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Zlatá tretra pátá na svûtû
Mnozí ještě máme v živé paměti

skvělou atmosféru a špičkové výkony,
které přinesla Zlatá tretra 2003. Kva-
litu závodu definitivně potvrdily ofici-
ální tabulky hodnotící úroveň atletic-
kých mítinků Zlaté ligy a série Grand
Prix, které se konaly v roce 2003 po
celém světě. Zlatá tretra v Ostravě se
umístila na skvělé páté příčce a zazna-
menala největší bodový přírůstek
v porovnání s předcházejícím rokem
(o 2 237 bodů na současných 84 983). 

„Díky tomuto renomovanému zá-
vodu přestává být Ostrava pro spor-
tovní veřejnost na celém světě beze-
jmenným bodem na mapě Evropy.
Investice z městského rozpočtu do re-
konstrukce Městského stadionu se
opravdu vyplácejí a budou pokračovat
i v letošním roce. V plánu je rozšíření
stadionu a vybudování nového trénin-

kového střediska mládeže. Jako hosti-
telé a majitelé stadionu uděláme ma-
ximum pro to, aby letošní ročník Zlaté
tretry byl ještě úspěšnější a kvalit-
nější,“ slíbil primátor města Aleš Zed-
ník na tiskové konferenci.

„Našli jsme tady potřebnou pod-
poru - vedení města, sportovního
publika i novinářů. Zdá se, že Ostrava
je město sportu zaslíbené,“ potvrdil
ředitel mítinku Tomáš Patera a upřes-
nil také termín konání letošního 43.
ročníku Zlaté tretry. „Dnem D bude
tentokrát úterý 8. června. Hlavní pro-
gram začne ve 20 hodin a opět mů-
žeme slíbit kvalitní výkony atletické
elity. Jediný start v České republice
právě na Zlaté tretře potvrdil oštěpař
Jan Železný. Do Ostravy se chystá
také mistr světa na 3 000 m překážek
Said Saif Shaheen.“ (O)

2003 + 1 = 2004

T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA P¤INESLA STATISÍCE. Česká katolická charita do
nového roku tradičně vstupuje celostátní tříkrálovou sbírkou. Ve
dnech 2. až 12. ledna se také do ostravských ulic vydaly skupinky tří
králů s koledou na rtech a pokladničkami v rukou. Kašpar, Melichar 
a Baltazar přinášeli lidem radost a koledovali pro ty, kteří to nejvíce
potřebují. V našem městě nasbírali celkem 807 860 korun, které jsou
určeny na podporu výstavby hospice v ostravském regionu, rozvoj
chráněných dílen - pracovní uplatnění handicapovaných lidí, pořízení
automobilu pro mobilní hospicovou jednotku, projekt První šance -
ubytování sociálně znevýhodněných mladých lidí a volnočasové aktivity
osob se zdravotním postižením v Hrabyni.

Prvním občánkem letošního roku
je Jan Mariánek, který se narodil ve
Fakultní nemocnici v Ostravě-Po-
rubě 1. ledna 2004 ve dvě hodiny
třináct minut. Šťastná maminka už
má doma jedenáctiletého syna 
Ondřeje. „U porodu byl také můj

manžel Petr a moc mi to psychicky
pomohlo,“ řekla následující den
dvaatřicetiletá Pavla Mariánková
v náručí se svým tříkilovým chla-
pečkem. V porodnici oba navštívili
primátor města Aleš Zedník a ná-

městek Zbyněk Pražák. A nepřijeli
samozřejmě s prázdnou. Vedle
dvoupatrového dortu usměvavá
maminka dostala nádhernou kytici,
pamětní list a zlatou minci - český
dukát, který bude Honzíkovi celý
život připomínat a také trochu po-

tvrzovat jedi-
nečnost jeho
narození jako
prvního Os-
travana roku
2004.

První leden 
se stal život-
ním dnem
také pro ma-
lou Nikolku
A t a n a s o v o -
vou. Narodila
se o rok dříve
a k prvním na-
rozeninám jí

přišel poblahopřát neformální kmotr
- primátor A. Zedník (foto vlevo).
Temperamentní děvčátko se rado-
valo z velikého plyšového medvěda
a osmikilového třípatrového dortu
s růžovou svíčkou uprostřed. (M)
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Boj o puky pfiedãil oãekávání
Veletrhy cestovního ruchu GO a

REGIONTOUR se na brněnském vý-
stavišti uskutečnily už potřinácté od 
8. do 11. ledna. Město Ostrava
se této prezentace účastnilo
podeváté, z toho potřetí
v rámci ucelené expozice
Moravskoslezského kraje.
Výstavní plocha Ostravy dis-
ponovala 40 m2, přičemž v na-
bídce byly představeny nejvý-
znamnější kulturní a sportovní akce
roku 2004 a řada prezentačních materi-
álů. Spoluvystavovateli byly Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy,
společnost Vítkovice Aréna, hotel
Atom a Městské informační cen-trum.

Letošního ročníku se zúčastnilo
více než tisíc vystavovatelů. Novinkou

na REGIONTOUR 2004 byla kontrak-
tačně informační setkání se zahranič-
ními touroperátory Meeting Point. 

Zájem projevilo více než 120
touroperátorů. V minulých roč-
nících REGIONTOURU zís-
kala Ostrava hned několik
ocenění. Třikrát hlavní cenu
za architektonické ztvárnění

expozice v letech 1997, 1999 a
2001, ve stejném roce pak cenu

nejlepší expozice roku v rámci celo-
státního finále. 

Návštěvníkům letos stejně jako loni
nabídl ostravský stánek možnost vstře-
lit si gól do opravdové hokejové
branky a vyhrát tak puk se znakem Os-
travy věnovaný blížícímu se světo-
vému šampionátu. (r)

HOLAND·TÍ HOSTÉ. Tajemnice magistrátu Alena Kartousková spolu
s náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem 8. ledna přijala odbor-
níky z holandského města Eindhoven, pracovníky odboru sociálních
věcí a zdravotnictví magistrátu a občanského sdružení Vzájemné sou-
žití. Společné setkání mělo za cíl zrekapitulovat výsledky dlouhodo-
bého projektu Integrace menšin v ČR, který byl v Ostravě realizován
od roku 2001. „Věřím, že dobrá spolupráce obou měst neskončí po 
oficiálním uzavření projektu,“ konstatovala A. Kartousková. S podpo-
rou města bude pokračovat například projekt vzdělávání romských
matek s předškolními dětmi v ostravských komunitních centrech. (o)

Vychází Kalendárium
Archiv města Ostravy vydává

Kalendárium 2003 - tradiční pře-
hled událostí uplynulého roku v po-
litickém, ekonomickém, hospodář-
ském, sportovním a kulturním
životě města Ostravy. Nechybí ani
řada zajímavostí, například o nety-

pických výkyvech počasí. Primátor
Aleš Zedník publikaci oficiálně po-
křtí v budově archivu 30. ledna 
v 10 hodin. Zájemci si ji mohou za-
koupit přímo tam nebo ve všech
třech  pobočkách Městského infor-
mačního centra Ostrava.

Zastupitelstvo města schválilo 
17. prosince rozpočet města Os-
travy pro rok 2004 v celkovém ob-
jemu 5 814 392 tisíc korun, při-
čemž investice představují objem
ve výši 1,45 miliardy korun. Sku-
tečné potřeby jsou však zhruba o
2,5 miliardy vyšší, ale jak zaznělo
na jednání zastupitelstva, potřebný
rozdíl pokryjí prostředky z výnosu
z prodeje obligací za 3 miliardy 
korun.

Členové zastupitelstva schválili
rovněž účelovou dotaci jednotlivým
městským obvodům ve výši 50 mil.
korun a neúčelovou dotaci, která
představuje 513,2 milionu korun.

Investiční dotace městským obvo-
dům činí 124,6 mil. korun.

Pokud vás detailněji zajímají
tyto, ale i další položky schváleného
rozpočtu pro letošní rok a chcete se
dovědět více o struktuře celkových 
příjmů nebo výdajů, určitě nepře-
hlédněte únorové vydání Ostravské
radnice. Už v tradiční tematické pří-
loze nazvané Rozpočet vašeho
města, kterou připravujeme spo-
lečně s pracovníky odboru rozpočtu
a financí magistrátu, naleznete v ta-
bulkách stručné a srozumitelné od-
povědi na vaše nejčastější dotazy o
konstrukci rozpočtu statutárního
města Ostravy. (m) 

Rozpoãet 2004: 
Ostrava bude hospodafiit
s témûfi ‰esti miliardami

Ostravskou expozici si prohlédly téměř dva tisíce návštěvníků včetně
primátora A. Zedníka a ministra životního prostředí L. Ambrozka,
který si vyzkoušel, jak se střílí góly do  branky. Po úspěšné trefě násle-
dovala odměna: originální puk. 

Co schází v sociálních sluÏbách
V předchozích číslech Ostravské

radnice jsme informovali o záměru
odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví magistrátu aplikovat metody ko-
munitního plánování při přípravě
koncepce rozvoje sociálních služeb
v Ostravě.

Jedním z prvních kroků v tomto
směru bylo sociologické šetření,
kterého se v říjnu a listopadu zú-
častnilo 531 respondentů. Vyško-
lení tazatelé se prostřednictvím
standardizovaných dotazníků sna-
žili zjistit konkrétní přání a potřeby
uživatelů sociálních služeb ve
městě. Dotázaní reprezentovali jed-
notlivé cílové skupiny (senioři,
romské etnikum, občané s dušev-
ním onemocněním, mentálním či ji-
ným zdravotním postižením, rodiny
s dětmi).

Výsledky sociologického šetření,
provedeného na základě veřejné za-
kázky firmou Respond & Co., přine-
sly řadu zajímavých zjištění. „Ve

všech uvedených skupinách zazněl
požadavek na větší informovanost.
Informace by měly být snadno do-
stupné především na příslušných
úřadech, od kterých se očekává větší
vstřícnost, pochopení a tolerance.
Za chybějící sociální služby nejvíce
respondentů považuje služby osobní
asistence a poradenské služby. Do-
tazovaní dále poukazovali na nedo-
statek zařízení pro přechodné po-
byty, pečovatelské služby, denních
center a domovinek, tísňové péče,
služeb v domovech s pečovatelskou
službou a chráněných bydlení,“
uvedl Radim Kvasnička z odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.

Konkrétní závěry sociologického
šetření, poslouží jako jeden z pod-
kladů pro činnost pracovních sku-
pin. V současné době je v nich sdru-
ženo téměř 200 zainteresovaných
subjektů, které společně zpracová-
vají podklady pro koncepci rozvoje
sociálních služeb v Ostravě. (o)



Předsevzetí do nového roku si
nedává, protože jej obvykle rychle
a rád zapomíná - ostatně jako drti-
vá většina z nás. V životě se pri-
mátor města Ostravy Aleš Zedník

řídí velmi výstižnými slovy Cicera
- začátky všech věcí jsou nepa-
trné.

„Jednoduché a pravdivé, nemys-
líte? Vybavuje se mi, jak jsem
v dětství s babičkou velmi rád cho-
díval v Prostějově na hřbitov a vždy
jsem byl okouzlen hrobkou pana
starosty Vojáčka. Mou dětskou
touhu po podobně nádherné po-
smrtné masce babička moudře a
s úsměvem na tváři komentovala:
až se zasloužíš a uděláš pro své
město tolik, co pan starosta...“

■ Ohlížíte se za prvním rokem
v křesle primátora s klidným svě-
domím?

Ano, s klidným svědomím určitě.
Ze všech sil jsem se staral, aby tady
po mně něco zůstalo. O to se přece
stará úplně každý z nás. Dělal jsem
to předtím, dělám to dnes a budu to
dělat vždy.

■ Vy máte hodně rád toto
město, že?

Mám. Víte, Ostrava si zaslouží,
aby všichni lidé, kteří tu žijí a pra-
cují, měli k ní pozitivní vztah a zís-
kávali v něm pocit skutečného do-
mova. Jiná města se formovala
staletí, svou tvář mají historicky da-
nou, ale Ostrava prochází stále, 
někdy menšími, jindy razantněj-
šími, změnami. Nemůžeme sice
stavět na tradici, ale máme jedineč-
nou příležitost být u zrodu nové Os-
travy. Záleží jen na správném ucho-
pení této obrovské šance. 

■ Naplnily se vaše představy,
co bylo v loňském roce určující?

Šlo o to, prorazit jakousi hladinu
setrvačnosti, která se opírá o poně-
kud falešnou povinnost města být
vážným a důstojným subjektem, na
druhé straně však vůbec do ničeho
nezasahovat. Vycházím z toho, že
Ostrava je třetí největší město re-

publiky s nebývalým potenciálem
stát se druhým.

■ To je ale velmi sebevědomé
tvrzení. Podařilo se vám výraz-

něji ovlivnit běh věci?
Ale to není přehnané

sebevědomí, to je sku-
tečnost. Například ná-
hled na „příliš vzdále-
nou“ Ostravu od Prahy
se nám společně v týmu
s náměstky, členy rady
a zastupitelstva poda-
řilo docela úspěšně
zvrátit. Připravili jsme
mnohé projekty, při je-
jichž projednávání a
rozhodování na nej-
vyšší vládní úrovni vy-
stupovalo naše město

jako rovnocenný a významný part-
ner. Od defenzivy jsme přešli
k ofenzivě a
Ostrava zís-
kala větší
respekt.

■ Máte
sice pravdu,
ale lidé si
spíše vší-
mají věcí,
které souvi-
sejí něja-
kým způso-
bem s us-
pokojová-
ním vlast-
ních život-
ních potřeb. Co nevidí?

V prosinci, když jsme schvalo-
vali rozpočet pro letošní rok, dora-
zilo v průběhu jednání velmi zá-
sadní potvrzení našich oprávněných
a naprosto logických požadavků
v souvislosti s výstavbou prodlou-
žené Rudné. Dnes máme dostatek
finančních zdrojů i času zvážit a
rozmyslet si, zda severní spoj po-
vede trasou přes Třebovice nebo
Turkov. Výstavba dálnice D47 a
celé její řešení je brána naprosto
vážně a jen se potvrzuje, že z naší
strany je správné soustředit se vždy
na jediný problém a ten dotáhnout
do zdárného konce.

■ Loni jste členy vlády učili vy-
slovovat prodloužená Rudná a le-
tošní pozdrav zní jak?

Dolní Lutyně pro lidi. Ekologové
říkají Dolní Lutyně pro ptáky.
Možná, že se mnou nebudou ně-
kteří souhlasit, ale nechci, aby bu-
doucnost tohoto města měla v ru-
kou ornitologická společnost. Lidé
jsou neméně významnou součástí
životního prostředí a nemůžeme při
řešení této průmyslové zóny zavírat
oči nad výmluvnými čísly úřadu

práce. Jen v Ostravě je v současné
době 28 tisíc nezaměstnaných,
v celém kraji je to kolem sto tisíc.

■ Jaký bude rok 2004?
Začátek určitě hodně sportovní.

V dubnu budeme hostit světový
šampionát v ledním hokeji. Uká-
žeme, že Ostrava umí dobře připra-
vit takovéto významné události
včetně kvalitní haly a ledové plo-
chy, zázemí pro sportovce, hosty a
návštěvníky, ale i dopravní infra-
struktury, nového nádraží, kapa-
citně vyhovujících parkovišť.

■ Nepřikládáme tak trochu
nadcházejícímu mistrovství větší
váhu, než by si vůbec zasloužilo?

Ale tak to není. Vedu diskuze
s mnoha lidmi o tom, zda by si Os-
trava nemohla nabrat na sebe víc
než roli hostitele. V celé řadě ná-

vrhů v rámci
t a k z v a n é
k o m u n i -
kační strate-
gie jsme
byli do jisté
míry pře-
svědčováni
o tom, že
jsme my or-
ganizátory.
Ale to je do-
cela nebez-
pečné. Na-
ším úkolem
není počet
p rodaných

vstupenek, ale aby lidé z celého
světa tady nebloudili, dojeli a za-
parkovali včas tam, kam
potřebují, aby se měli
kde ubytovat, občer-
stvit. A tato role přece
nesouvisí jen s konáním
hokejového šampio-
nátu. Nicméně připou-
štím, že Ostrava se
stane letos městem
sportu. Sportovní diplo-
macie je dnes zcela
běžná kategorie a
mnohá města ve světě
dokázal právě sport zvi-
ditelnit tak, jak se to ne-
podařilo v jiných oblas-
tech. A ještě jedna
událost naše město nemine - Baník
získá na jaře fotbalový titul!

■ V úvodu jste hovořil o Os-
travě jako aspirantovi na druhé
největší město v zemi. Co nastar-
tuje tuto cestu?

Masivní investice a třímiliar-
dová emise obligací, což bude zá-
sadní krok k udržení třistatisícové
Ostravy. Vše totiž spočívá v tom,
že nemůžeme donekonečna hovořit

o zdrojích z evropských fondů
proti nulovému příspěvku naší
strany. Zjednoduším to. Když
dáme 3 miliardy, dostaneme také
tři. Taková jsou pravidla hry.
Znovu budu opakovat, rozhodnutí
o přijetí emise dluhopisů v listo-
padu loňského roku byl krok
správný a ještě máme dostatek času
vybrat a zařadit do investičního
plánu konkrétní akce. Přednost do-
stanou takové, které dají základ pro
budoucí rozvoj Ostravy a které dě-
lají město městem.

■ Můžete být konkrétní?
V první řadě je to bydlení pro

všechny generace. Ostravané stár-
nou. Dnes tu žije vedle 51 tisíc 20
až 29letých lidí asi 55 tisíc seniorů
nad 60 let. Dost dobře proto ne-
chápu, když má někdo výhrady
třeba k výstavbě domova důchodců.
To jsou podle mne naprosto liché a
krátkozraké postoje, bohužel někdy
i na oficiální politické půdě.

■ Jací jsou podle vás Ostra-
vané na začátku roku 2004?

Víte, toto město má velký handi-
cap v jednostranné orientaci za-
městnanecké struktury. Pořád jsme
na tom lépe než města, která staví
na jedné automobilce. Ale ten pro-
stor a podmínky pro zlaté české ru-
čičky a chytré hlavy je pořád ještě
příliš úzký. Moc bych si přál, aby
se Ostrava a samotní Ostravané
zbavili přezíravého hodnocení 
plného despektu ze strany okolního
světa. Toto město a jeho lidé jsou
totiž kulturní, mimořádně tech-

nicky a intelektuálně zdatní. A na
začátku roku 2004? Ostravané jsou
rozhodně sebevědomější. Snad
k tomu přispěly i výsledky fotbalo-
vého klubu Baník a skvělý Jarek
Nohavica. To jsou dva výrazné pi-
líře současné Ostravy. Chtěl bych,
aby se tím třetím stala radnice a
vlastně každý z 320 tisíc obyvatel.
Sebevědomí a dobré nálady není ni-
kdy dost a Ostrava to potřebuje
jako sůl. (Maj)
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Jací jsou Ostravané na prahu roku 2004? 
Rozhodnû sebevûdomûj‰í!❏ Rozhovor



■ ZÁJEMCI O CTV. Ná-
městci primátora Jaromír
Horák a Mirko Jašurek 
18. prosince přijali delegaci
představitelů Ministerstva
mimořádných situací a ci-
vilní obrany Ruska (na
snímku vedoucí delegace 
V. V. Diděnko). Vzácní
hosté Radnici města Os-
travy navštívili v rámci tří-
denního pracovního pobytu
v severomoravské metro-
poli. Zajímali je především
zkušenosti s provozem
Centra tísňového volání a
aplikace řízení operačního
provozu hasičského zá-
chranného sboru v rámci města i celého kraje. Oba tyto projekty rea-
lizovala společnost MEDIUM SOFT a.s. Specialisté této firmy se příští
rok vydají přímo do vytipovaných měst severozápadní oblasti, kde po-
soudí a navrhnou řešení operačního provozu záchranných složek.
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■ P¤ÁNÍ PRO
P R E Z I D E N T A .
Primátor města
Aleš Zedník po-
slal prezidentovi
Václavu Klau-
sovi originální
PF 2004, kterou
malovaly os-
travské děti a
podepsali hosté
a účinkující cha-
ritativního vá-
nočního kon-
certu Hvězdy

ostravským dětem. V závěru
minulého roku obří novoro-
čenku předal na Pražském
hradě prezidentovi České re-
publiky náčelník Generálního
štábu Armády ČR Pavel
Štefka. Několik dnů poté pri-
mátor obdržel přání i s podě-
kováním.

■ PATERNOSTER SE NAâAS 
ZASTAVIL. Projet se v paternos-
teru je v současné době skutečná
rarita. V Ostravě existují pouze
dva tyto výtahy. Jeden z nich byl
vyroben a instalován v objektu
Nové radnice v roce 1928 a fun-
goval až do začátku letošního

roku. Výtah stál
delší dobu snad
jen v roce 1981,
kdy byl rekon-
struován a bohu-
žel i necitlivě „vy-
lepšen a zmo-
dernizován“ jeho
vzhled. Od 5.
ledna do konce
března potrvá na
základě doporu-
čení oddělení pa-
mátkové péče
Útvaru hlavního
architekta magist-

rátu uvedení paternosterového
výtahu v pravém křídle radniční
budovy do původního stavu. Ná-
klady byly vyčísleny na zhruba 5
milionů korun. Paternoster je
navržen k zápisu jako kulturní
památka technického charak-
teru.

Poplatek za likvidaci a svoz
komunálního odpadu

Zastupitelstvo města schválilo a
vydalo obecně závaznou vyhlášku
(OZV) s účinností od 1. ledna 2004,
kterou se stanoví poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

Poplatek se ze stávajících 384 ko-
run zvýšil po zvážení všech skuteč-
ností na 432 korun za osobu a kalen-
dářní rok. Částka je tvořena 182 Kč
za osobu a kalendářní rok a 250 Kč
na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za osobu a kalendářní
rok. (Pozn.: Toto je stanoveno podle
skutečných nákladů za rok 2002,
které činily 112 187 305 korun. Při
počtu 316 558 obyvatel to je 354
Kč/osoba/rok.)

„Termíny splatnosti poplatku
byly v minulém roce podle získa-
ných názorů pro mnohé občany ne-
vyhovující. Proto jsme navrhli
změnu splatnosti, a to ve dvou splát-
kách - nejpozději vždy do 30. dubna
a do 30. září daného roku. Poplatek
může být uhrazen také jednorázově
do 30. dubna kalendářního roku,“
říká vedoucí odboru financí a rozpo-
čtu magistrátu Radim Berka s tím,
že osvobozeni zůstávají klienti
ústavů sociální péče (domovy dů-
chodců, ústavy sociální péče pro
mentálně postižené), dětských do-
movů a zdravotnického zařízení -

Dětského domova pro děti do 3 let.
Nově budou od poplatku osvobozeni
členové Českého zahrádkářského
svazu.

Jak zaznělo před hlasováním na
jednání prosincového zastupitelstva,
základními důvody zvýšení poplatku
je například skutečnost, že v posled-
ních čtyřech letech se do poplatku
nepromítla inflace. Přitom se vý-
razně rozšířily služby a zvýšila čet-
nost svozu komunálního odpadu,
protože jeho objem výrazně roste.
Mimochodem, na území města 
Ostravy je v současné době umístěno
454 kontejnerů na separovaný sběr
plastů, 4 359 kontejnerů na komu-
nální odpad, 528 zvonů na sběr skla,
2 600 kontejnerů na objemný odpad.
Zabezpečen je také svoz nepoužitých
léčiv z lékáren, provoz 14 sběrných
dvorů, dvou semimobilních a dvou
mobilních sběren nebezpečných od-
padů apod. Náklady na provoz
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů překročily
v minulém roce 119 milionů korun.
Letošní předpoklad činí zhruba 130
milionů korun. V rámci rozšíření slu-
žeb bude např. ve městě přistaveno
dalších 150 kontejnerů na plast,
vznikne pět nových sběrných dvorů
a chystá se vyčištění města od všech
černých skládek. (M)

V polovině února se v Ostravě
uskuteční už 6. ročník konference,
který je zaměřen na otázky a pro-
blémy úzce související s bydlením.
Ústřední téma letošního setkání od-
borníků z celé republiky organizá-
toři specifikovali v názvu Proměny
bydlení - regenerace panelových
domů.

Profesor Vítězslav Kuta ze Sta-
vební fakulty VŠB - TU Ostrava
říká, že je mimořádně důležité jed-
notlivým programům regenerace pa-
nelových domů i celých sídlišť a je-
jich úpravám věnovat zvýšenou
pozornost na všech úrovních. Jen
konkrétními kroky a finančními do-
tacemi lze účinně zabránit jejich dal-
šímu znehodnocování. Na konfe-

renci zazní příspěvky zabývající se
nejen technicko-projekčními a reali-
začními podmínkami, ale také 
investorskými, inženýrskými mož-
nostmi a vlastnickými vztahy. Zá-
věry z jednání neskončí v žádném
ohledu, jak se říká, v šuplíku, ale bu-
dou předány všem centrálním insti-
tucím, které se problematikou by-
tové politiky v České republice
zabývají. Jsou to především minis-
terstvo průmyslu, ministerstvo pro
místní rozvoj a Státní fond rozvoje
bydlení.

Akce Proměny bydlení - regene-
race panelových domů se bude ko-
nat v konferenčním centru výsta-
viště Černá louka ve čtvrtek 
12. února. (M)

V Ostravû se bude jednat
o promûnách bydlení

Lékárna zÛstává otevfiená
Provoz lékárenské pohotovostní

služby v prostorách Městské nemoc-
nice Ostrava zůstává zachován i po
31. prosinci 2003. Vedení městské
nemocnice zvažuje změnu místa této
výdejny léků v roce 2004, a to z dů-
vodu plánované rekonstrukce bu-
dovy, ve které dosud sídlí. Nehodlá

však tuto službu občanům zrušit. Po-
hotovostní lékárnu tedy lidé nadále
najdou ve stávajících prostorách
(budova bývalého Kleinova sanato-
ria v nemocničním areálu). Otevřena
je v pracovní dny od 18 do 7 hodin,
o víkendu a státních svátcích nepře-
tržitě. (o)

❏ Stfiípky



Zastupitelstvo města rozhodlo o
prodeji pozemků na 30 hekta-

rech v průmyslové zóně  Hrabová
společnosti CTP Project Invest,
která zde vybuduje  průmyslový
park. Počítá se s tím, že v jede-
nácti průmyslových halách může
být do roku 2008 vytvořeno při-
bližně 1 500 nových pracovních
míst, z toho prvních několik sto-
vek ještě do konce letošního roku.
Tři čtvrtiny ve výrobě, zbytek ve
službách a rozvoji.

„V Moravskoslezském kraji je
dnes přes 100 tisíc nezaměstnaných,
čtvrtina z nich připadá na Ostravu.
Pro snížení nezaměstnanosti ve
městě z dnešních 18 procent alespoň
na polovinu potřebujeme vytvořit 4
až 5 tisíc přímých pracovních míst,
přičemž jedno takto vytvořené pra-
covní místo vytvoří jednu až dvě
další pracovní příležitosti, například
ve službách,“ říká náměstek primá-
tora Petr Kajnar.

Dodává, že pro vytvoření jednoho
pracovního místa v takzvaném pri-
márním sektoru, které má dlouho-
dobý charakter, je třeba zajistit fi-
nanční zdroje kolem 5 milionů
korun na investice do provozních a
výrobních zařízení. „Jen pro Os-
travu tato potřeba představuje

zhruba 25 mili-
ard korun, což
je nad možnosti
veřejných roz-
počtů. A neho-
vořím jen o
městských, ale
i krajských a
státních pro-
středcích. Jedi-
ným možným
zdrojem jsou
soukromí, pře-
devším pak za-
hraniční inves-
toři. S investory
však souvisí je-
den problém.
Totiž lidí, kteří
hledají práci, je
ve světě pod-

statně víc, než kolik  je k dispozici
investičních zdrojů. Mohu říct, že
Ostrava je z tohoto hlediska jedním
z hráčů na světovém a regionálním
trhu investorů. Soutěžíme nejen
s Brnem, Slovenskem nebo Maďar-
skem, ale také s jinými kontinenty,
například s Indií a Čínou. To je dů-
vod, proč musíme investorům na-
bídnout, co požadují, musíme být
v rámci regionů konkurence-
schopní.“ Jak dále uvádí P. Kajnar,
na prvním místě stojí připravená
plocha pro výstavbu podniku, která
je vybavena infrastrukturou, kam je
přivedena voda, plyn, elektřina. Pří-
chod investorů je do určité míry
ovlivňován  nejen výhodnou polo-
hou Česka v srdci Evropy  a tím, že
právě vstupujeme do Unie, ale také
snahou snížit výrobní náklady, pro-
tože i oni jsou vystaveni konkurenč-
nímu tlaku. Hledají tedy zainvesto-
vané pozemky za nízkou cenu
v oblasti, kde je kvalifikovaná pra-
covní síla.

„V uplynulém roce se nám poda-
řilo uvolnit majetkovými spory za-
blokovanou průmyslovou zónu Hra-
bová, vykoupit potřebné pozemky a
připravit projekty. Na prosincovém
zastupitelstvu jsme mohli  schválit
prodej pozemků renomované firmě

CTP. Jde  o společnost s vazbou na
holandské investory, která pracuje
v České republice od roku 1998.
Kromě toho, že vybudovala průmy-
slovou zónu u Humpolce, rozvinula
také zónu v Brně - Modřicích, kde
je dnes zaměstnáno na tisíc lidí a
v konečné fázi bude na asi 30 hekta-
rech zaměstnáno přes dva tisíce pra-
covníků. Společnost CTP nejdříve
najde investora - výrobce, postaví
výrobní halu podle jeho požadavků
a tu pronajímá tak dlouho, dokud
není hala zaplacená. Má tedy zájem
na tom, aby zaměstnavatelé neode-
šli po dobu životnosti investice. To
znamená, že vybírá takové výrobce,
pro které není Ostrava pouhou pře-

stupní stanicí. Stane-li se přesto, že
investor zruší nebo přemístí výrobu,
je ve vlastním zájmu CTP najít ná-
hradu,“ vysvětluje náměstek P. Kaj-
nar.

Investice města do zóny v Hra-
bové přesáhnou dvě stě miliónů ko-
run, sto miliónů přidá stát. Znamená
to dvě stě tisíc korun na jedno vy-
tvořené pracovní místo. „Musíme si
však uvědomit, že podpora jednoho
nezaměstnaného činí přes dvě stě ti-
síc korun ročně. Taková podpora
z veřejných zdrojů při vytvoření pří-
mého pracovního místa je návratná
během jednoho roku! A to nepočí-
tám odvozená pracovní místa,“ kon-
statuje Petr Kajnar. (M)
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NOVÉ BYTY PRO MICHÁLKOVICE. Na začátku prosince byly v Kasalického
ulici kolaudovány dva nové třípodlažní domy s 16 bytovými jednotkami
(dva byty jsou bezbariérové) a dvanácti garážemi. Stavba byla zahájena
v říjnu roku 2002. Za pouhých 14 měsíců investor - městský obvod Os-
trava-Michálkovice - ohlásil úspěšné ukončení této investice za 21,7 mil.
Kč. Realizace infrastruktury si vyžádala dalších 27,5 mil. Kč. Jak řekl sta-
rosta Ladislav Keclík, 6,4 mil. Kč bylo uvolněno ze Státního fondu rozvoje
bydlení, z rozpočtu města více než 20 mil. Kč. Zhotovitelem byla akciová
společnost Ostravské stavby, projektantem Ladislav Němec z Ateliéru
Projekt a investorský dozor zajišťovala společnost City Invest, s.r.o. (m)

Leto‰ní zima udefiila v plné síle
Zvládli silničáři přívaly sněhu

v závěru loňského a na začátku le-
tošního roku? Výrobní náměstek
Ostravských komunikací, a.s., Li-
bor Jacko odpovídá: „Doufám, že
bylo vidět, že silvestrovská směna,
kterou to skutečné sněhové nadě-
lení postihlo nejvíc, nespala ani ne-
slavila příchod nového roku. Sníh
jsme se snažili dostat z cest pluho-
váním ještě před tím, než klesly
teploty hluboko pod bod mrazu.
V akci bylo nepřetržitě 32 mecha-
nismů.“ L. Jacko dále ujistil, že
sjízdnost komunikací a mostů silni-
čáři zvládali v průběhu několika-

denního kalamitního stavu zajistit
v časových termínech stanovených
zákonech a daných plánem zimní
údržby komunikací. Pracovníci Os-
travských komunikací dosud spo-
třebovali 950 tun soli a 12 tun ka-
menné drti, přičemž posyp provedli
na 17 512 km vozovek a 10 267 km
pluhovali.

„Všem přeji vždy šťastný návrat
domů, k čemuž jim pomůže i lehká
noha na plynu. To platí dvojnásob,
když zrovna není cesta suchá,“
vzkazuje ostravským řidičům vý-
robní náměstek Ostravských komu-
nikací. (m)

Je rozhodnuto: V Hrabové vyroste prÛmyslov˘ park 
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Investice do oprav místních komunikací budou pokraãovat i letos
Minulý rok provázely

v souvislosti s hospoda-
řením, ale zejména pak
s četnými opravami a
rekonstrukcemi komu-
nikací na území města
významné změny.

„Čeho si zřejmě řidiči
nevšimli, je to, že byly
zavedeny nové kompe-
tence a odpovědnost při
zabezpečení údržby sil-
nic. Město dosud zajiš-
ťovalo údržbu veškeré
silniční sítě na svém
území, i když pomocí
různých zdrojů. Přesto
mělo rozhodující vliv na
rozsah a zaměření
vlastní údržby. A to se radikálně změ-
nilo,“ říká náměstek primátora Jaro-
mír Horák. Vedoucí odboru dopravy
magistrátu Jiří Tichý dodává, že od
loňského září je údržba silnic I. třídy
prováděna státem prostřednictvím po-
věřené organizace, kterou je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Silnice II. a
III. třídy, které jsou ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, jsou udr-
žovány krajem zřízenou organizací
Správa silnic Moravskoslezského
kraje. Místní komunikace ve městě
udržují Ostravské komunikace, a.s.
Jde o místní komunikace I. a II. třídy,
po nichž jezdí městská hromadná do-
prava. Místní komunikace III. a IV.
třídy jsou ve správě příslušných měst-
ských obvodů. Sem patří méně vý-
znamné komunikace a hlavně pak
chodníky a cyklistické stezky.

„V Ostravě existují hned čtyři
vlastníci komunikací a k tomu ještě
provozovatel městské hromadné do-
pravy - Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Už jen toto početní složení může při-
nášet v zajišťování organizace do-
pravy ve městě a při opravách komu-
nikací nejrůznější komplikace.
Hlavně pokud hovoříme o koordinaci
při návaznosti jednotlivých staveb na
sebe, o průjezdnosti komunikací, o
optimálním stanovení objízdných tras
při uzavírkách, ale i o úpravách svě-
telné signalizace a podobně. Při-
čteme-li k tomu výstavbu kolektoru
v centru města, kompletaci kanalizač-
ních sběračů, budování dalších inže-
nýrských sítí i dálnice D47, úkolem
číslo jedna je důsledně a v předstihu
pokračovat v přípravě návrhu organi-
zace dopravy pro následující roky,“
konstatuje náměstek J. Horák. 

Loni byly poměrně intenzivně
prováděny opravy místních komuni-
kací ve správě města a městských
obvodů, které do jisté míry inicio-
valo konání světového šampionátu
v ledním hokeji v Ostravě. „Pocho-
pitelně, ne vždy byly tyto kroky ze
strany řidičů přijímány pozitivně, ne
pokaždé byla průjezdnost městem
plynulá,“ připouští vedoucí odboru
dopravy, ale jako protiváhu staví
78,1 milionu korun vynaložených na
opravy místních komunikací. 

Investice 2003
Investice města do oprav míst-

ních komunikací související s pří-
pravou MS v ledním hokeji se spo-
luúčastí státu ( 37,1 mil. Kč):
• Ul. Závodní (Rudná - Ruská, Vít-

kovice)
Zhotovitel:  STRABAG, a.s.
Náklady:  27,1 mil. Kč

• Ul. Peterkova (před nádražím
ČD, Svinov)
Zhotovitel: České dráhy, a.s.
Náklady:  10 mil. Kč

Účelové opravy místních komu-
nikací (78,1 mil. Kč):
• Ul. Hasičská (Závodní - Dvou-

letky, O. - Jih)
Zhotovitel: firma Michalík
Náklady: 5,5 mil. Kč

• Ul. U Cementárny (Syllabova -
autobazar, Vítkovice)
Zhotovitel: ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a.s.
Náklady: 6,6 mil. Kč
Ul. Rostislavova (Štramberská -

Syllabova, Vítkovice)
Zhotovitel: STAVIA a.s. 
Náklady: 5,7 mil. Kč

• Ul. Průmyslová (1. máje, Mor.
Ostrava a Přívoz)
Zhotovitel: PRONTO s.r.o. 
Náklady: 3,4 mil. Kč

• Ul. Porubská - I. etapa (rondel -
Dělnická, Poruba)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 8,4 mil. Kč

• Ul. Porubská - II. etapa (Opav-
ská - včetně rondelu, Poruba)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady:  26 mil. Kč

• Křižovatka Ruská - Závodní (Vít-
kovice)
Zhotovitel: Elspol - Gattnar s.r.o.
Náklady: 4,5 mil. Kč

• Ul. Jeremenkova (Mírová - Hala-
sova, Vítkovice)
Zhotovitel: STAVIA a.s.
Náklady: 5 mil. Kč

• Ul. Francouzská (Opavská - Ji-
lemnického nám., Poruba)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 7,3 mil. Kč
• Ul. Studentská (křižovatka -

točna autobusů)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 0,8 mil. Kč

• Ul. Dvorová (Těšínská, Radvanice
a Bartovice)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 3,5 mil. Kč

• Ul. Mongolská (křiž. Nová Mon-
golská - smyčka Řecká, Poruba)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 1,4 mil. Kč 

Účelové opravy mostů a lávek na
místních komunikacích (26,3 mil.
korun):
• Lávka Náplavy - Odra (Mar.

Hory a Hulváky a Hošťálkovice)
Zhotovitel: ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a.s.
Náklady: 4,2 mil. Kč

• Lávka Krištofova - Lučina (Ra-
dvanice a Bartovice)
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, re-
konstrukce, stavby a.s.
Náklady: 3,4 mil. Kč

• Most Halasova - Místecká (Vítko-
vice)
Zhotovitel: MAKOS a.s.
Náklady: 11,3 mil. Kč

• Most Rekreační - Porubka (u ob-
chodu, Poruba)
Zhotovitel: Ostravské komunika-
ce a.s.
Náklady: 2,8 mil. Kč 

• Most Rekreační - Porubka (u
koupaliště, Poruba)
Zhotovitel: Ostravské komunika-
ce a.s.
Náklady: 3,2 mil. Kč

• Most Nábřežní - Polančice (Po-
lanka)
Zhotovitel: Ostravské komunika-
ce a.s.
Náklady: 1,4 mil. Kč

Účelové opravy silnic I., II. a III.
třídy včetně mostů (příspěvek
města - 17,8 mil. Kč):
• Ul. Mariánskohorská (Spodní -

Grmelova - směr k vodárně)
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 9,8 mil. Kč 

• Ul. Petřkovická (K Lidicím - Hlu-
čínská)

Zhotovitel: ODS - Dopravní stavby
Ostrava a.s.
Náklady: 2,8 mil. Kč

• Dva mosty na rampě silnice č. I/56
u Frýdlantských mostů
Zhotovitel: ODS - Dopravní stavby
Ostrava a.s.
Náklady: 5,2 mil. Kč 

Rekonstrukce v oblasti světelně
signalizačních zařízení - SSZ
(13,1 mil. Kč):
• SSZ křižovatka Ruská - Závodní

Zhotovitel: Elspol - Gattnar s.r.o.
Náklady: 7,1 mil. Kč

• Tramvajová zastávka Ruská
včetně SSZ na přechodu
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Náklady: 6 mil. Kč

„Město Ostrava vložilo v loňském
roce v rámci investic a oprav do ko-
munikací ve své správě včetně přís-
pěvků na opravy silnic na svém
území 172,4 mil. Kč. Letos se počítá
s částkou rámcově ve stejné výši.
Také jednotlivé městské obvody
v roce 2003 uvolnily do této oblasti
značné prostředky. Jde například o
opravy chodníků na Hlavní třídě a
ulici Porubská v Porubě nebo na Mí-
rovém náměstí ve Vítkovicích, ale
těch rekonstruovaných míst je daleko
více. Postaveny byly nové cyklistické
stezky s příspěvkem města ve výši 
4 miliony korun na ulici Martinovská
v délce 3,8 km, také mezi Lhotkou a
Hošťálkovicemi a podobně,“ podo-
týká náměstek primátora pro dopravu
Jaromír Horák. Připomíná, že Do-
pravní podnik loni kromě běžné
údržby realizoval stavby související s
přípravou a konáním mistrovství
světa v ledním hokeji. „V ulici Pal-
kovského v Zábřehu bylo vybudo-
váno nové odstavné tramvajové kole-
jiště a provedeno kolejové propojení
ulice Výškovická a Pavlovova. Os-
trava se v dubnu zaplní hokejovými
fanoušky a hosty z celého světa a do-
prava projde skutečně zatěžkávací
zkouškou. V tomto případě platí dvoj-
násob: kdo je připraven, není překva-
pen.“ (Maj)

náměstek primátora Jaromír Horák

most Halasova - Místecká
ve Vítkovicích



Občanům, kteří byli v loňském
roce evidováni jako nezaměstnaní, ale
alespoň část roku také pracovali,
mohl vzniknout přeplatek na dani
z příjmů fyzických osob, který mohou
zúčtovat a získat tyto peníze zpět.

Proto poplatník, který byl v prů-
běhu roku 2003 zaměstnán a ukončil
(případně s ním byl ukončen) pra-
covní poměr a následně se zaregist-
roval u úřadu práce, může:

1) Písemně požádat posledního
zaměstnavatele, tzn. u kterého byl
naposled v roce 2003 zaměstnán, o
provedení ročního zúčtování záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti (ze mzdy). O pro-
vedení musí požádat nejpozději
v termínu do 16. 2. 2004.

2) Sám podat daňové přizná-
ní k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2003 a tímto si „zúč-

tovat“ sražené zálohy na daň z pří-
jmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti.

Když poplatník zvolí 2. postup:
■ Před vyplněním daňového při-

znání si poplatník vyzvedne od kaž-
dého zaměstnavatele, u kterého byl
v roce 2003 zaměstnán (kromě
prací na dohody zdaněné srážkovou
daní) Potvrzení o zdanitelných příj-
mech ze závislé činnosti za rok
2003, kde jsou uvedeny příjmy vy-
placené za uplynulý rok, zaplacené
zálohy na daň a pojistné.

■ Na příslušném finančním
úřadu podle místa bydliště obdrží
poplatník na podatelně tiskopis Da-
ňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob - typ A a Pokyny k vypl-
nění přiznání. Na daném finančním
úřadu vyplněné a podepsané da-
ňové přiznání odevzdá.

■ Pokud poplatníkovi vznikne
přeplatek na dani (částka výsledné
daně se porovnává s částkou zapla-
cených záloh), finanční úřad jej na
základě písemné žádosti do třiceti
dnů vrátí.

Písemná žádost je součástí tisko-
pisu daňového přiznání.

■ Termín pro podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2003 je 31. 3. 2004.

Součástí Pokynů k vyplnění da-
ňového přiznání je také výčet jed-
notlivých nezdanitelných částí zá-
kladu daně (odpočet na děti, studia,
manželku či manžela v domácnosti,
atd.). (SB)
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Rok 2003 byl proti prognóze pfiíznivûj‰í
K 31. prosinci bylo v Moravsko-

slezském kraji bez práce 106 304
obyvatel, to je 16,8 % všech občanů
v aktivním věku. Proti listopadu při-
bylo v registrech úřadů práce celkem
2 887 osob a míra nezaměstnanosti
vzrostla o 0,4 procentního bodu.

V Ostravě evidoval úřad práce 29
470 nezaměstnaných, o 419 více
než v listopadu, míra nezaměstna-
nosti se zvýšila o 0,3 procentního
bodu na 18,4 %. 

Celkově jsou výsledky za loňský
rok jen o malinko příznivější než
úřady práce včetně ostravského oče-
kávaly. Prognóza analytiků pro kraj
zněla v mírnější variantě na 107 000
a pro Ostravu na 29 800 osob. Pře-
sto byla prosincová nezaměstnanost
v kraji historicky nejvyšší a v Os-
travě jde o druhý nejhorší výsledek
za celé transformační období.

V průběhu roku se evidovalo nej-
více bývalých zaměstnanců OKD a.s.
(338) včetně dceřiných společností,
Vítkovic Strojírenství a.s. (263), 
ISPAT Nová huť a. s. (209), Hruška
s.r.o. (157), Vítkovic a.s. (103), Záso-
bování teplem Ostrava (87), Tesca
Stores ČR a.s. (85) a Dopravního
podniku Ostrava a.s. (74). Po přeru-
šení nebo ukončení samostatné výdě-
lečné činnosti se zaregistrovalo cel-
kem 1 106 živnostníků, u některých
jde ale o nezaměstnanost sezonní. Ke
své činnosti se po několika měsících
vracejí.

V prvních lednových dnech zamí-
řily na úřad práce stovky lidí, kteří
v závěru roku přišli o práci. Je
zřejmé, že začátek roku 2004 
bude v Ostravě opět ve znamení dal-
šího výrazného růstu nezaměstna-
nosti. (SB)

DaÀové pfiiznání u nezamûstnan˘ch obãanÛ
❏ Úfiad práce v Ostravû

Vážení čtenáři,
Ostravská radnice letos v dubnu vstoupí už do
sedmého roku svého trvání. Naším cílem je
úroveň měsíčníku stále zvyšovat. K tomu by
nám pomohl i váš názor. Námi připravený
malý redakční dotazník by měl také poskytnout
představu o struktuře vás, čtenářů. Odpovědi
zašlete nejpozději do 29. února na adresu:

Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Obálku označte heslem Dotazník.

Pokud uvedete své jméno a adresu, budete
zařazeni do slosování o prezentační předměty a
publikace se znakem města.

Kdy obvykle čtete nové číslo Ostravské
radnice?
a) během týdne ■
b) o víkendu ■

Jak jste spokojeni se stálými rubrikami?
(použijte známkování od 1 do 5 jako ve škole)
a) Jednání rady a zastupitelstva - str. 2 ■
b) Rozhovor - str. 3 ■
c) Ústřední téma měsíce - str. 8-9 ■

d) Nebojte se úřadů, jsou tady 
pro vás - str. 10 ■

e) Zapomenutá Ostrava (archiv) - str. 11 ■
f) Úřad práce v Ostravě - str. 7 ■
g) Listárna - str. 14 ■
h) Střípky a Ve zkratce ■

Co vám v Ostravské radnici chybí? Přiví-
tal(a) bych více informací o:
a) rozpočtu ■
b) ekonomickém rozvoji ■
c) dopravě ■
d) životním prostředí ■
e) investování ve městě ■
f) kultuře ■
g) zdravotnictví a  soc. věcech ■
h) školství ■
i) sportu ■
j) historii města ■
k) činnosti úřadu (MMO) ■
l) nic mi nechybí ■

V Ostravské radnici čtete:
a) všechny nebo většinu článků ■
b) čtete výhradně výběrově ■

Kolik lidí kromě vás Ostravskou radnici čte?
a) 1 osoba ■
b) 2 osoby ■
c) více než dvě osoby ■

Jste:
a) muž ■
b) žena ■

Kolik je vám let
a) do 25 let ■
b) do 40 let ■
c) do 60 let ■
d) nad 60 let ■

Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
a) základní ■
b) vyučen, bez maturity ■
c) střední s maturitou ■
d) vysokoškolské ■

Dostáváte Ostravskou radnici pravidelně
do svých schránek?
a) ano ■
b) ne ■

Děkujeme za váš čas.

Příjmení, jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umíte vařit?

Jste talen-
tovaní a
nápadití
kuchaři?

Máte v zásobě
recepty lahůdek a delikates, jí-
del plných fantazie, chutí a
vůní?

Přidejte se k nám a pusťme se
společně do vaření. Už příští mě-
síc vyhlásíme soutěž:

OSTRAVSKÁ 
BA·TA

aneb 

HVùZDOU 
VLASTNÍ 
KUCHYNù

Soutěžní podmínky a podrob-
nější informace zveřejníme
v únorovém vydání Ostravské
radnice. Už dnes můžeme pro-
zradit, že nejlepší recepty vy-
jdou v závěru roku knižně.

! POZOR !
CHYSTÁME SOUTùÎ



Věkem se Janáčkova filharmo-
nie Ostrava (JFO) nemůže

měřit s mnoha staršími symfonic-
kými orchestry, které působí
v České republice. Úctyhodné da-
tum 1899 má ve zřizovací listině
Česká filharmonie a ještě starší je
orchestr v Karlových Varech.
Přesto jsou padesátiny jednoho
z nejlepších evropských symfonic-
kých orchestrů, jakým dnes Ja-
náčkova filharmonie bezesporu je,
výbornou příležitostí nejen ke
gratulacím a přáním dalších
úspěchů, ale také k malému
nahlédnutí do jejího minu-
lého i současného života.

Na začátku bylo
ohromné nadšení, kte-
ré pomáhalo zvládnout
mnohdy improvizované
podmínky. Ředitel JFO
Jan Hališka s úsměvem
vzpomíná, jak chodil na
koncerty filharmonie do
haly Tatran, kde se sedělo
na nepohodlných skládacích
židlích, nebo na tenisový kurt v Ko-
menského sadech, kdy hluboký
umělecký zážitek narušovali neod-
bytní komáři. Hrálo se také v dře-
věné budově cirkusu Beskyd, nej-
častěji však v různých ostravských
divadlech a kulturních domech. Po-
dobné stěhování z místa na místo už
je naštěstí minulostí. Od roku 1998
má orchestr důstojné sídlo s kon-
certním sálem a kompletním záze-
mím v Domě kultury města Os-
travy.

Filharmonie a její lidé
Janáčkova filharmonie má v sou-

časné době 98 hudebníků a tento po-
čet její ředitel považuje za opti-
mální. „Bez problémů můžeme

pokrýt celý repertoár symfonické
hudby a provozovat i další potřebné
aktivity. V době, kdy platilo heslo,
že dobré je vše, co je velké, měl or-
chestr i 114 členů,“ vysvětluje J. Ha-
liška, který v JFO začínal v roce
1968 jako koncertní mistr violoncel-
lové skupiny.

„Za 50 let existence filharmonií
prošlo tři sta hudebníků a dlouho-
době v ní působilo sedm šéfdiri-
gentů. Členové orchestru jsou vybí-
ráni konkurzy, ke kterým se hlásí

převážně absolventi ostravských
uměleckých škol nebo uchazeči,
kteří z Ostravy pocházejí. Náš re-
gion byl vždy velmi bohatý na hu-

dební talenty. První hudební školy
vznikly už na začátku 20. století a
dnešní ZUŠ připravují kvalitní
adepty studia na Janáčkově
konzervatoři. Nejtalentovanější
absolventi konzervatoře pak mo-

hou  studovat na Institutu pro
umělecká studia při Ostravské
univerzitě, který vznikl v roce

1992. Tento ucelený systém vzdělá-
vání je naší velikou devizou, protože
umožňuje doplňovat uvolněná místa
stejně kvalitními mladými hráči a
dále tak rozvíjet kvality filharmo-
nie,“ domnívá se Jan Hališka.

Ostrava a hudba
Jak se žije filharmonii v pro-

středí průmyslového města s hor-
nickou minulostí? „Určitě je to tro-
chu jiné než ve městech s
mnohasetletou kulturní tradicí,
jako je Praha, Olomouc nebo
Brno,“ odpovídá J. Hališka a do-
dává: „Ovšem i Ostrava má skvělé
kulturní tradice, už před druhou
světovou válkou se tady děly mi-
mořádné věci, které nám zbytek re-
publiky mohl jen závidět. Svá díla

u nás ve 30. letech uváděli největší
skladatelé 20. století - Hindemith,
Stravinský a Prokofjev. Symfo-
nické koncerty se konaly už v ob-
dobí mezi dvěma světovými vál-
kami. Navíc hrajeme v celém
Moravskoslezském kraji, kde na
poměrně malém území žije více
lidí než v Praze. A naše publikum
je zkušené, vyspělé a vzdělané.“ Po
zániku krajů se v roce 1992 stalo
zřizovatelem filharmonie město

Ostrava. „Patří mu velký dík za to,
že se můžeme dále rozvíjet,“ zdů-
razňuje Jan Hališka. Nejlepším dů-
kazem o kvalitě ostravské filhar-
monie jsou statistické údaje
dokládající rostoucí návštěvnost i
počet abonentů a koncertů. Přibývá
také pozvánek na zahraniční hosto-
vání. Jen v roce 2003 filharmonici
hráli v Koreji, Japonsku, Ho-
landsku, Polsku a třikrát ve Špa-
nělsku.

Repertoár
Janáčkova filharmonie, věrná

svému názvu, často uvádí díla Leoše
Janáčka a dalších českých skladatelů
světového věhlasu, např. Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo
Bohuslava Martinů. Vedle klasiků
však vedení orchestru nezapomíná
ani na mladé začínající autory, kteří
své místo v hudebním světě teprve
hledají. Pravidelně dostávají prostor
spolu s mladými instrumentalisty či
dirigenty v cyklech Jeunesses Musi-
cales.

V roce 2000 byly v sále DK města
Ostravy instalovány největší kon-
certní varhany na Moravě, které vý-
razně obohatily repertoár symfonic-
kého orchestru a součástí programu
se staly oblíbené varhanní recitály.
Filharmonie uvádí i experimentální
hudbu, neboť podle jejího ředitele
každá hudba, která byla napsána, se
má v praxi provést. Tak se nejlépe
ukáže, jestli je životaschopná. V roce
2001 se díky dlouholeté spolupráci
s jedním z nejznámějších autorů tzv.
nové hudby, Čechoameričanem Pet-
rem Kotíkem, poprvé uskutečnily
Ostravské dny nové hudby.

Co se chystá
Letošní rok bude ve znamení mezi-

národního projektu Česká hudba
2004, který připomíná kulatá výročí
významných českých skladatelů B.
Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J.
Suka a dalších. Na všech koncertech
letošní sezony zazní skladby českých

autorů. Mimořádný koncert na oslavu
50. narozenin filharmonie je na pro-
gramu 22. ledna. Filharmonici pod
vedením svého šéfdirigenta Petra
Vronského zahrají stejný repertoár,
jako na prvním oficiálním koncertě
v roce 1954, a to předehru k opeře Li-
buše B. Smetany, Dvořákovu Novo-
světskou symfonii a Janáčkova Ta-
rase Bulbu. Vyvrcholením sezony
bude květnové provedení Dvořákova
Te Dea a Janáčkovy Glogolské mše.
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Pfied pÛl stoletím v Ostravû vznikla filharmonie

Novoroční koncert 8. ledna 2004 dirigoval dlouholetý šéf JFO Otakar Trhlík. Zazněla Má vlast B. Smetany.

Členové JFO si přišli pro podpis slavné Diany Ross po společném kon-
certu  v Taiwanu v roce 1997. 



Listování archivem
50 let života hudebního tělesa

představuje tolik událostí, osudů hu-
debníků a koncertních sezon, že je-
dinou ambicí následujícího krátkého
exkurzu do historie Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava může být jen
pouhé připomenutí alespoň někte-
rých zajímavých osobností a oka-
mžiků.

Vznikl Ostravský komorní
orchestr, Vyšší hudebně

pedagogická škola (dnes Janáčkova
konzervatoř Ostrava) a Ostravské
kvarteto. Žádosti o vytvoření vel-
kého symfonického tělesa byly stále
naléhavější. Ve starých dokumen-
tech můžeme číst jednu z nich z
10. června 1953, v níž osvětové od-
dělení Jednotného národního výboru
žádá Státní výbor pro věci umění
v Praze o zřízení krajského symfo-
nického orchestru: „Hudební život
v Ostravě se v poslední době velmi
rozvíjí. Jsou pořádány četné kon-
certy komorní i symfonické hudby,
jsou zvána velká tělesa mimokraj-
ská. Vlastní hudební tělesa jako roz-
hlasový a divadelní orchestr na-
prosto nemohou postačit těmto
místním potřebám.“

Rada krajského národního
výboru schválila založení

Ostravského symfonického or-
chestru ke dni 1. 1. 1954. Základem
se stal 36členný rozhlasový orchestr.
Prvním šéfem byl jmenován Otakar
Pařík. Po jeho smrti v roce 1955 jej
vystřídal Jiří Waldhans, který ve
svých vzpomínkách píše: „Začátky
byly více než složité - malý početní
stav orchestru, nedostatek koncert-
ního sálu, provizorní zkušební míst-
nosti a pesimistická proroctví ostrav-
ské veřejnosti. Dík nezměrné
pracovní obětavosti a uměleckému
nadšení všech členů orchestru i 
administrativního a technického per-
sonálu postupem času všechny zdán-
livě nepřekonatelné překážky zmi-
zely a dnes patří v mých
vzpomínkách doba osmiletého půso-
bení v Ostravském symfonickém 
orchestru k těm nejšťastnějším.“

Ost ravský
symfonický

orchestr se vydal na
první zahraniční zá-
jezd do sousedního
Polska.

S platností
od 1. srpna byl orchestru

udělen název Státní filharmonie Os-
trava a šéfovské funkce se ujal 
Václav Jiráček. V následujících le-
tech orchestr hostoval v obou ně-
meckých republikách, Rumunsku,
Rakousku a Itálii.

Začíná téměř dvacetiletá
éra působnosti Otakara

Trhlíka v čele Státní filharmonie.
Tento brněnský rodák zásadním
způsobem pozvedl prestiž orchestru
na mezinárodním fóru a zasloužil 
se také o přejmenování orchestru 
na Janáčkova filharmonie Ostrava
(12. října 1973).

Novým šéfem Janáčkovy
filharmonie se stal dirigent

Dennis Burkh, který v tehdejším
Československu hostoval už od roku
1963. Janáčkově filharmonii po-
mohl překlenout obtížnou dobu na-
vazování nových vztahů a kontaktů.
Dokladem toho jsou koncertní turné
v Jižní Koreji, USA, Francii a Itálii i
první nahrávky kompaktních disků
pro americká a kanadská vydavatel-
ství.

V čele Janáčkovy filhar-
monie stanula jedna z nej-

výraznějších dirigentských osob-
ností mladé generace, teprve
pětadvacetiletý Christian Arming.

Během velice krátké doby si dokázal
získat členy orchestru i návštěvníky
koncertů. V roce 2002 šéfdirigent-
skou taktovku předal Petru Vron-
skému.

V roce 1996 také začala samo-
statná vydavatelská činnost Janáč-
kovy filharmonie, kterou město Os-
trava podpořilo grantem. Počátkem
90. let totiž zanikla prvovýroba hu-

debních nahrávek pro ostravské stu-
dio Českého rozhlasu. Filharmonie
dosud vydala 11 CD. První letošní
nahrávkou bude Janáčkova Glagol-
ská mše.

S použitím textů J. Hališky 
a I. Měrky z almanachu 50 let 
JFO dvoustranu připravila: 

L. Olšovská

1996

1991

1968

1961

1958

1954

1953
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Blahopfiání námûstka primátora ZbyÀka PraÏáka
Naším, společným cílem je, aby Ostrava byla městem, v němž lidé

najdou vedle svého profesního uplatnění a sociálního zajištění i spo-
lečenské, sportovní a kulturní zázemí. A Janáčkova filharmonie svou
existencí k tomuto cíli výrazně přispívá. Severomoravská metropole
byla dlouho navenek prezentována jako město uhlí, železa a trochu i
špíny. Právě kulturní instituce se snažily vytvářet potřebnou rovno-
váhu.

Je dobře, že jsme jedním z měst, které má svůj symfonický or-
chestr, i když to pochopitelně není laciná záležitost. Všechny hudby-
milovné Ostravany však mohu ujistit, že jsem nezaznamenal žádné
vážně míněné snahy o omezení nebo snad dokonce zrušení finanční
podpory pro filharmonii, která je od roku 1992 rozpočtovou organi-
zací města. Tím nejlepším důkazem, že město stojí o další přítomnost
a rozvoj tohoto orchestru, je fakt, že jsme pro něj po mnoha letech
stěhování a provizorií našli důstojné sídlo v Domě kultury města Os-
travy.

Janáčkova filharmonie Ostrava si za
50 let existence získala značné renomé
v celé republice i zahraničí. Do dalších
let jí chci popřát, ať dále s úspěchem
šíří dobré jméno své i našeho města.

Pracovní atmosféra na zkoušce filharmonie před mimořádným koncertem k jubileu O. Trhlíka a J. Hališky v roce 2003.

Cesta na italské turné v roce 1973.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás

(Pokračování z minulého čísla)

DÁVKY OBČANŮM SPOLE-
ČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÝM

■ Komu je určena tato dávka?
Jde o první pomoc při hledání ře-

šení budoucího života občanů zahrnu-
tých do okruhu tzv. společensky ne-
přizpůsobených.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
dávku?

Občan splňující podmínku sociální
potřebnosti:
- který je propuštěn z výkonu trestu

odnětí svobody,
- proti němuž je vedeno trestní řízení,

popřípadě jemuž byl výkon trestu
podmíněně odložen a který potře-
buje pomoc k překonání nepřízni-
vých sociálních dopadů,

- závislý na alkoholu nebo jiných toxi-
komaniích, který sociální péči potře-
buje k řešení sociálních situací,

- žijící nedůstojným způsobem života,
- propuštěný ze školských zařízení pro

výkon ústavní a ochranné výchovy
po dosažení zletilosti.
■ Jaká je výše dávky?
Peněžitou nebo věcnou dávku lze

poskytnout do výše 1 000 Kč.
■ Na jakou dobu se dávka při-

znává?
Dávka se poskytuje jednorázově.
■ Kde se podává žádost o dávku?
Žádost se podává na oddělení so-

ciální prevence odboru sociálních věcí
a zdravotnictví magistrátu v Husově
ulici 7.

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O BLÍZ-
KOU NEBO JINOU OSOBU

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Jde o příspěvek, jehož smyslem je
zabezpečení základních životních po-
třeb občana pečujícího o blízkou nebo
jinou osobu.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
příspěvek?

Občan osobně, celodenně a řádně
pečuje o blízkou osobu, která je:
- převážně nebo úplně bezmocná,
- starší 80 let a je částečně bez-

mocná.

Příspěvek náleží též občanovi,
který pečuje o jinou než blízkou
osobu, pokud spolu žijí v domác-
nosti.

Příspěvek rovněž náleží rodiči, pra-
rodiči nebo jinému občanovi, který na
základě rozhodnutí příslušného or-
gánu převzal dítě do péče nahrazující
péči rodičů, pečuje osobně, celodenně
a řádně o nezletilé dítě starší jednoho
roku, které je podle zvláštního před-
pisu dlouhodobě těžce zdravotně po-
stižené a vyžaduje mimořádnou péči.
Přiznáním tohoto příspěvku zaniká
nárok na poskytování rodičovského
příspěvku a odměny pěstouna podle
zákona o státní sociální podpoře.

■ Jaká je výše příspěvku?
Občanovi splňujícímu všechny

podmínky náleží měsíční peněžitý
příspěvek ve výši:
- 1,6násobku částky považované

podle zákona o životním minimu za
potřebnou na osobní potřeby, pe-
čuje-li o jednu takovou osobu, což je
v současné době 3 712 Kč,

- 2,75násobku uvedené částky, jest-
liže pečuje o dvě nebo více takových
osob, což je v současné době 6 380
korun.
Pouze u poživatele plného invalid-

ního důchodu, starobního důchodu,
vdovského nebo vdoveckého důchodu
se příspěvek poskytuje ve výši rozdílu
mezi výší jeho důchodů a výší přís-
pěvku. Pokud má důchod vyšší než
stanovený příspěvek, pak mu příspě-
vek nenáleží.

■ Kde se podává žádost o příspě-
vek?

Žádost o příspěvek se podává na
úřadu městského obvodu podle místa
trvalého bydliště.

DÁVKY POSKYTOVANÉ PO-
DLE VYHLÁŠKY č. 182/1991 Sb.

JEDNORÁZOVÉ PENĚŽITÉ A
VĚCNÉ DÁVKY

■ Komu jsou určeny tyto dávky?
Jde o nenárokové dávky sociální

péče, určené těžce zdravotně postiže-
ným a starým občanům, a to na
úhradu mimořádných nutných výdajů
a na úhradu závazků krátkodobé po-

vahy a k uspokojení jejich běžných ži-
votních potřeb.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
dávku?
- Občan je sociálně potřebný a má mi-

mořádné nutné výdaje, které nemůže
uhradit ze svých běžných příjmů.

- Občan, který je umístěn v ústavu so-
ciální péče, psychiatrické léčebně
nebo léčebně pro dlouhodobě ne-
mocné, na úhradu závazků krátko-
dobé povahy, které nemůže uhradit
ze svých prostředků. 

- Občan je sociálně potřebný a své
běžné životní potřeby si pro svůj
zdravotní stav, věk nebo osamělost
nemůže zabezpečit sám. 
■ Jaká je výše dávky?
Výše dávky není předpisem stano-

vena, poskytuje se peněžitě, v případě
uspokojování běžných životních po-
třeb věcně.

■ Kde se podává žádost o dávku?
Žádost o dávku se podává na úřadu

městského obvodu podle místa trva-
lého bydliště, který také peněžitou či
věcnou dávku vyplácí nebo poskytuje.

JEDNORÁZOVÉ PŘÍSPĚVKY
NA OPATŘENÍ ZVLÁŠTNÍCH PO-
MŮCEK

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Tato dávka je určena těžce zdra-
votně postiženým občanům na opat-
ření pomůcek, které jim umožní od-
stranění, zmírnění nebo překonání
následků jejich postižení. Jde o dávku
nenárokovou, jejíž poskytnutí je vá-
záno především na potřebu určité po-
můcky, která je doporučena odbor-
ným lékařem.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
dávku?
- Tělesně postižení občané: po-

můcky umožňující sebeobsluhu, 
samostatný pohyb, přípravu nebo 
realizaci pracovního uplatnění.

- Zrakově postižení občané: po-
můcky umožňující získávat infor-
mace nebo navazovat styk s okolím
prostřednictvím hmatových nebo
sluchových vjemů, pomůcky na pří-
pravu nebo realizaci pracovního
uplatnění.

- Sluchově postižení občané: po-
můcky, které kompenzují ztrátu slu-
chu, přispívají k sociální adaptaci a
jsou nezbytné ke styku s okolím.
Příspěvek se neposkytuje, jestliže

potřebnou pomůcku propůjčuje nebo
plně hradí příslušná zdravotní pojiš-
ťovna.

■ Co musí obsahovat písemný
závazek žadatele o dávku?

Žadatel se musí předem písemně
zavázat, že vrátí příspěvek nebo jeho
poměrnou část v případě, že:
- zvláštní pomůcka přestane být před

uplynutím 5 let jeho vlastnictvím,
- do 6 měsíců ode dne vyplacení ne-

použije příspěvek na opatření
zvláštní pomůcky, popřípadě použije
jen část příspěvku.

Příspěvek nebo jeho poměrná část
se nevrací v případě, že občan, kte-
rému byl vyplacen, zemře.

■ Jaká je výše dávky?
Dávka se poskytuje ve výši umož-

ňující opatření pomůcky v základním
provedení ekonomicky nejméně ná-
ročném podle přílohy č. 4 vyhl.
182/1991 Sb.

■ Kde se podává žádost o dávku?
Žádost se podává na oddělení péče

o staré a zdravotně postižené občany
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu, ul. 30. dubna.

PŘÍSPĚVEK NA ÚPRAVU
BYTU

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Tato dávka pomáhá těžce zdra-
votně postiženým občanům, popří-
padě rodičům těžce zdravotně postiže-
ných dětí starších tří let, upravit jejich
byt tak, aby byly s ohledem na určitý
typ zdravotního postižení odstraněny
bariéry, které brání plnohodnotnému
životu.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
dávku?

Občan (nezaopatřené dítě) musí mít
těžké vady nosného nebo pohybového
ústrojí, které omezují ve značném roz-
sahu jeho pohyblivost, nebo je úplně
nebo prakticky nevidomý. 

Vrácení příspěvku nebo jeho po-
měrné části se nevymáhá v případě
částky nepřesahující 5 000 Kč, nebo
jestliže zemře občan nebo dítě, jehož
rodiči byl příspěvek poskytnut.

■ Co musí obsahovat písemný
závazek žadatele o dávku?

Žadatel se musí předem písemně
zavázat, že:
- příspěvek (zálohu) vyúčtuje do 3 let

od zahájení řízení,
- příspěvek nebo jeho poměrnou část

vrátí, jestliže byt vymění, prodá
nebo dojde-li ke změně užívacího
nebo vlastnického práva k bytu před
uplynutím 10 let od poskytnutí přís-
pěvku,

- vrátí poměrnou část příspěvku, jest-
liže se plánované úpravy neusku-
teční v rozsahu podle schválené do-
kumentace a vyplacený příspěvek
přesáhl 70 % skutečných vynalože-
ných nákladů.
■ Jaká je výše dávky?
Výše dávky se určuje se zřetelem

na příjmy a majetkové poměry ob-
čana, maximálně do výše 70 % proká-
zaných nákladů za materiál a práce,
nejvýše však 50 000 Kč. U příspěvku
na stavební práce spojené s instalací
výtahu, kde není možno použít šik-
mou schodišťovou plošinu, činí výše
až 100 000 Kč.

■ Kde se podává žádost o
dávku?

Žádost se podává na oddělení péče
o staré a zdravotně postižené občany
odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví magistrátu, ul. 30. dubna.

(Pokračování příště)

První lednový den začala platit novela zákona č. 482/1991 Sb., o so-
ciální potřebnosti, která přinesla následující změny:
■ rozšíření a upřesnění zvýšení příjmu vlastním přičiněním, což zna-

mená zejména vlastní prací, uplatněním zákonných nároků a pohledá-
vek, prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku,

■ u osob samostatně výdělečně činných se bude považovat za minimální
příjem vždy 50% průměrné měsíční mzdy vyhlášené Českým statistic-
kým úřadem,

■ za sociálně potřebného se nebude považovat rodič, který neplní povin-
nosti zákonného zástupce dítěte, to znamená, že nezajistí řádné plnění
povinné školní docházky,

■ za sociálně potřebného se také nebude považovat občan, který je ve-
dený v evidenci uchazečů o zaměstnání pokud neprojevuje snahu o
zvýšení příjmu vlastní prací,

■ nově se stanoví povinnost žadatele nebo příjemce dávky osvědčit sku-
tečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, dát sou-
hlas s ověřením těchto skutečností a dostavit se na výzvu příslušného
orgánu, pokud tomu nebrání těžko překonatelné překážky. Tato po-
vinnost platí i pro společně posuzované osoby.



Počátek každého roku patřil v mi-
nulosti, stejně jako dnes, plesové

sezoně. „Plesy, bály, taneční zá-
bavy, věnečky - pod těmito pojmy se
skrývaly pozvánky na jedinečnou a
neopakovatelnou společenskou udá-
lost také ve městech a obcích, které
dnes tvoří naši Ostravu,“ říká ředi-
telka městského archivu Blažena 
Przybylová. Připomíná, že na konci
19. a počátku 20. století o nich 
nadšeně referoval místní tisk, který
barvitě líčil nejen výzdobu, nebo
ještě lépe aranžmá prostor, ale také
velmi plasticky popisoval róby pří-
slušnic ženského pohla-
ví. Mušelín, krepdešín,
krajka, tyl, satén, nejjem-
nější hedvábí v růz-
ných barevných tó-
nech od sněhově bílé,
přes čajově žlutou,
sladkou růžovou až
po nejtemnější čer-
nou - to byly materi-
ály nabízené různými
módními salony i
oděvními závody,
které tomuto období
vévodily. Podle re-
daktora společenské
rubriky jejich nositelka
na sebe upoutala pozor-
nost například rafino-
vaně zdobeným pasem,
který doplňovala efekt-
ně nařasená krajka
s perlami, připomínají-
cími francouzské růže. Sukně byly
pošity flitry, štrasem, stříbrnými
lístky, tylovými volány.

„Ovšem také výzdobě sálu byla
věnována náležitá pozornost. Na
prvním místě to byly především nej-
různější drapérie, které v sálech na-
vozovaly slavnostní atmosféru,

stejně jako umně naaranžované kvě-
tiny, ale třeba i portréty významných
osobností. Například pro taneční vě-
neček českého spolku Horník
v únoru roku 1884 byly speciálně
namalovány portréty na Ostravsku
jediného českého podnikatele v hor-
nictví Ignáce Vondráčka, jeho syna
důlního ředitele Vladimíra, nebo
horního rady Viléma Jičinského,“
říká B. Przybylová s tím, že výzdoba
byla opravdu důležitou součástí
těchto akcí, o čemž svědčí i upou-
távka na akci spolku Dobromila
v lednu 1904: „Věneček Dobromily

slibuje už předem strh-
nouti v letošní sezoně
prvenství. Zábavní výbor
svou touhou přičiniti se
o milé překvapení tají
rozsah příprav, ale to-
lik je jisto, že okrasou a

vábným ladem celkem
vynikne naše dvorana (v

Národním domě, dnes Di-
vadlo J. Myrona) a přivodí
sama svěží a milou ná-
ladu.“

Ředitelka archivu se do-
mnívá, že tento věneček
byl s největší pravděpo-
dobností vrcholem ple-
sové sezony české spo-
lečnosti v roce 1904.
Mimochodem, jeho prů-
běhu byl v tisku věnován

rozsáhlý fejeton začínající slovy:
„V tónech rozkošných valčíků, pů-

vabných besed, křepkých mazurů a
polonais skvěl se do světa princ kar-
neval.“ O velkoleposti plesu svěd-
čila i návštěvnost tehdejších ostrav-
ských českých celebrit, mezi nimiž
nechyběli ani přednosta polsko-
ostravského soudu, vrchní báňský
inspektor, soudní adjunkti, finanční

koncipisté, poručík dělo-
střelců, významní ostravští
advokáti, lékaři a další, sa-
mozřejmě všichni v dopro-
vodu svých manželek.

„Beseda, mazurka, polo-
néza, valčík byly uvedeny
v každém tanečním po-
řádku, který dáma většinou
dostala ihned při vstupu do
sálu. Ale i tanec doznával
v době industrializace urči-
tých proměn, jak lze dedu-
kovat prakticky z úvodní
části fejetonu věnovaného
historii valčíku v roce 1904,
v němž se píše, že parní a elektrické
tempo, v jakém lidstvo dvacátého
věku žije, vniká i do tanečních síní,“
říká s úsměvem ředitelka a dodává,
že bály pořádaly prakticky všechny
korporace, průmyslové závody apod.

I v době krize v 30. letech 20. sto-
letí se chodilo na plesy. Jen garde-
roba byla asi o něco méně bohatší.
Ale přesto bylo možné podle návodů
v módních žurnálech nebo v neděl-
ních novinových přílohách najít in-
spiraci, jak z odpoledních šatů vyro-
bit za pomoci různých detailů
takzvané malé večerní. V inzerátech
firem byl kladen důraz i na další sku-
tečnosti. Například firma Baťa v roce
1933 svou nabídku pod heslem Do
tance i do společnosti doplnila sloga-
nem Nejdůležitější součástí taneč-
ního úboru je obuv - bezvadná a ele-
gantní obuv zvýší vaše sebevědomí.
Stranou nezůstali ani prodejci bon-
bónů Lesněnek. Ti svůj inzerát
v době plesové sezony uvedli slovy:
Při tanci dbejte o čistý dech.

Jak dále uvádí B. Przybylová,
značné pozornosti se samozřejmě tě-
šila také příprava kostýmů pro maš-
karní plesy, které byly tenkrát mi-
mořádně oblíbené. Výroba masek
mnohdy probíhala utajeně, aby ani
nejbližší příbuzní dotyčnou osobu za
škraboškou do půlnoci nepoznali.
Určitou inspirací pro zhotovení
kostýmů či úpravu šatů pro kon-
krétní bál byl i jeho název. Např.
moravskoostravští legionáři pořádali
maškarní plesy nazvané V říši chry-
zantém, Za měsíční noci, Čtyřmi
světadíly, kde legie žily nebo Na os-
travské radiovlně.

„Maškarní plesy nebyly ovšem
jen výsadou dospělých. Také pro
děti se pořádaly různé merendy, na
nichž byl nutný kostým. Pierot, Čer-
vená Karkulka, páže nebo také lam-
pion - to například doporučovalo pro
děti v roce 1933 České slovo nejen
nákresem, ale i popisem. Kdo si ne-
troufal na ušití podle obrázku, mohl
si vybraný střih zakoupit v ostravské
prodejně Vkus,“ říká ředitelka měst-
ského archivu a na otázku, zda už
má v šatníku novou plesovou toa-

letu, se jen významně pousměje.
Plesová sezona 2004 právě začí-
ná... (M&B)
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Zapomenutá Ostrava: v tónech rozko‰n˘ch
valãíkÛ, kfiepk˘ch mazurÛ i pÛvabn˘ch besed 
❏ Archiv mûsta Ostravy

dětské kostýmy

Maškarní plesy byly ve 30. le-
tech 20. stol. velmi oblíbené.
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NOVÁ TELEVIZE PRO DùTSK¯ DOMOV. Obrovskou radost udělal v zá-
věru loňského roku všem klukům a holčičkám z Dětského domova pro
děti do tří let v Ostravě-Zábřehu fotbalista Petr Ruman, který už pá-
tým rokem působí v německé Bundeslize. Do domova přivezl nejen no-
vou televizi, ale i plyšové hračky, pastelky, tužky a plastelínu. 
„Začínal jsem v ostravském Baníku a k tomuto městu i kraji mám
opravdu mimořádný vztah. Doslechl jsem se, že děti byly o Vánocích
bez pohádek, stará televize dosloužila, a tak jsem se bez delšího pře-
mýšlení rozhodl pro opožděného Ježíška,“ řekl mladý záložník klubu
SPVGG Greuther Fürth P. Ruman, který v Německu odehrál 132 zá-
pasy a vsítil 28 branek. (m)

■ TJ Liga 100 uspořádala tradiční
patnáctikilometrový Štěpánský běh
Porubou. Na start pěti kategorií se po-
stavilo osmdesát mužů a žen z oddílů
z celé republiky. Nejrychlejší čas za-
běhl Ján Križák ze slovenského AŠK
Grafobal Skalica, nejstarším účastní-
kem byl čtyřiaosmdesátiletý Jaroslav
Bernatík. Velký zájem závodníků za-
znamenali také pořadatelé 15. ročníku
Silvestrovského běhu Hrabovou. Trať
dlouhou 9 550 metrů proběhlo celkem
145 účastníků. 

■ Padesát hráčů stolního tenisu
z ústavů z celé Moravy se 13. prosince
zúčastnilo 7. ročníku vánočního tur-
naje v tělocvičně stacionáře Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené
v Ostravě-Muglinově. Hvězdou tur-
naje byl kmenový hráč ostravského
ústavu Jiří Stach, který na listopado-
vém MS mentálně postižených spor-
tovců v Mexiku obsadil výborné 21.
místo. 

■ Žáci Základní školy I. Sekaniny
v prosinci uspořádali dobrovolnou

sbírku dvacetníků a desetníků, která
vynesla 7 280 Kč. Celou částku děti
předaly primářce dětského neurolo-
gického oddělení Fakultní nemoc-
nice s poliklinikou v Ostravě-Po-
rubě.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení zve na první vycházku v no-
vém roce. Uskuteční se v sobotu 24.
ledna a povede za zajímavostmi ulice
1. máje. Sraz je ve 13.45 hod. na Ma-
riánském náměstí před prodejnou
knih Librex.

■ Dům kultury města Ostravy zve
na komedii Nevidím to černě Divadla
Metro Praha 28. ledna. S kultovním
představením J. Krause Nahniličko
aneb Poněkud dojatý přijede 3. února
pražské Divadlo Kalich. 15. února je
na programu Brouk v hlavě v podání
herců Městského divadla Brno.

■ Ve foyeru Nové radnice bude
vystavovat od 2. do 27. února ostrav-
ský malíř Miroslav Sabev. Jeho ole-
jomalby a uhlokresby jsou v galeriích
celého světa, např. v Polsku, Holand-
sku i Kanadě.

❏ Ve zkratce

SoutûÏení s bíl˘m konûm

Ostrava má jedineãnou Ekomapu 
Obyvatelé Ostravy, jako jediného

města v České republice, mají k dis-
pozici pomocníka ve věcech život-
ního prostředí - aktualizovanou Eko-
mapu Ostravy 2003. Jde o dva
mapové listy a brožuru s názvem
Rádce občana, které vydalo v nákladu
3 000 kusů občanské sdružení Vita.
Na mapách jsou vyznačeny například
kontejnery na separovaný plast a sklo,
sběrny druhotných surovin, studánky,
prameny, cyklotrasy, chráněná území,
památkové stromy. Brožura Rádce
občana je rozčleněna do devíti kapitol
a přináší odpovědi na více než 90
častých otázek týkajících se životního

prostředí. Např. kde zjistit kvalitu
nebo tvrdost vody, kam s přebyteč-
ným bioodpadem ze zahrádky či se
starou ledničkou a televizí, co dělat
s uhynulými zvířaty ve městě atp. Ne-
chybí ani adresář příslušných institucí
a seznam zajímavých internetových
adres. Ekomapu Ostravy 2003 si zá-
jemci mohou za 40 Kč zakoupit v po-
bočkách Městského informačního
centra Ostrava a v Ekologické po-
radně Vity, ul. Ahepjukova 2.

Vita ve spolupráci s katedrou ener-
getiky VŠB - TU Ostrava vydala také
informativní příručku Obnovitelné
zdroje enegie. (o)

NOVÉ ST¤EDISKO PRO POSTIÎENÉ. Středisko pracovní rehabilitace
zřizované   Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Ostrava se za-
čátkem prosince přestěhovalo z unimobuněk ve Svinově  do objektu
bývalých jeslí v ulici L. Podéště v Porubě. Pětapadesát klientů s leh-
kým, středním nebo kombinovaným postižením tady podle individuál-
ního plánu  absolvuje výchovně vzdělávací programy a pracovní zá-
cvik pro uživatele sociálních služeb. (o)

POSLEDNÍ ROZLOUâENÍ SE SKVùLOU HEREâKOU. Kytici ze šedesáti
sedmi růží položil primátor Aleš Zedník u katafalku s rakví Heleny
Růžičkové. Smuteční obřad se konal 9. ledna ve strašnickém kremato-
riu. „Položil jsem ji tam jménem všech občanů Ostravy. Paní Růžič-
ková byla osobnost s velkým srdcem, měla velmi svéráznou povahu, 
tolik blízkou lidem tohoto kraje,“ řekl primátor. (o)

Dvacet mladých zájemců o dějiny
a současnost našeho města se začát-
kem prosince utkalo ve finále sou-
těže S bílým koněm ve znaku, pořá-
dané za podpory statutárního města
Ostravy. Pátý ročník věnovaly auto-
rky soutěže, historičky Lucie Au-
gustinková a Kateřina Barcuchová,
významné mladopaleolitické pa-
mátce Petřkovické Venuši, která
byla objevena právě před půl stole-
tím.

Dostat se do finále bylo letos ob-
tížnější, protože soutěžící museli
projít i náročným semifinálovým
kolem, kde kromě nutných znalostí

rozhodovala i pohotovost a bystrý
úsudek. Děti měly například za úkol
určit, který potomek má v souladu
s nástupnickým právem vládnout,
nebo musely vybrat ze tří nerostů
krevel, tedy materiál, z něhož byla
Petřkovická Venuše vyrobena. Z na-
pínavého klání v historických pro-
storách Ostravského muzea vyšli 
vítězně ve čtyřech kategoriích Radi-
slav Brařina, Barbora Lišková, Lu-
cie Dostálová a Martin Hrubý.
Správné odpovědi na otázky z píse-
mného kola, celkové pořadí a foto-
grafie z finále jsou k vidění v Os-
travském muzeu. (r)
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■ PORADNÍ SBOR. V závěru loň-
ského roku se uskutečnilo další
setkání Poradního sboru seni-
orů a zdravotně postižených
s primátorem města Ostravy
Alešem Zedníkem. Podle slov
koordinátora primátorova po-
radního sboru Hugo Přibyla, 
ostravští senioři se v novém roce

budou podílet nejen na zpraco-
vání úkolů vyplývajících z aktu-
álních požadavků vedení města,
ale také na akcích připravova-
ných Centrem pro komunitní
práci Moravskoslezského kraje.
V nejbližší době se uskuteční
setkání s havířovskými zastupi-
teli.

■ K¤EST KNIHY. Primátor Aleš
Zedník se spolu s ředitelem Ja-
náčkovy konzervatoře Ostrava
Milanem Báchorkem stal kmot-
rem nové knihy Sonáta pro dvě

ruce a hlas aneb Ivana Měrky ži-
votaběh. Básník, překladatel a
publicista Karel Vůjtek na něko-
lika desítkách stran zmapoval ži-
votní osudy violoncellisty, pěvce,
hudebního vědce a pedagoga
Ivana Měrky. Slavnostní křest
publikace vydané nakladatel-
stvím Montanex se uskutečnil ve
čtvrtek 18. prosince v sále Janáč-
kovy konzervatoře Ostrava. Při
příležitosti 50. výročí založení
konzervatoře převzal z rukou je-
jího ředitele vyznamenání. Ivan
Měrka je také nositelem Ceny
města Ostravy za celoživotní dílo.

■ SPOLUPRÁCE UâITELÒ. Náměstek primátora Zbyněk Pražák přijal 10.
prosince zástupce katovických škol. Důvodem návštěvy polských hostů
bylo podepsání dohody mezi Učitelskou společností Ostrava a Zwaiz-
kem Nauczycielstwa Polskiego v Katowicích deklarující navázání spo-
lupráce mezi oběma profesními sdruženími. Tento dokument je výsled-
kem společných jednání, která se uskutečnila začátkem listopadu
v Katovicích. Ostravskou delegaci tvořili také členové Komise pro vzdě-
lávání a školství Rady města Ostravy a odboru kultury, školství, mlá-
deže a sportu magistrátu. 

■ SETKÁNÍ S DOBROVOL-
NÍKY. Občanské sdru-
žení Senior servis uspo-
řádalo v úterý 9.
prosince v sídle Biskup-
ství ostravsko-opavské
diecéze osmé setkání
dobrovolníků, kteří
zdarma pomáhají osa-
mělým seniorům. Zaví-
tal mezi ně také primá-
tor města Ostravy Aleš
Zedník. „Podle statistik
ve společnosti roste po-
čet jednočlenných domácností,
což znamená, že přibývá starých
osamělých lidí. A samota, pocit
opuštěnosti je pro seniory asi to

nejhorší, co je může potkat. Je to
vaše zásluha, že ti, o něž se sta-
ráte, neživoří,“ řekl při této pří-
ležitosti A. Zedník.

Mobilní hospicová jednotka
První mobilní hospicovou jednotku

na území města začala v prosinci pro-
vozovat Charita Ostrava. Seniorům a
dalším potřebným lidem se tak dostává
kvalitní, koordinované a včasné po-
moci v závěrečné fázi života. Projekt
mobilní hospicové jednotky umožňuje
do péče o klienty odbornou radou a
etickým přístupem začlenit i rodinné
příslušníky a předcházet tak oslabení
stávajících sociálních vazeb.

„Předpokládáme, že ročně tuto
službu poskytneme průběžně 60 až 70
klientům. V současné době pravidelně,
je-li to potřeba i několikrát denně, nav-
štěvujeme sedm klientů. Lidé nás mo-
hou kontaktovat na telefonním čísle
596 614 006 nebo 732 111 264. Od 
1. února zřizujeme nový dispečink,
který bude sídlit ve stejné budově jako
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba, v Repinově ulici v Přívoze.
Kromě osobní asistence a odborné po-
moci nabízíme také zapůjčení potřeb-
ných zdravotnických pomůcek, napří-
klad polohovacích postelí, kyslíkových
přístrojů, antidekubitních matrací, me-
chanických vozíků nebo toaletních
židlí,“ uvedl koordinátor projektu Da-
vid Tichý.

Tým mobilní hospicové jednotky je
složen z lékaře, dvou kvalifikovaných
zdravotních sester, kterým podle po-
třeby vypomáhá dalších šest sester
z Charitní ošetřovatelské služby, psy-
chologa, fyzioterapeuta, sociálního
pracovníka, duchovního a vyškolených
dobrovolníků. „Dobrovolnické hospi-
cové hnutí Charita Ostrava zajišťuje už
od března 2002. Vzniklo na základě
potřeby pomoci osamělým nemocným

lidem, kteří mnohdy umírají osamo-
ceni, bez přítomnosti blízkého člověka.
Dobrovolníci proto docházejí do cha-
ritních středisek, domácností, nemoc-
nic, domovů důchodců a jiných zaří-
zení. Jejich práce si velmi ceníme,“
konstatoval ředitel Charity Ostrava
Martin Pražák. Dobrovolník, který
chce doprovázet umírající, musí absol-
vovat bezplatný kurz hospicové péče.
Ostravská Charita by se v budoucnu
měla stát akreditovaným školicím stře-
diskem připravujícím zdravotnický
personál pro hospice v celé republice.

„Učinili jsme první krok a o to více
cítíme potřebu dotáhnout naše snažení
až k cíli, a tím je výstavba hospice 
v Ostravě. Hospic nemocnému garan-
tuje, že nebude trpět nesnesitelnou bo-
lestí, vždy bude respektována jeho lid-
ská důstojnost a v posledních chvílích
života nezůstane osamocen. Měl by se
začít stavět na konci příštího roku s ter-
mínem dokončení v roce 2006. Ostrav-
ský hospic bude mít kapacitu 35 lůžek.
Vhodná lokalita na území města už je
vytipována, ale čeká se ještě na doře-
šení majetkoprávních vztahů,“ říká
Martin Pražák.

Hlavní část nákladů na výstavbu
hospice by měla být pokryta z rozpočtu
města a ministerstva zdravotnictví. Re-
alizace celého záměru je však finančně
velmi náročná. Charita Ostrava proto
vyhlásila veřejnou sbírku na podporu
výstavby hospice a zabezpečení reali-
zace projektu hospicového hnutí.
Sbírka probíhá různými formami. Pří-
spěvky je možné zasílat také na účet 
u České spořitelny, číslo účtu
1663166399/0800. (LO)

Rodinné centrum radí a pomáhá
Obyvatelům obvodu Ostrava-Jih od

loňského roku slouží první Rodinné
centrum ve městě. Radnice se tak
snaží pomoci lidem, kteří se ocitnou
v krizi. „V každodenním provozu od-
boru sociálněprávní ochrany dětí nám
chybí čas na dlouhodobější a intenziv-
nější práci s klienty. Často nevědí, jak
různé záležitosti a potřeby řešit, jak
pro sebe i děti najít lepší cestu. Přitom
mnohdy stačí, když jim poradíme, jak
správně hospodařit, stanovit priority
ve výdajích nebo jak správně vyplnit
potřebné žádosti,“ vysvětluje vedoucí
odboru Marta Keková.

Každý rok jsou v tomto obvodu
dávky sociální péče poskytovány při-
bližně čtyřem tisícům rodin s nezleti-
lými dětmi. Časté jsou případy, kdy se
lidé vinou nedostatku finančních pro-
středků stávají neplatiči nájemného a
jsou soudně vystěhováni. Někteří pak
skončí v jednom z hotelových domů,
kde je však nájemné zpravidla ještě
vyšší. A tak se roztáčí kolotoč dluhů.
Další problémy souvisejí především
s vyřazením z evidence úřadu práce,
záškoláctvím, nezajišťováním zdra-
votnické péče a léčebného režimu ne-
zletilým dětem, lichvou, alkoholis-
mem a dalšími závislostmi.

Pět sociálních pracovníků se stará
přibližně o 120 klientů. Docházejí do
škol, ubytoven, domácností a každý
pracovní den je zajištěna přímo
v centru stálá služba. „Poskytujeme
telefonické i osobní sociální poraden-
ství. Každý den přijde asi šest až deset
klientů, odpoledne především děti na
doučování,“ konstatuje sociální pra-
covnice Patricie Kajanová. Prostory
Rodinného centra zároveň slouží jako
komunitní centrum pro obyvatele de-
víti azylových bytů pro rodiny s
dětmi, které jsou ve stejné budově.
Pro sociálně znevýhodněné děti jsou
jednou měsíčně připravovány akce za-
měřené na volnočasové a poznávací
aktivity. 

Podle slov Marty Kekové současná
podoba Rodinného centra není ko-
nečná. „Jsme připraveni reagovat na
potřeby dalších sociálních skupin
obyvatel obvodu, spolupracovat s ne-
státními organizacemi, zajišťovat vol-
nočasové programy pro děti a další
aktivity.” 

Centrum sídlí v Čujkovově ulici 
č. 31 a otevřeno je  od pondělí do
čtvrtku od 8 do 17 hodin, v pátek od 8
do 15 hodin. Kontaktní telefonní
čísla: 596 729 853, 596 769 915. (o)

❏ Stfiípky



Vefiejné bruslení
Nespokojenost s rozsahem

bruslení pro veřejnost na porub-
ském Zimním stadionu je před-
mětem následujícího dopisu,
který jsme dostali od rodiny To-
máškovy z Poruby:

„Naše čtyřčlenná rodina patří
k příznivcům bruslení a pravidel-
ným návštěvníkům porubského
Zimního stadionu. Věřili jsme, že
zastřešení druhé ledové plochy
přinese více možností pro naše
bruslařské vyžití, které navíc ne-
bude závislé na počasí. Dočkali
jsme se však pravého opaku. Ho-
din vymezených pro bruslení ve-
řejnosti je daleko méně a postrá-
dají pevný řád, na ledě je vinou
toho plno, kapacita šatny je poddi-
menzovaná, stojí se fronty a při-
bývá nervozity. Proč vlastně
město investuje do staveb, které
tak málo slouží jeho aktivně spor-
tujícím obyvatelům?“

Odpovídá Oldřich Buganský,
náměstek ředitele pro pro-
voz společnosti SAREZA, která
Zimní stadion provozuje:

„V současné době probíhá roz-
sáhlá a náročná rekonstrukce bý-
valého Paláce kultury a sportu
(dnes ČEZ-Aréna) tak, aby hala
byla připravena v dubnu 2004 při-
vítat účastníky druhé skupiny ho-
kejového mistrovství světa. Z to-
hoto důvodu musely být desítky
kulturních a sportovních akcí pře-
sunuty do haly, která by odpoví-
dala technickým, bezpečnostním a
provozním požadavkům, a tou je
právě Zimní stadion v Ostravě-Po-
rubě. Do provozního rozpisu obou
hal jsme museli zařadit také tré-
ninky a utkání extraligových týmů
mužů a juniorů HC Vítkovice. Je-
jich denní dvoufázové tréninky,
tréninky našich mládežnických
družstev, extraligových týmů do-
rostu, juniorů a II. ligy mužů HC
Sareza, tréninky krasobruslař-
ského týmu LR Cosmetik, proná-
jmy amatérským družstvům a
spolkům a další aktivity jsme mu-
seli řešit částečným přesunem do
nově zastřešené druhé haly. V sou-
časné době jsou obě plochy pro-
vozně vytíženy od 6 do 24 hodin.
Ale již dnes můžeme slíbit, že po
ukončení rekonstrukce ČEZ
Arény, bude druhá ledová plocha
porubského stadionu využívána
občany našeho města k veřejnému
bruslení v daleko větším rozsahu
než doposud, a to minimálně jako
v sezoně 2002-2003. Výše uve-
dená opatření si tedy vyžádala or-
ganizace hokejového šampionátu,
akce významné pro celé město a
region. Věřím, že i aktivně sportu-
jící obyvatelé města uznají, že jde
o omezení opodstatněná a pře-
chodná.“

Lidé v Ostravû mají
otevfiená srdce

Dopis s tímto povzbudivým
konstatováním přišel od Martiny
Smutné z Nadačního fondu Ro-
zum a Cit (www.rozumacit.cz):

„V dnešním uspěchaném světě
není mnoho lidí, kteří se zajímají o
osud jiných. O to více nás vždy po-
hladí, když lidé nadačnímu fondu
pomáhají. Naším úkolem je pod-
pora pěstounských rodin, které si
berou opuštěné děti z
dětských domovů. Během sedmi-
leté činnosti jsme pomohli 210 
pěstounským rodinám částkou 
6,8 mil. korun. V těchto rodinách
našlo svůj domov 860 opuštěných
dětí. Zaměřujeme se na pěstouny,

kteří chtějí přijmout dítě z dětského
domova a potřebují vytvořit pod-
mínky, dále rodiny s větším po-
čtem dětí v pěstounské péči 
a rodiny, které vychovávají handi-
capované dítě, a také rodiny, které
se snaží zajistit trvalé bydlení pro
dospívající děti v pěstounské péči.
Jedním z našich projektů, který 
realizujeme od roku 2001, je sbí-
rání peněz pomocí pokladniček
umístěných v knihkupectvích.
Chtěli bychom poděkovat manže-
lům Jičínským, kteří umístili naši
pokladničku v ostravském knihku-
pectví Artforum. Za jedenáct mě-
síců se zde nastřádalo 9 781 Kč.
Všem, kteří přispěli, velmi děku-
jeme. Peníze budou použity do
konkrétních rodin na konkrétní
projekt.“

My‰í pohádka
O krásné zážitky z vystoupení

malých dětí na sklonku loňského

roku se s námi podělila Dana
Svobodová z Mateřské školy E.
Rošického ve Svinově:

„Naše mateřská škola byla požá-
dána vedením Základní školy Bílo-
vecká ve Svinově o zapojení do
přípravy kulturního programu pro
hosty z partnerských škol z Polska
a Německa. Děti se pod vedením
svých učitelek pustily do práce a
nacvičily krásný taneček k písni
Vařila myšička kašičku. Maminky
zajistily dětem šedé oblečení a ve-
likou vařečku. Ještě nasadit myší
čepice, přišít ocásky, namalovat
fousky a myšky byly jako živé!
Velký hrnec jsme společně vyrobili
z kartonu a děti kolem něj tančily a
rejdily. Po dovaření kaše se poklice
zvedla, vyskočila holčička převle-
čená za kočku, která svým zamňou-
káním všechny myšky vyplašila.
Děti byly opravdu roztomilé, velmi

se snažily a jejich vystoupení skli-
dilo zasloužený potlesk.“

Podûkování
Poděkování za dobrou práci

jednoho ze zaměstnanců magist-
rátu přišlo na stůl náměstka pri-
mátora Jaromíra Horáka a my
jej rádi zveřejňujeme. Za nájem-
níky obytného domu v Milíčově
ulici 4 v Moravské Ostravě jej
napsala Alena Hruboňová:

„Oceňujeme a nechceme nechat
bez povšimnutí fakt, že Bohumil
Havránek, zaměstnanec odboru
komunálního a bytového Magist-
rátu města Ostravy, rychle,
ochotně, bez vytáček a hlavně
k plné spokojenosti nás, občanů,
vyřešil problém. Ten způsobila
změna umístění sběrných nádob a
jejich nahrazení velkoobjemovým
kontejnerem. Dovolujeme si Vám
popřát více takových vstřícných
úředníků na našem magistrátu.“

Úspûch baletek
Otevření nové moderní bu-

dovy Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě umožnilo rozšíření
studia na tanečním oddělení
z pěti na osm let, což se výrazně
projevilo ve zvýšení jeho kvality.
O nedávném úspěchu zdejších
studentek nám napsal Ivan Hu-
rych:

„V prosinci jsme se zúčastnili 
1. mezinárodní baletní soutěže
Brno 2003, která navázala na pů-
vodní česko-slovenskou soutěž.
Dvě naše studentky Marta Drastí-
ková ze sedmého a Markéta Pospí-
šilová ze šestého ročníku se ve své
kategorii probojovaly do finále.
Mezi sedmi finalistkami figuro-
valy jako jediné zástupkyně České
republiky a nakonec obsadily 3. a
4. místo. Zúročily tak dřinu, po-
zvolna se proměňující v umění.
Ale zúročily také práci pedagogů,
mých kolegů, kteří je vedli a vedou
v průběhu studia až k těmto vý-
sledkům. Vedle každodenní ne-
končící práce s každým detailem,
vedle praxe, kterou získávají na
prknech Národního divadla morav-
skoslezského a spolu s mnoha se-
mináři, které každoročně organizu-
jeme a které vedou naši i
zahraniční pedagogové, se zahra-
ničními stážemi, kam své studenty
vysíláme, se nám postupně daří
pronikat do povědomí veřejnosti.
Věřte, že potěší, když zástupci 
jiných škol přijdou poblahopřát 
k úspěchu a dobré jméno Taneč-
ního oddělení Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě se tak šíří stále
dál.“

Aktivitou proti stáfií
Koordinační centrum seniorů

a zdravotně postižených sdru-
žuje 35 organizací včetně Čes-
kého červeného kříže, Slezs-
ké diakonie, Svazu důchodců 
Ostrava, Sdružení zdravotně po-
stižených i klubů důchodců jed-
notlivých podniků. V Ostravě
působí čtyři roky, členství je
dobrovolné a bezplatné. Násle-
dující informace o poslání a cí-
lech centra jsme vybrali z dopisu
Lubomíra Páska:

„Naším cílem je vytvářet pod-
mínky pro aktivní spolupráci orga-
nizací pracujících ve prospěch se-
niorů a zdravotně postižených.
Důchodci nechtějí jen nastavovat
dlaně, ale být veřejně prospěšní,
pokud jim to zdraví dovolí. Recep-
tem proti stáří je totiž vlastní akti-
vita. A proto, aby naše společnost
byla i o nás, dříve narozených ob-
čanech, ne bez nás, ale s námi, vy-
bízíme další organizace humanitár-
ního zaměření ke spolupráci.
Kontakt je možné navázat každý
čtvrtek v ulici na Jízdárně 18, kde
je od 10 do 16 hodin zajištěna in-
formační služba nebo na telefon-
ním čísle 596 634 699.
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❏ Listárna

NEJSTAR·Í ·KOLA. Loňský rok byl pro Základní školu v Gajdošově ulici 9
v Moravské Ostravě ve znamení oslav 130. výročí vzniku. Od roku 1902 se
tato nejstarší škola na území města zaměřuje na výuku hudební a výtvarné
výchovy. Není proto divu, že už deset let zdejší Galerie na chodbě přibli-
žuje žákům a všem návštěvníkům díla významných umělců. V současné
době v tomto prostoru vystavuje výtvarné fotografie Dan Waclawek. 



Zastupitelstvo města Ostravy na
svém zasedání 17. prosince loňského
roku schválilo vydání celoměstské
obecně závazné vyhlášky (OZV) o
místním poplatku ze psů. Ta 1. ledna
nahradila 23 obecně závazných vyhlá-
šek týkajících se zmiňovaného po-
platku vydaných zastupitelstvy jedno-
tlivých městských obvodů. Naléhavá
potřeba zcela nové právní úpravy
místního poplatku ze psů vznikla
v souvislosti se schválením zákona č.
229/2003 Sb., kterým se mění zákon o
místních poplatcích a zákon o krajích.

Úvodní ustanovení OZV zavádí
místní poplatek ze psů. Druhý odsta-
vec je věnován určení správce po-

platku. Jsou jím jednotlivé úřady
městských obvodů statutárního města
Ostravy podle trvalého pobytu nebo
sídla držitele psa.

Zcela novým způsobem je vyme-
zen poplatník místního poplatku ze
psů. Dosud za psa platil vlastník,
podle nové vyhlášky jeho držitel.
Mělo by se tak zamezit případům, kdy
chovatelé ve snaze ušetřit, přihlásili
psa u známých nebo příbuzných na
vesnici, kde jsou poplatky nižší. Nyní
je rozhodující, kde se zvíře skutečně
zdržuje.

Další důležitou změnou je zpoplat-
nění psa již od stáří tří měsíců, dosud
to bylo měsíců šest.

Nová vyhláška také přesněji vyme-
zuje, kdo je osvobozen od placení po-
platku ze psů. Jde o osoby nevidomé,
bezmocné a osoby s těžkým zdravot-
ním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod. Nově
jsou od poplatků osvobozeny i osoby
provádějící výcvik psů určených k do-
provodu tělesně postižených, osoby
provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy a osoby,
kterým stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis
(např. zákon o myslivosti).

S ohledem na spravedlivější stano-
vení výše sazby z hlediska míry zne-
čištění prostředí, kde se pes zdržuje a

kde se venčí i z hlediska rušení veřej-
ného pořádku a nočního klidu, byla
výše poplatku stanovena v několika
kategoriích. Je zohledněno, zda je pes
chován v rodinném nebo bytovém
domě, zda je pes využíván k podnika-
telské činnosti a zda je jeho držitelem
poživatel zákonem stanoveného typu
důchodu.

OZV stanoví povinnost ohlásit
správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu (držitelem psa může být
např. malé dítě nebo analfabet) do 15
dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i
osoba, která je od placení poplatku
osvobozena. Stejným způsobem je
poplatník povinen oznámit také kaž-
dou skutečnost, která má vliv na výši
jeho poplatkové povinnosti nebo na
vznik a zánik osvobození, a to do 15
dnů ode dne, kdy tato skutečnost na-
stala. 

Identifikace psů na území města je
zajištěna vydáním evidenční známky,
a to jak pro psa, který poplatku pod-
léhá, tak pro psa od poplatku osvobo-
zeného. V případě odcizení nebo
ztráty vydá novou známku úřad pří-
slušného městského obvodu.

Celé znění OZV je dostupné na in-
ternetové adrese: www. mmo. cz, ve
Středisku informačních služeb MMO
a úřadech městských obvodů. (O)
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1. BOLS je pětiletý kříženec
rotvajlera. Strážníci ho do
útulku přivezli v říjnu loňského
roku z ulice Generála Sochora
v Porubě. Mohutný Bols jako
hlídač objektu nebo rodinného
domku určitě vzbudí patřičný
respekt nezvaného hosta, ale na
„své“ lidi je hodný a přátelský.

2. BLESK je kříženec němec-
kého ovčáka. Má jeden rok a
chování odpovídající skoro ještě
štěněcímu věku. Moc rád se
mazlí a spokojený bude třeba i
v rodině s odrostlejšími dětmi,
hlavně s možností výběhu na za-
hradě.

3. AMIS je dvouletý kříženec
brazilské fily, kterého v září loň-
ského roku někdo přivázal
k plotu třebovického útulku i
s vodítkem, obojkem a náhub-
kem. Má rád společnost lidí, takže
se příliš nehodí k tomu, aby sám
hlídal objekt.

4. JENÍČEK má rok a půl.
Tento kříženec středního vzrůs-
tu je velmi temperamentní. Nový
páníček by mu měl umožnit
volný výběh, nejlépe na zahradě
u rodinného domu.  Za jeho péči
se mu určitě odmění pravou psí
láskou a oddaností.

Nová obecnû závazná vyhlá‰ka o místním poplatku ze psÛ

a) za psa chovaného v rodinném domě
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
c) za psa chovaného v bytovém domě
d) za druhého a každého dalšího psa v bytovém do-

mě
e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti,

např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je
jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod pís-
menem e)

g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel si-
rotčího důchodu, bez ohledu na to, kde je pes chován

h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písmenem g)

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288    

www.mpostrava       Otevřeno: úterý - neděle 10 -15 hodin

DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

volání Ostrava
150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR
112 - slouží především

cizincům
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KONEâNù DOMA. „Až naši svěřenci opatrně vycouvají z vozíků a obhlédnou si krátce svůj nový domov, čeká je na uvítanou voňavé seno, granule,
oves, čerstvá voda a jen letmé, ale o to hlasitější seznámení se s ostatními šesti bělouši a třemi vraníky,“ řekl po návratu spokojený velitel jízdního
oddílu městské policie Miroslav Holý, který byl u výběru hřebců.

P¤I NAKLÁDÁNÍ KONÍ SE NESMÍ POSPÍCHAT. I tentokrát byli koně nedůvěřiví a divný vozík se jim ani trochu
nelíbil. Dosavadní ošetřovatelka Blanka Závodská musela trochu popostrčit a velitel Miroslav Holý s Petrem
Buchtou nabídnout trochu ovsa. Pověstná koňská mlsnost byla nakonec silnější než strach.

P¤ÍJEZD DO H¤EBâÍNA. Heřmanům Městec je vzdálený od Ostravy
okolo 260 km. V nedalekých Slatiňanech se nachází jedinečné hipolo-
gické muzeum.

Tři starokladrubské vraníky do-
vezli 30. prosince z hřebčína
v Heřmanově Městci stráž-
níci jízdního oddílu měst-
ské policie. „Jsou
opravdu nádherní!“ -
neslo se tiše stá-
jemi při prvním
vzájemném ofi-
ciálním set-
kání. „Jeden
šestiletý a
dva čtyř-
l e t í

hřebci nahradí koně, kteří u městské
policie sloužili více než šest let a
z náročné služby už byli vyřazeni.
Nejprve si budou u nás ve Staré Bělé
pozvolna zvykat v rámci několika-
měsíčního policejního výcviku na
rušivé elementy, jako jsou oheň,
dým, střelba, hluk. Současně pro-
jdou tréninkem jezdeckých discip-
lín, které musí policejní kůň zvlád-

nout bez mrknutí oka -
chůze do schodů, jíz-

da v kordonu, pře-
kážky,“ řekl ředitel 

městské policie Jan
Hulva. Nepochybuje

o jejich schop-
nostech, protože

starokladru-
báci mají

nejen re-
prezen-
ta t ivní
v z h l e d

(jsou ma-
j e s t á tn í ,
hlava je
klabonosá

a mají vysoko na-
sazený „labutí“ krk a okázalý
vznosný chod), ale jsou rovněž
učenliví s velmi dobrými charakte-
rovými vlastnostmi. (M)

Noví starokladrub‰tí vraníci posílili jízdní oddíl

LÁSKA NA PRVNÍ
POHLED.
Ivanu Vitáskovou
nový svěřenec o-
kouzlil. „Od 13 let
jezdím závodně a
koně miluji, jsou
úžasní,“ rozplý-
vala se ošetřova-
telka, která se pro
vraníky vydala v
době své dovolené.

VYMYSLETE
PŘEZDÍVKY 

PRO POLICEJNÍ KONĚ
Sacramoso - Plata, Sacramoso -
Segata, Sacramoso - Cantinella: 
to jsou oficiální jména koní, slo-
žená ze jmen otce a matky.

Vymyslete pro každého zvlášť
nové a hlavně kratší jméno - pře-
zdívku. 

Vaší fantazii se meze nekladou.
Své návrhy posílejte do konce
února na adresu: 
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Obálku označte heslem: 
Přezdívka pro koně

Využít můžete také elektronic-
kého kontaktu: redakce@mmo.cz 

Nejlepší návrhy budou odměněny
a výherci se stanou neoficiálními
kmotry koní. Chybět nebude po-
zvání na slavnostní „křest“ se
všemi náležitostmi a překvapením
k tomu. Bližší informace přine-
seme v únorové Ostravské rad-
nici.   


