
Mezinárodní konference Transport,
která se uskutečnila v závěru listopadu
(19. a 20. 11.), jednoznačně potvrdila
svůj rostoucí význam, a to nejen díky
celkovému počtu hostů a osobní účasti
českých, polských a slovenských po-
litiků, odborníků, investorů a také zá-
stupců Evropské unie. Stěžejním té-
matem dvoudenních jednání byla pří-
prava a realizace VI. transevropského
multimodálního tranzitního koridoru
Gdaňsk - Ostrava - Vídeň, rychlost-
ních komunikací, využití mošnov-
ského letiště a rovněž splavnění řeky
Odry. Nejsledovanější a nesporně nej-
častěji diskutovanou otázkou bylo ry-
chlé vybudování dálnice D47. To
v posledních týdnech provází rozča-
rování a obavy z oddalování podpisu
realizační smlouvy. 

Primátor města Ostravy Aleš Zed-
ník složitou situaci hodnotí následo-
vně: „Ministr dopravy Milan Šimo-
novský všechny přítomné představi-
tele kraje a města na konferenci
ujistil, že vláda má na dálnici emi-
nentní zájem, ale hodlá vyjednat
lepší podmínky a vyloučit případná
rizika spojená s projektem stavby,
který má financovat izraelský sou-
kromý investor Housing and Con-
struction. Z našeho pohledu zásadní
otázkou je, která rizika jsou větší.
Zda jsou to případná slabá místa
smlouvy nebo odsouzení Ostravy
a celého regionu k zaostávání. Vláda
si vzala určitý čas na to, aby pro-
vedla seriózní analýzu smlouvy. Do-
končena měla být někdy okolo
4. prosince, ale z kuloárů jsme se

dověděli, že další kroky budou pod-
niknuty až v novém roce.“

Primátor A. Zedník na konferenci
znovu, jako jeden z celé řady zá-
stupců města Ostravy a celého regi-
onu, tlumočil oprávněné zneklid-
nění nad tím, že vládní analytici
a ekonomové sice sledují bohulibé
cíle, ale z hlediska případných ča-
sových prodlev přichází tento re-
gion o peníze a důvěru lidí, což jsou
položky neméně významné. „V tuto

chvíli nelze zájem severní Moravy
a Ostravy posuzovat pouze s ohle-
dem na cenu stavby dálnice D47.
Samozřejmě to nejsme my, kdo
smlouvu podepsal, kdo bude odpo-
vědný za její plnění. Jde o záležitost
naprosto odbornou, a kdo neprostu-
doval celou smlouvu o několika
stovkách stran, nemůže o ní kvalifi-
kovaně hovořit, ani hodnotit souvis-
losti dlouhodobého financování.
Nicméně, společně jsme vstoupili

do nových jednání za prosazení ry-
chlé výstavby dálnice. Jsem pře-
svědčen, že problém dálnice D47
může výrazněji posunout dopředu
skutečně silný ostravský a regio-
nální lobbing, samozřejmě respek-
tující veškerá pravidla. Obávám se,
že lidem, kteří nejsou z Ostravy
a kteří nedýchají s tímto regionem,
budoucnost a rychlost výstavby dál-
nice na srdci neleží,“ říká primátor
Aleš Zedník. (Maj)
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Ministr M. Šimonovský (uprostřed) a primátor A. Zedník (vlevo) na konferenci Transport 2002.

Dne 18. 12. 2002 budou zastupitelé
města projednávat a schvalovat rozpo-
čet statutárního města Ostravy pro rok
2003 ve variantě bez státní dotace.
Důvodem je skutečnost, že dosud není
schválen státní rozpočet na rok 2003,
ze kterého bude poprvé krajský úřad
provádět propočet definující finanční
vztah státního rozpočtu k rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy.

„Tento stav má dopad na tvorbu
rozpočtů městských obvodů. Vzhle-
dem k nedostatku volných zdrojů sta-
tutárního města Ostravy, které by
mohly v plné výši nahradit neschvá-
lenou státní dotaci, jsou nuceny měst-
ské obvody sestavit pro rok 2003 roz-
počtová provizoria. Ke krytí výdajů
hrazených ze státního rozpočtu, což
jsou sociální dávky, příspěvek na
žáka, příspěvek na výkon státní

správy, použijí městské obvody úče-
lové a neúčelové dotace z rozpočtu
města, a to v objemu pro I. čtvrtletí
roku 2003,“ konstatoval náměstek
primátora Jaromír Chalupa. Dodal,
že po schválení státního rozpočtu na
příští rok a jeho rozpisu krajským
úřadem bude v lednu roku 2003
předložena zastupitelstvu města ke
schválení oprava rozpočtu o výši
státní dotace, která se promítne i do
rozpočtů jednotlivých městských
obvodů. Tyto pak mohou schválit
své definitivní rozpočty.

Návrh rozpočtu statutárního
města Ostravy pro rok 2003 byl po-
prvé předložen radě města 19. listo-
padu 2002. Členové rady navrhli po-
sílení běžných výdajů zhruba o 45
mil. Kč. Jde zejména o kulturní, so-
ciální a volnočasové granty včetně

grantů v rámci prevence kriminality.
Dále byly navýšeny výdaje pro ob-
last péče o památky, na změnu škol-
ských zařízení v příspěvkové orga-
nizace a podobně. V investiční části
rozpočtu došlo k přesunům pro-
středků ve prospěch investičních ná-
kupů. „V dalším čtení dne 3. 12.
2002 rada města navrhla zvýšení da-
ňových příjmů ve vazbě na predikci
ministerstva financí o zhruba 100
milionů korun. Tyto prostředky po-
sílí především investiční část rozpo-
čtu. Jedná se například o zařazení
některých nových akcí, navýšení ob-
jemu prací na regeneraci sídlišť a ze-
leně v Ostravě-Porubě a Ostravě-
Jihu, a to o 22,5 mil. Kč. Také byly
posíleny výdaje na rekonstrukci at-
letického stadionu ve Vítkovicích na
44,5 mil. Kč. Tyto změny budou za-

pracovány do konečné podoby roz-
počtu v lednu příštího roku,“ řekl
náměstek odpovídající za úsek fi-
nancí a rozpočtu J. Chalupa.

Návrh rozpočtu byl v pondělí
2. prosince v tabulkové podobě zve-
řejněn na úřední desce magistrátu.
Zájemcům je rovněž k dispozici na
internetové adrese: www.mmo.cz.
Občané mají tedy opět možnosti ze-
vrubně se seznámit s navrhovaným
rozložením finančních prostředků
do jednotlivých oblastí. Do 17. 12.
přijímá vedoucí odboru financí
a rozpočtu magistrátu veškeré píse-
mné připomínky k jeho znění. Jak
připomněl náměstek J. Chalupa, ob-
čané se mohou k návrhu rozpočtu
vyjádřit ještě 18. prosince od 9 ho-
din, v den jeho veřejného projedná-
vání zastupitelstvem města. (r)

Rozpoãet statutárního mûsta Ostravy pro rok 2003
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27. listopadu
Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města  zvolilo předsedy a členy výborů zastupitelstva města
na volební období 2002–2006 a stanovilo počty členů:

finanční výbor – 11 členů, předseda – ing. Jan Černota,
kontrolní výbor – 5 členů, předseda – ing. Milan Weber,
statutový výbor – 9 členů, předseda – ing. Aleš Zedník,
výbor pro udělování čestného občanství a cen města – 7 členů, předseda 
– ing. Aleš Zedník.

Úprava rozpočtu roku 2002 a závazných ukazatelů
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace  společ-

nosti Ostravské výstavy ve výši 1 200 tisíc korun na vybavení prostor víceú-
čelové haly soustavou mobilních akustických stěnových panelů.

3. prosince
Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2003

Členové rady vzali na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Ostravy
pro rok 2003 a doporučili zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu ve
variantě, která počítá se schvalováním rozpočtu města před schválením stát-
ního rozpočtu. Zastupitelstvo města se bude schvalováním rozpočtu zabývat
na svém zasedání dne 18. prosince. Návrh rozpočtu pro rok 2003 je zveřej-
něn na úřední desce Magistrátu města Ostravy a internetových stránkách:
www.mmo.cz.
Fond zdraví

Rada města souhlasí s návrhem na poskytnutí příspěvku z Fondu zdraví
ve výši 37 500 korun Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy na úhradu
nákladů mimoškolních činností s mládeží v rámci předmětu Zdravý životní
styl. Tato střední škola pořádá nejen pro studenty, ale i pro veřejnost pravi-
delně řadu akcí v oblasti první pomoci a zdravého životního stylu. 

❏ Jednání rady mûsta

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

RAKOUSK¯ VELVYSLANEC. V pondělí 25. listopadu navštívil Ostravu
velvyslanec Rakouska v České republice Klaus Daublebsky. Během
svého pobytu se setkal s představiteli města v budově Nové radnice
a připojil svůj podpis do Pamětní knihy města Ostravy.

DÁREK MAL¯M DùTEM.  V úterý 10. prosince převzal v Nové radnici ře-
ditel Dětského domova pro děti do tří let Zdeněk Novotný z rukou ře-
ditele pražské pobočky Commerzbank Burkharda Dallosche šek na
500 tisíc korun.  „Takový dar nedostávají naše děti každý den. Zpráva
nás mile překvapila a potěšila. Nemohl jsem uvěřit, že se nejedná
o vtip. Za sto tisíc korun koupíme přístroje, které signalizují zástavu
dechu a slouží jako prevence pro případy náhlého úmrtí kojenců. Za
zbývající peníze pořídíme nový nábytek,“ řekl Z. Novotný.

Primátor města Aleš Zedník při této příležitosti poděkoval zástup-
cům banky, která tradičně věnuje svým klientům místo vánočních
dárků finanční prostředky na sociální účely, za štědrost a projev lid-
ské vzájemnosti a solidarity. (m) 

Starostové mûstsk˘ch obvodÛ:
Hošťálkovice Ing. Jan Černota (Sdružení nezávislých)
Hrabová Ing. Bohumil Rundt 

(bez stranické příslušnosti, kandidoval
za ODS)

Jih Mgr. Otakar Veřovský (ČSSD)
Krásné Pole Ing. Josef Homola (ODS)
Lhotka Josef Šrámek (ODS)
Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana Janáčková (ODS)
Martinov Josef Plaček 

(Sdružení nezávislých kandidátů)
Michálkovice Ing. Ladislav Keclík, CSc. 

(Sdružení nezávislých kandidátů)
Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Lubomír Karpíšek (ODS)
Nová Bělá Ing. Vladimír Stuchlý (KDU-ČSL)
Nová Ves Oldřich Zimmermann 

(Sdružení nezávislých kandidátů)
Petřkovice Jiří Dřevjaný (ODS)
Plesná Ing. Jaromír Kňura (bez stranické přísluš-

nosti, kandidoval za KDU-ČSL)
Polanka nad Odrou Přemysl Kaspřík (ODS)
Poruba Miroslav Novák (ČSSD)
Proskovice Ing. Jiří Matěj 

(Sdružení nezávislých kandidátů)
Pustkovec Ing. Nataša Čeganová (ODS)
Radvanice a Bartovice Dr. Vojtěch Mynář (ČSSD)
Slezská Ostrava Jaromír Wagner (ODS)
Stará Bělá Ing. Josef Holáň (ODS)
Svinov Ing. Eva Poštová, CSc. (US-DEU)
Třebovice František Šichnárek 

(Sdružení nezávislých kandidátů)
Vítkovice Mgr. Petr Kutěj (ODS)

Upozornûní
Z rozhodnutí tajemnice Magistrátu města Ostravy a po projed-

nání ve vedení města končí v pondělí 23. prosince a úterý 31. pro-
since pracovní doba zaměstnanců magistrátu ve 12 hodin. Z tohoto
důvodu budou úřední hodiny zajištěny pouze do této doby.

V pondělí 23. prosince budou pokladny v budově Radnice města
Ostravy otevřeny  pouze do 11.30 hod.



Reforma územní veřejné správy,
o které se podrobněji rozepisujeme
na stranách 8 - 9, přinesla několik
novinek také odboru sociálních věcí
magistrátu. Změny naznačuje už
nový název platný od 1. 1. 2003 -
odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví. Stávající odbor zdravotnictví se
stane jeho samostatným oddělením
a přesídlí do budovy na ulici 30.
dubna. Část pravomocí přebírá kraj-
ský úřad. Jde především o přípravu
a vydávání rozhodnutí o registraci
nestátních zdravotnických zařízení,
vyhlašování výběrového řízení na
zajištění zdravotní péče, zajištění
vyhlášení výběrového řízení v pří-
padě úmrtí lékaře provozujícího ne-
státní zdravotnické zařízení, zne-
škodňování nepoužitelných léčiv
a agendu, která se jmenovanými
procesy souvisí. Oddělení zdravot-
nictví magistrátu se bude nadále
zabývat například ekonomikou
a metodickým vedením organizací
zřizovaných městem (Městská ne-
mocnice, Městská záchranná služba,
Dětský domov pro děti do tří let,
Městská poliklinika Poruba), posky-
továním finančních prostředků
z Fondu zdraví, evidencí zdravotně
postižených dětí a mládeže, vyřizo-
váním stížností atd. Na podrobnosti
jsme se zeptali vedoucí odboru soci-
álních věcí Jaroslavy Rovňákové.

❑ Jaké další změny reforma ob-
náší? 

Zásadní změna nastane pro
občany dvanácti obcí, které jsou
z hlediska veřejné správy nově při-
členěny pod Ostravu. Týká se vyři-
zování dávek sociální péče a nava-
zujících služeb sociální péče, které
neposkytují obce v samostatné pů-
sobnosti. Dosud je ve své pravomoci
měly okresní úřady nebo úřady po-
věřených obcí. Pro občany města
Ostravy zůstává vše při starém, pře-
nesená působnost jednotlivých
městských obvodů se nemění. Kon-
krétně na náš odbor přibude oddě-
lení výplaty dávek sociální péče
(dávky sociální péče do životního
minima, opakované dávky, dávky
pro staré a zdravotně postižené ob-
čany), metodiky a poradenství, roz-
šíří se oddělení sociálně právní
ochrany dětí, prevence kriminality
a drogové problematiky, sociální
prevence a péče o staré a zdravotně
postižené občany. To vše s ohledem
na potřeby přibližně šestadvaceti ti-
síc obyvatel zmiňovaných dvanácti
obcí, kteří nás najdou v budově na
ulici 30. dubna nebo blízkém domě
na Husově ulici 7. Jenom připomí-
nám, že zatím nedošlo k žádným le-

gislativním opatřením, která by
měla vliv na výši či výpočet dávek
sociální péče.

❑ S avizovanými změnami sou-
visí personální a prostorová opat-
ření, administrativní procedury,
přebíráte řadu spisů a rozpraco-
vaných případů… Odbor řídíte už
dvanáct let, vzpomenete si na po-
dobnou situaci?

Hodně práce jsme měli se zavádě-
ním naprosto nové agendy - státní
sociální podpory s dávkami, na které
mají občané ze zákona nárok. Kaž-
dodenní praxe nakonec ukázala nut-
nost vzniku samostatného odboru
státní sociální podpory a odbor soci-
álních věcí se zaměřil na následné
dávky sociální péče a sociální
služby. Měla jsem výhodu, že jsem
prošla celým odborem, začínala
jsem jako řadový pracovník u zá-
kladní agendy. Po celou dobu sle-
duji, jak se sociální sféra stále vy-
víjí, reaguje na potřeby občanů.
Myslím, že v Ostravě se v této ob-
lasti udělal kus dobré práce. S někte-
rými aktivitami jsme dokonce začí-
nali jako první v republice, napří-
klad domov pro matky s dětmi nebo
péče o navrátilce z výkonu trestu.
Důvodem může být fakt, že Ostrava
byla díky své hornické minulosti
a odpovídajícímu složení obyvatel-
stva po stránce sociální trochu rizi-
kové město, hrozící problémy jsme
proto museli intenzivně a progre-
sivně řešit. Navíc jsme měli štěstí na

schopné lidi a tolerantní vedení
města. Doufám, že tento trend bude
dále pokračovat, určitě je na čem
stavět.

❑ Před časem byla zveřejněna
demografická analýza, kterou pro
magistrát zpracovala Ostravská
univerzita. Na základě statistic-
kých dat naznačuje další vývoj
a priority v sociální oblasti. Potvr-
dila se oprávněnost dosud realizo-
vaných kroků, jinými slovy, vy-
kročilo město správným směrem?

Tento počin byl velmi důležitý
právě z důvodu, který naznačujete
svou otázkou. Nechceme vařit
z vody, díky analýze se můžeme
opřít o reálná čísla. Ke spolupráci
jsme vyzvali občany i odborníky
a společně chceme formulovat, co
město potřebuje v sociální péči a so-
ciálních službách udělat. Ale nedá
se říci, že by studie přinesla nějaké
zásadní zvraty nebo překvapení,
spíše potvrdila prioritní oblasti na-
šeho zájmu. Například víme, že se
nám nevyhnul celosvětový trend
stárnutí obyvatelstva, úbytek pro-
duktivní populace na úkor seniorů.

❑ Myslíte, že bude potřeba roz-
šířit dosavadní počet přibližně
patnácti set lůžek v ostravských
domovech důchodců?

K mírnému nárůstu asi dojde,
i když cestu vidíme spíše ve zlepšo-
vání kvality poskytovaných služeb
a především v rozvoji terénní soci-
ální péče, zvýšení počtu specializo-
vaných pracovníků, kteří zajišťují
pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu, osobní asistenci a tak po-

dobně. Cílem je udržet staré lidi co
nejdéle v důvěrně známém domácím
prostředí a nestresovat je stěhová-
ním, změnou prostředí a lidí.

❑ Možná právě tady by se ve
větší míře mohly realizovat ne-
státní a neziskové organizace, sa-
mozřejmě s finanční podporou
města.

Určitě. S nestátními organizacemi
spolupracujeme řadu let na velice
dobré úrovni. Musím přiznat, že
v mnohém kvalitou předčily služby
dříve zajišťované výhradně městem.
Svou práci v Ostravě dělají opravdu
výborně. Velké pole působnosti se
v této souvislosti nabízí také úřadům
městských obvodů, které by měly
vytvářet takové podmínky, aby na
jejich území mohli občané plnohod-
notně prožít nejen produktivní ob-
dobí, ale i poslední léta života.

❑ Možnost směrovat aktivity
k potřebnému cíli je dána i zadáním
témat grantů a účelových dotací,
které město každoročně vypisuje.

Samozřejmě se vždy snažíme re-
agovat na to, co ve městě chybí nebo
co potřebuje rozšířit. Letos jsme té-
mata zaměřili právě na podporu te-
rénní péče, provoz tak zvaných do-
movinek, tedy zařízení, která se přes
den o seniory či postižené postarají,
nevytrhnou je však z domácího pro-
středí a na celkové zpestření stáva-
jící nabídky služeb. To se samo-
zřejmě týká i dalších potřebných
skupin obyvatelstva, například zdra-
votně postižených, mladistvých de-
likventů, bezdomovců, navrátilců
z výkonu trestu a dalších. (LO)
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ObyvatelÛm Ostravy budou dávky sociální péãe nadále vyplácet úfiady jednotliv˘ch obvodÛ

Mûsto vykroãilo správn˘m smûrem

Pfiehled pfiíspûvkÛ a dávek sociální péãe:
■ jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
■ příspěvek na úpravu bytu
■ příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motoro-

vého vozidla
■ příspěvek na provoz motorového vozidla
■ příspěvek na individuální dopravu
■ bezúročné půjčky
■ příspěvek na výživu
■ příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte
■ příspěvek při uzavření manželství
■ příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte
■ dávka sociální péče podmíněná sociální potřebností
■ příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
■ dávka pro rodiče nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatře-

ným dětem
■ příspěvek na rekreaci dětí důchodce
■ dávka poskytovaná v mimořádných případech
■ příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
■ příspěvek na zvýšené životní náklady
■ příspěvek na provoz telefonní stanice
■ příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
■ příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
■ dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných po-

měrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru

❏ Rozhovor



Výstavba mošnovské průmyslové
zóny vstoupila 27. listopadu do
druhé etapy.

„Dvacetihektarový pozemek v
areálu bývalých kasáren považu-
jeme za strategickou lokalitu. Sta-
vební práce, které zahrnují rekon-
strukci čtyřpodlažní budovy a devíti
vojenských ubytoven, výstavbu no-
vého parkoviště, opravy komuni-
kací, chodníků i veřejného osvětlení,
budou stát 4,7 milionu korun, při-
čemž Evropská unie přispěje pro-
střednictvím fondu Phare 2,1 mil.
eur. Stejnou částkou se bude na rea-
lizaci této investice podílet město
Ostrava a ze státních zdrojů bude
uvolněno půl milionu eur,“ řekl ná-
městek primátora Vít Ruprich bez-
prostředně po slavnostním přestři-
žení pásky.

Po dokončení bude v průmyslové
zóně k dispozici šest tisíc metrů
čtverečních administrativních, vý-
robních a skladových ploch, které
budou využívat zejména malé
a střední firmy. Společnost pro vyu-
žití letiště Mošnov už dnes registruje
tři desítky žádostí o pronájem pro-
storů. V současné době v dokončené
části průmyslové zóny za 47 milionů
korun podniká 45 firem s 270 za-
městnanci.

„Podporovat vznik rozvojových
průmyslových zón podle toho, jaká je
kde vysoká míra nezaměstnanosti, je
prioritní. Zároveň však vnímáme po-
třebu, aby se do popředí dostala také
atraktivnost pro investora. A Mošnov
nesporně patří k těm lokalitám, které
rozšíří investiční nabídky i pracovní
příležitosti. Počítá se například s tím,
že po ukončení druhé etapy výstavby
průmyslové zóny vznikne přibližně

260 míst,“ uvedl primátor Aleš Zed-
ník a připomněl, že o tento prostor,
který je součástí letiště Mošnov, pro-
jevilo v posledních letech zájem hned
několik investorů. Například výrobci
z oblasti elektrotechnického prů-
myslu oceňovali hlavně možnost le-
teckého spojení. Zatím není znám
strategický investor, nicméně probí-
hají intenzivní jednání se čtveřicí zá-
jemců. (M)
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PrÛmyslová zóna roz‰ífií investiãní nabídky

BOEINGY V MO·NOVù. Poklepem na základní kámen byla 27. listopadu
zahájena u mošnovského letiště výstavba opravny velkokapacitních le-
tadel typu Boeing Jumbo-Jet. Investorem stavby za zhruba 20 milionů
dolarů, která by měla být dokončena v srpnu příštího roku, je island-
sko-česká společnost European Central Aviation (ECA). Do nového
hangáru se vejdou dva letouny střední velikosti a dva Boeingy najed-
nou. Ročně by se tu mělo opravit okolo jednoho sta letadel. Jak uvedl
náměstek primátora Vít Ruprich, jde o další výrazný signál, že v tomto
regionu i v samotné Ostravě lze úspěšně investovat. „Po dvou letech in-
tenzivních jednání sem přijdou nové moderní technologie, vznikne
okolo 250 pracovních příležitostí a význam letiště jako takového pod-
statně vzroste. Letiště sice nebude sehrávat v budoucnu zvlášť důleži-
tou roli v osobní dopravě, ale může nabídnout zajímavé podmínky
k využití rychlé nákladní přepravy.“ (m)

V září letošního roku požádala Os-
trava spolu s partnerskými městy Ka-
tovice, Košice, Miskolc a Pittsburgh
mezinárodní Visegrádský fond o do-
taci na dlouhodobý projekt revitali-
zace bývalých průmyslových území.
V polovině listopadu přišla zpráva,
že výše grantu činí 7 tisíc eur.

„Peníze jsou určeny na řešení pro-
blematiky devastovaných průmyslo-
vých ploch ve všech partnerských
městech zemí Visegrádské čtyřky.
První fáze projektu byla odstarto-
vána už na konci minulého roku. Se-
minář o revitalizaci brownfields
pojmenoval problémy a aktuální
otázky vedoucí ke konkrétním kro-
kům. Před týdnem se uskutečnila
pracovní schůzka zainteresovaných
stran, na níž jsme vyhodnotili pod-
klady a veškeré náměty pro vyhoto-
vení srovnávací studie přístupů k ře-
šení otázek spojených s brownfields.
Hlavně jsme diskutovali o organi-
zaci další konference, která by se
měla uskutečnit v březnu příštího
roku opět u nás v Ostravě a na které
budou výsledky této studie prezen-
továny,“ řekla Marcela Tomášková,
vedoucí oddělení využití území
a podpory investic odboru ekono-
mického rozvoje magistrátu. Do-
dala, že prostředky z Visegrádského
fondu pomohou financovat konání
tohoto významného mezinárodního
setkání zástupců měst, univerzit

a dalších odborníků. Ostrava samo-
zřejmě využije konference k tomu,
aby prezentovala na mezinárodním
fóru i výsledky dokončeného pilot-
ního projektu využití Dolní oblasti
Vítkovic, na němž se finančně podí-
lela vláda prostřednictvím agentury
CzechInvest a Evropská unie
v rámci programu Phare. Modelový
záměr, jak regenerovat bývalý prů-
myslový areál, se zabývá všemi
aspekty přípravy území v blízkosti
centra města podle mezinárodně
uznávaných standardů. Jeho sou-
částí je tedy i doporučení nejvhod-
nějších způsobů dekontaminace, vy-
hodnocení nejpříhodnějšího využití,
uspořádání majetkových poměrů,
ale i návrh efektivní marketingové
a propagační strategie pro místní,
celostátní i mezinárodní podmínky.
„Proces revitalizace brownfields je
dlouhodobá a nesmírně kompliko-
vaná cesta, která od všech vyžaduje
naprosto profesionální přístup, trpě-
livost a nezbytnou spolupráci veřej-
ného a soukromého sektoru. To je
totiž také jedna z forem, jak nezatě-
žovat pouze městské rozpočty.
V Pittsburghu se osvědčilo, že opti-
mální je vtáhnout do podobných zá-
měrů soukromé investice a rozložit
rizika spojená s financováním jed-
notlivých projektů na více sub-
jektů,“ zdůraznila Marcela Tomáš-
ková. (m)

Spoleãn˘ projekt podpofií peníze
z Visegrádského fondu

Z Ostravy do
Petrovic rychleji

Doprava vlakem mezi Ostravou
a polskými hranicemi bude nyní
pro cestující komfortnější - tato in-
formace zazněla minulý měsíc při
otevření nového 23 km dlouhého
úseku zmodernizovaného II. želez-
ničního koridoru na trati Ostrava -
Petrovice. 

Stavba za 2 miliardy korun byla
zahájena v dubnu loňského roku.
Zhotovitelem této investice bylo
Sdružení Koridor Ostrava-Petro-
vice, partnery společnost TCHAS,
SKANSKA CZ a DPSM Třinec.
Stavbaři vyměnili přes 30 kilometrů
železničního svršku, namontovali 38
výhybek, opravili 18 mostů. Podél
trati postavili protihlukové stěny
v délce 600 metrů a okna téměř 300
domů v její těsné blízkosti opatřili
speciálními okenními rámy s troj-
skly. Nainstalováno bylo moderní
zabezpečovací zařízení, také stanice
a zastávky mají lepší osvětlení. Re-
konstrukcí uvedeného úseku se zvý-
šila traťová rychlost až na
120 km/hod. pro klasické skříně, pro
vlaky s výkyvnými skříněmi v ně-
kterých úsecích až na 140 km/hod.
Na trase Ostrava – Bohumín budou
některé vlaky jezdit až 160kilomet-
rovou rychlostí. (m)

Oficiální prezentace mošnovské průmyslové zóny se zúčastnili rovněž
hejtman Evžen Tošenovský a primátor Aleš Zedník.
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Svinovské nádraží je velmi fre-
kventovanou vstupní branou do Os-
travy. Dnes již nikdo nepolemizuje
o nutnosti tento prostor výrazněji
modernizovat a dát mu novou archi-
tektonicko-urbanistickou podobu.

„V první etapě budou městské in-
vestice směrovány do výstavby no-
vých komunikací, parkovacích míst
a zastávek městské hromadné do-
pravy. České dráhy zahájí rekon-
strukci historické budovy nádraží
a její přístavbu,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Kajnar.

O komplexních úpravách nádraží
se poprvé vážněji mluvilo na pře-
lomu šedesátých a sedmdesátých let
minulého století, kdy se začala při-
pravovat výstavba nové Opavské
ulice, která měla zlepšit spojení zá-
padního obytného sektoru města
s jeho centrem. Původní nádražní
budova byla tehdy odsouzena do
role provozního objektu a mezi ní
a mosty na ulici Opavské mělo
vzniknout nádraží úplně nové, které
mělo být se zastávkami tramvají
a autobusů na mostech spojeno ob-
jektem takzvaného plata. Z velkory-

sých představ se nakonec realizace
dočkalo pouze plato.

„Rekonstrukce nádraží a před-
nádražního prostoru se stala opět
aktuální v souvislosti s výstavbou
rychlostního železničního koridoru.
S jeho dokončením se počítá v po-
lovině roku 2004. V rámci této akce
jsou postupně budována nová za-
střešená nástupiště i mimoúrovňové
přístupy cestujících k vlakům. Sou-
částí této akce je z rozhodnutí zastu-
pitelstva také doplnění eskalátorů
do obou podchodů k nástupištím
a úpravy výstupních objektů zamě-
řených na zvýšení pohodlí cestují-
cích. Již dříve schválená dotace pro
tento účel má být nyní navýšena
o dalších 19,4 milionu korun. Inves-
tiční dotaci v tomto objemu podpo-
řila rada města 3. prosince, rozho-
dující slovo však bude mít zastupi-
telstvo na svém příštím jednání,“
uvádí P. Kajnar. Dodává, že v letoš-
ním roce město uvolnilo ze svého
rozpočtu na vybavení podchodů es-
kalátory 39,850 milionu. 

Zastupitelstvo města na podzim
minulého roku schválilo koncepci

úprav svinovského nádraží a před-
nádražního prostoru podle studie
ing. arch. Václava Filandra a ing.
Radima Čecha. Vzniklo řešení,
které umožňuje zachovat a dále vy-
užívat historickou budovu nádraží
a zároveň vytvořit optimální pod-
mínky pro revitalizaci celého pro-
storu právě mezi stávajícím nádra-
žím a svinovskými mosty. Náklady
spojené s rekonstrukcí a dostavbou

nádražní budovy a revitalizací
přednádražního prostoru železniční
stanice jsou vyčísleny na 233
mil. Kč. Z toho 110 milionů je již
zařazeno v investičním rozpočtu
města pro příští rok (40 mil. Kč po-
skytne město, 70 mil. Kč tvoří
státní dotace). Zbývajících 123 mi-
lionů korun bude proinvestováno
v roce 2004 z prostředků rozpočtu
statutárního města Ostravy. (M)

Svinovské nádraÏí mûní svou podobu

Lepší postavení podnikatelských
subjektů Moravskoslezského kraje
se stalo hlavním stimulem pro uza-
vření partnerství VŠB-Technické
univerzity Ostrava a Ostravské uni-
verzity se společností Euro Service
a Sdružením pro rozvoj Moravy
a Slezska. Společně zahájily reali-
zaci projektu Moravskoslezské
centrum obecného vzdělávání
drobných (samostatně výdělečně
činných), malých a středních pod-
nikatelů a jejich zaměstnanců.

Tento projekt, který potrvá do
června příštího roku, je financován
z fondu rozvoje lidských zdrojů
v rámci programu Phare 2000.
Osmdesát procent grantu financuje
rovným dílem Evropská komise
a Česká republika. Díky spolupráci

se vzdělávacími institucemi, veřej-
ným a soukromým sektorem a ne-
ziskovými organizacemi dostávají
začínající podnikatelé Moravsko-
slezského kraje možnost získat té-
měř bezplatně praktické znalosti
nezbytné pro zahájení a rozvoj mo-
derního podnikání v nových evrop-
ských podmínkách,“ uvedl Igor
Černý z Centra pro evropská studia,
VŠB-TU Ostrava. 

Připomenul, že vzdělávací cent-
rum naplňuje strategický rozvojový
cíl kraje, kterým je zvyšování kva-
lity života obyvatel na základě po-
vzbuzení hospodářského růstu
a mnohotvárnosti ekonomické
struktury. Zájemci najdou bližší in-
formace na internetových strán-
kách: www.eurosg.com/msvc. (r)

·ance pro malé a stfiední firmy

Multifunkční budova Vědecko-
technologického parku (VTP)
v Pustkovci, jejíž výstavba byla
slavnostně zahájena v létě, roste
přímo před očima. Ostatně náš sní-
mek je toho dokladem a vše nasvěd-
čuje tomu, že toto nové centrum
s atraktivními kancelářskými, labo-
ratorními i společenskými prostory
včetně podnikatelského inkubátoru
bude dokončeno v termínu. V srpnu
příštího roku se tedy budou moci do
budovy stěhovat první nájemníci -
firmy a společnosti zabývající se
především vývojem a výzkumem
a moderními technologiemi. Ná-
klady spojené s realizací této inves-
tice překročí 100 mil. korun, při-
čemž padesát procent bude financo-

váno z prostředků Evropské unie
v rámci programu Phare. Město Os-
trava a ministerstvo pro místní roz-
voj zaplatí po pětadvaceti procen-
tech z celkové částky.

Současně s výstavbou multi-
funkční budovy se počítá s realizací
druhé etapy technické infrastruktury
o rozpočtových nákladech 29 mili-
onů korun. Tuto investici bude spo-
lufinancovat ministerstvo pro místní
rozvoj. Mimochodem, první etapa
technické infrastruktury na ploše
3 hektary byla zdárně ukončena
v srpnu roku 2000 tak, aby byl umož-
něn provoz historicky prvního zahra-
ničního investora ve vědecko-techno-
logickém parku, a to česko-španělské
společnosti Ingeletric. (m)

Podnikatelé mífií do parku Upozornûní 
pro podnikatele, kteří provozují následující vázané živnosti:

poskytování tělovýchovných služeb (výuka dovedností příslušného
sportovního odvětví), provozování tělovýchovných zařízení a zaří-
zení sloužících k regeneraci a rekondici (bazény, stadiony, tělocvičny,
fitcentra apod.), činnosti, při kterých je porušována integrita lidské
kůže (tetování, piercing, nastřelování náušnic apod.), masérské, re-
kondiční a regenerační služby, provozování solárií, obchod se zví-
řaty určenými pro zájmové chovy (Zverimex), drezúra zvířat (pro
veřejná vystoupení).

Ti, kterým byl vydán živnostenský list ještě před 1. 3. 2000, musí
do 30. 3. 2003 doložit Živnostenskému úřadu Magistrátu města Os-
travy příslušnou odbornou způsobilost, jak je stanovena zákonem
č. 309/2000 Sb.

Bližší informace získáte na tel. číslech: 596 282 495, 596 283 292, 
596 283 226, 596 283 019.



Jaká bude letošní zima? Bude
z hlediska napadaného sněhu výrazně
nepříznivější než v uplynulých le-
tech? Zastaví se teploty vzduchu na
průměru nebo zažijeme extrémní
mrazy? Na tyto a řadu dalších podob-
ných otázek budeme znát odpověď
v březnu nebo dubnu příštího roku.

Nicméně, kdo je připraven, není
zaskočen a pro kvalitní údržbu a prů-
jezdnost silnic to platí dvojnásob.
V období od 1. listopadu 2002 do
31. března 2003 smluvně zajišťuje
zimní údržbu akciová společnost Os-
travské komunikace. Jak je uvedeno
v Plánu zimní údržby silnic a míst-
ních komunikací pro tuto sezonu,
preventivní posyp zkrápěnou solí se
provádí v případě suchých vozovek
tehdy, když je teplota pod bodem
mrazu a relativní vlhkost vystoupá
na minimálně 85 %. Sůl přijde také
na vlhkou cestu při rychle klesající
teplotě. Jestliže přesáhne vrstva
sněhu na vozovce 3 centimetry, che-
mický posyp je zakázán. Nejdříve
musí být sníh odstraněn pluhy. K za-
jištění sjízdnosti kopců a jiných ne-
bezpečných úseků se může použít
kamenná drť. Chemický posyp je
prováděn až po odstranění sněhu.

Sjízdností a schůdností silnic se
rozumí takový stav, který umožňuje
bezpečný pohyb vozidel. Řidiči jsou
však ze zákona povinni respektovat

podmínky, které jsou jim známy
nebo které mohou předvídat. Zna-
mená to, že pokud napadne sníh, pak
to pořádně klouže. Ve chvíli, kdy
začne sněžit, není v lidských silách
okamžitě všechny silnice uklidit.
Také proto jsou zákonem stanoveny
časové lhůty, dokdy má být sjízd-
nost zajištěna. Časy se pohybují
v intervalu od dvou hodin do dvou
dnů podle významu komunikace,
přičemž doba začíná běžet až po
skončení sněžení. (m)

LhÛty podle dÛleÏitosti silnic
a místních komunikací:

Státní a krajské silnice
I. pořadí důležitosti 

- nejdéle do 3 hodin, u rych-
lostní silnice č. I/56 nejdéle 
do 2 hodin

II. pořadí důležitosti 
- nejdéle do 6 hodin

III. pořadí důležitosti 
- nejdéle do 12 hodin po zajiš-
tění sjízdnosti na vozovkách
I. a II. pořadí důležitosti

Místní komunikace
I. stupně důležitosti 

- do 4 hodin
II. stupně důležitosti 

- do 12 hodin
III. stupně důležitosti 

- do 24 hodin

V polovině listopadu nabyla
účinnosti obecně závazná vy-
hláška (č. 9/2002), kterou se sta-
noví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území
města Ostravy včetně systému na-
kládání s ním.

Na našem redakčním stole začaly
vyzvánět telefony. Dotazy se týkaly
právě nové vyhlášky. Stejnou zku-
šenost zaznamenali také pracovní-
ci odboru komunálního a bytového
magistrátu, což nám potvrdil Jiří
Štěpánek, kterého jsme požádali
o odpovědi na nejčastější otázky.

Jak nová vyhláška vlastně
ovlivní systém nakládání s komu-
nálním odpadem ve městě?

Nová vyhláška upřesňuje výklad
některých pojmů a základní počty
sběrných nádob i počty svozů. Jed-
noznačně je stanoveno místo pro od-
kládání komunálního odpadu, kte-
rým je i nadále sběrná nádoba - tedy
popelnice nebo kontejner. Občané,
kteří odpad odloží mimo sběrnou
nádobu, se tak dopouštějí znečišťo-
vání veřejného prostranství a může
jim být udělena pokuta.

Co máme udělat v případě pře-
plňování sběrných nádob?

Pokud se nejedná o nahodilou
událost, informujte náš odbor komu-
nální a bytový, který provede místní
šetření.

Kam můžeme vyhodit velké
kusy nábytku a další nadměrné
a nepotřebné věci?

Především musím zdůraznit, že
tento nadměrný odpad, jako je náby-
tek, ledničky, televize apod., ke
sběrným nádobám nepatří. Tento
odpad mohou občané odkládat do
speciálních velkoobjemových kon-
tejnerů, které jsou rozmisťovány na
základě požadavků jednotlivých
městských obvodů několikrát ročně.
Rovněž mohou tento odpad bez-
platně odložit ve sběrných dvorech.
Jejich seznam a provozní doba je
zveřejněna na internetových strán-
kách odboru komunálního a byto-
vého na adrese: www.mmo.cz. Pro
informaci, sběrné dvory se nacházejí
v Bartovicích, Michálkovicích, Zá-
břehu, Kunčicích, Přívoze, Marián-
ských Horách, Vítkovicích a Petřko-
vicích.

V předvánočním období bývají
mnohá stanoviště sběrných nádob

přeplněna. Jak bude tato situace
řešena letos?

Na přelomu měsíců listopadu
a prosince jsme provedli ve spolu-
práci s firmou OZO Ostrava kon-
trolu přeplňování sběrných nádob.
Tento problém způsobují častokrát
sami občané tím, že ne pokaždé vy-
užívají všechny sběrné nádoby
umístěné na stanovišti, případně ne-
využijí sběrné nádoby na vedlejším
stanovišti. Nedostatečně využívají
také nádoby na separovaný sběr
plastů a skla. Pro zlepšení čistoty ve
městě v období vánočních svátků
zajišťuje odbor komunální a bytový
od 9. prosince svoz objemného od-
padu z vytipovaných stanovišť sběr-
ných nádob. Na vytipovaná místa
budou mimořádně přistaveny velko-
objemové kontejnery. Upozorňu-
jeme občany, že se jedná o mimo-
řádnou akci, která se uskuteční
pouze v předvánočním období
a v období odkládání vánočních
stromků. Nejedná se tedy o pravi-
delný odvoz objemného odpadu.

Mohou tedy občané odkládat
odpad i do jiných nádob?

Ano. Zejména v sídlištní zástavbě
jsou sběrné nádoby (kontejnery)
rozmístěny na určených stanoviš-

tích. Slouží k odkládání odpadu ne-
jen pro obyvatele vchodů, v jejichž
blízkosti jsou umístěny. Pokud jsou
sběrné nádoby u vchodu přeplněny,
mohou občané bez obav využít nej-
bližší poloprázdnou nádobu. Sběrná
nádoba není určena pouze pro ten
vchod, před kterým je umístěna.

Takže čistota města je z velké
části v našich rukou?

Ano. Dovolím si požádat všechny
spoluobčany, aby důsledným třídě-
ním odpadu a využíváním všech
sběrných nádob, a to nejen těch,
které stojí před vlastním vchodem,
zbytečně nepřeplňovali tyto nádoby.
Také odkládáním nadměrných od-
padů do velkoobjemových kontej-
nerů a sběrných dvorů přispějeme
k větší čistotě kolem nás a pomů-
žeme tak umocnit příjemnou atmo-
sféru vánočních svátků.

V roce 2003 se budeme novou vy-
hláškou zabývat zevrubněji. Vysvět-
líme si veškerá práva i povinnosti
občanů a města v oblasti nakládání
s komunálním odpadem. Odpovíme
samozřejmě na veškeré vaše dotazy,
které můžete adresovat odboru ko-
munálnímu a bytovému magistrátu
nebo naší redakci. (m)

6 Ostravská radnice prosinec 2002

Zimní údrÏba komunikací
je v plném proudu

Vánoãní svátky: ãistota mûsta je v na‰ich rukou

PRODEJ STROMKÒ ZAâAL. Vánoce jsou za dveřmi a k nim neodmysli-
telně patří ozdobený smrček, jedle nebo borovice. Přestože jsou v ob-
chodech běžně k mání stromky umělé, čerstvý a voňavý jehličnan
přímo z lesa je přece jenom něco jiného.

Ostravské městské lesy budou stejně jako v minulých letech prodá-
vat vánoční stromky z vlastních plantáží. Výřez stromků začal po
8. prosinci, aby stromky byly čerstvé a v teplých bytech déle vydržely.
„Prodáváme smrčky, borovice lesní i černé, v omezené míře jedle, a to
na tradičních místech u našich hájenek v Plesné, Bobrovníkách, Pro-
skovicích, Staré Bělé, také na Masarykově náměstí a nově u budovy
Ostravských městských lesů v Bělském lese. Smrček lze pořídit od 80
korun do 184 korun, za borovici zaplatíte v průměru 240 korun,“ říká
ředitel městských lesů Zdeněk Kwapulinski. Ty, kteří si chtějí odnést
z lesa stromek bez placení, upozorňuje, že lesníci provedli postřiky les-
ních kultur chemickými přípravky. Jehličnany při vyšších teplotách
odpudivě páchnou a zamoří naprosto celý byt. (m)
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PENÍZE PRO NEMOCNICI. Zástupci ostravské provozovny společnosti
Carrefour v polovině listopadu předali šek na 50 000 korun dětskému
oddělení Městské nemocnice Ostrava. Jde o výtěžek akce konané u pří-
ležitosti 39. výročí otevření prvního hypermarketu ve Francii, kdy si
zákazníci kupovali kousky obrovského narozeninového dortu. Celá
částka je určena na zakoupení inhalátoru pro malé pacienty, kteří trpí
onemocněním dýchacích cest. „Choroby tohoto druhu jsou pro Os-
travsko typické, zdejší děti jimi často trpí. Francouzská společnost
Carrefour nám pomohla už v loňském roce, kdy jsme z finančního
daru zakoupili spirometrickou jednotku,“ řekl primář dětského oddě-
lení Tomáš Gruszka. (l)

Štědrý večer a první svátek vá-
noční bývají dny klidu a míru ve vět-
šině domácností a tím pádem také na
krizové Lince důvěry Ostrava (LDO).
„Konflikty zpravidla vyvrcholí až za
pár dnů. Atmosféra Vánoc svádí pod-
lehnout iluzi, že se všechny problémy
v rodině samy vyřeší, dojde k elimi-
naci dlouhodobých rozporů. Tak to
samozřejmě nefunguje,“ zdůrazňuje
vedoucí LDO Svatopluk Antoš. 

Podobné zkušenosti pravděpo-
dobně mají i pracovníci dalších  li-
nek důvěry z celé republiky, kteří se
koncem listopadu sjeli do Ostravy
na svůj desátý sněm. Cílem jubilej-
ního sněmu České asociace pracov-
níků Linek důvěry ČR bylo přede-
vším seznámit se s moderními me-
todami práce a vývojovými trendy
v oblasti telefonické krizové inter-
vence, koordinovat vzájemnou spo-
lupráci s celou psychosociální ob-
lastí. Pořádající LDO prezentovala
své zkušenosti s využitím internetu.
Jako první v republice začali v roce
1997 odpovídat na dotazy zaslané 
e-mailem a v současné době je tento
moderní způsob komunikace hojně

využívanou součástí práce zdejších
odborníků.

„Veřejnou psychologickou službu
první pomoci poskytujeme od roku
1990. Prvotním důvodem ke vzniku
linek důvěry byla prevence sebe-
vražd. V loňském roce jsme řešili
celkem 4 245 hovorů a uskutečnili
638 následných sezení, kdy se klient
osobně sešel s psychologem. Nejčas-
těji se setkáváme se vztahovými pro-
blémy mezi blízkými osobami, pro-
blémy plynoucími ze závislosti na
drogách, alkoholu nebo automatech
a potížemi s nezaměstnaností či so-
ciální izolací. Nejnáročnějšími obdo-
bími v roce bývají přechody z pod-
zimu do zimy a ze zimy do jara. Za
krizové pak statistiky označují pon-
dělky a dobu úplňku,“ říká S. Antoš.

Ostravskou Linku důvěry zřizuje
psychiatrické oddělení Městské ne-
mocnice za finanční podpory měst-
ského grantu. V provozu je ve všední
dny od 12 do 6 hodin ráno, v sobotu,
neděli a během svátků nepřetržitě.
Tel. č.: 596 618 908, e-mail:
info@help-psych.cz, www.help-
-psych.cz. (LO)

Vánoce problémy nevyfie‰í

Kulatým stolem 28. listopadu
vyvrcholila teoretická část dlou-
hodobého projektu zaměřeného
na zlepšení spolupráce mezi učiteli
a sociálními pracovníky obecně
a především ve vztahu k romským
spoluobčanům. 

Diskuse se zúčastnili všechny
zainteresované strany - představitelé
některých městských obvodů, ma-
gistrátu, sociální pracovnice,
pedagogové, zástupci romských ob-
čanských sdružení a neziskových
organizací.  Výsledkem je založení
pracovní skupiny pod oficiální ga-
rancí statutárního města Ostravy,
která bude průběžně sledovat a řešit
problémy národnostních menšin.

Jednání budou otevřená, podle po-
třeby se jich zúčastní další partneři
(např. zástupci městské policie nebo
úřadu práce).

V průběhu setkání účastníci rea-
govali na problémové okruhy, které
vzešly z přecházejících seminářů
a jednání. Jedná se především o nut-
nost zvýšit počet komunitních cen-
ter ve městě (fotografie pochází
z komunitního centra Zárubek ve
Slezské Ostravě), otázky cíleného
vzdělávání pedagogů i sociálních
pracovníků, potřebu dalšího zaměst-
návání romských terénních asi-
stentů. Nezastupitelnou roli při inte-
graci menšiny do majoritní společ-
nosti sehrávají nestátní organizace. 

Předseda jedné z nich, občan-
ského sdružení Vzájemné soužití
Kumar Vishwanathan, v této souvis-
losti řekl: „Ceníme si přístupu
města, které nás nyní vnímá jako
rovnocenného partnera. Vždyť se
snažíme řešit stejné problémy. Pro-
stor k rozšíření spolupráce vidím na
straně městských obvodů. Potřebo-
vali bychom například podpořit
další rozvoj komunitních center
v lokalitách se zvýšenou koncentrací
Romů. Zatím jich je ve městě šest
a zabezpečují řadu služeb, které jsou
menšinám běžně nedostupné, rea-
gují na jejich potřeby a nabízejí
včasnou pomoc. Je to určitě levnější,
než řešení následků ve formě ros-
toucí kriminality nebo oprav zdeva-
stovaného bytového fondu.“ (lo)

Blížící se Vánoce přivádějí do ob-
chodů řadu lidí shánějících vhodný
dárek pro své blízké. Parkoviště jsou
přeplněná, lidé obdivují výkladní
skříně a nedávají pozor na své věci.
Typický předvánoční shon přímo
nahrává kapsářům a drobným zlodě-
jíčkům, což ostatně dokládají také
policejní statistiky.

Ostravská městská policie proto
každoročně přijímá řadu preventiv-
ních opatření. Až o pětatřicet procent
se zvyšuje počet strážníků v ulicích,
hlídky se pohybují především v mís-
tech, kde se předpokládá vyšší vý-
skyt trestné činnosti, např. v okolí
bank, nákupních center, tržišť a par-
kovišť. Zvýšená pozornost je věno-

vána znečišťování a neoprávněnému
záboru veřejného prostranství (např.
stánkovým prodejem), dopravní si-
tuaci a problémům s parkováním
v některých částech města. To vše ve
spolupráci s Policií České republiky.
Situace se průběžně vyhodnocuje
a na základě výsledků mohou být
přijata další bezpečnostní opatření.

V této souvislosti městská policie
žádá řidiče, aby v autech nenechá-
vali cenné věci, jako jsou mobilní te-
lefony, rádia a nakoupené zboží.
Všichni občané by si měli hlídat své
peněženky. Pokud budete svědky ja-
kéhokoliv protiprávního jednání,
oznamte tuto skutečnost na tísňové
lince městské policie 156. (r)

Pozor na zlodûje

■ Tělocvična Stacionáře Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Os-
trava (ÚSPMO) se ve dnech 14. a 15. prosince stává dějištěm 6. ročníku Vá-
nočního turnaje ve stolním tenise. Letos se jej účastní téměř sto hráčů a tre-
nérů, včetně osmi reprezentantů ostravského ústavu, kteří se zapojili také do
bojů na mistrovství republiky v Hradci Králové. Celou akci  organizačně zaji-
stilo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ve spolupráci s ÚSPMO.

■ Mimořádného úspěchu dosáhl pan Karel Dvořák z Domova pro dospělé
a kreativního ateliéru Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Ostrava,
který se zúčastnil 1. evropské výtvarné soutěže postižených osob a seniorů
v polské Poznani. Prezentoval se čtyřmi obrázky pražské Malé Strany, za
něž dostal jedno z nejvyšších ocenění. Mezinárodního uznání se autor bohu-
žel nedožil.

■ Oddělení pro děti s vadami zraku se v červenci tohoto roku přestěhovalo
z areálu v Zábřehu do sídla mateřské Fakultní nemocnice s poliklinikou v Po-
rubě. Rodičům dětí, které potřebují tuto specializovanou péči, jsou k dispozici
telefonní linky: 59 737 2118 nebo 59 737 2117.

■ Město Ostrava nabízí k bezplatnému zapůjčení tři dětské ortopedické
vozíky. Podrobnější informace jsou dostupné na tel. č. 596 282 328 každý
všední den od 10 do 15 hodin.

❏ Ve zkratceVznikla pracovní skupina
pro národnostní men‰iny
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OBEC OBEC OBEC MATRIČNÍ STAVEB. DÁVKY ST. FINANČ. ÚŘAD POLICIE  KATASTR. ÚZEMNÍ HYGIEN.
VÝKON S ROZŠÍŘ. S POVĚŘ. ÚŘAD ÚŘAD SOC.PODP. ÚŘAD PRÁCE ČR ÚŘAD VOJEN. SPRÁVA
SPRÁVY PŮSOBNOSTÍ OBECNÍM KONT. OBVODNÍ SPRÁVA

(OBEC III) ÚŘADEM MÍSTO ODDĚLENÍ
(OBEC II)

VRATIMOV Ostrava Vratimov Vratimov Vratimov Vratimov Frýdek- Frýdek- Vratimov Frýdek- Frýdek- Frýdek-
Místek Místek Místek Místek Místek

ŠENOV Ostrava Ostrava Šenov Šenov Šenov Frýdek- Frýdek- Vratimov Frýdek- Frýdek- Frýdek-
Místek Místek Místek Místek Místek

STARÁ VES Ostrava Ostrava Stará Ves Brušperk Brušperk Frýdek- Frýdek- Brušperk Frýdek- Frýdek- Frýdek-
NAD ONDŘ. nad Ondř. Místek Místek Místek Místek Místek
VÁCLAVOVICE Ostrava Ostrava Václavo- Šenov Šenov Frýdek- Frýdek- Vratimov Frýdek- Frýdek- Frýdek-

vice Místek Místek Místek Místek Místek
VELKÁ POLOM Ostrava Ostrava Velká Velká Opava Opava Opava Hlučín Opava Opava Opava

Polom Polom
HORNÍ LHOTA Ostrava Ostrava Velká Velká Opava Opava Opava Hlučín Opava Opava Opava

Polom Polom
DOLNÍ LHOTA Ostrava Ostrava Velká Velká Opava Opava Opava Hlučín Opava Opava Opava

Polom Polom
ČAVISOV Ostrava Ostrava Velká Velká Opava Opava Opava Hlučín Opava Opava Opava

Polom Polom
KLIMKOVICE Ostrava Ostrava Klimko- Bílovec Bílovec Fulnek Bílovec Bílovec Nový Frýdek- Nový

vice Jičín Místek Jičín
VŘESINA Ostrava Ostrava Vřesina Bílovec Bílovec Fulnek Bílovec Bílovec Nový Frýdek- Nový

Jičín Místek Jičín
ZBYSLAVICE Ostrava Ostrava Klimko- Bílovec Bílovec Fulnek Bílovec Bílovec Nový Frýdek- Nový

vice Jičín Místek Jičín
OLBRAMICE Ostrava Ostrava Klimko- Bílovec Bílovec Fulnek Bílovec Bílovec Nový Frýdek- Nový

vice Jičín Místek Jičín

P¤EHLED V¯KONU SPRÁVNÍCH AGEND V ROZ·Í¤ENÉM SPRÁVNÍM OBVODU STATUTÁRNÍHO MùSTA OSTRAVY

V současné době vrcholí II. fáze
reformy územní veřejné správy,
která navazuje na I. fázi, jež spočí-
vala ve zřízení samosprávných
krajů. Cílem II. fáze reformy územní
veřejné správy je ukončení činnosti
okresních úřadů k 31. 12. 2002
a přenesení jejich působnosti na or-
gány územní samosprávy, případně
územní správní úřady, čímž by měl
být naplněn i jeden ze základních,
vládou deklarovaných, cílů reformy
veřejné správy, kterým je decentra-
lizace a přiblížení veřejné správy
občanům na základě znalostí míst-
ních poměrů. Z toho pramení i po-
třeba usnadnit nám se v těchto změ-
nách zorientovat. Proto dnes zahaju-
jeme cyklus informací, které budou
postupně představovány pod titulem
Reforma veřejné správy aneb ne-
bojte se úřadů, jsou tady pro vás.

Pokusme se tedy o stručný úvod,
který se neobejde bez definice něko-
lika pojmů, s nimiž se v příštích
článcích budeme setkávat.

Diskuse o potřebě reformy ve-
řejné správy vyústila v představení
koncepce „reformy“ a bude se i na-
dále odvíjet od tzv. spojeného, smí-
šeného modelu, kde je územní ve-
řejná správa zajišťována obcemi
nebo krajem a jejich orgány a kde
vedle výkonu samosprávných čin-

ností, samosprávy budou tyto or-
gány vykonávat i státem delegova-
nou, přenesenou státní správu.

Pro výkon státní správy je území
obce správním obvodem a Ústava
ČR nevylučuje, aby orgánu jedné
obce byl zákonem svěřen výkon
státní správy i na území jiných obcí.
To znamená, že podle rozsahu své
působnosti ve státní správě (přene-
sená působnost) jsou obce rozděleny
do 3 kategorií (stupňů).

■ Do první kategorie jsou zahrnuty
obce vykonávající ze zákona státní
správu v základním rozsahu, pro
správní obvod, jež tvoří pouze
území obce samotné.

■ Druhá kategorie (obce II.) jsou
obce, jejichž obecnímu úřadu byla
svěřena zákonem  č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obec-
ním úřadem a stanovení obcí s roz-
šířenou působností, působnost pově-
řeného obecního úřadu. 

Tato působnost zahrnuje přenese-
nou působnost v základním roz-
sahu, a i další přenesenou působnost
stanovenou zvláštními právními
předpisy pro další obce zmíněným
zákonem určeného správního ob-
vodu.

■ Třetí kategorii tvoří obce s rozší-
řenou působností (III.), jejichž
obecní úřad vykonává  vedle přene-
sené působnosti ještě další působ-
nosti svěřené mu zvláštními zákony
ve  správním obvodu, jehož rozsah je
určen prováděcím právním předpi-
sem. 

Výčet obcí s rozšířenou působ-
ností je stanven opět zákonem č.
314/2002 Sb. a je jich 205. Svou
činnost zahájí od 1. 1. 2003. 

Správní obvod statutárního města
Ostravy jako obce s rozšířenou pů-
sobností zahrnuje od 1. 1. 2003
území těchto obcí: Čavisov, Dolní
Lhota, Horní Lhota, Klimkovice,
Olbramice, Ostrava, Stará Ves
nad Ondřejnicí, Šenov, Václavo-
vice, Velká Polom, Vratimov, Vře-
sina, Zbyslavice. Jedná se o obce
územně do 31. 12. 2002 příslušející
okresním úřadům Frýdek-Místek,
Opava, Nový Jičín. 

Reforma vefiejné správy 
aneb nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
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Magistrát města Ostravy bude sou-
časně pro uvedené obce vykonávat
i působnost obce s pověřeným obec-
ním úřadem s výjimkou obce Vrati-
mov. To znamená rozšíření správ-
ního obvodu o 3 města, 9 obcí s roz-
lohou o 113,53 km2 větší a o výkon
státní správy obce s rozšířenou pů-
sobností k dalším 27 tis. obyvatel.
S tím úzce souvisí jednak zajištění
personálních předpokladů pro rozší-
řený výkon státní správy, jednak
vytvoření materiálních podmínek
a v neposlední řadě i příprava prostor
a dalšího technického zabezpečení.

Stěžejním zákonem upravujícím
podrobně přenos kompetencí
z okresních úřadů na obce a kraj je
zákon č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvis-
losti s ukončením činnosti okresních
úřadů. Tento zákon rovněž upravuje
i přechod zaměstnanců státu zařaze-
ných k výkonu práce v okresních
úřadech tzv. delimitace na obce nebo
kraj. Počty funkčních míst delimito-
vaných z okresních úřadů pak stano-
vilo usnesení vlády České republiky
č. 695 ze dne 26. 6. 2002 o zabezpe-
čení přechodu zaměstnanců, movi-
tého majetku a přerozdělení finanč-
ních prostředků na jiné subjekty
a pro statutární město Ostravu byl
stanoven limit 37 funkčních míst
v tomto členění: 

■ z Okresního úřadu 
Frýdek-Místek 22

■ z Okresního úřadu 
Nový Jičín 10

■ z Okresního úřadu Opava 5

Se zabezpečením II. fáze reformy
souvisí i náklady spojené se zabez-
pečením přípravy na výkon státní
správy. Pro statutární město Ostravu
to představuje příspěvek pro rok
2002 ve výši 7,4 mil. Kč a pro rok
2003 ve výši 8,766 mil. Kč.

Stát současně předpokládá po-
skytnutí příspěvku na přímý výkon
státní správy, a to ve výši 333,9 tis.
korun na jedno funkční místo převá-
děné z okresních úřadů.

Z uvedeného vyplývá, že statu-
tární město Ostrava podniklo veš-
keré kroky k tomu, aby přechod roku
2002/2003 znamenal pro občany,
kteří byli zvyklí vyřizovat si své zá-
ležitosti spadající  do kompetencí
končících Okresních úřadů Frýdek-
Místek, Opava, Nový Jičín, změnu
pouze v přesunu výkonu těchto čin-
ností na Magistrát města Ostravy.

V dalším pokračování informací
týkajících se reformy veřejné správy
se pokusíme postupně seznamovat
s nejčastěji  navštěvovanými ob-
lastmi výkonu státní správy a sezna-
movat se  způsobem vyřizování je-
jich základních agend. V tom již na-

ODBOR UMÍSTĚNÍ SPRÁVNÍ ČINNOSTI
Archiv města Ostravy Špálova 19, Ostrava Všestranná péče o archiválie, výkon předarchivní péče, provádění opisů, výpisů

Pracoviště: z archiválií (pouze pro občany statutárního města Ostravy)
• Muglinovská 10 Spisovna likvidovaných státních podniků, jejichž zakladatelem je statutární město Ostrava

Odbor dopravy Prokešovo nám. 8, Ostrava Silniční doprava a hospodářství, správa a údržba silnic a mostů, silniční správní úřad
Pracoviště: Dopravně správní činnosti, autoškoly, řidičské průkazy, evidence silničních vozidel, přestupky 
• Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice v silničním provozu

Odbor ekonomického rozvoje Prokešovo nám. 8, Ostrava Podpora regionálního rozvoje
Odbor obrany Prokešovo nám. 8, Ostrava Řešení mimořádných událostí a krizových situací
Odbor ochrany vod a půdy Prokešovo nám. 8, Ostrava Ochrana vod, speciální stavební úřad pro vodohospodářské stavby, ochrana zemědělského

půdního fondu, myslivost, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařská péče
Odbor sociálních věcí 30. dubna 3130, Ostrava Péče o staré a zdravotně postižené občany, sociálně právní ochrana dětí,
a zdravotnictví (integrovaný dům) úkoly vyplývající ze zákona o návykových látkách

Pracoviště: • Sociální prevence
• Husova 7, Ostrava • Sociálně právní ochrana dětí

Odbor státní sociální podpory 30. dubna 3130, Ostrava Výplaty dávek státní sociální podpory (pouze pro občany statutárního města Ostravy)
(integrovaný dům)
Pracoviště
• Husova 7, Ostrava • Kontaktní místo pro Ostravu-západ
• Na obvodu 41, Ostrava-Vítkovice • Kontaktní místo pro Ostravu-jih

Odbor stavebně správní Prokešovo nám. 8, Ostrava Funkce stavebního úřadu (pouze pro občany statutárního města Ostravy)
Odbor školství Ostrčilova 4, Ostrava Příprava podkladů pro kraj za školy a školská zařízení

(věžový dům)
Útvar hlavního architekta Prokešovo nám. 8, Ostrava Pořizování územních plánů na žádost obce, výkon a organizace státní památkové péče
Odbor vnitřních věcí Prokešovo nám. 8, Ostrava Ověřování podpisů a listin, ověřování matričních dokladů pro použití v cizině, potvrzení ze 

Pracoviště: sbírek listin narození, agenda státního občanství, trvalý pobyt obyvatel, civilní služba
• Bohumínská 1, Sl. Ostrava • Vyřizování občanských průkazů a evidence obyvatel
• Milíčova 20 • Vyřizování cestovních dokladů

Živnostenský úřad Prokešovo nám. 8, Ostrava Činnost obecního živnostenského úřadu, provádění živnostenské kontroly, vedení
živnostenského rejstříku

Odbor životního prostředí Prokešovo nám. 8, Ostrava Ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, chemické látky
a přípravky, prevence závažných havárií, posuzování vlivů staveb a technologií na životní
prostředí

Pfiehled pracovi‰È Magistrátu mûsta Ostravy zaji‰Èujících správní ãinnosti
v pÛsobnosti obce s roz‰ífienou pÛsobností pro roz‰ífien˘ správní obvod od 1. 1. 2003

pomůže i chystaný Breviář veřejné
správy připravovaný ve spolupráci
Ministerstva vnitra s krajskými
úřady. Výše uvádíme přehled umís-

tění pracovišť magistrátu města zajiš-
ťujících správní činnosti v působnosti
obce s rozšířenou působností pro roz-
šířený správní obvod od 1. 1. 2003.



K 18. listopadu jmenoval ministr
práce a sociálních věcí Zdeněk
Škromach novou ředitelkou Úřadu
práce v Ostravě ing. arch. Yvonu
Jungovou. Dosavadní ředitel ing.
Zdeněk Prouza odešel do důchodu
s tím, že se nadále bude věnovat pro-
jektům zaměřeným na činnost úřadů
práce a řešení problematiky neza-
městnanosti.

Ing. arch. Yvoně Jungové je 46
let, je vdaná, má dvě dospělé děti.
Pochází z Karviné a nyní žije v Těr-
licku. Vysokoškolská studia absol-
vovala na Institutu inženýrského sta-
vitelství v Rostově na Donu. Po-
stupně pracovala ve Stavoprojektu
v Havířově a na stavebním úřadu
Místního národního výboru v Těr-
licku. Od roku 1991 ing. arch. Jun-
gová podnikala spolu s manželem
jako osoba samostatně výdělečně

činná ve stavebnictví. Po zvolení do
Poslanecké sněmovny v parlament-
ních volbách v roce 1998 podnikání
ukončila. Jako poslankyně praco-
vala do června letošního roku.
V říjnu se úspěšně zúčastnila výbě-
rového řízení na místo ředitelky
Úřadu práce v Ostravě.

Ostrava patří dlouhodobě k oblas-
tem nejvíce postiženým vysokou ne-
zaměstnaností. Činnost a řízení os-
travského úřadu práce jsou proto mi-
mořádně náročné. Jde navíc o úřad
pověřený koordinací politiky za-
městnanosti v rámci celého Morav-
skoslezského kraje. Jak uvedla nová
ředitelka během svého prvního set-
kání s novináři, do funkce šla s opti-
mismem, který je jí vlastní, a s vel-
kou vůlí udělat všechno pro to, aby
se zdejší situace v nezaměstnanosti
dále nezhoršovala. (sb)

Od začátku letošního roku do 30.
listopadu podpořil Úřad práce v Os-
travě vznik 515 míst na veřejně
prospěšných pracích. Je to méně
než v minulých letech, a to přede-
vším kvůli sníženému rozpočtu na
aktivní politiku zaměstnanosti,
z něhož se hradí dotace na tvorbu
pracovních míst, a také vlivem
zpřísněných podmínek pro výběr
uchazečů o zaměstnání na ně.
„Právě zpřísnění podmínek vedlo
k tomu, že si zaměstnavatelé již ne-
mohli brát pouze ‚své lidi‘,“ říká
Věra Polívková, která má agendu
veřejně prospěšných prací na úřadu
na starosti. Zpřísnění spočívalo
v tom, že zaměstnavatel, který uza-
vřel s úřadem práce dohodu na vy-
tvoření pracovních míst na veřejně
prospěšných pracích, musel při-
jmout 50 % „nových“ uchazečů
o zaměstnání a nemohl tak opako-
vaně uzavírat pracovní poměry pře-
vážně s těmi, kteří se mu již něko-
likrát osvědčili. Od října letošního
roku je rozhodující podmínkou
délka evidence uchazeče o zaměst-
nání, která pro zařazení na veřejně
prospěšné práce musí činit mini-
málně devět měsíců.

Veřejně prospěšné práce jsou pro
značnou část uchazečů o zaměstnání,
kteří jsou na ně vysíláni, v podstatě
„pracovní rehabilitací“. Je mnoho
těch, kteří se takové „rehabilitaci“
vyhnou rychlým odchodem na ne-
mocenskou. Na druhé straně jsou
dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří
jsou ochotni pracovat, ale nějakou
dobu jim trvá, než se znovu chytí
a než podají přiměřený pracovní vý-
kon. Mnozí zaměstnavatelé nejsou
ochotni případné pozdní příchody
a slabší výkonnost tolerovat. Vý-
razné dotace mezd poskytované úřa-

dem práce na takové zaměstnance
mají zaměstnavatelům vynahradit
obtíže s jejich vhodným pracovním
uplatněním. U úklidových a pomoc-
ných prací činí měsíční dotace 50 %
skutečně vyplacených mezd, maxi-
málně však 5 000 Kč, u práce v so-
ciální oblasti 60 % skutečně vypla-
cených mezd, maximálně 6 000 Kč,
stejně jako u občanů se změněnou
pracovní schopností. Mzdu mladist-
vých uchazečů dotuje ostravský úřad

práce zaměstnavateli 100 %, maxi-
málně do výše 6 750 Kč.

„Samozřejmě, že i na čisticích
pracích ve městě, kde pracují naši
nezaměstnaní v rámci veřejně pro-
spěšných prací nejčastěji, se dnes
používá drahá technika, která vyža-
duje určité zapracování, případně ři-
dičský průkaz a podobně. Chápu, že
zaměstnavatelé mají hlavně z toho
důvodu zájem o lidi, kteří u nich již
pracovali a osvědčili se. Na druhou
stranu si ale musíme uvědomit, jak
je lidem, kteří chtějí pracovat, a pře-
sto se musí znovu a znovu s ukon-

čením sezony vracet na úřad práce.
My jsme zde od toho, abychom po-
mohli především jim,“ vysvětluje
Věra Polívková.

Poskytovat dotaci na úhradu
mezd, sociálního a zdravotního po-
jištění v případě veřejně prospěš-
ných prací mohou úřady práce díky
tomu, že jde o jeden z osvědčených
nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti, na kterou dostávají finanční
prostředky ze státního rozpočtu. Je-

jím smyslem je zajistit zaměstnání
nejobtížněji umístitelným uchaze-
čům a těmi jsou zejména lidé dlou-
hodobě evidovaní na úřadech práce.
Tím, že některé firmy měly opako-
vaně zájem o lidi, kteří se jim
osvědčili, se už ale neřešil ani tak
problém dlouhodobé nezaměstna-
nosti, šlo spíše o pravidelné zajiš-
tění výrazně dotované pracovní síly
ke splnění zakázek těchto firem. Tr-
valý pracovní poměr uzavře v Os-
travě ročně jen asi 40 občanů zařa-
zených na veřejně prospěšné práce,
což není zdaleka ani 10 % těch,

kteří na nich pracují. Nejvstřícněji
se k těm, kteří se projevili jako spo-
lehliví pracovníci, chovají Ostrav-
ské komunikace, Dopravní podnik
Ostrava či některé úřady městských
obvodů. Ty zejména u profese pe-
čovatelka.

V poslední době se hodně disku-
tuje o tom, že veřejně prospěšné
práce se přežily, že příliš neřeší per-
spektivu samotných nezaměstna-
ných občanů a úřady práce dotacemi
mezd lidí na nich zaměstnaných pře-
devším významně dotují zajištění
čistoty měst a obcí. Žádný nový
konkrétní námět vedoucí ke změ-
nám se ale zatím neobjevil. Věra Po-
lívková se proto přimlouvá alespoň
za to, aby samotné obce více usilo-
valy o pomoc svým občanům a tam,
kde to je jen trochu možné, jim po-
skytly dlouhodobé zaměstnání a ne-
nutily je rozšiřovat řady nezaměst-
naných. (SB)
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Tisková oprava
V minulém čísle Ostravské rad-

nice došlo úpravou titulku a textu
článku o zprostředkování zaměstnání
poskytovaného ostravským úřadem
práce k nedorozumění: Změny, které
zavedl úřad práce od 1. listopadu, se
týkají právě zprostředkování, ne „od-
dělení poradenství“. Bližší infor-
mace jsou k dispozici na vývěskách
a na internetové stránce úřadu práce
http://ot.uradprace.cz.

Při zpracování jedné z tabulek do
tisku došlo k chybě: K 31. 12. 2000
evidoval Úřad práce v Ostravě cel-
kem 1 013 volných pracovních míst
a na jedno pracovní místo připadlo
26,1 uchazeče, ne, jak bylo uvedeno,
101 míst a 326,1 uchazeče na jedno
místo.

„Do funkce jdu s optimismem,“
fiíká fieditelka Yvona Jungová

Kvalitní pracovníci si nezaslouÏí opakované návraty



Co s pfiekáÏejícími
vûtvemi?

Na dotaz čtenáře Ostravské rad-
nice, zda budeme chodit v ulici Fr.
Hajdy v Hrabůvce v předklonu,
vzhledem k vzrostlým lípám, jejichž
větve sahají velmi nízko a člověk
normálního vzrůstu pod nimi nepro-
jde, odpověděl vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Milan
Fencl:

„S požadavkem na odstranění
větví eventuálně stromů se obraťte
na příslušný městský obvod.

Údržbu zeleně mají na starosti
úřady jednotlivých městských ob-
vodů. V tomto konkrétním případě
proto doporučuji oslovit odbor ko-
munálních služeb ÚMOb Ostrava
-Jih, který je povinen situaci prově-
řit a pokud má občan pravdu, pro-
blém řešit.“

Peníze na dobrou vûc
Gymnázium na ulici Fr. Hajdy

v Hrabůvce získalo finanční příspě-
vek ve výši 20 tisíc korun z Fondu
zdraví města Ostravy na podporu
zdravotnické výchovy. O konkrét-
ních aktivitách nám napsala zdejší
profesorka Daniela Radková:

„V rámci výuky zdravého život-
ního stylu a ve spolupráci s Mládeží
Českého červeného kříže jsme díky
této finanční pomoci mohli uspořá-
dat řadu akcí. Například dlouhodobý
protidrogový preventivní program
pro děti a mládež pořádaný lektor-
ským týmem Renarkonu, soutěž
Zdraví a první pomoc, zdravotnický
kurz pro téměř čtyřicet studentů,
účastnit se odborných seminářů atd.
Studenti vloženou investici bohatě
vrátili velmi aktivní činností a ús-
pěšnou reprezentací v soutěži První
pomoc 2002 a dalších zdravotnic-
kých akcích. Pravidelně se zapoju-
jeme do charitativních sbírek Bílá
pastelka, Den boje proti AIDS, Kvě-
tinový den, Konto Bariéry a Kapka
naděje. Jsme rádi, že se díky pod-
poře města Ostravy mohou naši žáci
věnovat sebevzdělávání a zajíma-
vým aktivitám v tak potřebné ob-
lasti.“

·kola plná hudby
Paní Honová, maminka jednoho

z třinácti stovek žáků Základní umě-
lecké školy V. Valčíka v Porubě,
prostřednictvím Ostravské radnice
ocenila kvalitu této školy.

„Zdejší pedagogové jsou nároční,
ale jejich požadavkům odpovídají
výsledky žáků. Během loňského
roku uspořádali šestačtyřicet besí-
dek, osm hudebních podvečerů, pat-
náct žákovských koncertů, čtyřia-
dvacet mimořádných koncertních
vystoupení, děti hrály v zahraničí
i se studenty Janáčkovy konzerva-
toře. Za více než pětačtyřicet let exi-
stence škola vychovala řadu vynika-
jících umělců, kteří našli uplatnění

v předních orchestrech a divadlech.
Na své dceři vidím, jak se učitelům
daří u dětí vypěstovat lásku k umění,
i když se hudbě nikdy nebudou vě-
novat profesionálně. Vím, že umě-
lecké školství neoplývá přebytkem
financí a ani pro sponzory není pří-
liš atraktivní. Proto si myslím, že ti,
kdo tuto oblast pravidelně podpo-
rují, v Porubě jsou to především
manželé Richtárovi a firma Q.gir
Ostrava zastoupená J. Šarmanem, si
zaslouží veřejné poděkování.“

Prázdninové vzpomínky
Děti ze Zvláštní školy internátní

Na Vizině ještě dnes vzpomínají na
krásné prázdninové dny a chtějí do-
datečně poděkovat všem, kteří jim
pobyt mimo internát umožnili.
„Hned na začátku prázdnin jsme od-
jely do rekreačního střediska Ha-
dinka poblíž Vítkova. Vedoucími na
tomto čtrnáctidenním pobytu byli
naši vychovatelé a jejich pomocníci.
Jen co nám na internátu stačili vy-
prat a vyžehlit vše, co jsme ušpinily,
vyrazily jsme na další tábor s ná-
zvem Kujavy. Toto místo se nachází
ve volné přírodě, takže jsme si užily
romantiku se spaním ve stanech
a krásnou přírodou od rána do ve-
čera. Nejmenší děti z našeho zaří-
zení, předškoláčci, prožily několik
letních dnů na táboře Huslenky. Při-
jely s mnoha zážitky a novými ka-
marády, o kterých nám nadšeně vy-
právěly. Letošní prázdniny nám při-
nesly spoustu zážitků a radosti. Naše
poděkování patří tetám a strejdům
z internátu, pracovníkům Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje
a statutárního města Ostravy, kteří
pochopili naše potřeby a podpořili
naši činnost poskytnutím grantů
a účelových dotací.“
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❏ Listárna

Pavlína Zarubová z Ostravy-
Zábřehu nám napsala o nevšedním
divadelním představení ve zna-
kové řeči, které se koncem září
uskutečnilo v nových prostorech
Domova důchodců na Syllabově
ulici v Zábřehu. Akci s názvem
Svět ticha bez bariér pořádalo
Sport centrum neslyšících Ostrava
ve spolupráci se studenty znakové
řeči.

„Dopolední představení bylo ur-
čeno dětem. Hráli jsme pohádky
Červená karkulka tak trochu jinak
a Tři oříšky pro Popelku aneb Po-
pelka 21. století. Potěšením a od-
měnou nám byl smích neslyšících
dětí, které vše sledovaly s nadše-
ním, radostí a porozuměním. Ty
jiskřičky v jejich očích, to bylo
něco, co nedokáži přesně popsat.
Nešlo jen o znakový jazyk, ale

o mimiku, gesta, dokonalou práci
těla, to všechno dohromady dávalo
neuvěřitelný celek. Sál praskal ve
švech i při odpoledním představení
pro dospělé. Přestože jsme byli
malinko nervózní a měli trému,
všechno dopadlo dobře. Každý,
kdo přišel, dostal malou kytičku
z papíru a látky. Tímto dárkem
jsme chtěli všem přítomným uká-
zat, že je mezi námi velmi mnoho
slyšících lidí, kterým není hlu-
chota lhostejná. Představení měla
obrovský úspěch. Ráda bych proto
poděkovala všem, kteří se podíleli
na jejich přípravě a realizaci, pře-
devším J. Klimčákové, Z. Hud-
covi, Š. Hvolkové, A. Frejové, B.
Pernickému, N. Kohoutové, M.
Věřbové, B. Kostrouchové, R. Ja-
nečkové, R. Bláhové, M. Thanei-
serové a dalším.“ (LO)

Divadlo ve znakové fieãi

DùTI V HLAVNÍ ROLI. Komorní scénu Aréna koncem listopadu zaplnili účastníci přehlídky dětské tvorby
Arénka. Do devátého ročníku se přihlásilo patnáct souborů z městských i mimoostravských škol a institucí.
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Poznámky:
� – nízkopodlažní vůz
A – přípoj l. č. 11 (Hulvácká)
B – přípoj l. č. 2 

(Ředitelství Vítkovic)
C – spoj l. č. 9 (Hranečník)
D – přípoj l. č. 8 (Nám. Republiky), l. č.

17 (Hulvácká)
E – přípoj l. č. 9 

(Nám. Republiky)

F – přípoj l. č. 7 (Hulvácká) a l. č. 14
(Nám. Republiky)

G – přípoj l. č. 11 
(Nám. Republiky)

H – jede na Hlavní nádraží
J – přípoj l. č. 2 

(Nám. Republiky), z Nám. Republiky
pokračuje jako l. č. 9 na NH jižní
brána

K – jede na Hranečník
L – přípoj l. č. 7 (Hulvácká)

M – přípoj l. č. 7 
(Nádraží Svinov)

N – Nádraží Vítkovice
O – přípoj l. č. 12 (Nám. Republiky)
P – Plynárny
Q – přípoj l. č. 19 

(Ředitelství Vítkovic)
R – přípoj l. č. 19 (Nádraží Svinov), l. č. 2

(Nám. Republiky)
S – přípoj l. č. 12 (Hulvácká), l. č. 4

(Nádraží Svinov)

T – přípoj l. č. 8 
(Nám. Republiky)

U – z Nám. Republiky pokračuje jako l.
č. 9 na zast. NH jižní brána

V – přípoj l. č. 19 (Nádraží Svinov)
W – jede na Vřesinskou

X – Poruba vozovna

Y – přípoj linky č. 39 (Mírové nám.)

Z – přípoj l. č. 9 (Nádraží Svinov)

Vážení cestující,

v letošním roce, podobně jako v předešlých
letech, dochází k úpravám jízdních řádů na
linkách ODIS během vánočních a novoroč-
ních svátků.

V následujícím přehledu jsou uvedeny
informace o změnách na jednotlivých auto-
busových, tramvajových a trolejbusových
linkách.

V době od 24. 12. 2002 do 1. 1. 2003
včetně je zastaven provoz na autobusové
lince číslo 20, trolejbusových linkách
107, 109, 110 a tramvajových linkách
číslo 6 a 10. Na tratích ČD integrovaných
v ODIS (linky č. 916, 917, 918, 921, 922,
923, 970, 972 a 979) budou spoje vypra-
vovány podle platného jízdního řádu
Českých drah.

24. prosinec 2002
Doprava podle nedělního jízdního

řádu, na většině linek s omezením po 18.
hodině.

Až do prvního uvedeného odjezdu je pro-
voz bez omezení. Zpravidla jsou časy
shodné s časy nočních spojů včetně přípojů
v přestupních bodech.

25. prosinec 2002
Doprava podle nedělního jízdního

řádu, na většině linek ODIS bude v ran-
ních hodinách provoz omezen.

V přehledu linek jsou uvedeny odjezdy
spojů z konečných zastávek v době ran-
ního omezení dopravy a zvýrazněn je
první odjezd podle platného nedělního
jízdního řádu. Dále již doprava není ome-
zena - ostatní spoje odjíždějí podle plat-
ného nedělního jízdního řádu.

26. prosinec 2002
Doprava podle nedělního jízdního

řádu.
27. prosince 2002

Doprava podle jízdního řádu pro pra-
covní den.

28. prosince 2002
Doprava podle sobotního jízdního

řádu.
29. prosinec 2002

Doprava podle nedělního jízdního
řádu.

30. prosinec 2002
Doprava podle jízdního řádu pro pra-

covní den.
31. prosinec 2002

Doprava jako v pracovní den, na vět-
šině linek bude provoz po 19. hodině ome-
zen.

V přehledu linek je vždy uveden odjezd
posledního spoje z každé konečné za-
stávky, který jede podle platného jízdního
řádu pro pracovní den, za ním následují
odjezdy nebo interval dalších spojů v době
omezení dopravy. Až do prvního uvede-
ného odjezdu je provoz bez omezení.
Zpravidla jsou časy shodné s časy nočních
spojů včetně přípojů v přestupních bodech.

1. leden 2003
Doprava podle nedělního jízdního

řádu. V ranních hodinách bude platit
stejné omezení jako 25. prosince 2002.

Podrobnější informace Vám poskytne:

Infoservis DP Ostrava, a. s., tel.: 59
740 1555, 1556, fax: 59 740 1557, e-mail:
infoservis@dpo.c, http:// www.dpo.cz.

Vánoãní a novoroãní provoz na linkách ODIS
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Poznámky:
� – nízkopodlažní vůz
A – příp. l. č. 303 (Husův sad), l. č. 106

(Vozovna trolejbusů)
B – přípoj l. č. 106 

(Vozovna trolejbusů)
C – přípoj l. č. 108, l. č. 29 (Most M. Sý-

kory), l. č. 102 (Voz. trolejbusů)

D – přípoj l. č. 102 
(Vozovna trolejbusů), 
l. č. 108 (Most M. Sýkory)

E – přípoj l. č. 303 (Most M. Sýkory)
F – přípoj l. č. 103 (Vozovna trolejbusů),

l. č. 303 (Most M. Sýkory)
G – přípoj l. č. 108 (Most M. Sýkory)

H – Husův sad, dále Vozovna trolejbusů
I – přípoj l. č. 108, l. č. 29 

(Most M. Sýkory)
J – Sad Boženy Němcové

K – přípoj l. č. 106 (Most M. Sýkory)
L – na zastávce Vozovna trolejbusů nutno

přestoupit

M – přípoj l. č. 101 (Vozovna trolejbusů)
N – přípoj l. č. 103 

(Vozovna trolejbusů)
P – Most Pionýrů, dále Vozovna

trolejbusů
Q – Vozovna trolejbusů
R – přípoj l. č. 106, l. č. 29

(Most M. Sýkory)
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Poznámky:
� – nízkopodlažní vůz

– z Hlučína a.s. pokračuje po l. č. 56
– Hlučín autobusové stanoviště
– ze zast.„Kaple“ jede směr Nová huť

jižní brána
– Bartovice koupaliště
– Kostel
– Kubánská
– přípoj l. č. 106 a 108

(Most M. Sýkory)
– přípoj l. č. 2, 19, 27 

(Ředitel. Vítkovic)
– ze zast. Požárnická pokračuje po

l. č. 53 do Polanky

– Hrabová Tesco
– Vratimovská
– Přípoj l. č. 56 (Důl Odra)
– jede přes zast. J. Trnky
– Rychvald rozcestí
– Michálkovice
– jede na zast. Nová huť jižní brána

a – Hrabová statek
A – Nádraží Svinov
B – jede přes zastávku Nová ocelárna
b – pokračuje na NH SJV
C – ze zast. Skrbeň pokračuje směr

Lapačka
D – jede přes zast.“Důl Alexandr“

a „Holvekova“

e – Darkovičky
E – NH již. brána, přes zast. Ludvíkova
F – přes Petřvald lékárna
g – Michálkovice

G – zajíždí na Garáže Fifejdy
H – Hranečník
I – příp. l. č. 2, 19 a 36 (Ředitel.

Vítkovic)
J – Jana Šoupala

K – Pokračuje na Krmelínskou
L – zajíždí přes zastávku Ludvíkova

M – přípoj l. č. 2 (Mírové náměstí)
m – z Hlučína aut. st. pokračuje po l. č.

70 do Darkoviček
N – ze zast. Sad B.Němcové jede na

Hlavní nádraží

O – Studentská
P – Poliklinika
p – přes Závod Autopal, přípoj na ČSAD

Karviná (Rychvald MÚ)
Q – Čistírny,dále po l. č. 40 na

Slavíkovu
R – Řepiště U Kříže
S – Pískové doly
T – Bartovice Pod Tratí
U – NH hlavní brána
V – Vratimov náměstí
X – Poruba vozovna
Y – Sad B. Němcové
Z – ze zast. Skrbeň pokračuje směr

Volenství
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Vánoce, svátky radostného oče-
kávání, patřily před více než sto
lety stejně jako dnes k nejvýznam-
nějším dnům kalendáře. Byly spo-
jeny s natolik různorodými krajo-
vými zvyky, že se lišily vesnici od
vesnice, rodinu od rodiny. 

Ale přece jen měly už tehdy jed-
noho společného jmenovatele -
ozdobený stromeček, kapra na stole
a rozdávání dárků. Obdarovanými
byly většinou děti, které obvykle do-
stávaly jednoduché, podomácku vy-
ráběné hračky. Tenkrát měla i zima
své nezaměnitelné a nepřekonatelné
kouzlo. Z oblohy se snášely cho-
máče sněhových vloček.

„Nemylte se, tyto poetické před-
stavy o třeskutých zimách nám vy-
vrátí záznamy z deníku vdovy Leo-
kadie Mládkové z Moravské Os-
travy, ve kterém velmi pečlivě
zachycovala den po dni své pro-
žitky, takže v nich nechybí ani doba
předvánoční a vánoční. V roce 1890
se můžeme dočíst, že 7. prosince byl
velmi hezký den, nemrzlo, nebyl ani
sníh, takže lidé pásli dobytek, neboť
trávníky byly ještě zelené,“ říká ře-
ditelka městského archivu Blažena
Przybylová. Ve středu 23. 12. si
vdova Mládková poznamenala:
Před Ježíškem jsme všichni v ja-
kémsi rozčilení, jak malí, tak velcí,
máme mnoho co dělat, aby bylo
všechno dobře. Ráno jsem byla ve
městě kupovat ryby a ještě jiné
věci… Pak jsem ťukala ryby, totiž
zabíjela, snad kdyby to někdo čet, že
jsem ťukala ryby, tak by nevěděl, co
to je… Pak jsem šla zase k Anně dě-
lat stromek. Závěr zápisu pak do-
kresluje horečnatost příprav a asi na-
pjatější atmosféru u příbuzných:
Erik byl celý rozčilený, říkal, že pa-
pírové řetězy jsou potrhané a špi-
navé a ztracené, je to bída, když se
paní zlatá nestará, co a jak se
s věcmi stane. „Nepřipomíná vám to
třeba včerejšek u vás doma, kdy jste
sundali z nejvyššího patra skříně

krabice s vánočními ozdobami?“ ptá
se ředitelka archivu.

Záznamy z 24. prosince se točí
pouze kolem dárků. Čtvrtek, Štědrý
den. Ano, vskutku byl to Štědrý ve-
čer. Já jsem dostala na hedvábné
černé šaty, co velmi potřebuji, na
deštníky vyšívaný pytlík, deník
s mým jménem. „Vzápětí nato pisa-
telka vyjmenovává, co ona sama na-
koupila pro potěšení svých nejbliž-
ších. Například dvanáct párů dezert-
ních nožíků, černý kašmír na šaty,
černou hedvábnou zástěrku, cigára,
kravaty, rukavičky, dětem hračky.
Setkat se a udělat si navzájem ra-
dost, to bylo nejdůležitější, aby se
kouzlo Vánoc opravdu dostavilo,“
uvádí B. Przybylová.

Nahlédneme-li do novin zhruba
o 10 let později, kolem roku 1901,
upoutají nás inzertní stránky nabíze-
jící nejrůznější vánoční dárky. Pře-
devším českému obyvatelstvu měla
nákup usnadnit rovněž široká na-
bídka výrobků českých řemeslníků
a živnostníků „pod jednou střechou“
na Vánoční výstavě a tržnici ve dvo-
raně Národního domu (dnes Divadlo
Jiřího Myrona). O tržnici, která byla
otevřena od 15. prosince do Štěd-
rého dne, se zasloužili významní
představitelé českého hnutí v Os-
travě, např. advokát Karel Fajfrlík.

Ani v tomto roce zprávy o počasí
pod názvem Povětrnosť vánoční ne-
přinesly informace o bílých Váno-
cích, ale pouze konstatování situace,
že …letos o Štědrém večeru sluníčko
hřeje, tak že rtuť teploměru stoupá
až k osmému stupni, nebe jako rybí
oko valně připomíná nám kraje jižní
s létem věčným. To není počasí vá-
noční.

Podle ředitelky archivu Vánoce
ale pro naše předky nebyl jen Štědrý
den a následující sváteční dny. Pat-
řil k nim také dlouhý čas příprav,

které se týkaly duše i těla, domu
i přírody. Příchod Vánoc se ohlašo-
val stejně jako dnes nejpozději čtvr-
tou - adventní nedělí. (M, B)

Vdova L. Mládková se svou vnučkou.

Pod stromeãkem b˘valy dezertní noÏíky, ãern˘ ka‰mír na ‰aty, 
hedvábná zástûrka, cigára a hlavnû hraãky pro dûti

❏ Archiv mûsta Ostravy



■ Ostravu od Ježíška? I to je
možné. Jak jsme již informovali,
v říjnu vydalo statutární město Os-
trava CD ROM s názvem Ostrava -
City of Colours (Barevné město),
které je jakousi miniencyklopedií
historie i současnosti města obsahu-
jící stovky textů, fotografií a téměř
hodinu videoklipů o Ostravě, jejích
zajímavostech i okolí. Za 150 korun
lze tento dárek koupit v pobočkách
Městského informačního centra, pro
přátele v zahraničí i v anglické verzi.

■ Městský svaz orientačního
běhu pořádá 28. prosince 22. ročník
orientačního běhu Kufrování v Os-
travě s orienteering FiZA teamem.
Součástí této tradiční akce, kterou
zajišťuje TJ Baník OKD, je 12. roč-
ník Lesního běhu Bělským lesem.
Zváni jsou všichni příznivci sporto-
vání v přírodě. Sraz je u Koliby
v Bělském lese, starty závodů jsou
plánovány na 9.30 hodin.

■ Malý vánoční dárek připravila
ostravská zoologická zahrada pro
děti ve věku 3 až 15 let. Ty budou
mít od 24. prosince do 1. ledna bez-
platný vstup. Otevírací doba zoo je
v prosinci a lednu každý den od 8 do
16 hodin, pavilony se zavírají o ho-
dinu dříve. Dětem od 9 let s váhou
do 35 kg je určena výzva jezdeckého
kroužku při zoologické zahradě,
který přijímá nové členy. Podrob-
nější informace poskytne H. Tom-
ková na tel. č. 596 241 269.

■ Koordinační centrum organi-
zací seniorů a zdravotně postižených
zve všechny zájemce na setkání s re-
nomovaným výtvarníkem Janem Ja-
rošem, které se uskuteční 14. ledna
v 17 hodin v Domě knihy Librex na
Smetanově náměstí v Ostravě.

■ Divadlo loutek přivítá rodiče,
babičky či dědečky s dětmi na Ad-
ventním koncertě a Valašském ko-
ledování v sobotu 21. prosince od 16
hodin. Následující den od 10 a od 15
hodin je připraveno oblíbené vá-
noční představení Půjdem spolu do

Betléma, stejně jako 26. prosince od
10 hodin. V neděli 29. prosince od
10 a od 15 hodin je na programu po-
hádka O pejskovi a kočičce.

■ Janáčkova filharmonie Ostrava
připravuje na 19. prosince od 19.30
hodin Vánoční koncert. Sálem
Domu kultury Vítkovice zazní
Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby, Serenáda Pavla Josefa Vejva-
novského a skladba Otmara Máchy
s názvem Hej vánoce, dlouhý noce
v podání pěveckých sborů Stěbořice
a Bílovec, Ostravského dětského
sboru a sólistů V. Žílové, E. Špore-
rové, P. Murceka a M. Gurbala. V
nejbližších týdnech JFO čekají dva
prestižní zahraniční zájezdy – vy-
stoupení v nové koncertní hale mni-
chovské filharmonie a turné po vel-
kých španělských městech.

■ Vyhlídková věž Nové radnice
na Prokešově náměstí, oblíbený cíl
mnoha turistů je v době vánočních
svátků otevřena:

21. 12.–1. 1. 10–17 hod. 
24. 12. 10–14 hod.

■ Knihovna města Ostravy při-
pravila řadu předvánočních akcí.
Například pobočka ve Výškovické
ulici 169 pořádá 18. 12. od 14.30 ho-
din tvůrčí dílnu s vánoční tematikou,
o den později od 18 hod. Vánoční
čtení při svíčkách. Pořad se stejným
názvem je plánován také v pobočce
na Gurtěvově ul. 8 v Zábřehu 18. 12.
od 16 hodin. Vedení knihovny upo-
zorňuje na změny provozní doby po-
boček, zejména dětských oddělení,
po dobu vánočních prázdnin. Po-
drobnější informace jsou k dispozici
přímo v pobočkách nebo na interne-
tových stránkách www.kmo.cz.

■ Několik příležitostí k aktivnímu
sportování nabízí TJ Liga 100 Os-
trava. 26. ročník Štěpánského běhu
Porubou - vánoční běžecké závody
na 15 km - odstartuje 26. prosince
v 10 hodin u Sportovního areálu SA-
REZA Poruba (dříve stadion TJ

VOKD), prezentace začne v 9 hodin.
V 10 hodin mohou všichni zájemci
vyběhnout také na dvoukilometro-
vou trať tradičního Běhu Terryho
Foxe v zimních podmínkách. Všem
milovníkům turistiky je určen Novo-
roční pochod na trase Poruba-Kyjo-
vice Zátiší. Startovat se bude prů-
běžně od 8.30 do 10.00 hodin od po-
rubské tramvajové smyčky.

■ Národní divadlo moravskoslez-
ské zve diváky do hlediště také bě-
hem vánočních a novoročních svá-
tečních dnů. Například Divadlo Ji-
řího Myrona na Silvestra v 16 hodin
uvádí muzikál Crazy For You. Di-
vadlo Antonína Dvořáka má v první
den nového roku od 16 hodin již tra-
dičně na repertoáru klasickou operu
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

■ Bruslení veřejnosti na Zimním
stadionu v Porubě:
21., 25., 26., 28. 12, 1. 1.

10.00–11.30, 13.30–15.00 hod.
17.00–19.00 hod.

22., 29. 12. 9.30–11.00 hod.
16.30–18.30 hod.

23., 30. 12. 10.00–11.30 hod.
16.00–17.30 hod.

24. 12. 9.00–11.00 hod.
27. 12., 2. 1. 10.00–11.30 hod.

17.00–19.00 hod.
31. 12. 9.30–11.30  hod.

14.00–16.00 hod.
■ Provoz krytého bazénu v Po-

rubě:
21., 22., 28., 29. 12. 9–20 hod.
23., 27., 30. 12., 2. 1. 6–22 hod.
26. 12. 13–19 hod.
24., 25., 31. 12., 1. 1. zavřeno

■ Více než 200 betlémů s 6 000
figurkami si mohou Ostravané pro-
hlédnout na Výstavišti Černá louka
až do 15. ledna. Jedinečná expozice
soustředila na jednom místě práce
největšího počtu současných tvůrců.
Unikátní je také v rozmanitosti pou-
žitého materiálu, k vidění jsou bet-
lémy z uhlí, dřeva, kovu, keramiky,
slámy, slaného či vizovického těsta.
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VÁNOâNÍ P¤ÍPRAVY. Dny vánočních řemesel pořádané Sdružením Te-
lepace a finančně podporované grantem města Ostravy se již tradičně
setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Návštěvníci si vyzkoušeli napří-
klad malování baněk, práci se slámou, hoblinami a suchou vazbu.
Další prezentace tradičních řemesel je připravena v rámci Vánočních
trhů v centru Ostravy od 13. do 21. prosince.

Vánoce povaÏujeme za krásn˘ ãas, 
kdy se obvykle dostáváme
do slavnostní nálady a celkové
pohody. Zkusme zÛstat v tomto
rozpoloÏení déle neÏ pár dnÛ v roce.

Pfiejeme vám v‰em, milí ãtenáfii, 
aby nadcházející sváteãní dny a vstup
do nového roku byly plné vlídnosti,
lásky, tolerance a tak ‰Èastné
a spokojené, jak si sami
pfiedstavujete.

Marie Václavková a Lucie Ol‰ovská
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Tipy na sváteãní dny: sport, kultura a zábava pro kaÏdého


