 do 13.00 hodin

v malém sále Domu kultury Vítkovice, a. s.,
28. fiíjna 124, Ostrava

Zástupci uveden˘ch institucí Vám budou k dispozici kdykoliv po celou v˘‰e
uvedenou dobu, pfiiãemÏ ve‰keré informace budou poskytovány bezplatnû.

Pofiadatelem akce je Úfiad práce v Ostravû a Mûsto Ostrava
Informace  ☎ 6159 364, 6159 371, 6159 433

P O D N I K A T E L É  P O Z O R ,  Z A P I · T E  S I  D O  K A L E N D Á ¤ E !

Potfiebujete se poradit a získat informace?
✔ Jak zaãít s podnikáním?
✔ Jak rozvinout a pokraãovat v podnikání?
✔ Co v‰e musí podnikatelé plnit?
✔ Jaká existuje podpora podnikatelÛm a kdo ji mÛÏe poskytnout?
✔ S k˘m je moÏné a úãelné pfii podnikání spolupracovat?

Na uvedené, ale i jiné otázky mÛÏete nalézt odpovûdi na
Volném konzultativním setkání podnikatelÛ se zástupci

✔ Agentury pro regionální rozvoj
✔ Celního úfiadu Ostrava
✔ âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
✔ âeské obchodní inspekce
✔ âeskomoravské záruãní a rozvojové banky
✔ Finanãního fieditelství v Ostravû
✔ Inspektorátu bezpeãnosti práce pro Severomoravsk˘ kraj
✔ Institutu technické inspekce
✔ Krajské hygienické stanice
✔ odborÛ ekonomického rozvoje, stavebnû-správního a Ïivotního

prostfiedí Magistrátu mûsta Ostravy
✔ Okresní správy sociálního zabezpeãení
✔ Regionální hospodáfiské komory Ostrava
✔ Regionálního podnikatelského fondu 
✔ Regionálního poradenského a informaãního centra pfii Institutu rozvoje

podnikání
✔ Úfiadu práce v Ostravû
✔ V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
✔ Îivnostenského úfiadu Magistrátu mûsta Ostravy

Toto konzultativní setkání se uskuteãní
v úter˘ 28. 11. 2000 v dobû od 10 do 13 hodin
v malém sále Domu kultury Vítkovice, a. s.,

28. fiíjna 124, Ostrava

Zástupci uveden˘ch institucí vám budou k dispozici kdykoliv po celou v˘‰e
uvedenou dobu, pfiiãemÏ ve‰keré informace budou poskytovány bezplatnû.

Pofiadatelem akce je Úfiad práce v Ostravû a Mûsto Ostrava
Informace  ☎ 615 93 64, 615 93 71, 615 94 33

V pofiadí posedmé byla vyhlá‰ena
prestiÏní soutûÏ architektÛ, investorÛ
a stavbafiÛ známá pod názvem DÛm
roku 2000. O prestiÏní titul usilovaly
uÏ desítky novostaveb i rekonstrukcí.
V kaÏdém ohledu pro vût‰inu platilo:
kvalita investorského zámûru a kvali-
ta stavebního provedení se snoubila 
s nápadit˘m architektonick˘m fie‰e-
ním. A v˘sledek?

Staãí se na okamÏik ohlédnout zpût 
a pfiipomenout si to nejlep‰í. TakÏe v ro-
ce 1994 byla nejvydafienûj‰ím domem ro-
ku budova âeskoslovenské obchodní
banky v Hollarovû ulici. O rok pozdûji
patfiilo prvenství nápadité rekonstrukci
administrativního centra ICEC v Sokolské
ulici. Integrovan˘ dÛm na ul. 30. dubna

jednoznaãnû pfiesvûdãil v roce 1996 a Fi-
nanãní úfiad Ostrava II v HrabÛvce 
v Horní ulici pak v roce 1997. Pfied dvû-
ma roky byl titul udûlen Zimnímu stadio-
nu v Porubû a vloni nejv˘raznûji zabodo-
valo Divadlo loutek.

O tom, která ze staveb zkolaudova-
n˘ch v období od 1. 1. 1999 do 31. 12.
2000 získá titul DÛm roku 2000 spolu 
s dvousettisícovou finanãní odmûnou,
rozhodne odborná soutûÏní komise aÏ
pfií‰tí rok na jafie. Investofii mohou pfiihlá-
sit do soutûÏe jakékoli stavebnû-architek-
tonické dílo nejpozdûji do 29. prosince
tohoto roku. BliÏ‰í informace získají zá-
jemci od Ing. arch. Kamila MojÏí‰ka 
z útvaru hlavního architekta, tel. 
628 24 82. (M)

Kdo získá titul DÛm roku 2000?

Pfiehlídka toho nejlep‰ího z ãeské
interiérové tvorby je v tûchto dnech 
k vidûní ve v˘stavní síni Útvaru hlav-
ního architekta MMO (4. poschodí
Nové radnice). AÏ do 24. listopadu
jsou v tûchto prostorách prezentová-
ny v˘sledky 5. roãníku soutûÏe
Interiér roku 2000, u jehoÏ vypsání
bylo Design centrum âR a âeská ko-
mora architektÛ.

Odborná porota letos hodnotila cel-
kem 28 prací v oblasti vefiejnû pfiístup-

n˘ch interiérÛ vãetnû jejich stavebnû-
technického i mobiliáfiového fie‰ení, de-
sign detailÛ ãi vyuÏití barev. Letos do
soutûÏe promluvily také soukromé interi-
éry. Hlavní cenu nakonec získal Penzion
a restaurace ve Vacovû.

Mezi nejlep‰ími se sice neobjevila 
- stejnû jako v loÀském roce - jediná os-
travská realizace interiéru, nicménû i tak
putovní v˘stava, která bude zakonãena 
v Brnû, urãitû mnohé náv‰tûvníky Nové
radnice osloví. (m)

Interiér roku 2000

Nejúspû‰nûj‰í byli pol‰tí architekti

Mezinárodní architektonicko-urbanis-
tická soutûÏ na vyuÏití a fie‰ení ‰edesáti-
hektarové plochy lokality Karolina v cen-
tru Ostravy skonãila a 10. listopadu vy-
hlásila odborná porota sestavená ze ãle-

nÛ Mezinárodní unie architektÛ a zástup-
cÛ Mûsta Ostravy vítûzn˘ návrh. O nejús-
pû‰nûj‰ím projektu diskutovali renomo-
vaní architekti z Kolumbie, Slovinska,
Rakouska, Maìarska a âeské republiky.

„Nejlep‰í byli pol‰tí architekti z Gli-
wic. Poláci byli vÛbec mimofiádnû úspû‰-
ní, do posledního kola se dostaly hned
tfii návrhy na‰ich sousedÛ. Vítûzná práce
splnila z devadesáti soutûÏních návrhÛ
pûtadvaceti zemí svûta nejlépe poÏado-
vaná kritéria, jako jsou napfi. kompoziãní
vztahy navrÏené zástavby ke stávajícímu
centru - historickému jádru, dopravní
vazby na komunikaãní síÈ i celková nad-
ãasovost fie‰ení. Návrh má dobré ‰ance
na postupnou realizaci po etapách, roz-
loÏení v‰ech jeho funkcí je logické. Ne-
jsou v nûm Ïádné investiãní monobloky,
které by bylo tfieba postavit na jeden zá-
tah. A to je nesporná v˘hoda vítûzné prá-
ce,“ uvedl sekretáfi soutûÏe Vlastimil
Bichler.

Kolektiv sedmi architektÛ získal za
svÛj projekt s jasnou urbanistickou kon-
cepcí 1,2 mil. korun. Dále byly udûleny
bez urãení pofiadí dvû ceny a ãtyfii odmû-
ny. V‰echny návrhy na vyuÏití Karoliny
jsou vystaveny do konce mûsíce listopa-
du v pavilonu C5 na âerné louce. (Maj)
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Bez pomoci b˘t 
v mrazech nemusejí

S blíÏícími se dny sychravého pod-
zimního poãasí a zimních mrazÛ pfii-
budou starosti bezdomovcÛm. Jak
v‰ak fiíká námûstek primátora Zbynûk
PraÏák, v Ostravû je uÏ na‰tûstí pryã do-
ba, kdy lidé bez pfiístfie‰í museli b˘t 
v zimû alespoÀ na pár dnÛ umísÈování
v nemocnicích.

Dnes mohou vyuÏít sluÏeb, které jim
poskytuje hned nûkolik nestátních organi-
zací podporovan˘ch dotacemi také Magis-
trátem mûsta Ostravy. PfiibliÏnû osmdesát
stál˘ch ostravsk˘ch bezdomovcÛ nav‰tû-
vuje Charitní dÛm sv. Franti‰ka v Sirotãí uli-
ci ve Vítkovicích. Zde mají k dispozici bûÏ-
nou ubytovnu za 1 580 Kã na mûsíc. Ta je
v‰ak urãena pouze lidem s doklady a pro-
kázan˘m pfiíjmem (dÛchod, sociální dáv-
ky...), ostatní Ïivotní ztroskotanci mohou
vyuÏít noclehárnu, kde za polévku s chle-

bem a pfiespáním zaplatí 20 Kã. Pokud ne-
mají peníze, správce jim umoÏní, aby si
nocleh odpracovali. V Armádû spásy v Ma-
riánsk˘ch Horách je situace obdobná. 
V ubytovnû mÛÏe bydlet 60 osob, v nocle-
hárnû, která je zdarma, mají 20 míst.
Kromû stravy zde bezdomovcÛm nabízejí 
i ãisté o‰acení a moÏnost hygieny. V obou
zafiízeních v zimû v noclehárnách kapacitu
zvy‰ují.

DoplÀkové sluÏby pro bezdomovce za-
ji‰Èuje také obãanské sdruÏení Nov˘ pro-
stor známé pfiedev‰ím ãasopisem, kter˘
bezdomovci prodávají v ulicích. Sv˘m kli-
entÛm v‰ak Nov˘ prostor sídlící v b˘valém
klubu Cihelna v Mariánskohorské ulici na-
bízí i pomoc pfii jednání s úfiady, zprostfied-
kování ubytování i dal‰í potfiebné rady 
a spoleãenské kontakty. (‰)

První chovanci jsou 
uÏ dávno dÛchodci

Pomyslné sedmdesáté narozeni-
ny oslavil v fiíjnu Dûtsk˘ domov pro
dûti do tfií let v Ostravû-Zábfiehu.

Od té doby poskytli jeho pracovníci
alespoÀ iluzi domova a lásky desetitisí-
cÛm chlapcÛ a dûvãátek, jejichÏ první
kroky v Ïivotû byly nûãím komplikova-
né.

Podle fieditele domova MUDr.
ZdeÀka Novotného ãítá archiv zafiízení
pfiibliÏnû ãtyfiicet tisíc chorobopisÛ.
PÛvodnû zde byly o‰etfiovány dûti ma-
minek ve ‰patném sociálním postavení,
váÏnû nemocn˘ch tuberkulózou ãi jin˘-
mi chorobami. PfiibliÏnû ze 70 aÏ 80
procent sem své dûti odkládaly sluÏeb-
né, které se pro svá dítka doÏadovaly
úfiedního uznání otcovství u nûkterého
z muÏÛ z takzvan˘ch vy‰‰ích kruhÛ.

Poté, co v republice zaãala systema-
tická péãe o nedono‰ené dûti, se ãás-
teãnû zmûnila i skladba poskytovan˘ch
sluÏeb. Toto zafiízení stále je‰tû nabízí
krátkodobû pfiístfie‰í mamince s mal˘m
dítûtem do vyfie‰ení její situace, zdra-

votníci se zde postarají o dûti, jejichÏ
matky musejí b˘t v nemocnici, pomá-
hají s péãí a rehabilitacemi postiÏen˘ch
dûtí, pomocnou ruku i radu zde nalez-
nou nezletilé tûhotné maminky.
Domov zde mají dûti nechtûné a od ro-
ku 1995 se zdej‰í zdravotníci systema-
ticky vûnují dûtem t˘ran˘m.

Ze statistik vypl˘vá, Ïe se pfiibliÏnû
50 % dûtí vrátí do své biologické rodi-
ny. Asi jedna pûtina získá náhradní ro-
diãe, aÈ uÏ adopcí ãi pûstounskou péãí.
Nûkteré v‰ak v domovû zÛstávají a po
dosaÏení vûkové hranice pfiecházejí do
dal‰ích dûtsk˘ch domovÛ. Jak nám po-
tvrdil MUDr. Novotn˘, spolu se sv˘mi
kolegy stále usiluje o zmûny pfiíslu‰né
legislativy tak, aby se uÏ z domova jen
pro svÛj vûk stûhovat nemusely.

Krátkodobû, v rámci krizové inter-
vence, uÏ dnes mohou v dûtském do-
movû najít pomoc a pfiístfie‰í také dûti 
a mladí lidé do 18 let, ktefií se bezradní
ocitli bez stfiechy nad hlavou. (‰)

Kdy je tfieba Rovnováha?
Obãanské sdruÏení s názvem

Rovnováha sice naleznete v Ostravû,
ale tvofií ho i lidé z Bohumína, Opavy 
a Havífiova. Rovnováha zaji‰Èuje servis
pro rodiny peãující o pfiíbuzné trpící
psychózou. V praxi to znamená, Ïe po-
fiádá klubové besedy s tématy podle
potfieb peãovatelÛ, kontaktuje odbor-
níky - lékafie, sociální pracovníky, tera-
peuty v zájmu rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ
sv˘ch ãlenÛ, pro zájemce pfiipravuje 
i turistické vycházky.

âlenové spolku se vydávají na v˘‰lapy

do blízkého okolí dvakrát mûsíãnû, vÏdy 
v úter˘ dopoledne. 

Pokud se chcete o ãinnosti sdruÏení
Rovnováha dozvûdût víc, zastihnete je mi-
mo svátky a dny pracovního klidu kaÏd˘
ãtvrtek od 16 do 18 hodin na adrese
Spoleãensk˘ klub, Bulharská 1561, 708 00
Ostrava-Poruba, pfiípadnû mÛÏete volat tel.
691 33 23, paní Eli‰ku Kuãajovou. Jak jsme
se od ní dozvûdûli, spoleãnost Rovnováha
hledá obûtavé lidi, ktefií by rádi pracovali 
v pomocn˘ch psychosociálních sluÏbách.

(‰)

Strom milénia v Ostravû
není jen pouh˘ symbol

Ve v˘bûhu Ïelvy obrovské v ostravské
Zoologické zahradû zasadil nevidom˘
dvaadvacetilet˘ Martin Adámek s pomocí
studentÛ Stfiedního odborného uãili‰tû 
v Klimkovicích jeden z tzv. StromÛ milé-
nia. K sázení stromÛ dala pfied ãasem
podnût Hana Hegerová a v˘tvarník
Martin Patfiiãn˘, ktefií spolu s Botanickou
zahradou Univerzity Karlovy vyhlásili 
20. fiíjen Dnem stromÛ a dfieva. Cílem je
vysazovat nové stromy, udrÏovat staré 
a vyuÏívat jejich dfievo, kdyÏ Ïivot stromu
skonãil. Jak fiekli zástupci Tyfloservisu,

organizace zaji‰Èující servis nevidom˘m,
sázení stromÛ nevidom˘mi symbolizuje
jejich nezdolné odhodlání pfiekonávat
pfiekáÏky. Podle námûstka primátora
âestmíra Vlãka je jejich snaha o to cen-
nûj‰í, Ïe v˘sledek jejich snaÏení zpfiíjem-
ní pohled nám vidícím, zatímco jim zÛ-
stane pohled na vytvofiené dílo odepfien.

Miláãkem v‰ech pfiítomn˘ch se bûhem
sázení Stromu milénia stal pûtilet˘ nevi-
dom˘ Adámek BlaÏek, kter˘ v úvodu za-
hrál nûkolik melodií na svou flétniãku.

(‰)
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Drogovû závislí mífií 
na zimu „domÛ“

Není to tak dávno, co se mladí li-
dé mohli v Ostravû ucházet o místo
terénních pracovníkÛ (streetworke-
rÛ). Skrytá drogová scéna nutnû vy-
Ïadovala zv˘‰ení jejich poãtu.

Náplní práce streetworkerÛ je totiÏ
nejen minimalizování zdravotních rizik
závisl˘ch osob pfii uÏívání drog, ale 
i navazování kontaktÛ s drogovou scé-
nou a motivování klientÛ k následné
léãbû.

I kdyÏ terénní pracovníci vymûní 
v ostravsk˘ch ulicích mûsíãnû zhruba 
1 200 aÏ 1 500 pouÏit˘ch injekãních stfií-
kaãek, odborníci z obecnû prospû‰né
spoleãnosti Renarkon pfiedpokládají, Ïe
zájem o jejich sluÏby v zimû stoupne. UÏ
tradiãnû se totiÏ drogovû závislí vracejí
na zimu do mûst. Skonãila doba prázdni-
nov˘ch koncertÛ a srazÛ, není uÏ ani se-
zona sbûru marihuany a také mráz pfiíli‰
pob˘vání v opu‰tûn˘ch domech, skle-
pech a na ulicích nepfieje. V Kontaktním
centru Renarkonu v budovû b˘valého
klubu Cihelna v Mariánskohorské ulici

stále nabízejí speciálnû ‰kolení odborníci
drogovû závisl˘m radu, pomoc, v˘mûnu
jehel, ale i moÏnost vyuÏití hygienického
zafiízení.

Jak jsme uÏ nûkolikrát informovali,
Renarkon v‰ak není jen Kontaktní cen-
trum v Cihelnû. V resocializaãním zafií-
zení na âeladné se drogového návyku
snaÏí zbavit 10 klientÛ. Kromû toho
mají pracovníci Renarkonu na svém
kontû letos uÏ stovku besed se ‰koláky,
komponované pofiady v Arénû i v Cen-
tru prevence a doléãování, které je ze
Syllabovy ulice rovnûÏ pfiestûhováno
do ulice Mariánskohorské. 

Právû tam naleznou radu i pomoc ta-
ké rodiãe a pfiátelé, domnívají-li se, Ïe
nûkdo z jejich blízk˘ch má problémy 
s drogou. Pfiipomínáme proto i ãíslo te-
lefonu: 661 25 29 nebo 661 17 96 od 
8 do 16 hodin. Kontaktovat lze také
protidrogovou koordinátorku sociální-
ho odboru Magistrátu mûsta Ostravy
TaÈánu Niklovou, která má telefon 
611 58 22, linka 134. (‰)

Dûti, pohádky a divadlo
patfií stále k sobû

V minul˘ch dnech byla slavnostnû
pokfitûna kníÏka Staré povûsti ãeské,
kterou vydalo ostravské nakladatel-
ství Librex. Jak fiekla její kmotra, fie-
ditelka Divadla loutek v Ostravû
Jarmila Hájková, pfieje jí, aby mûla to-
lik ãtenáfiÛ, kolik roãnû nav‰tíví její
divadlo, tedy nejménû sto tisíc.
Publikace je urãena dûtem od ‰esti do
deseti let a jistû je nadchnou nejen 
ilustrace ZdeÀka Jandy a fotografie

Bfietislava Ol‰era, ale hlavnû texty
Bohuslava Îárského. Na rozdíl od
znám˘ch Jiráskov˘ch povûstí jsou ty
novû vydané psány se svûÏím vtipem
blízk˘m mlad˘m ãtenáfiÛm.

Podle fieditele Librexu se mohou dûti 
i jejich rodiãe tû‰it na dal‰í zajímavé pro-
jekty, také ve spolupráci s ostravsk˘m
Divadlem loutek. To proto, Ïe dûti, kníÏ-
ky a divadlo patfií k sobû. (‰)

Listárna

Usmûvav˘ Ka‰párek na vozíãku
z Divadla loutek v Ostravû

I Ka‰párkovi se mÛÏe stát, Ïe má
invalidní vozíãek. A slu‰í mu! Tak
jako Markétce, Martínkovi, Jirkovi,
Adélce, Mí‰ovi a dal‰ím dûtem ze
Speciálních ‰kol v ul. Kpt. Vajdy 1a
v Ostravû-Zábfiehu. Víte, my v‰ech-
ny dûti z této ‰koly máme nûco spo-
leãného - nûkteré z nás mají invalid-
ní vozíãek, nûkteré z nás si neumí
podat ani jablíãko, nûkteré z nás si 
o to jablíãko neumí fiíci a nûkteré 
z nás to jablíãko ani nevidí. A nûkte-
ré z nás i v‰echno dohromady.

A proto jsme na‰e maminky a tatínky
musely nauãit vnímat svût trochu jinak.
Srdcem, pochopením, láskou a hlavnû
nikdy nekonãící trpûlivostí.

Máme pfied sebou dal‰í velk˘ úkol
- nauãit tomuto chování hodnû a hodnû
lidí kolem nás. KaÏdého, kdo nám chce
pomoci, vítáme s otevfienou náruãí.

A tak jsme v záfií rozpfiáhli náruã pro
Divadlo loutek v Ostravû. To spoleãnû
s dal‰ími sponzory pro nás a pro dal‰í
dûti uspofiádalo Divadelní pouÈ bez ba-
riér. Byli jsme pozváni na skvûlá vy-
stoupení, nemuseli jsme mít vstupen-

ku, dostali jsme pohlednici, sladkosti 
a pfied divadlem na divadelní pouti dár-
ky. Ale víte, co nás potû‰ilo nejvíc? Îe
na nás nûkdo myslel, Ïe jsme se nemu-
seli nikoho prosit, Ïe nám chtûl nûkdo
udûlat radost. A my jsme zase na oplát-
ku ve stfiedu 18. 9. pfiedstavili sebe.
Odpoledne na divadelním jevi‰ti vy-
stoupili ti z nás, ktefií se uÏ nûco nauãili
od maminky, tatínka, sourozencÛ, ka-
marádÛ a paní uãitelky. A to, co umíme
nejlíp, to jsme pfiedvedli: zpívání, tan-
cování, zahráli jsme krátké pohádky,
zacviãili jsme.

Podle potlesku a slziãek dojetí 
a krásn˘ch upfiímn˘ch úsmûvÛ z hledi‰-
tû pfii na‰em moc a moc snaÏivém pro-
jevu (i kdyÏ máme nûkdy hodnû pfieká-
Ïek) jsme vycítili a poznali, Ïe se nám
nûco povedlo - dostat do srdíãek dal-
‰ích lidiãek to, co my uÏ víme dávno:
Ïe stojí za to naslouchat druhému, vcítit
se do jeho problému a podle sv˘ch
moÏností mu co nejupfiímnûji pomoci.

Za dûti speciálních ‰kol
Martínek Schindler s maminkou

Pûvecké sdruÏení ostravsk˘ch uãitelek slaví
koncertem

Nezájmu nov˘ch ãlenek se
rozhodnû neobávají

Slavnostním koncertem v Janáã-
kovû konzervatofii 24. listopadu 
oslaví 45. v˘roãí zaloÏení Pûvecké
sdruÏení ostravsk˘ch uãitelek
(PSOU).

Pûvecké sdruÏení ostravsk˘ch uãite-
lek je ‰piãkov˘m Ïensk˘m sborem 
v âeské republice a sv˘mi úspûchy 
v mezinárodních soutûÏích patfií do ga-
lerie znám˘ch tûles i v zahraniãí. Bylo
zaloÏeno jiÏ v roce 1955, vrcholné 
úrovnû dosáhlo za fiízení dirigenta
PhDr. Vladimíra Kovafiíka od roku
1979. Nejvût‰ími úspûchy sboru jsou
dvû vítûzství v mezinárodní soutûÏi v ir-
ském Corku v roce 1983, 2. cena ze
soutûÏe ve ‰v˘carském Neuchatelu
1991, pravidelnû obsazuje vítûzná ãi
ãelná místa také v domácích soutûÏích.
V roce 1995 se sbor stal laureátem me-
zinárodní soutûÏe PraÏské sborové
dny, kde zvítûzil mezi 36 sbory rÛzn˘ch
kategorií z ãesk˘ch zemí i z Evropy.
Dal‰ími úspûchy je zlaté pásmo a vítûz-
ství v kategorii o nejlep‰í Ïensk˘ sbor
na mezinárodním sborovém festivalu 

v Hradci Králové 1997, na festivalu 
v Chlumci nad Cidlinou O cenu ZdeÀka
Luká‰e 2000 získal hlavní cenu a novou
skladbu k provedení na pfií‰tím roãní-
ku.

Sbor pravidelnû spolupracuje s âes-
k˘m rozhlasem, obãas byl hostem tele-
vize a spolupracoval i s Janáãkovou fil-
harmonií v Ostravû. ·irok˘ repertoár
sboru je orientován na tvorbu soudo-
b˘ch ãesk˘ch autorÛ, zvlá‰tní pozor-
nost je vûnována i tvorbû svûtov˘ch
skladatelÛ, ale také duchovní hudbû.
Své pûvecké umûní sbor pfiedvedl ve
vût‰inû evropsk˘ch zemí a také v USA.
RovnûÏ ho zaznamenal na gramofono-
vou desku a dvû „cédéãka“.

V souãasné dobû zpívá ve sboru pû-
tapadesát uãitelek a dal‰í ãlenky s pû-
veck˘mi zku‰enostmi pfiibudou. Pfie-
stoÏe pravidelné zkou‰ky a zájezdy
znamenají velké nároky na voln˘ ãas
zpûvaãek, zdá se, Ïe ani v pfií‰tích le-
tech nezájmem ãlenÛ ani posluchaãÛ
sbor trpût nebude.

(r)



walhota. Pojmenování Lhota vypovídá,
jak si moÏná je‰tû manû vzpomínáme 
z hodin dûjepisu, Ïe zakladatel vsi olo-
mouck˘ biskup poskytl zdej‰ím nûmec-
k˘m a ãesk˘m kolonistÛm jisté v˘hody,
jako bylo osvobození od rÛzn˘ch pod-
dansk˘ch platÛ, dávek a robot. ·lo 
o tzv. lhoty. Dnes bychom mohli pouÏít
moderní termín daÀové prázdniny,“ fií-
ká fieditelka Przybylová. Pfiídomek âer-
tova pr˘ zÛstal dosud nevyfie‰en. UÏí-
val se nejen v ãe‰tinû a nûmãinû, ale ve
13. a 14. století také v latinské podobû -
Diaboli villa.

V kaÏdém ohledu byla âertova Lhota
po dlouhá staletí malou a chudou obcí
se zhruba dvûma sty obyvatel, kterou
navíc suÏovaly ãasté záplavy fieky Odry.
„Na nejstar‰í katastrální mapû z roku
1833 je zakresleno jen ‰est kamenn˘ch
stavení. Zbytek tvofiily hlouãky dfievû-
n˘ch chalup roztrou‰ené mezi zahrada-
mi,“ uvádí B. Przybylová a pfiipomíná,
Ïe nejdÛleÏitûj‰í komunikací té doby
byla tzv. císafiská silnice z Opavy do
Tû‰ína (tfiída 28. fiíjna), a Ïe hospodáfi-
skému rozvoji nijak zvlá‰È nepomohlo
ani vybudování Severní dráhy Ferdi-
nandovy. Ta prostû v roce 1847 pouze
proÈala katastr obce.

V‰e zmûnilo aÏ zahájení tûÏby uhlí 
v roce 1854, díky nûmuÏ a zaloÏení nû-
kolika prÛmyslov˘ch závodÛ na pfielo-
mu století prudce vzrostl poãet obyva-
tel. V prÛbûhu dvaceti let to bylo ze
400 na více neÏ 7 tisíc. PfiestoÏe dochá-

zelo ke znaãné imigraci PolákÛ i Nûm-
cÛ, udrÏela si âertova Lhota trvale ães-
k˘ ráz i ãeskou samosprávu. A právû 
v komunální politice se zaãalo na pfie-
lomu století projevovat znaãné zaostá-
vání v základní vybavenosti obce.
Scházela kanalizace, vodovod a dokon-
ce vlastní radnice. Za odstranûní tûchto
nedostatkÛ a vlastnû i za nové pojme-
nování vdûãila obec svému tajemníkovi
Janu Grmelovi, kter˘ od svého nástupu
do úfiadu v roce 1900 plnû vyuÏil sv˘ch
zku‰eností a schopností získan˘ch 
v Pfiívoze. „Podílel se mimo jiné i na fie-
‰ení otázky nového názvu obce. âerto-
va Lhota byla vnímána po otevfiení do-
lu spí‰e hanlivû a nejrÛznûj‰ích Lhot 
a Lhotek bylo rozeseto po okolí jako
máku. Proto v bfieznu 1900 bylo pfiijato
rozhodnutí o pfiídomku Ostravská.
V˘sledek jednání ponûkud konzerva-
tivního obecního v˘boru pfiíli‰ tajemní-
ka neuspokojil. Vyvinul znaãné úsilí 
k prosazení úplné zmûny názvu obce
na Mariánské Hory, coÏ bylo nakonec
schváleno ministerstvem vnitra 22. srp-
na 1901,“ uvádí B. Przybylová.

Dne 1. dubna 1907 byly Mariánské
Hory pov˘‰eny na mûsto. Tehdej‰í sta-
rosta MUDr. Jan May svolal na nedûli
21. dubna slavnostní zasedání, jehoÏ se
zúãastnil kromû radních, ãlenÛ obecní-
ho v˘boru také místodrÏitelsk˘ rada
Karel Spengler. SvÛj projev zahájil tak-
to: „Jako v pfiírodû jsou sluneãné smavé
dny, tak i v mém jednotvárném úfiado-

Pohled na známé Mariánské námûstí, jak vypadalo ve druhém desetiletí 20. stol. Ve druhém domû zleva mûla své sídlo tehdej‰í
mûstská spofiitelna. (vlevo) 
Hostinec U koule (Mariánské námûstí) patfiil k velmi vyhledávan˘m ostravsk˘m lokálÛm. (vpravo) Foto: archiv
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Archiv mûsta Ostravy

Mariánské
Hory 
a Hulváky

KdyÏ jsem si domlouvala schÛzku
s fieditelkou mûstského archivu
BlaÏenou Przybylovou a poÏádala ji
o malé nahlédnutí do historie Mari-
ánsk˘ch Hor a Hulvák, s neskr˘va-
n˘m pobavením se zeptala: A to vy-
dáváme v listopadu speciální ãíslo
Ostravské radnice? Záhy bylo evi-
dentní, Ïe ve‰keré dostupné infor-
mace, údaje a data o této ãásti mûsta
nemÛÏeme ani pfii nejlep‰í vÛli do-
slova natlaãit do jediné stránky na-
‰eho mûsíãníku. Ostatnû, na tento
problém naráÏíme pravidelnû kaÏ-
d˘ mûsíc.

„První zmínka o Mariánsk˘ch Ho-
rách pochází z roku 1367, kdy byl jejím
drÏitelem Here‰ z âertovy Lhoty -
Herscho de Teufflsdorf. V dal‰í písem-
nosti z roku 1380 se jiÏ mÛÏeme setkat
s ãeskou podobou názvu, a to Czerto-

Víte, Ïe...
✔ nov˘ název vycházel ze sku-

teãnosti, Ïe v obci jsou doly (dfiíve
uÏívan˘ termín hory) a navíc stojí
obec na vyv˘‰eninû?

✔ mezi navrhovan˘mi názvy se
objevil napfi. Husov, Palackého 
údolí, Vondráãkovice ãi Vondráã-
kovy Hory?

✔ zastavovací plán pro obec 
v roce 1902 zpracoval rakousk˘
architekt Camillo Sitte, kter˘ byl
autorem plánu i pro Pfiívoz?

✔ pojmenování dolu a koksov-
ny Ignát mûlo b˘t trvalou pfiipo-
mínkou pÛsobení úspû‰ného a na
Ostravsku jediného ãeského pod-
nikatele v hornictví Ignáce Von-
dráãka?

✔ od roku 1901 mûla obec své-
ho obecního lékafie MUDr. Jana
Maye, kter˘ byl v roce 1906 zvolen
starostou?

✔ Hulváky, druhá ãást obvodu,
vznikly aÏ v 80. letech 19. století 
v místû, kudy procházela fií‰ská
silnice mezi Opavou a Moravskou
Ostravou?

✔ nedílná souãást obvodu - osa-
da Bedfii‰ka - získala své pojmeno-
vání od dolu Bedfiich? V roce 1902
do‰lo pfii hloubení vûtrné jámy 
k prÛvalu vody a po nesãetn˘ch 
a bohuÏel neúspû‰n˘ch pokusech
o odvodnûní byly ve‰keré práce 
v roce 1910 zastaveny?

Dominantu dne‰ního Stojanova námûstí tvofií kostel Panny Marie z roku 1908. V jeho blízkosti byla na Podlahovû ulici
vybudována mû‰Èanská a obchodní ‰kola. (vlevo)
TrÏnice v Hulvákách byla postavena vítkovick˘mi Ïelezárnami v kolonii v blízkosti nové ocelárny a válcovny. (vpravo)

vání nastal takov˘ den. Jsem ‰Èasten, Ïe
mohu oznámiti slavnému zastupitelstvu
Mariánsk˘ch Hor nejvy‰‰í pov˘‰ení na
mûsto a nejmlad‰ímu mûstu pfieji vfiele
dal‰í ‰Èastn˘ a neru‰en˘ rozvoj...“ 

B. Przybylová k tomu dodává, Ïe sta-
tut samostatného mûsta si Mariánské
Hory udrÏely po dobu následujících 17
let. V roce 1924 se v dÛsledku dynamic-
kého rÛstu celé aglomerace staly sou-
ãástí nového velkomûsta Velké Ostra-
vy. (MaB)

V obecní peãeti 
uÏívaly Mariánské
Hory od 18. století rá-
dlo a nad ním boÏí
oko. V lednu 1902
bylo obci povoleno

uÏívat nov˘ znak, kter˘ byl potvrzen 
i pfii pov˘‰ení obce na mûsto 1. 4. 1907.
U této pfiíleÏitosti byl znak vylep‰en, 
a to pfiidáním zdûné koruny nad ‰tít.
Koruna v‰ak byla odstranûna pfii potvr-
zení znaku obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky v roce 1996.

Souãasn˘ znak tedy tvofií modro-
ãervenû polcen˘ ‰tít. Vpravo vyniká
pÛl zlatoãervenû ‰achované moravské
orlice. Na zeleném návr‰í vlevo je zlat˘
latinsk˘ kfiíÏ obtoãen˘ zleva vyrÛstající
stfiíbrnou lipovou ratolestí. PodloÏen˘
je stfiíbrn˘m bfievnem a vlevo nahofie je
umístûna pûtihrotá (mariánská) hvûz-
da.



Neobvykl˘ pohled na Ostravu se nask˘tá z vyhlídkové vûÏe radnice mûsta Ostravy.

Mûsteãko ·tramberk se známou Trúbou je dobr˘m cílem v˘‰lapu v kteroukoli roãní
dobu.
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Turismus nás neuÏiví, ale mÛÏe pomoci

Zimní turistika prospûje, obãerstvení zahfieje

Ostravsko uÏ dlouho pojímáme
jako oblast krajského mûsta spoje-
ného s nejbliÏ‰ími okresy, zane-
dlouho bude Ostrava jako sídelní
mûsto Ostravského kraje souãástí
nového územnû správního celku
zahrnujícího i souãasné okresy
Fr˘dek-Místek, Karviná, Opava,
Bruntál a Nov˘ Jiãín - a potom uÏ je
opravdu turistÛm co nabízet. Zále-
Ïí na tom, jak rychle se nov˘ celek
sÏije, jak˘ systém vytvofií v oblasti
cestovního ruchu a jeho prezenta-
ce ve spolupráci s cestovními kan-
celáfiemi a agenturami.

¤íjnov˘ mezinárodní veletrh cestov-
ního ruchu Tour Salon PoznaÀ 2000 
ukázal, Ïe region má ãím pfiekvapit.
Mimo jin˘ch ãesk˘ch mûst a oblastí se
jej zúãastnilo mûsto Ostrava, z regionu
pak okresy Bruntál, Jeseník, Opava,
Nov˘ Jiãín, Vsetín, Karviná - kaÏd˘ 
z nich s pfiepestrou nabídkou atraktiv-
ních prospektÛ a materiálÛ seznamují-
cích náv‰tûvníky se v‰ím, co v dan˘ch
lokalitách mÛÏe obohatit jejich Ïivot.
Navíc - pomalu vznikající euroregion
se sousedním polsk˘m Slezskem dis-
ponujícím znám˘mi beskydsk˘mi stfie-
disky i technick˘mi, historick˘mi a cír-
kevními památkami je dal‰ím posilnû-
ním oblasti, které by turismus mohl
pfiinést neãekané moÏnosti podnikání
a obecného prospûchu.

Náv‰tûvnost samotné Ostravy roste.
Jen pfii srovnání ãísel za prvních devût
mûsícÛ roku loÀského a leto‰ního se
dovíme, Ïe napfiíklad poãet náv‰tûvní-
kÛ Hornického muzea OKD vzrostl na
115 %, Ostravského muzea na 125 %,
Zoo Ostrava na 118 %, Mûstského in-
formaãního centra na 165 % a Galerie
v˘tvarného umûní (DÛm umûní) na
cel˘ch 190 %! Za leto‰ních prvních de-
vût mûsícÛ nav‰tívilo vytipovan˘ch 12
turistick˘ch atrakcí v Ostravû celkem
1 039 477 lidí, coÏ je proti loÀsku ná-
rÛst o 13 procent. Za leto‰ní sezonu
neuvûfiiteln˘ch 20 500 lidí vyjelo na
vyhlídkovou vûÏ radnice mûsta
Ostravy. Jen ve státní svátek 28. fiíjna
dopravil stafiiãk˘ radniãní v˘tah 845
zájemcÛ o pozoruhodn˘ pohled na
Ostravu z vûÏe. Náv‰tûvníci vûdí, Ïe si
na pár minut zastávkoval, ale byla to
poslední „zástava srdce“ pfied nároã-
nou rekonvalescencí a rekonstrukcí,
kterou nyní do konce leto‰ního roku
v˘tah prochází.

Pozoruhodné jsou reakce cizincÛ,
ktefií se za rÛzn˘ch okolností dosta-
nou aÏ na Magistrát mûsta Ostravy 
a dostává se jim ve‰ker˘ch informací 
i propagaãních materiálÛ. Vyberme
jen namátkou - napfiíklad ãínsk˘ vel-
vyslanec s delegací pfii nedávné náv-
‰tûvû Ostravy na radniãní vûÏi Ïasnul,
jak velké a pestré je mûsto. Delegace 

z kanadského partnerského mûsta
Hamilton upfiímnû obdivovala Hornic-
ké muzeum a ti‰e úpûla nad krásami
‰ilhefiovického golfového hfii‰tû, pro-
toÏe nemûla ãas si zahrát. ManÏelsk˘
pár vûdcÛ z australského Sydney byl
nad‰en náv‰tûvou festivalu Janáãkova
máje a hradÛ a zámkÛ v okolí Ostravy.
âínsk˘ student z australské Tasmánie
se pfii svém zvídaném prázdninovém
putování v˘chodní Evropou nechal
pfiekvapit, jak velké prÛmyslové, ar-
chitektonicky bohaté a velké je mûsto
Ostrava.

Dobr˘m poãinem pro zvy‰ující se
náv‰tûvnost a zviditelnûní Ostravské-

ho kraje je v nûkolika jazycích pfiipra-
vovaná image publikace s názvem
Severní Morava a Slezsko - turistick˘
region k objevování. Na základû gran-
tu udûleného âeskou centrálou pro
cestovní ruch její vydání pfiipravuje
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.,
Ostrava a kromû jiÏ zmínûn˘ch ‰esti 
okresÛ, které budou tvofiit Ostravsk˘
kraj, se na nûm podílejí také okresy
Jeseník, ·umperk a Vsetín. Tedy dal‰í,
které mají turistÛm co nabídnout.
Snad se Ostravsko a cel˘ severomo-
ravsk˘ region pfiece jen doãká rozvoje
turistiky. (ok)

Není nad to vydat se na pûknou
zimní procházku koncem listopa-
du nebo v prosinci, kdy lidé v za-
mûstnání i doma ‰ílí z blíÏícího se
konce roku a Vánoc. VyuÏijte ales-
poÀ víkendÛ a pokud zrovna nelije
jako z konve ãi nepadají trakafie,
seznáte, Ïe v˘‰lapy touto dobou,
nejlépe pfii prvních mrazících 
a popra‰ku snûhu, mají opravdové
kouzlo. Do období Vánoc doplujete
s vût‰ím klidem a pohodou.

Dnes nabízíme na‰im ãtenáfiÛm ne-
nároãnou, leã pozoruhodnou trasu.
Vypravte se jen kousek od Ostravy -
do blízkého ·tramberku, aÈ uÏ autem
ãi vefiejnou dopravou. Je pohodlnûj‰í
b˘t na autû nezávisl˘, pfiesuny kamko-
li pû‰ky jsou lep‰í. Nemusí jít zrovna 
o vyhlídkovou vûÏ Trúbu, atmosféra
pfiedvánoãního mûsteãka ·tramberk
vydá za mnohé. Architektonick˘ sou-
bor centra mûsta je od r. 1969 mûst-
skou památkovou rezervací a opl˘vá
dnes mnoha malebn˘mi obchÛdky 

metrÛ vzdáleného Fren‰tátu pod
Radho‰tûm, kde je v budovû radnice
muzeum s národopisn˘mi a v˘tvarn˘-
mi sbírkami. Odtud pfiíjemn˘m v˘‰la-
pem dojdeme bûhem pÛl hodiny 
k areálu skokansk˘ch mÛstkÛ na
Horeãkách. Tam i na nedaleké Vlãinû
lze nav‰tívit stylové restaurace s pra-
v˘m vala‰sk˘m jídelníãkem a zahfiát se
dobr˘m mokem. Zimní vycházky 
a v˘‰lapy mají právû o to vût‰í kouzlo,
o co pfiíjemnûj‰í hospÛdka nás v závû-
ru ãeká.

Z Fren‰tátu se lze vefiejnou dopra-
vou pohodlnû vrátit do Ostravy. Snad
není tfieba pfiipomínat, Ïe uvedenou
trasu uÏ najdou cyklisté i ve v‰ech no-
v˘ch cyklomapách. Nenároãnost 
a malé pfiev˘‰ení mÛÏe jen pfiispût 
k rozhodnutí vydat se na kole i v zá-
vûru kalendáfiního roku, neÏ sníh stez-
ky pofiádnû zasype. (ok)

a restauracemi. Po ãervené znaãce do-
jdeme do nedaleké Kopfiivnice, kde
rozhodnû o atrakce není nouze. V po-
lovinû minulého století tu byla zave-
dena v˘roba koãárÛ, na ni navázala
v˘roba automobilÛ. Pfiímo v centru

mûsta je dnes známé Technické muze-
um automobilÛ se sbírkou vozidel vy-
rábûn˘ch posledních sto let.

Kopfiivnice se v‰ak dá minout a dá-
le po ãervené se lze vydat pfiíjemnou
procházkou loukami do asi devût kilo-



Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou (tel. 696 72 88):

1. Brit je asi tfiílet˘ ãern˘ dobrman s pálením, kterého odevzdal nálezce 24. fiíjna to-
hoto roku na úfiad Moravská Ostrava a Pfiívoz. Byl ve velmi ‰patné kondici, vyhubl˘ 
a nesmírnû plach˘. Je‰tû dnes odmítá pfiijímat potravu. Velmi nutnû a hlavnû rychle po-
tfiebuje b˘t tento mil˘ pes v pfiítomnosti ãlovûka. ZaslouÏí si jeho pohlazení a vlídné
slovo. V útulku i pfies sebelep‰í péãi psychicky strádá.

2. Bobinka je dvouletá fenka typického „vofií‰ka“. Do útulku byla dovezena se sta-
r˘m neléãen˘m zranûním v polovinû fiíjna. Jak jsme se dovûdûli, byla bodnuta do
hrudníku vidlemi. HrÛzostra‰né zku‰enosti s lidmi ji v‰ak nezbavily lásky k nim.
Bobinka je pfiítulná psí sleãna a uÏ se nemÛÏe doãkat svého nového páníãka. 

3. Nelly je roztomilá fenka malého kfiíÏence pudlíka. Je ve skvûlé kondici a má vy-
nikající hygienické návyky. Naprosto kaÏd˘, kdo se objeví v její blízkosti, se setká 
s projevy nakaÏlivé radosti a pfiátelství. V útulku si bez vût‰ích problémÛ zvykla a oka-
mÏitû se stala oblíbenkyní zdej‰ích pracovníkÛ a dokonce i ostatních pejskÛ. (m)
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Jak vypadá „malá“ ekologie 
v praxi na magistrátu?

¤íká se, Ïe nejprve by si mûl kaÏ-
d˘ zamést pfied vlastním prahem.
A tak je jen pochopitelné, Ïe chtûl
-li by ostravsk˘ magistrát, aby po-
stupnû v‰ichni obyvatelé mûsta po-
vaÏovali za pfiirozené separovat
odpad ve sv˘ch domácnostech,
zaãnou s tím první právû jeho 
úfiedníci.

A protoÏe nejvût‰í ãást odpadu tvo-
fií na úfiadech papír, dohodl se námûs-

tek primátora pro ekologii âestmír
Vlãek s firmou OZO, aby v fiíjnu v pro-
storách magistrátu rozmístila k tomu
úãelu vyrobené velkokapacitní kontej-
nery. Pokud vás právû napadlo, Ïe je
to zase jedna zbyteãná a moÏná i dra-
há investice, jste na omylu. Nejen Ïe
v˘znamná druhotná surovina neskon-
ãí zbyteãnû na skládce, ale za vybran˘
druh papíru je‰tû dostane magistrát
zaplaceno. (‰)

Zpráva nejen pro rodiãe
S blíÏícím se koncem roku pfiichází

nejen ãas Vánoc, ale i období, kdy se
budoucí absolventi devát˘ch roãníkÛ
rozhodují o svém dal‰ím studiu. Volba
stfiední ‰koly se pfiitom fiadí mezi zá-
kladní kroky pro uplatnûní v Ïivotû.

Souãasné trendy akceptuje SO· doprav-
ní, Stfiední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû (dfiíve
Integrovaná stfiední ‰kola dopravní) 
v Ostravû-Vítkovicích. Název ‰koly napoví-
dá, Ïe v˘uka je zamûfiena na vzdûlávání
budoucích odborníkÛ v dopravû. V˘ãet 
a charakteristiky v‰ech nabízen˘ch oborÛ
pfiiná‰ejí propagaãní materiály SO·D vãet-
nû webové stránky (www.sosd.cz). MÛÏe-
te se na nich pfiesvûdãit, Ïe nabízené studij-
ní obory reagují na poptávku zamûstnava-
telÛ, kter˘mi jsou napfiíklad âSAD, a. s.,
âD, s. o., NH, a. s., DP Ostrava, ale nezfiíd-

ka i zástupcÛ soukromého sektoru. Absol-
venti mohou také po vykonání maturitní
zkou‰ky pokraãovat ve studiu na vysok˘ch
‰kolách.

Uãební obory SOU pamatují na ty, ktefií
chtûjí b˘t vysoce kvalifikovan˘mi dûlníky 
v oblasti autoopravárenství. Skladba oborÛ
tradiãnû nabízí moÏnost vyuãení i pro dív-
ky, coÏ je ve sféfie dopravní techniky jev
prozatím ojedinûl˘, nicménû souãasné Ïá-
kynû potvrzují, Ïe je reáln˘. ·kola nezapo-
míná ani na Ïáky, ktefií ukonãili Z· v niÏ-
‰ím roãníku. Nespornou v˘hodou je také
prostupnost studijních a uãebních oborÛ.
A co je dnes dost podstatné - u Ïádného 
z nich se neplatí ‰kolné. Podrobné infor-
mace získají rodiãe i budoucí studenti také
letos 15. a 16. prosince a 12. a 13. ledna
2001, kdy budou dny otevfien˘ch dvefií. (r)

Víte o novém studijním oboru?
S nov˘m názvem Stfiední odborná

‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû zahá-
jilo ‰kolní rok 2000/2001 b˘valé
Centrum odborné pfiípravy a podni-
kání v Ostravû-Kunãicích.

Obohacena je rovnûÏ i nabídka vzdû-
lávacích programÛ o nûkteré upravené
integrované strojírenské a elektrotech-
nické studijní a uãební obory. Zajímavou
novinkou je Technické lyceum.

Jde o maturitní obor pfiipravující ab-
solventy základních ‰kol pro studium na
vysok˘ch ‰kolách. Uãební plán je zamû-
fien pfiedev‰ím na matefisk˘ jazyk a cizí

jazyky, matematiku, fyziku, v˘poãetní
techniku a odbornou pfiípravu ve strojí-
renství a elektrotechnice. Absolvent
Technického lycea se studiem v‰eobec-
nû vzdûlávacích i odborn˘ch pfiedmûtÛ
dokáÏe snadnûji rozhodovat o dal‰ím
vzdûlávání a lépe se adaptovat na pod-
mínky technicky orientovaného vysoko-
‰kolského studia.

O materiálních podmínkách a moÏ-
nostech, které ‰kola nabízí, se mohou zá-
jemci pfiesvûdãit je‰tû letos na dnech 
otevfien˘ch dvefií 16. prosince a v pfií‰tím
roce pak je‰tû 13. ledna. (r)
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Martin Tenk - tfietí v Sydney
Svûtové tiskové agentury pfiinesly

19. záfií leto‰ního roku zprávu, Ïe os-
travsk˘ rodák a ãlen ãeské olympijské
v˘pravy získal v Sydney bronzovou 
olympijskou medaili v libovolné pisto-
li na 50 metrÛ. Úspû‰n˘ reprezentant
byl pfiijat primátorem mûsta Ostravy
EvÏenem To‰enovsk˘m.

Pfii tomto setkání nemohla chybût olym-
pijská medaile ani vzpomínky na samotn˘
prÛbûh závodu. Martin Tenk znovu upo-
zornil na to, Ïe je sice ãlenem t˘mu, kter˘
závodí pod znaãkou Rapid PlzeÀ, ale Ïe

zÛstává vûrn˘ Ostravû a nepfiem˘‰lí o zmû-
nû. 

Na pfiijetí u primátora pfii‰el se sv˘m
trenérem Jifiím Lerchem. Oba provází do-
brá nálada, obdivuhodn˘ klid a vyrovna-
nost. Tento povahov˘ rys se v pfiípadû
Martina urãitû podstatnû podílel na jeho
sportovních úspû‰ích. Atmosféra v t˘mu,
vzájemná podpora a absence závisti ãi ne-
zdravé rivality jsou dal‰ími momenty, které
také vyhrávají, i kdyÏ stfielectví zfiejmû ni-
kdy nebude sportem, kter˘ oslavují davy
divákÛ na rozjásan˘ch tribunách. (PJ)

Sportovní gymnázium v Ostravû-Zábfie-
hu vytváfií hodnotné zázemí pro mladé
sportovce, ktefií reprezentují svou zemi na
svûtov˘ch kolbi‰tích. âtyfii z nejúspû‰nûj‰ích
byli pfiijati primátorem mûsta Ostravy.

Ivana Plchotová je ve sv˘ch osmnácti le-
tech mistryní Evropy juniorek za r. 2000 ve
volejbalu. Katefiina Baìurová, jejíÏ discipli-
nou je skok o tyãi, se mÛÏe pochlubit osob-
ním rekordem 430 cm. V leto‰ním roce je
druhou nejlep‰í juniorkou svûta. Devate-
náctilet˘ desetibojafi Pavel Havlíãek se letos
umístil jako ‰est˘ na Mistrovství svûta 
v Santiagu a Ema Janásková je mistryní svûta
v tenisu druÏstev do 16 let. Tento skvûl˘ v˘-
sledek vybojovala spolu s dal‰ími ãlenkami
ãeského t˘mu na MS v Tokiu. Bûhem pfiijetí
hovofiili v‰ichni jmenovaní o sv˘ch osob-
ních úspû‰ích a plánech do budoucna. Pfie-
vzali dárky z rukou primátora, kter˘ neopo-
mnûl pfiipomenout, jak mûsto Ostrava pro-
stfiednictvím grantÛ, úãelov˘ch dotací a in-
vestiãních zámûrÛ pfiispívá na rozvoj sporto-
vi‰È a podporu aktivit, které právû v rámci
volného ãasu dûtí a mládeÏe sehrávají v˘raz-
nû pozitivní roli. (PJ)

V ãem jsou jediní v Ostravû?
PfiestoÏe Sokol v Kunãiãkách obnoven nebyl, pod hlaviãkou âeské asociace sportu pro
v‰echny se cviãí v tûlocviãnû Základní ‰koly v ulici ·krobálkovû v oddílech aerobicu,
volejbalu a Ïactva. Úãast v oddílech sice není pravidelná, pfiesto 32 chlapcÛ a dûvãat od
2. do 8. tfiídy Z· dokázalo - jediní v Ostravû - nacviãit skladbu „Na vzduchu“ pro XIII.
v‰esokolsk˘ slet v Praze doprovázenou písniãkami ZdeÀka Svûráka a Jaroslava Uhlífie,
které si dûti s chutí zpívaly pfii nacviãování. Jak nám fiekla cviãitelka Karla Motyãková, z
fiady úspû‰n˘ch vystoupení zbyly dûtem krásné vzpomínky, dresy i záznamy z pfienosu
televize. Také za to si zaslouÏí podûkování v‰ichni cviãitelé i rodiãe, ktefií pomohli
skladbu nacviãit a organizaãnû zvládnout v‰echny zájezdy. Dík patfií i sponzorÛm, bez
jejichÏ podpory se uÏ dnes ani v malém mûfiítku sportovat nedá. Foto: archiv

Zpráviãky
● Na snídani s novináfii v Divadle

Petra Bezruãe bylo slavnostnû pokfitû-
no „cédéãko“ s melodiemi z jazzové-
ho muzikálu Tracyho tygr, kter˘ ve
svûtové premiéfie nastudoval právû
soubor tohoto divadla. Kmotrou nosi-
ãe se stala pfiední operní pûvkynû Eva
Dfiízgová-Jiru‰ová.

● Konfederace politick˘ch vûzÀÛ, po-
boãka Ostrava, pofiádá 16. listopadu v 15
hodin pod zá‰titou mûsta Ostravy slav-
nostní setkání. To probûhne ve vstupní
hale Nové radnice v Ostravû u pamûtní
desky obûtem zla k uctûní Dne boje za
svobodu a demokracii.

● I kdyÏ patrnû nejvût‰ím tahákem
divákÛ a posluchaãÛ bude 30. listopa-
du koncert Spirituál kvintetu, DÛm
kultury NH pfiipravil pestr˘ program
také pro dûti, ale i dospûlé vyznavaãe
jin˘ch hudebních ÏánrÛ. Zaujmout je
mÛÏe nejen Hitparáda diskoborcÛ, ale
tfieba i Country Tyrkys salon nebo
Vánoãní koncert Václava Hudeãka.
Poãátkem prosince se mohou dûti pfii-
jít podívat, jak se budí Mikulá‰ ãi strá-
vit Vánoce s kamarády.

● Pozadu s nabídkou zajímav˘ch po-
fiadÛ není ani DÛm kultury Poklad v Po-
rubû. Vystoupení âechova Prozatímnû 
osvobozeného divadla ve stfiedu 22. listo-
padu i vystoupení Miroslava Donutila 
19. a 21. listopadu jistû vyprodá sál.
Pokud máte nevyjasnûné rodinné vztahy,
naleznete moÏná 28. listopadu inspiraci
ve hfie Jak vraÏdili sestru Charlie v podání

hereck˘ch es Aleny Vránové, Terezy
Brodské a Valerie Zawadské.

● Krásné okamÏiky pod hvûzdnou
oblohou nabízí v listopadu i prosinci
Hvûzdárna a planetárium Johanna
Palisy. Vybírat mÛÏete z uÏ tradiãních
pofiadÛ, ale i z nûkter˘ch novinek.
Pro pozorování hvûzdné oblohy dale-
kohledy je hvûzdárna pfiístupná kaÏ-
dou stfiedu a sobotu od 18 do 20 ho-
din, podmínkou je v‰ak jasné poãasí.
Pokud si pfiipravujete program na
rychle se blíÏící ãas adventu, nezapo-
meÀte si v kalendáfii zatrhnout 16.
prosinec, kdy je od 19.15 hod. dopl-
nûna relaxace pod hvûzdnou oblohou
o spirituální a rituální hudbu.

● V‰echny, kdo fandí v˘tvarn˘m 
a hudebním aktivitám dûtí, zveme na v˘-
stavu, která bude 24. listopadu ve 13 ho-
din zahájena na Základní ‰kole Ostrava-
Svinov v Bílovecké ulici. Tato ‰kola se v˘-
znamnû uplatnila v rámci vzdûlávacího
programu Socrates Comenium a spolu 
s podobnû orientovan˘mi ‰kolami z nû-
mecké Hoyersverdy a polsk˘ch Katovic
pfiedstavila projekt, v jehoÏ rámci vznikl
trojjazyãn˘ Mal˘ zpûvník ãesk˘ch, nû-
meck˘ch a polsk˘ch lidov˘ch písní dopl-
nûn˘ fotografiemi ze v‰ech tfií mûst a ilus-
tracemi ÏákÛ. Na v˘stavû, která potrvá od
24. 11. do 15. 12. 2000, budou prezento-
vány dûtské v˘tvarné práce, ozdobou
vernisáÏe bude hudební program, kter˘
pfiipravily dûti z hostitelské základní umû-
lecké ‰koly.

Podzim a svátky 
v muzeu

Kromû stál˘ch expozic jsou pro náv-
‰tûvníky Ostravského muzea pfiiprave-
ny dvû krásné v˘stavy. AÏ do 10. pro-
since si mÛÏete prohlédnout v˘stavu
tapiserií (art protis) Soni Bartoníãkové 
a od 1. prosince aÏ do 28. února pfií‰tí-
ho roku vás zve Svût dûtí. Uvidíte nejen
historické pfiedmûty, které provázely
dûti od narození aÏ do ‰kolních lavic,
ale pro srovnání budou osloveni i v˘-
robci souãasní. Souãástí v˘stavy bude
také kolekce v˘tvarn˘ch prací pod ná-
zvem Kresby rusk˘ch a bûlorusk˘ch
dûtí. Projekt vznikl ve spolupráci mu-
zea s docentkou Tamarou Galyninou 
z Volgogradu, která v âR zaji‰Èuje
ozdravné pobyty rusk˘ch dûtí. V˘stavu
doplní i dílka dûtí ze Z· Pokorného
1382 v Porubû. Pfiipomínáme, Ïe bû-
hem státních svátkÛ je muzeum zavfie-
no. Ve v‰ední dny je otevfieno od 9 do
17 hodin, v sobotu a v nedûli od 9 do
13 hodin. (‰)

Juniofii na radnici


