
Ivana Nováková z ministerstva
pro místní rozvoj informovala
přítomné o celostátních projek-
tech podnikání.

Jednání Ekonomického kongresu - Ostrava 2004 zahájil Aleš Zedník,
primátor města.

Prorektorka VŠB - TU Renata Hottová převzala z rukou primátora 
A. Zedníka a generálního ředitele SmVaK, a.s., M. Kyncla šek ve výši
50 tisíc korun. Částka bude využita k vybavení vysokoškolských
odborných pracovišť.
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Předseda představenstva ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a. s., Pavel Vítek hovořil o možnostech
vstupu soukromého kapitálu do dopravní infra-
struktury. Ekonomický kongres Ostrava 2004
skončil, ať žije ročník 2005!

Náměstek primátora Zbyněk
Pražák a vedoucí kanceláře 
primátora Lumír Palyza.

Účastníci po ukončení odborné části kongresu využili možnosti zapojit se do diskuze. Nej-
častěji otázky směřovaly ke spolupráci soukromého a veřejného sektoru, podpoře malého
a středního podnikání, rozvoji stavebnictví i financování dopravní infrastruktury v regionu.

Mûsto chce vzít svÛj osud
do vlastních rukou

Podpora vstupu soukromého kapi-
tálu do oblastí postižených  restruktu-
ralizací průmyslu, jeho působení na
rozvoj města i regionu a hlavní zdroje
financování investic byly hlavními té-
maty Ekonomického kongresu 2004,
který se konal 3. prosince v hotelu
Atom.

„Do našeho povědomí by měla
Ostrava vstupovat jako město evrop-
ského střihu, nikoli jako město těžké
práce a unavených lidí. Jistě, tento pří-
vlastek může někdo vnímat jako pus-
tou frázi, ale podle mne se v něm pro-
mítá pro Ostravu mnoho výzev i
konkrétních řešení. Dnes se poprvé
setkáváme v pomyslném  trojúhelníku
- veřejná správa, soukromý kapitál a
školství. Toto partnerství může rych-
leji posunout naše město dopředu eko-
nomickým prostorem. Ostrava v létě
emitovala dluhopisy ve výši 100 mil.
eur s desetiletou splatností a velmi
příznivým úrokovým koeficientem.
Znamená to, že nečinně nečekáme na-
příklad na přísun peněz z vnějších

zdrojů pouze formou dotací. Město
chce vzít svůj osud do vlastních rukou
a chce příznivě ovlivňovat svoji bu-
doucnost,“ řekl primátor Aleš Zedník.

Investice města do rozvojových
projektů, kterými jsou průmyslové
zóny v Mošnově, Hrabové a vědecko-
technologický park, představují 532
milionů korun. Zdroje ze státního roz-
počtu dosahují 139 mil. Kč, Evropská
unie uvolní 121 mil. Kč, přičemž od-
hadovaný počet vytvořených nových
pracovních příležitostí se blíží ke třem
tisícům.

Ekonomický kongres - Ostrava
2004 skončil a už dnes je připravován
další ročník, který se bude konat v ho-
telu Atom za účasti význam-
ných osobností ze zahraničí 22.–24.
září 2005. (M)



VETERÁNI SE SETKALI V OSTRAVù. Přes sto přímých účastníků bojů na východní frontě ve druhé světové válce si připomnělo 24. listopadu šedesáté
výročí vzniku československého letectva a 2. paradesantní brigády vernisáží výstavy ve foyeru Radnice města Ostravy, která zde byla 
instalována do konce měsíce. Historické snímky a další dokumenty, doplněné čtyřjazyčnými texty, přiblížily příčiny vzniku druhé světové války,
její průběh, účast československých a polských pilotů v Slovenském národním povstání (SNP) i v bojích o Moravskou bránu.  Veteráni položili se
zástupci Moravskoslezského kraje, města Ostravy (na snímku vpravo nám. primátora V. Ruprich a ved. kanceláře primátora L. Palyza), institucí
a společenských organizací 25. listopadu věnce a květiny u památníku padlých čs. letců v Parku československých letců. „Vzpomínáme na kama-
rády a spolubojovníky, kteří padli při osvobozování naší vlasti, ale také na ty, kteří se dnešního setkání nedožili,“ řekl předseda slovenského Sdru-
žení letců, bojovníků v SNP a v zahraničí Vladimír Švárny. U příležitosti vzniku Kombinované letky 1. čs. stíhacího leteckého pluku Zvolenského,
2. čs. paradesantní brigády a 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR a jejich bojů ve Slovenském národním povstání, Karpatské 
a Ostravsko-opavské operaci se 25. listopadu uskutečnilo slavnostní shromáždění v Domě kultury NH v Ostravě-Zábřehu.
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Ostrava a Barcelona - mûsta sportu
O financování staveb v oblasti

kultury, sportu a sociálních služeb
a možnostech vstupu soukromého
kapitálu do investičního rozpočtu
měst jednal s vedením španělské
Barcelony 17. až 20. listopadu
primátor Aleš Zedník. 

„Barcelona i Ostrava se chtějí
profilovat jako města sportu. Sbli-
žuje nás společný zájem, jak po
velkých sportovních událostech
využívat postavené areály,“ řekl 
A. Zedník. Dodal, že během svého

pobytu hovořil s náměstkem sta-
rosty Xavierem Casasem i dalšími
zástupci města o tom, co může
Ostrava nabídnout ze svých zku-
šeností a možností Barceloně a
naopak španělské město Ostravě.
„Seznámil jsem se s politikou to-
hoto krásného města v oblasti ži-
votního prostředí, zejména jak zde
řeší odstraňování starých ekolo-
gických zátěží. S podobnými pro-
blémy se potýkáme také v Os-
travě,“ uvedl primátor. (t)

Pomoc pro Vysoké Tatry
Na návrh primátora města Ostravy

Aleše Zedníka jednala 29. listopadu
rada města o pomoci statutárního
města Ostrava Vysokým Tatrám,
které v půlce listopadu postihla pří-
rodní katastrofa. 

Rozsah škod a celkové následky,
se kterými se tato oblast bude potýkat
několik desítek let, vedly radu města
k rozhodnutí poskytnout takovou fi-

nanční pomoc, která by ve své sym-
bolice vyjadřovala účast a podporu
všech obyvatel Ostravy. Za každého
Ostravana chce rada zaslat Vysokým
Tatrám jednu korunu. Návrh na po-
skytnutí finančních prostředků ve
výši 314 357 Kč na konto veřejné
sbírky projedná na svém nejbližším
zasedání 15. prosince zastupitelstvo
města. (r)

Civilní sluÏba konãí
Podle ustanovení § 1 odst. 1 zák.

č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní
služby a o změně a zrušení někte-
rých souvisejících zákonů, končí
všem k 22. prosinci 2004 výkon ci-
vilní služby. Zbývající část se pro-
míjí.

Organizace takzvaným civilká-
řům udělí dovolenou, která jim

podle délky odsloužení náleží k 
22. prosinci 2004 (poměrná část
řádné dovolené). Jde o občany,
kteří civilní službu vykonávali ještě
před jejím zrušením.

Bližší informace zájemcům po-
skytne L. Šimkovičová z odboru
vnitřních věcí magistrátu, tel. číslo:
596 282 048. (m)

Regenerace porubského sídli‰tû
Zastupitelstvo města jednalo o

projektu regenerace sídliště Fr. Če-
chury v Ostravě-Porubě. 

Záměrem města i obvodu je zajis-
tit komplexní řešení pro všestranné
zlepšení obytného prostředí tak, aby
došlo k odbourání anonymních ne-
pojmenovaných ploch a přizpůso-

bení území aktuálním potřebám
obyvatel. Jde také o zkvalitnění 
a rozšíření zelených ploch, vybavení
a rozšíření dětských hřišť a řešení
parkování. Náklady jsou vyčísleny
na 39 milionů korun. Město může
získat ze státního rozpočtu až 27,3
milionu korun. (r)

Z důvodu celoroční pokladní uzá-
věrky budou přepážka ověřování ve
Středisku informačních služeb ma-
gistrátu (SIS) a příjmová pokladna 

č. 101 (příjem poplatků od občanů)
letos naposledy otevřeny ve čtvrtek
30. 12. 2004 do 11.30 hodin. 

V odpoledních hodinách a také 31.
prosince 2004 budou přepážka ověřo-
vání a příjmová pokladna uzavřeny. 

❏ Upozornûní

Zástupci Barcelony seznámili primátora Aleše Zedníka s rozvojem
tohoto španělského města.



prosinec 2004 Ostravská radnice

Na konci srpna letošního roku rada města roz-
hodla na základě výsledku veřejné zakázky,

že od 1. ledna 2005 bude sdružení firem Ovanet
a České radiokomunikace zajišťovat hlasové
služby nejen v největším ostravském úřadu – ma-
gistrátu, ale i ve všech třiadvaceti městských ob-
vodech. Co vlastně Ostravanům přinese zřízení
telefonického čísla 599 444 444 a proč dochází
k přečíslování všech čísel jednotlivých odborů
i oddělení ostravských úřadů? O tom, ale i jiných
telekomunikačních a informačních službách ob-
chodní společnosti Ovanet, jsme si povídali s ře-
ditelem Vladimírem Procházkou.

■ Od nového roku tedy budou platit nová
telefonní čísla, díky nimž se občané mohou ob-
racet se svými dotazy či požadavky na jednot-
livé městské úřady?

Musím předeslat, že nejde o telefonní čísla, ale
pouze jedno telefonní číslo. V rámci vytvoření
vlastního jednotného číslovacího plánu pro po-
třeby statutárního města Ostravy, obvodů a v bu-
doucnu možná také pro městské organizace
a společnosti jsme získali z národního číslova-
cího plánu Českého telekomunikačního úřadu no-
vou stotisícovou sériovou provolbu – 599 444
444. Jednotné komunikační prostředí není samo-
zřejmě uzavřené ani ničím omezené. Naopak, jak
jsem už řekl, uvažujeme o jeho rozšíření i mimo
sféru veřejné samosprávy.

■ Číslo je snadno zapamatovatelné, ale
bude tak jednoduché i telefonické spojení?

S tím počítáme. K přečíslování všech úředních
linek nás vedly potřeby samotných Ostravanů.
Občan si například potřebuje na úřadě vyřídit ně-
jakou záležitost, zeptat se na konkrétní postup,
domluvit si jednání apod. Zvednout telefon není
samozřejmě problém, ale vytáčet jedno číslo za
druhým, když daný telefon neznáte, a mnohdy
doslova pátrat po odpovědném pracovníkovi,
který dokáže fundovaně zodpovědět dotazy a po-
moci, chtělo někdy hodně pevné nervy a hlavně
trpělivost. 

■ Dobře, takže od nového roku nemusím
znát žádné číslo úřadu, kromě linky vašeho
spojovacího centra, odkud mne operátorka
přepojí na kterýkoli úřad na území města 
Ostravy?

Ano, od 1. ledna stačí, abyste vytočila číslo
599 444 444 a prostřednictvím něho můžete na-
vázat telefonické spojení s libovolnými pracovišti
Magistrátu města Ostravy včetně městských 
obvodů. Toto řešení směřuje k operativnější
i ekonomičtější komunikaci občanů s úřady. Mu-
sím ještě připomenout, že vytvoření jednotného
komunikačního prostředí s jedinečným telefon-
ním číslem s sebou přináší také úspory a zjedno-
dušení telefonování mezi jednotlivými obvody
a magistrátem, a to prostřednictvím takzvaného
zkráceného číslovacího plánu. K tomu samo-
zřejmě plně využijeme metropolitní optickou síť,
která již propojuje obvody a magistrát datovými
přenosy. A co je podstatné, její další využití pro
jednotné komunikační prostředí je teoreticky
možné ze dne na den.

■ Letos na jaře Ovanet spolu s Centrem tís-
ňového volání (CTV) odstartoval projekt 
určený handicapovaným spoluobčanům, kteří
se mohou prostřednictvím SMS zprávy dovo-
lat pomoci. S jakými výsledky?

Tato služba funguje v Ostravě už od dubna.
Na začátku stál seznam těch, kteří byli zaregist-
rováni v Centru tísňového volání. Dnes je v této
databázi okolo stovky lidí. Pokud se některý
z nich dostane do obtíží, stačí když odešle SMS
zprávu i bez textu na předem definované číslo ve
svém mobilním telefonu. Operační důstojník
v CTV se okamžitě dozví, že zprávu odeslal na-
příklad Jan Novák, že je imobilní, že bydlí
v Proskovicích…, a hned vyšle pomoc. Tato
nadstandardní služba je omezena územím České
republiky. Pokud pobývá u CTV zaregistrovaná
osoba mimo kraj, je identifikace uživate-
le předána příslušnému operačnímu stře-
disku.

■ Před letošním světovým šampionátem jste
začali připravovat také výstavbu takzvaného
městského kamerového systému. Zatím stále
existují pouze dvě křižovatky u ČEZ Arény,
které monitorují dopravní situaci?

Ano, těmi jsme zahájili 15. dubna zkušební
provoz. Jde o křižovatky Ruská – Závodní
a Rudná – Závodní. Naším záměrem bylo ověřit
funkčnost navrženého technického řešení a přímo
v praxi si vyzkoušet účelnost a prospěšnost těchto
systémů. Při stanovení koncepce řešení měst-
ského kamerového systému byla jasně defino-
vána podmínka, že pro přenos obrazových infor-
mací z křižovatek bude využívána optická
metropolitní síť se špičkovou technologií IP.
Proto jsme zvolili síťové kamery, které provádějí
právě digitalizaci obrazu a umožňují jeho přenos
i do internetové sítě. 

■ Budou v příštím roce  kamerami opatřeny
také další ostravské křižovatky?

Vybrány jsou nejzatíženější z nich, a to na ulici
Rudná, Plzeňská, Mariánskohorská, 17. listo-
padu, Opavská, 28. října a Českobratrská. Cel-
kové náklady na I. etapu byly vyčísleny na 7,5
milionu korun, přičemž budování celého měst-
ského kamerového systému by mělo stát zhruba
35 milionů korun.

■ A prozradíte ještě našim čtenářům něco
více o pilotním projektu pod názvem Internet
pro lidi?

Jak jsem se už zmínil, společnost Ovanet pro-
vozuje metropolitní síť. Ta je dosud kapacitně ne-
využitá, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme li-
dem nabídnout, samozřejmě za přijatelnou cenu,
vysokorychlostní internet. Z naší strany přišla na-
bídka a zájem ze strany jednotlivých městských
obvodů předčil veškerá naše očekávání. Začali
jsme teď na podzim v Krásném Poli, Internet pro
lidi připravujeme také v Hrabové a Staré Bělé.
Ale podle ohlasu se určitě brzy dostaneme i do ji-
ných částí města. (Maj)

33

❏ Rozhovor

„Lednové pfieãíslování telefonních ãísel nejlépe vystihuje slogan: Chce‰-li s mûstem rychle spojit, 
staãí ‰estkrát ãtyfiku zvolit,“ fiíká Vladimír Procházka, fieditel spoleãnosti Ovanet a.s.

Komunikace obãana s úfiady se pomocí telefonu zrychlí
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■ STOLETÁ OSLAVENKYNù. Sté
narozeniny oslavila paní Božena
Smetanová v Domově pro seniory
Armády spásy v Ostravě-Kunčič-
kách. Narodila se 25. listopadu
1904 na Zárubku ve Slezské Os-
travě. Vyrůstala v kolonii u
šachty Alexandr v Ostravě-Kun-

čičkách, kde pro-
žila s manželem,
který pracoval
jako horník, celý
život. Vychovala
dva syny. Nyní už
tři roky žije v do-
mově pro se-
niory. A jaký je
podle ní recept
na dlouhověkost?
„Práce, práce a
málo jídla,“ řekla
stařenka noviná-
řům. Sama pra-
covala ve vítko-
vické válcovně,

vypomáhala na stavbách, příleži-
tostně uklízela a prala v hotelích.
Přitom stačila obstarat hospo-
dářství, dům, rodinu. I přesto, že
má už deset křížků, je stále velmi
čilá, chodí na procházky, má
dobrou paměť a ráda zpívá. 

BLAHOPŘEJEME!

■ VÁNOâNÍ SETKÁNÍ. Domov dů-
chodců v Ostravě-Porubě a odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu připravili ve čtvrtek 
2. prosince předvánoční zábavné

posezení pro seniory. Je-
denáct patnáctičlenných
družstev soutěžilo v Caruso
šou, tančilo a bavilo se celý
den v krásném prostředí
hotelu Bezruč v Malenovi-
cích. V poledne si senioři
připili na zdraví a po vydat-
ném obědě byli vyhlášeni
vítězní zpěváci a zpěvačky,
kteří obdrželi hodnotné
ceny. Až do páté hodiny od-
polední se pak všichni
svorně bavili. Příjemně
strávený den pod beskyd-
skými horami zakončil oh-
ňostroj. Pozvání na toto set-
kání přijal i náměstek pri-

mátora Jaromír Horák, který
akce tohoto typu vždy vítá, neboť
přinášejí radost a zábavu do ži-
vota našich nejstarších spolu-
občanů.

Popeláfii budou vyváÏet 
odpad i o vánoãních svátcích

Během vánočních svátků zazna-
menávají pracovníci společnosti
OZO Ostrava s.r.o. každý rok až
dvojnásobně vyšší množství od-
padu. Proto jsou také letos organi-
zovány mimořádné směny, a to o
nedělích i dalších svátečních dnech.
Mimořádné směny jsou napláno-
vány kromě běžných pracovních
dnů na 18., 19., 24., 25., 26., 31.
prosince letošního roku a rovněž na
2. ledna 2005. 

„I přes toto zvýšené úsilí našich
pracovníků při svozu komunálního
odpadu potřebujeme k zajištění čis-
toty ve městě, zejména pak na síd-
lištích, pomoc občanů. Naše žádost
směřuje především k tomu, aby lidé
nepřeplňovali kontejnery určené

pro odkládání běžného komunál-
ního odpadu papírovými a plasto-
vými obaly, ale aby tyto druhotné
suroviny separovali a odkládali do
určených nádob nebo našich sbě-
ren. Rovněž apelujeme na všechny
řidiče osobních vozidel, aby v síd-
lištích a ulicích města ani ve svá-
teční dny neodstavovali svá auta
před stanoviště kontejnerů a nebrá-
nili tak našim vozům v přístupu k
nim,“ uvádí Vladimíra Karasová,
vedoucí Centra odpadové výchovy. 

Vánoční stromečky bude OZO
Ostrava svážet, stejně jako minulý
rok, v lednu 2005. Stačí, když je
občané odloží vedle kontejnero-
vého stanoviště před svým do-
mem. (m)

Moderní pfiístroje pro chirurgii

Nové trasy autobusÛ
V souvislosti s výstavbou 

obchodního centra na území
Ústředního autobusového nádraží a
přípravou přemístění tohoto ná-
draží blíž k Frýdlantským mostům
došlo k některým změnám ve ve-
dení linek městské hromadné do-
pravy. Konkrétně jde o linky číslo
28 a 21, které donedávna měly ko-
nečnou zastávku na ulici Vítko-
vická v blízkosti autobusového
nádraží a které z důvodu kolize se

stavbou musely být dočasně ukon-
čeny mimo tento prostor. V sou-
časné době stojí u hotelu Palace.
Po dokončení stavebních prací v
prostoru autobusového nádraží bu-
dou linky číslo 28 a 21 k autobuso-
vému nádraží opět zajíždět. 

V ulici Vítkovická byla pone-
chána pouze autobusová linka číslo
37. Její zastávka bude operativně
přesunována podle potřeb stavby
nového obchodního centra. (m) 

Důlní plyny vystupující ze starých
důlních děl jsou řízeně odváděny
prostřednictvím monitorovacích vrtů
do atmosféry, stejně tak jsou sledo-
vány nejohroženější objekty občan-
ské vybavenosti v jejich bezpro-
střední blízkosti. Problematiku
důlních plynů řeší projekt financo-
vaný v rámci programu revitalizace

Moravskoslezského kraje, jehož vý-
stupy směřují k úplné eliminaci rizik
spojených s tímto jevem a zkvalitně-
ním života obyvatel v takto postiže-
ných oblastech. Statutární město
Ostrava bude problematice výstupu
metanu nadále věnovat patřičnou po-
zornost, protože bezpečnost obyvatel
je prioritní. (r)

Metan pod kontrolou

❏ Stfiípky

Od listopadu slouží chirurgům
Městské nemocnice Ostrava dva
nové přístroje - kompletní laparo-
skopická věž s nejmodernějším vy-
bavením k miniinvazivním operač-
ním výkonům a harmonický skalpel. 

„Oba přístroje v ceně přes dva
miliony korun, které ze svého roz-
počtu uvolnilo město Ostrava, nám
poslouží k rozšíření miniinvazivní
operativy, dále k rozšíření operací
střevních chorob, včetně zhoubných
nádorů,“ upřesňuje primář chirur-
gického oddělení Městské nemoc-
nice Ostrava Karel Piš. Zařízení
umožňuje například operace žluč-
níku, kýl, slepého střeva, jícnu a po-
dobně metodou, která znamená
menší pooperační potíže a omezení
pro pacienty, větší komfort a v ne-
poslední řadě významné snížení vý-

skytu recidiv a rychlejší návrat k ak-
tivnímu životu operovaných.

Městská nemocnice poskytuje
své služby pacientům již stopadesát
let. Původně stála na místě dnešní
VZP v ulici 28. října. V roce 1898
byla slavnostně otevřena na Fifej-
dách jako Veřejná nemocnice císaře
Františka Josefa v Moravské 
Ostravě. Její tehdejší kapacita byla
190 lůžek.

V současné době poskytuje kom-
plexní lůžkové a ambulantní zdra-
votnické služby především obča-
nům Ostravy, ale také přileh-
lých měst a obcí. Disponuje 
1 045 lůžky, z toho 190 v Léčebně
dlouhodobě nemocných v Ostravě-
-Radvanicích. Ročně je v nemoc-
nici hospitalizováno přes 25 tisíc
pacientů. (k)

■ VEâER ILUZÍ A
KOUZEL. ČEZ Aréna
přivítala 7. prosince
světoznámého mága
Davida Copperfielda
v rámci jeho předvá-
nočního turné na me-
gashow, která oslňuje
celý svět. Největší ilu-
zionista všech dob
nadchl svým uměním
nejen Ostravany, ale 
i diváky z široké-
ho okolí. Copperfield 
přespal v hotelu Atom
a i přes své speciální
požadavky na kom-
fortnost a intimitu
ubytování, byl se služ-
bami hotelu spokojen. Pro pod-
pis fotografie slavného mága si
přišli i Šárka Grossová, man-

želka předsedy vlády a Karel 
Sibinský, místostarosta Ostravy-
-Jih.



REKONSTRUKCE MUZEA.  Budova staré rad-
nice, která slouží muzejním účelům už od
roku 1931, prochází i v letošním roce rozsáh-
lou rekonstrukcí. Právě teď jsou dokončo-
vány vnitřní práce, připravují se pokládky
podlah a pokud nenastanou žádné velké pro-
blémy, bude stará radnice v lednu připravena
ke kolaudaci. „S otevřením pro veřejnost po-
čítáme po dvouměsíčním stěhování a úklidu
začátkem dubna,“ uvádí ředitelka muzea 
Jiřina Kábrtová. Oprava muzea bude ale po-
kračovat z ulice Pivovarské až do ledna 2006.
Předpokládané náklady na rekonstrukci činí
211,7 mil. Kč. Do listopadu 2004 bylo proin-
vestováno 66,7 mil. Kč.

Mezinárodní konference Transport, nad níž
převzalo záštitu šest ministerstev včetně dvou
zahraničních, dvě hejtmanství a primátor 
Ostravy, se letos uskutečnila 23. a 24. listopadu
už poosmé. Toto setkání dvou stovek odborníků
na dopravu opět potvrdilo svůj význam. 

Stěžejním tématem dvoudenního rokování
v hotelu Atom bylo urychlení realizace 
VI. Transevropského multimodálního tranzit-
ního koridoru, zejména na území Polska, Slo-
venska, České republiky a Rakouska, lepší pro-
pojení jeho české a slovenské větve a rovněž
využití fondů Evropské unie při uskutečnění
rozvojových projektů dopravní infrastruktury.

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský řekl:
„Dálniční a silniční síť v celé Evropě dnes
praská ve švech. Po našem vstupu do Evropské
unie a zrušení celních překážek na hranicích se
zvýšil počet kamionů na českých silnicích
o skoro 30 procent. Evropský parlament upravil
dopravní síť TEN-T tak, aby nejen co nejlépe
propojovala Evropu, ale také rovnoměrně pře-
nášela dopravní zátěže v jednotlivých evrop-
ských regionech, a to na všechny druhy do-
pravy. Česká republika se hodlá k tomuto
trendu připojit. Výrazný impuls přinese zave-
dení výkonového zpoplatnění silnic. Jeho cílem

je vedle získání dalších
finančních prostředků
na rekonstrukci a vý-
stavbu dopravní infra-
struktury především role
regulační. To znamená,
využívat k přepravě
zboží i jinou než silniční
dopravu.“ 

Představitelé města
i kraje opět upozorni-
li na nutnost napojení
Ostravy i regionu na re-
publikové i mezinárodní
dopravní sítě. Kromě
dálnice D47 požadují,
aby se v rámci její vý-
stavby realizovala také
stavba takzvané pro-
dloužené Rudné. 

„V minulých dnech se
uskutečnilo jednání zá-
stupců krajské správy
Ředitelství silnic a dál-
nic České republiky,
projektantů této části komunikace a zástupců
samosprávy dotčených obcí, konkrétně obce
Vřesina. Právě tam jsem zaslechl názor hlav-
ního projektanta stavby, který řekl, že územní
plán obce je jen čára v prostoru. Toto je obha-
joba změn provedených v projektové dokumen-
taci. Jsem naprosto znepokojen, protože schvá-
lené trasy a jejich zakotvení v územních plánech
města Ostravy i okolních obcí je nutno za všech
okolností ctít. Změna územního plánu může ta-
kovou stavbu opozdit více než o jeden rok,“
upozornil náměstek primátora Jaromír Horák.

Dodal, že takzvaná prodloužená Rudná musí
být realizována současně s D47. „Podle infor-
mací z října letošního roku se již uvádí roční
zpoždění z prosince 2008 na prosinec 2009, což
je nepřípustné i v souvislosti s následnou dru-
hou stavbou Severního spoje, která je na 
Rudnou vázána rozhodnutím samosprávných
orgánů Ostravy-Poruby a Třebovic. V tomto
případě nejde o samovolný zásah lidí do pro-
jekční přípravy stavby, ale o vyjádření určité
obavy o budoucnost kvality života ve dvou

městských obvodech. Obyvatelé mají plné
právo se k budoucímu dění vyjádřit, v tomto
případě použili formu petice. Zároveň ale při-
pouští, že pokud bude realizována stavba pro-
dloužená Rudná, která převezme hlavní zátěž
dopravy mimo obydlenou část města, nebude
nikdo bránit realizaci Severního spoje,“ řekl ná-
městek J. Horák. (M)

prosinec 2004 Ostravská radnice

Zima se ohlásila, silniãáfii nezaváhali
Zimní údržba komunikací byla oficiálně zahá-

jena  1. listopadu 2004 a potrvá do 31. března
2005. Na letošní kalendářní rok bylo schváleno
49,7 mil. Kč, přičemž do konce prosince zbývá
k použití necelých 9 milionů Kč.

Ostravské komunikace (OK), a.s., udržují cel-
kem 360,171 kilometru silnic na území města 
Ostravy. První sněhová nadílka letošní zimy se
v Ostravě objevila 19. listopadu. Sjízdnost komu-
nikací a mostů silničáři zvládali zajišťovat v časo-
vých termínech stanovených zákonem a daným
plánem zimní údržby a podle pořadí důležitosti. 
U rychlostní silnice musí být zajištěn bezpečný
provoz do dvou hodin od nahlášení závady,
u místních komunikací I. pořadí důležitosti do

čtyř hodin, pro silnice III. pořadí důležitosti platí
doba do 24 hodin.

„Sjízdnost vozovek 19. listopadu jsme zabezpe-
čovali bez elektrické energie a čelili podobně jako
jiné organizace náporu silného nárazového větru.
Dodávka energie byla obnovena po zhruba 4 ho-
dinách. Následky větru jsme likvidovali ještě v so-
botu 20. listopadu. Až na několik vyvrácených
a poškozených dopravních značek či napadaných
větví na silnicích naštěstí nedošlo k větším ško-
dám,“ uvedl výrobní náměstek OK Antonín Bína.

Připomenul, že současně s ošetřováním vozo-
vek byly čištěny chodníky na mostech a lávkách.
V akci byly nepřetržitě 4 čety pracovníků a na sil-
nicích denně kolem 20 mechanismů. (m)

19. 11. 20. 11. 21. 11.

Počet nasazených mechanizmů 13 19 21

Spotřeba soli v tunách 23,74 114,63 73,72

Spotřeba solanky v m3 9,83 34,63 7,37

Poãty techniky a spotfieba soli a solanky

Odbornou výstavu Transport 2004 zahájili Milan Šimonovský, ministr
dopravy a Aleš Zedník, primátor Ostravy.
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Náměstek primátora Jaromír Horák s 
Pavlem Klimentem ze společnosti KOMA -
Ložiska s.r.o. před maketou patrových ga-
ráží, které budou postaveny před svinov-
ským nádražím.

ProdlouÏená Rudná – dopravní téma dne‰ní Ostravy 



Ostravská radnice prosinec 200466

·ance pro malé a stfiední podnikání
Vzhledem k velkému zájmu firem

o Program podpory inovačních aktivit
malého a středního podnikání, vědy
a výzkumu formou dotací – grantů
v roce 2004, připravilo město Ostrava
obdobný program i pro rok 2005.
Z městského rozpočtu na něj bude vy-
členěno opět 10 milionů korun.

Cílem programu je podpořit ino-
vační aktivity malých a středních
podniků, vědecké a výzkumné akti-
vity, které budou dále aplikovány
v praxi. Rozvoj podniků bude spojen
se zaváděním výsledků výzkumu

a vývoje do výroby nebo s využitím
produktivnějších technologií.  

Projekty mohou být podány v ob-
lasti Informativních a komunikač-
ních technologií, Zavádění a vývoji
nových materiálů a v oblasti Racio-
nálního využití energie a obnovitel-
ných energetických zdrojů. Zájemci
o granty z tohoto programu mohou
své projekty přihlásit do 31. ledna
2005. Bližší informace poskytne 
M. Obroučková z odboru ekonomic-
kého rozvoje magistrátu, tel. číslo:
596 283 086. (r)

NNáámmûûssttíí  SSvvaattoopplluukkaa  ââeecchhaa  
dostalo zbrusu nov˘ kabát

Architektonický skvost Ostravy-
-Přívozu dostal během rekordních
dvaadvaceti týdnů nový vzhled.
„Náměstí Svatopluka Čecha bylo
zrekonstruováno z prostředků fondu
Phare, ministerstva pro místní roz-
voj a města Ostravy v celkovém ná-
kladu 33 mil. Kč,“ informoval na
tiskové konferenci ke slavnostnímu
otevření náměstí starosta Moravské
Ostravy a Přívozu Lubomír Karpí-
šek. Projekt architektů Renaty a
Petra Májkových navázal na vize ví-
deňského stavitele Camillo Sitte,
který v roce 1893 vypracoval návrh
městského centra Přívozu. Původní
asfaltový povrch byl vyměněn za
žulový, zrekonstruovány byly cyk-

lostezky, chodníky a parkovací
místa, přibylo slavnostní osvětlení
kostela, mobiliář, sadové úpravy,
informační panel a pamětní deska.
Do dlažby na hraně ulice Nádražní
je zakomponován obrazec regulač-
ního plánu Přívozu architekta Sitte.
Stmelujícím prvkem celého náměstí
je žula ve všech formách opraco-
vání, barev a typů. Rukama dlaž-
dičů jí prošlo 1 600 tun. 

Secesní náměstí, jehož celkovou
rekonstrukci provedla firma STRA-
BAG, a.s., bude využíváno ke ko-
nání nejrůznějších kulturních, rek-
reačních, charitativních a pozná-
vacích aktivit. Náměstí bylo slav-
nostně otevřeno 29. listopadu. (k)

Mûsto Ostrava nestaví 
jen na zelené louce

Statutární město Ostrava se inten-
zivně věnuje problematice budování
průmyslových zón, což považuje za
jeden z důležitých nástrojů snižo-
vání nezaměstnanosti ve městě. 
Jedním z konkrétních příkladů je re-
alizace průmyslové zóny Ostrava- 
-Hrabová, kde tchajwanská společ-
nost ASUSTeK Computer INC. na
konci června letošního roku zahájila
výstavbu nového evropského centra
pro výrobu a servis počítačů. Kapa-
cita závodu by měla dosáhnout až
200 tisíc osobních počítačů za mě-
síc, za stejné časové období by mělo
být opraveno až 50 tisíc compu-
terů.

„V průmyslové zóně Hrabová se
počítá se vznikem kolem jednoho ti-
síce pracovních míst, přičemž asi
350 lidí by mělo najít uplatnění
právě v servisním centru. Nově
vznikající závod zahájí zkušební
provoz už začátkem příštího roku.
Jak nás informovali zástupci společ-
nosti, tento měsíc by měli nastoupit
první techničtí pracovníci závodu.
Druhá vlna výběrových řízení na
operátory montážních linek bude
ukončena v únoru 2005,“ řekla 
Marcela Tomášková, vedoucí oddě-

lení využití území a podpory inves-
tic odboru ekonomického rozvoje 
magistrátu s tím, že bližší informa-
ce jsou k dispozici na adrese:
www.jobs.cz.

Průmyslová zóna Ostrava-Hra-
bová je prvním realizovaným pro-
jektem průmyslové výstavby na ze-
lené louce. Podle M. Tomáškové se
ale město Ostrava neméně inten-
zivně věnuje také otázkám spoje-
ným s využitím tzv. brownfields.
Konkrétně jde o areál Nad Porub-
kou, který byl vybrán jako pilotní
území v rámci Strategie regenerace
brownfields v České republice. Za-
davatelem a příjemcem projektu
byla agentura CzechInvest a finan-
cování je zajištěno prostřednictvím
EU - programu Phare. Rozvoj tohoto
areálu je příležitostí pro širší spek-
trum podnikatelských aktivit. Může
jít např. o služby administrativního
charakteru, malovýrobu s vysokou
mírou přidané hodnoty, opraváren-
ské centrum, call centrum, datové
centrum, centrum sdílených služeb
atd. Kapacita areálu by mohla dispo-
novat v roce 2007 prvními zhruba 
čtyřmi tisíci metry čtverečními plo-
chy. (M)

„ZdrÏení v˘stavby prÛmyslové zóny sporem o rezervaci
nebylo ‰Èastné,“ fiíká námûstek primátora Petr Kajnar

Do Dolní Lutynû mífií prÛmysl 
Představitelé města Ostravy ve-

dou již několik měsíců velmi inten-
zivní jednání týkající se vybudo-
vání průmyslové zóny v Dolní
Lutyni. Po celou dobu je patrná
snaha nalézt vyvážený vztah mezi
rozvojem regionu a ochranou pří-
rody. Na to, v jakém stadiu se na-
chází příprava tohoto projektu
v současné době, jsme se zeptali
náměstka primátora Petra Kajnara.

■ Jste znám svou jednoznač-
nou podporou realizace tohoto
projektu. Požadavky minister-
stva životního prostředí a někte-
rých občanů bydlících v Dolní
Lutyni nezměnily nebo nepo-
opravily váš názor?

Víte, vznik alespoň jedné prů-
myslové zóny o velké rozloze v na-
šem kraji je jednou z podmínek
hospodářského rozvoje, tedy také
tvorby pracovních příležitostí. Lo-
kalit vhodných pro strategickou
průmyslovou zónu není v našem
kraji mnoho. Oblast u Dolní Lu-
tyně je jedním z mála míst, které
splňuje vhodné podmínky. Uvě-
domme si, že leží v centru aglome-
race, kde téměř celá plocha je ve
vlastnictví státu, blízko jsou dosta-
tečné kapacitní inženýrské sítě. Ne-
zbytné investiční výdaje budou o
jednu miliardu nižší než u původně
uvažované zóny Nošovice.

■ Ale Lutyně je v konfliktu
s připravovanou ptačí rezervací
Poolží, Heřmanský stav, Poodří.

Ano, toto byla hlavní překážka
ve zprovoznění zóny. V říjnu vláda
rozhodla, že ptačí rezervace ne-
bude vyhlášena. Pro pochopa, led-
ňáčka, slavíka a bukáčka budou na-
lezeny jiné chráněné lokality.

■ Nechcete tím naznačit, že
budou v Dolní Lutyni vyhubeni.

Dvě stě hektarů, které by měly
být vyčleněny pro průmysl, tvoří
jen nepatrnou část původně zamýš-
lené rezervace a žádný z uvedených
druhů ptáků tam trvale nežije.

Pouze dravý pochop loví na lou-
kách budoucí průmyslové zóny. Je
pravda, že část jeho loviště bude
výstavbou omezena. Je třeba si
však uvědomit, že v republice žije
asi 1 300 až 1 700 párů motáka po-
chopa, na Heřmanských rybnících
pak asi 13 až 17 párů. Do Čech při-
šel v polovině minulého století
z Asie a jeho populace má vze-
stupný trend. Výstavba továrny
omezí jeho počet o několik jedinců.
Předpokládaný přínos takové prů-
myslové zóny je odhadován na de-
set tisíc pracovních pozic - vyjá-
dřeno v penězích vyplacených
v sociálních dávkách to představuje
asi dvě miliardy korun ročně. Sku-
tečně si nemyslím, že stálo za to,
zdržet výstavbu průmyslové zóny
sporem o rezervaci. Přišli jsme
kvůli tomu o miliardy korun, které
jsme mohli investovat do ochrany
životního prostředí efektivněji.

■ Opusťme otázku životního
prostředí. Za jak dlouho se může
v této lokalitě objevit první
investor?

Spuštění výroby můžeme očeká-
vat nejdříve za tři roky - rok je po-
třeba do konečného schválení
územního plánu, rok na vypraco-
vání projektové dokumentace a rok
trvá výstavba. Bohužel, některé in-
vestory jsme už ztratili, například
Hyundai. Tato automobilka staví
dnes u Žiliny. Mohu říci, že na ve-
dení města se obrací asi jeden 
investor do měsíce, který má zájem
o plochu v desítkách hektarů. Bo-
hužel, region není připraven.

■ Můžete specifikovat, jaký
bude mít zóna v Dolní Lutyni vý-
znam pro samotnou Ostravu?

Tak, jako lidé dojíždějí do 
Ostravy za prací, budou dojíždět
Ostravané do Lutyně. Po dálnici
tam budou za deset minut. Jen pro
představu, ta vzdálenost je nepa-
trná a vůbec se nebude lišit od
toho, když lidé například z Poruby
dojíždějí do Nové huti. (m)
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Dûtskému domovu ãasto pomáhají i sponzofii
Den otevřených dveří pro přispě-

vatele a sponzory připravil 24. listo-
padu Dětský domov pro děti do tří let
v Ostravě-Zábřehu. 

Devadesát pět procent nákladů,
tedy 75 mil. Kč ročně, hradí na pro-
voz tohoto zařízení město Ostrava,
pět procent sponzoři. Jejich zásluhou
jsou děti zásobovány mléčnou stra-
vou, hračkami, vybavením heren i
zdravotními přístroji. Tyto dary jim
také umožňují účastnit se výletů a
pobytů v přírodě. 

Jak uvedl ředitel domova Zdeněk
Novotný, sponzoři mají vždy mož-
nost sledovat tok svých financí. „V

současné době připravujeme spolu s
největším sponzorem letošního roku,
firmou CETELEM – ČR, a.s., rekon-
strukci výtahu. Dětský domov také
potřebuje vyměnit technologii prá-
delny a zajistit pobyty dětí na horách
pro příští rok,“ doplnil Z. Novotný.

Dětský domov v Jedličkově ulici,
který vznikl před sedmdesáti lety
jako útulna pro batolata a kojence, je
schopen díky své vybavenosti pečo-
vat také o děti týrané nebo dlouho-
době nemocné. „V dnešní době tvoří
počet týraných dětí v našem zařízení
9 % z celkově přijatých,“ připomněl
Zdeněk Novotný a pokračoval: 

„Sto třicetsedm lůžek, kterými dět-
ský domov disponuje, je využito z 
87 %. Ročně naším zařízením projde

350 dětí buď na základě nařízení
soudu, nebo dohody s rodiči, kterou
uzavíráme na dobu půl roku.“ (k)

■ Ostravská zoologická zahrada a
Kruh přátel zoo připravili pro žáky
základních škol a gymnázií tradiční
Soutěž mladých zoologů s tématem
Sloni a jejich příbuzní. První kolo,
do něhož se zapojilo 218 družstev,
probíhalo od 22. do 27. listopadu,
druhé kolo je plánováno na sobotu
11. prosince. Vítězná družstva ob-
drží knižní publikace a propagační
materiály zoo.

■ Rada Koordinačního centra se-
niorů a zdravotně postižených v 
Ostravě připravila na 20. prosince be-
sedu s malířem Vladimírem Neuwir-
tem na téma Výtvarné umění a jeho
zákonitosti. V průběhu setkání se zá-
jemci budou moci seznámit s ukáz-
kami díla tohoto renomovaného
umělce a galeristy a proniknout hlou-
běji do tajů současné ostravské umě-
lecké tvorby. Úvodní slovo pronese v
15 hodin v klubu Atlantik Luboš 
Pásek.

❏ Krátce

Zákon o zamûstnanosti pfiitvrdil
Velmi nepříjemná překvapení

zažívají po 1. říjnu letošního roku
uchazeči o zaměstnání, kteří nectí
pravidla hry stanovená novým zá-
konem o zaměstnanosti. Zdánlivě
nemilosrdně jsou vyřazováni z evi-
dence úřadu práce a znovu o ni mo-
hou požádat, pokud si mezitím ne-
najdou zaměstnání, až po půl roce.
Potvrzuje se, že zákon č. 435/2004
o zaměstnanosti, který začal platit
právě 1. října letošního roku, je
skutečně přísnější než předchozí
právní norma a někteří lidé to ne-
dokáží vzít na vědomí a respekto-
vat.

V ustanovení § 30 zákona o za-
městnanosti jsou uvedeny důvody,
pro které úřad práce vyřadí ucha-

zeče o zaměstnání z evidence. 
V odstavci 2 písm. e) citovaného
ustanovení se říká, že důvodem k
vyřazení je také to, když uchazeč
„maří součinnost s úřadem prá-
ce“. Tento důvod je uplatňován u
sankčního vyřazení nejčastěji.
Hned následující ustanovení § 31
písm. d) zákona vysvětluje, co je
považováno za maření součinnosti.
Uchazeč maří součinnost s úřadem
práce, jestliže se nedostaví na úřad
práce ve stanoveném termínu bez
vážných důvodů. Vážné důvody,
které je úřad práce povinen uznat,
jsou opět stanoveny taxativně v § 5
písm. c) zákona a tedy nemohou
být ani uchazečem, ani úřadem vy-
kládány libovolně. (SB)

Kam po základní ‰kole?
Příručku Kam po základní škole

pro školní rok 2005/2006, která
poskytuje potřebné informace spo-
jené s volbou povolání žákům zá-
kladních škol, zpracovalo i letos
Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání (IPS)
Úřadu práce v Ostravě v Bieblově
ulici. 

Kromě základních rad, jak si
zvolit vhodné povolání, brožura
obsahuje rejstřík oborů na ostrav-
ských středních školách a příklady

konkrétních povolání, vzdělávací
nabídku na středních školách v Os-
travě pro školní rok 2005/2006, in-
formace potřebné k přijímacímu ří-
zení a informace o některých
mimoostravských školách.

Příručku již mají jednotlivé školy
a v tištěné podobě je za cenu 20 Kč
k dispozici i v IPS v Bieblově ulici.
Zájemci si tam mohou zajít v pon-
dělí a ve středu mezi 8 až 17 hodi-
nou, v úterky a čtvrtky mezi 8 a 13
hodinou. (SB)

Armáda spásy pro bezdomovce
Zastupitelstvo města rozhodlo o

poskytnutí 95 tisíc korun občan-
skému sdružení Armáda spásy na
zahájení projektu Prevence bezdo-
movectví na území města Ostravy.

Jde o program, který má co nej-
efektivněji bránit vzniku tohoto 
sociálně patologického jevu. Jeho
cílem je nejen samotná prevence
bezdomovectví formou sociální

práce s neplatiči nájemného, ale
také vybudování tréninkových bytů
a podpora zaměstnatelnosti a za-
městnanosti ohrožených osob. 

Předběžné náklady na projekt
jsou vyčísleny na 7,5 mil. Kč, 70 %
bude hrazeno z grantu EU – SROP,
ostatní náklady budou pokryty z
plateb klientů, finančních zdrojů
úřadu práce a Armády spásy. (r)

Dárci krve byli ocenûni
V obřadní síni Radnice města Os-

travy se 15. listopadu sešlo osmdesát
bezplatných dárců krve, aby z rukou
představitele města a Českého červe-
ného kříže převzali zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Janského. Náměs-
tek primátora Jaromír Chalupa vy-
slovil přítomným svou hlubokou
úctu a obdiv a uvedl, že lidská krev
je i v dnešní době nenahraditelná a
nezastupitelná. „Město si váží stateč-
nosti a solidarity dárců krve, která
pomáhá lidem ve složitých životních
situacích a těžkých stavech. V 

Ostravě se tato solidarita projevuje
velmi silně. Proto je jedním z mála
měst, kde krev chybí jen zcela výji-
mečně,“ připomněl náměstek primá-
tora. Po předání plaket 76 mužům a 
4 ženám popřál J. Chalupa všem dár-
cům krve hodně zdraví a radosti z
pomoci bližním a vyzval je k šíření
myšlenky bezplatného dárcovství. 

Zlatá Janského plaketa byla letos
udělována již potřetí lidem, kteří nej-
cennější tekutinu na světě darovali
čtyřicetkrát bez nároku na finanční
příspěvek. (k)

Janského plaketu předávají Miluši Fratričové náměstek primátora 
Jaromír Chalupa a předseda oblastního sboru Českého červeného
kříže Bedřich Grünwald. 



Prokešovo náměstí před Novou
radnicí zdobí poprvé v historii vá-
noční strom, který se rozzářil přesně
na Mikuláše. Desetimetrový kužel
zde bude až do Tří králů vytvářet
vánoční atmosféru. Ve slavnostním
jsou i průčelí, parapety, balkon a
sloupy veřejného osvětlení, z nichž
visí krápníky, světelné lemy a zimní
motivy ze světelných kabelů.

„Vánoční výzdoba ostravských
ulic je každým rokem krásnější,“
shoduje se městský architekt Jaro-
slav Sedlecký s mnoha občany,
kteří toto zpestření vítají vždy s na-
dšením. Také radnice jednotlivých
městských obvodů jsou každou
zimu krásnější a nazdobenější.

Za instalaci a pronájem vánoč-
ních dekorací uhradí letos město
545 tis. Kč.
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VáÏení ãtenáfii,

Vánoce letos opět přišly s plnou
parádou. Se známými se občas
bavím tím, kdo a kde jako první
zaslechne hrát Rolničky nebo
Jingle Bells. Vánoční horečka
v každém ohledu v tyto dny kul-
minuje a kromě všech nezbyt-
ných příprav, které svátky dopro-
vázejí, je třeba si také patřičně užít vánoční atmosféru. Tuto
možnost nabízejí mnohé kulturní akce od výstav betlémů přes
vánoční koncerty až po zajímavě vyzdobenou Novou radnici.
Všechna ta světýlka se bez zbytečných okázalostí rozzářila už na
Mikuláše a já si uvědomil, že v koloběhu všech povinností jsem
ani nepostřehl přicházející Vánoce.

Je tedy příhodný čas na společný symbolický vánoční a sou-
časně novoroční přípitek: Příjemné prožití svátečních dnů a do
příštího roku hodně zdraví a dobré nálady.

Aleš Zedník
primátor Ostravy

Festival vánoãních zvykÛ
Mezinárodní festival adventních a

vánočních zvyků, koled a řemesel
Souznění se letos uskuteční 17. a 
19. prosince v Ostravě, v sobotu 
18. prosince v Kozlovicích. Novin-
kou letošního ročníku je koncert 17.
prosince v kostele sv. Václava, kde
zazní chorální zpěvy v podání sou-
boru Schola Gregoriana Pragensis,
dále vystoupí barokní trio z Ostravy a
herec Národního divadla moravsko-
slezského Jan Fišar. Začátek je v 19
hodin.

Na galakoncertě 19. prosince se od
18 hodin v Domě kultury města Os-
travy představí vítězové soutěže Zpě-
váčci 2004. Vystoupí Marie Rottrová,
kapela Neřež, cimbálová muzika Ol-
šava z Uherského Brodu a Valašský
vojvoda se sólisty. Od 17 hodin jsou
připraveny ukázky zdobení perníčků,
skleněných baněk, figurek, výroba vá-
nočních ozdob z papíru, slámy, kůže,
proutí, lidových šperků, kovových a
řezbářských výrobků. 

Koncerty v divadle
Nejslavnější operetní melodie, ale

také Česká mše vánoční Hej, mistře
Jakuba Jana Ryby, zazní na Vánoč-
ních operetních koncertech, které ve
dnech 14., 19. a 26. prosince připra-
vil operetní soubor Národního diva-
dla moravskoslezského. Dirigentem
je Karel Mládek, režie se ujala 
Dagmar Hlubková. Koncerty se
uskuteční v Divadle Jiřího Myrona.

Na programu s názvem Večer pro
smyčce, kvartet, dechy a zpěv ve 
foyeru Divadla Antonína Dvořáka
jsou 16. prosince připraveny skladby
G. F. Händla, A. Michny z Otrado-
vic, J. Myslivečka, G. Pucciniho.
Účinkují Landek Quartet, Ostrava
Brass Quintet, Eva Dřízgová-Jiru-
šová a Petr Sýkora. 

Hudci z Kyjova
Ve čtvrtek 16. prosince zazní v di-

vadle Domu kultury města Ostravy
cimbálová muzika Hudci z Kyjova
se zpěvákem Karlem Hegnerem.
Hudci předvedou ryzí moravský
folklor, jehož studnice se zdá být ne-
vyčerpatelná. Koncert začíná v 19
hodin, vstupenky na něj je možno
zakoupit v pokladně domu kultury
od pondělí do pátku mezi 
15. a 18. hodinou  a jednu hodinu
před představením, nebo v Měst-
ském informačním centru.

Jarmark v muzeu
Ústav sociální péče pro mentálně

postižené v Ostravě připravil v rámci
výstavy Duhový svět II. na pondělí
20. prosince prodejní jarmark výtvar-
ných prací a řemeslných výrobků
svých klientů. Ke koupi budou řeme-
slně dokonalé rukodělné práce z nej-
různějších materiálů, které vznikly
při výchovné činnosti nebo ergotera-
pii klientů ústavu. Výrobky budou po
jarmarku v muzeu vystaveny až do
16. ledna 2005.

Pfied Novou radnicí záfií vváánnooããnníí              ssttrroomm

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
pořádá ve čtvrtek 16. prosince 2004 od 9 do 16 hodin

Vánoce na Prokešově náměstí 
aneb Vánoční strom ostravských dětí

Připraveny jsou zajímavé soutěže pro jednotlivce i rodiny o hodnotné ceny
(barevný televizor, dárkový koš potravin, zlaté přívěsky, fotoaparáty, 
discmany, plyšové hračky a sladkosti HARIBO a MAOAM).

Moderátoři: David Petřík a Miloš Skácel

Účinkující: Markéta a Martin, Vlastimil Korec, Heidi Janků, Jana Kociánová

Občerstvení je zajištěno ve stáncích na Prokešově náměstí  po dobu trvání akce.

Děti do soutěže O nejkrásnější vá-
noční ozdobu poslaly do Nové
radnice desítky výtvarných dílek.



Nová atrakce centra mûsta. Až do 2. ledna 2005 mají malí i velcí bruslaři možnost pobavit se přímo
v centru města. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pro ně na Jiráskově náměstí připravil kluziště o veli-
kosti 30x14 metrů, které je v provozu zdarma denně od 10 do 22 hodin. Nechybí ani půjčovna bruslí, jejíž výtěžek
poputuje na charitativní účely. Součástí kluziště je i malá tribuna pro odpočinek. Denně od osmnácti hodin je při-
praven zábavný taneční program.

Tradiãní v˘stava betlémÛ. V předvánočním a vánočním čase opět
dostává prostor mezinárodní výstava betlémů, která se již tradičně koná na
Černé louce od 3. prosince do 15. ledna 2005. V letošním roce budou
dominovat díla z keramiky vytvořená ve školách. Nebudou však chybět ani
tradiční materiály jako je dřevo, perník, papír nebo vizovické pečivo.
Naopak raritou jsou betlémy ze skla. Návštěvníci uvidí více než 200
exponátů. Cílem výstavy instalované v prostorách pavilonu A je přiblížit
vánoční atmosféru z pohledu stále živé betlémářské tradice. Výstava bude
otevřena denně od 10 do 17 hodin, kromě 24. 12. a 1. 1. 2005.
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Nač se těšíte o Vánocích?

Jaromír Chalupa

Vánoční svátky pro mě
představují období relativního
klidu a pohody, kdy se člověk
může zamyslet nad všedními
věcmi, které se v době pracov-
ních povinností a každoden-
ního nasazení v pracovním ži-
votě vytrácejí. Těším se na více
volných chvil, které strávím se
svými dětmi a na darování
drobných pozorností rodině a
přátelům.

Vít Ruprich

Vánoce chápu jako svátky
klidu a míru, a proto bych je
chtěl trávit s rodinou a hlavně
s 1,5letou dcerou. Chtěl bych jí
a celé rodině vytvořit dny
dobré nálady, které bohužel
nemohou mít všichni občané.
Proto bych rád vzpomněl i na
potřebné, kterým se nevyvíjí
život podle jejich představ.

Zbyněk Pražák

Atmosféra Vánoc mne
vždycky okouzlovala, ale pře-
devším se těším, že se cele
budu moci věnovat svým
dvěma malým dětem a své ro-
dině.

Jaromír Horák

Těším se na báječnou po-
hodu v rodině, dále na setkání
s přáteli při Štěpánském běhu
Porubou a na překonávání po-
silvestrovské lenosti Novoroč-
ním pochodem z Ostravy do
Kyjovic.

Mirko Jašurek

Na to, že na chvíli se jakoby
zastaví čas. Na možnost více
myslet na své blízké, strávit s
nimi příjemnou vánoční po-
hodu. Je to i čas hodnocení co
celý rok přinesl.

Petr Kajnar

Na Vánoce se těším vzhle-
dem k tomu, že s sebou přine-
sou nejen chvilku pohody a
klidu, ale hlavně se po nich už
zase začne prodlužovat den.
Atmosféru, která tyto svátky
provází mám velmi rád.

Dvoustranu připravily: 
M. Václavková a K. Konečná

·tûpánsk˘ bûh 
Vánoční běžecké závody na 

15 km pořádá 26. prosince TJ Liga
100 Ostrava a Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy Sareza. Star-
tovní pistole vystřelí v 10 hodin ve
Sportovním areálu Poruba – Sareza
a odstartuje tak závod ulicemi Po-
ruby. V rámci Štěpánského běhu or-
ganizátoři připravili  pro volně pří-
chozí a mládež Běh Terryho Foxe v
zimních podmínkách na 2 km. Mi-
lovníci zimní turistiky, kteří hodlají
oslavit příchod Nového roku spor-
tovním výkonem, jsou zváni na No-
voroční pochod, jehož první metry
mohou urazit od smyčky tramvají v
Porubě mezi půl devátou a desátou
hodinou dopolední na Nový rok.
Propozice všech závodů lze získat
na: www.tjliga100.fbi.cz 

Dárek zoo 
Zoologická zahrada připravila pro

děti mladší 15 let vánoční dárek v
podobě bezplatného vstupu od 24.
do 31. prosince. Nevšední zážitek
čeká také návštěvníky večerní pro-
hlídky pavilonu slonů spojené s od-
borným výkladem. Nasvícený pavi-
lon a vnitřní expozice tropického
pralesa mohou zájemci zhlédnout
každý prosincový víkend a rovněž
27., 28., 29. a 30. prosince od 16 ho-
din. Starší 15 let získají navíc zlev-
něné vstupné, pokud na tuto pro-
hlídku přijdou po 15. hodině.

Zoo je v prosinci otevřena od 8 do
16 hodin, pokladny a pavilony se za-
vírají v 15 hodin (s výjimkou dní,
kdy budou probíhat večerní ko-
mentované prohlídky pavilonu
slonů).

Vánoãní stromky
Ostravské městské lesy, s.r.o., při-

pravily v letošním roce novinku pro-
deje vánočních stromků přímo z lesní
plantáže v Bartovicích podle vlast-
ního výběru. Výřez stromků se koná
18. a 19. od 8 do 13 hodin a 20. až 23.
prosince od 8 do 15 hodin.

Tradiční prodej smrků, jedlí i bo-
rovic se uskuteční také v hájenkách
Stará Bělá, Plesná a Bobrovníky, a to
od 17. do 23. 12. vždy od 8 do 14 ho-
din. Stejnou službu nabízejí rovněž
Středisko lesní výroby v Proskovi-

cích i sídlo ředitelství Ostravských
městských lesů v Zábřehu. Smrček
lze pořídit v průměru od 100 do 240
korun, borovice a jedle jsou poněkud
dražší - jejich ceny se pohybují podle
výšky od 200 do 500 korun.

Lesníci při této příležitosti upozor-
ňují všechny ty, kteří by si chtěli od-
nést z lesa stromek bez placení, že už
provedli postřik stromků chemic-
kými přípravky. Takto ošetřený jeh-
ličnan při vyšších teplotách odpudivě
páchne a libá vůně Vánoc se může
změnit v zamořený celý byt.

Zeptali jsme se 
námûstkÛ primátora:
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■ Jak je to s provozováním živností prů-
myslovým způsobem?

Z názvu je zřejmé, že nejde o průmyslovou
živnost, ale jen o specifický způsob, který má
zjednodušit vyřizování živností, snížit adminis-
trativní náročnost při jejím prokazování před
různými orgány i smluvními partnery.

Je vhodná pro větší podniky se stabilní struk-
turou výroby nebo služeb. O tuto živnost se
žádá po předložení dokladů prokazujících, že
jde o činnost zahrnující v rámci jednoho pra-
covního procesu více dílčích činností, které
samy o sobě naplňují znaky živnosti.

Při ohlášení této živnosti není podnikatel vá-
zán názvy živností podle příloh živnostenského
zákona, ale název živnosti si musí utvořit tak,
aby byl jasný a srozumitelný a měl vypovídací
schopnost. O provozování živnosti průmyslo-
vým způsobem rozhodne na návrh podnikatele
po doložení všech potřebných dokladů živ-
nostenský úřad.

V návrhu je podnikatel povinen vymezit živ-
nosti, které směřují ke vzniku konečného vý-
robku nebo poskytnutí služby a jsou dílčími
prvky technologického procesu.

U ohlašovacích živností se nemusí prokazo-
vat odborná způsobilost, ale podnikatel je povi-
nen zajistit provozování živnosti odborně způ-
sobilými osobami, o kterých vede seznam.

■ Za jakých podmínek může provozovat
živnost průmyslovým způsobem fyzická
osoba?

Musí se zapsat do obchodního rejstříku. Po-
platek činí 10 000 Kč a přílohou žádosti musí
být seznam ohlašovacích živností vymezujících
rozsah živnostenského oprávnění. Vhodné pro
průmyslový způsob provozování živnosti budou
komplexy výroby a služeb větších podniků,
např. automobilové závody, velké výrobní pod-
niky poskytující komplexní služby apod. Průka-
zem tohoto způsobu provozování živnosti pak
bude jeden živnostenský list s uvedeným širo-
kým předmětem podnikání a označením, že jde
o průmyslový způsob provozování živnosti.

■ Co se stane, když živnostenský úřad
tento způsob neschválí?

Pak budou podnikateli vydány živnostenské
listy jednotlivě v těch předmětech podnikání,
které odpovídají seznamu profesí. Ty bude pod-
nikatel vykonávat jako u běžného ohlášení živ-
nosti neprůmyslovým způsobem.

■ Život přináší různé překážky, změny
a situace, které musí podnikatel řešit a musí
se s nimi vyrovnat. Čeho se obvykle týkají?

Konkurzního řízení, ale také různých zákazů
činností stanovených soudem nebo správním 
orgánem.

■ Jaký je postup úřadu při zjištění, že
u podnikatele nastala takováto překážka?

Živnostenský úřad se o této překážce dozví
od samotného podnikatele. Tato povinnost je

také uložena soudům. Prohlášení konkurzu se
zapisuje do živnostenského rejstříku a ne vždy
musí vést k ukončení podnikání. Práva takzva-
ného úpadce jsou omezena a právní úkony týka-
jící se podnikání může činit jen s písemným
souhlasem správce konkurzní podstaty. K ukon-
čení podnikání vede, jestliže bylo rozhodnuto
soudem, že provozování živnosti musí být po
prohlášení konkurzu skončeno. Tuto překážku
nemůže živnostenský úřad opomenout. Jestliže
soud zrušil konkurz, bylo splněno rozvrhové
usnesení, majetek podnikatele nepostačoval
k úhradě nákladů konkurzu nebo návrh na pro-
hlášení konkurzu na podnikatele byl zamítnutý
pro nedostatek jeho majetku, pak živnost nelze
vykonávat ještě tři roky po rozhodnutí soudu. 

■ Co musí podnikatel udělat, aby pře-
kážka provozování živnosti, kterou lze pro-
minout, byla živnostenským úřadem promi-
nuta?

Musí prokázat, že má dostatek finančních
prostředků na to, aby řádně plnil závazky pod-
niku. Může to být mimořádně získaná částka
z dědictví, výhry, případně jinak získaná proka-
zatelná částka finančních prostředků, která by
odstranila obavy, že podnikatel vzniklé závazky
nebude plnit.

■ Jaké jsou jiné překážky, které brání
podnikateli provozovat živnost?

Jsou to překážky stanovené soudem nebo
správním orgánem jako zákazy činnosti v oboru
nebo příbuzném oboru. Zákaz činnosti je pře-
kážkou soukromoprávní a živnostenský úřad ji
prominout nemůže. Zákaz činnosti se vztahuje
jen na obor, pro který byl zákaz činnosti vysta-
ven. Podnikatel tak má možnost podnikat v obo-
rech, které s vysloveným zákazem nesouvisejí.

Například soud uložil podnikateli zákaz řízení
motorových vozidel. Podnikatel podniká v sil-
niční motorové dopravě nákladní. Nesmí tedy ří-
dit motorové vozidlo, ale může živnostensky
podnikat v dopravě. Nejedná se o zákaz činnosti
v oboru nebo příbuzném oboru.

■ Může podle živnostenského zákona
v České republice živnostensky podnikat
i ten podnikatel, který nesplňuje podmínku
odbornosti? 

Ano, a to prostřednictvím odpovědného zá-
stupce, přičemž tento zástupce je osoba ustano-
vená podnikatelem, která odpovídá za řádný pro-
voz živnosti a dodržování živnostenskoprávních
předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.
Z uvedeného je zřejmé, že podnikatel je povinen
umožnit a zajistit její účast při provozování živ-
nosti v potřebném rozsahu. Počet podnikatelů,
u kterých může být odpovědný zástupce současně
ustanoven, je omezen na dva bez toho, pro kolik
živností je jako odpovědný zástupce ustanoven. 

■ Může být odpovědných zástupců, kteří
splňují všeobecné i zvláštní podmínky, více
pro jednu živnost? 

Ano, je to možné zejména u rozsáhlých pro-
vozů živnosti.

■ Co se stane, když odpovědný zástupce
funkci vypoví?

Živnostenský úřad není oprávněn povolit pro-
vozování živnosti bez odpovědného zástupce.
U živností koncesovaných je odpovědný zá-
stupce schvalován a u živností ohlašovacích je
ustanoven dnem ohlášení změny.

V případě, že podnikatel živnost provozuje
a odpovědného zástupce nestanoví, může živ-
nostenský úřad použít sankci pozastavení pro-
vozování živnosti. 

■ Co se rozumí smluvním vztahem k pod-
nikateli?

To, jaký smluvní vztah si odpovědný zá-
stupce a podnikatel zvolí, je na jejich vůli. Může
jít o vztah pracovně-právní či obchodní. Také
forma není předepsána. 

■ Řeší živnostenský zákon také pokračo-
vání živnosti po úmrtí podnikatele?

Ano, osobám uvedeným v zákoně vzniká po-
vinnost, budou-li pokračovat v živnosti, ohlásit
toto pokračování živnostenskému úřadu. Lhůta je
tři měsíce od úmrtí podnikatele. Pokud byl usta-
noven správce dědictví, pak je tato lhůta do jed-
noho měsíce ode dne, kdy byl tento do funkce
ustanoven. Tyto lhůty jsou lhůtami pořádkovými
a nemají vliv na právo provozovat živnost. K vy-
dání nového živnostenského listu pro pokračova-
tele dojde až po ukončení dědického řízení, a to
na dobu maximálně šesti měsíců. 

(Pokračování příště)

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb otázky a odpovûdi o podnikání od A do Z
(Pokračování z minulého čísla)

UPOZORNùNÍ
Provozovatelé pohřební služby, krematoria, balzamace a konzervace musí prokázat 

do 31. prosince 2004 odbornou způsobilost.

Poslední prosincový den totiž uplyne tříletá lhůta od nabytí účinnosti zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů (zákon o pohřebnictví), ve které jsou právnické
nebo fyzické osoby podnikající po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. ledna 2002) na základě
oprávnění k uvedeným koncesovaným živnostem vydaným přede dnem nabytí jeho účinnosti,
povinny předložit příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou
způsobilost ve smyslu § 6, § 10 a § 13 zákona. 

Pokud nebudou požadované doklady ve stanovené lhůtě předloženy, oprávnění k provozo-
vání živnosti zanikne. 

Bližší informace jsou umístěny v rubrice Aktuality městských webových stránek:
www.mmo.cz nebo jsou k dispozici na telefonním čísle živnostenského úřadu magistrátu: 
596 283 259.
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Také vás dohnala nákupní horečka a předvá-
noční shon vám zvyšuje adrenalin? Dárky,

ryby, vánoční stromek, něco dobrého k přípitku,
ještě vanilkové rohlíčky…

Právě u pečeného voňavého vánočního cukroví
se na chvíli zastavíme i v archivu. Ne že bychom
přišli ochutnávat, co napekly ostravské archi-
vářky, ale zkusíme společně zjistit, co pekly hos-
podyňky v dobách minulých a jak na tyto svátky
pohlížela generace našich rodičů nebo spíše našich
babiček a dědečků. 

Ředitelka archivu Blažena Przybylová nás hned
upozorňuje na to, že v úředních aktech samo-
zřejmě není o takovýchto věcech ani zmínka,
takže naším významným zdrojem a pomocníkem
se stanou místní noviny a také třeba Zlatá kniha
hospodyňky Vitello, vydaná firmou vyrábějící tuk
na pečení.

„Pohled na příchod Vánoc ve 20. letech minu-
lého století nebyl mnohdy pojímán tak roman-
ticky, jak je nám většinou prezentováno. Již tehdy
v novinách můžeme číst, jak se v předvánočním
čase děti toulají po ulicích, otec je únavou denního
zaměstnání mrzutý a matka ve stálém shonu do-
mácí práce ztrácí smysl pro kousek poezie. Do-

konce zde najdeme i na tu dobu asi poměrně radi-
kální konstatování, že už dávno vánoční svátky po-
zbyly svého někdejšího významu a přestávají být
poznenáhlu i svátky rodinnými, protože sporty
zimní vábí z teplých útulných, ale těsných domovů
ven do hor a zasněžených plání, kde široké roz-
hledy a velkolepost zimní přírody povznáší mysl,
šíří hruď a dává čerpat nových sil k bojům života,“
čte B. Przybylová.

A pak už listujme dále v Moravskoslezském de-
níku z roku 1924. V pravidelné nedělní rubrice
Rodina a společnost v prosinci nechybí recepty na
vánoční cukrovinky, ať již určené na stromeček
nebo jako pochoutka po dobu svátků pro děti i do-
spělé. Základní nabídku toho opravdového vánoč-
ního ořechového cukroví, jakými byly ořechové
čtverečky, rohlíčky, pusinky, řízky(!), cukrové oře-
chy, drobné pečivo na stromeček, doplňovaly i re-
cepty na dorty a krémy, které také tvořily nezbyt-
nou součást svátečního stolu. Jejich příprava
ovšem nebyla až tak jednoduchá a vyžadovala ne-
jen hodně času, ale i fyzických sil. Recept na oře-
chové čtverečky totiž začíná slovy: Pět žloutků
třeme hodinu se 14 dkg tlučených ořechů … 

Na druhé straně se shodujeme, že jazyk tehdej-
ších návodů na přípravu byl o něco poetičtější než
dnes. O co větší kouzlo vyvolají slova čtverečky
potáhneme citronovým ledem, než to naše: čtve-
rečky polijeme citronovu polevou. 

„Na konci takzvané Zlaté knihy najdeme oddíl
Vánoční cukrovinky, při jehož čtení receptů se jen
sliny sbíhají. Je těžké se rozhodnout. Patří na vá-
noční stůl čokoládové konfety, jedlové šišky nebo
máčené datle, které bylo možné pověsit jako
ozdobu na stromek?“ - ptá se ředitelka archivu. 

To bylo zajímavé počtení! Ale nakonec zvítězil
recept nazvaný řízky, který určitě letos vyzkou-
šíme. Potřebujeme k tomu 30 dkg cukru, z půl ci-
tronu šťávy a 2 bílky. Ty se utřou, až je sníh hustý.
Pak se přidá 26 dkg strouhaných ořechů, 4 dkg pa-
řených krájených mandlí, 10 dkg na kostky nakrá-
jené citronády nebo ananasu. Vše se smíchá hodně
do tuha, na plech se dá oplatka, těsto na ni rozetře,
přikryje novou oplatkou, upleská širokým nožem,
zatíží prkénkem a nechá se na suchém místě něko-
lik dnů usušit. „Hotová vánoční laskomina se na
závěr krájí na tenké řízky. A když k tomu naserví-
rujeme patřičnou vánoční atmosféru, pak neztratí
ty letošní svátky naprosto nic ze svého jedinečného
kouzla,“ vzkazuje všem čtenářům Ostravské rad-
nice ředitelka Archivu města Ostravy. (M & B) 

❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava aneb vánoãní peãení na‰ich babiãek
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Reklamy na vhodné vánoční dárky, která byla zveřejněna v roce 1924 v Moravskoslezském  deníku.
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3. JESSI - šestiletá fenka kokr-

španěla je mazlivá a společenská.

Bude jí dobře v bytě. Na zahradě

má tendence se podhrabávat a utí-

kat. Jessi je sice přátelská, ale

vzhledem k charakterovým pova-

hovým rysům tohoto plemene není

vhodná do rodiny s malými dětmi.

4. DENISA - fenka středního

vzrůstu, má šest let. Je společen-

ská, vhodná k dětem i starším li-

dem. Dobře se snese i s jinými

pejsky. Dva roky byla u pěs-

tounů, je velmi přizpůsobivá a

bezproblémová.

1. KOJAK - tříletý pes ma-

lého vzrůstu, nalezený v březnu

ve Vítkovicích. Kojak potřebuje

společnost lidí a vzhledem

k jeho špatné zkušenosti s ma-

lými dětmi je vhodný spíše do

rodin s odrostlými dětmi. Miluje

procházky i pobyt na zahradě.

11 33
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288, www.mpostrava.cz
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2. TERRY - kříženec s kokršpa-

nělem má pět let a dlouhou černou

srst, kterou je potřeba česat. Pej-

sek nemá rád jiné psy a domácí

zvířata. Je proto vhodnější do

bytu nebo na zahradu bez jiných

zvířat, např. drůbeže.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 15 hodin

Nadace se stará o poranûná,
nemocná i t˘raná zvífiata

Nadace na pomoc zvířatům sídlící
v Ostravě-Porubě poskytuje péči již
deset let psům, kočkám a jiným do-
mácím mazlíčkům. Svou činnost za-
měřuje na poskytování veterinárního
ošetření bezprizorným nemocným,
poraněným nebo týraným zvířatům a
jejich hospitalizaci. Jak uvádí veteri-
nární lékař nadace Jan Nytra, zvířata
se díky propracovanému systému
kontaktů pracovníků útulku v zaří-
zení dlouho nezdrží a po vyléčení
většinou rychle nacházejí nové cho-
vatele. Nadace pomáhá také v pří-
padě insolventnosti majitelů zvířat 
z důvodu tíživé sociální či finanční
situace. 

Ošetřovaných zvířat rok od roku
přibývá – letos dvě třetiny z celko-
vého počtu tvoří kočky. Hospitali-
zační jednotka tak plní úlohu neofici-
álního útulku pro kočky s širokou
spádovou oblastí přesahující území
města Ostravy. 

„Setkáváme se s kočkami poraně-
nými automobily, psy a bohužel i

lidmi. Poslední dobou narůstá agresi-
vita vůči zvířatům hlavně u dětí, které
volí čím dál tím rafinovanější a bru-
tálnější způsoby jejich týrání. Na-
štěstí dosud existují lidé, kteří nejsou
k tomuto stavu lhostejní, a zraněná
nebo opuštěná zvířata k nám přiná-
šejí. V klinice je zvířatům poskytnuta
potřebná péče a medikace, všechny
kočky jsou kastrovány, zbaveny pa-
razitů a vakcinovány. Pětadevadesát
procent zvířat se z útulku dostane
buď k novému chovateli, nebo je na-
vráceno do svého původního pro-
středí. Například ptáčata vypadlá z
hnízda, zajíčky a ježky vracíme do
klidné přírody za Ostravou,“ přibli-
žuje práci nadace J. Nytra. V letoš-
ním roce prošlo útulkem téměř 400
potřebných zvířat, z toho 260 koček.
Také proto byla nadace podpořena z
rozpočtu města částkou 200 tisíc Kč. 

Vedení nadace děkuje všem dár-
cům a podporovatelům, kteří mohou
své příspěvky zasílat na číslo účtu:
94-4366360287/0100 u Komerční
banky, nebo kontaktovat nadaci pří-
mo na adrese: Ukrajinská 1536,
Ostrava-Poruba, telefonní číslo:
596 965 648. (k)

Městská policie Ostrava připra-
vuje na nadcházející předvánoční
období  bezpečnostně-preventivní
opatření, která mají zabránit páchání
trestné činnosti především v centru
města. Tam se totiž v době vánoč-
ních nákupů zdržuje nejen velké
množství lidí připravených utratit

své úspory za nákup dárků, ale také
kapsářů a drobných zlodějíčků. 

Městská policie proto navýší po-
čet hlídkujících strážníků hlavně v
okolí bank, spořitelen a velkých ná-
kupních center. Hlídky se zaměří
také na upozorňování řidičů, kteří
nechávají ve svých zaparkovaných

vozidlech viditelně pohozené věci
nebo mají problémy se zaparková-
ním a hledají volná parkovací místa.

Strážníci se budou věnovat i ne-
oprávněnému záboru veřejného pro-
stranství. V zalesněných částech
Ostravy budou dohlížet, aby nedo-
cházelo ke krádežím stromků. (k)

SLIB STRÁÎNÍKÒ. Čtrnáct strážníků Městské policie Ostrava (MPO) slo-
žilo 29. listopadu slavnostní slib, kterým se zavázali svědomitě a dů-
sledně plnit povinnosti vyplývající z jejich nově nabyté funkce. Hro-
mové „slibuji“ se rozlehlo budovou Nové radnice v osm hodin ráno za
přítomnosti primátora Aleše Zedníka a náměstka ředitele Městské poli-
cie Ostrava Zdeňka Harazima. Primátor strážníky přivítal ve velké ro-
dině Městské policie Ostrava, která patří v republice mezi nejlepší.
Zdůraznil, že úkolem strážníků je především v každém okamžiku při-
nášet pocit bezpečí obyvatelům města. V současné době slouží u Měst-
ské policie Ostrava 657 strážníků. (k)

Futsalov˘ turnaj
Hasiči z celé republiky i zahra-

ničí, zástupci Policie České repub-
liky i Městské policie Ostrava
a družstvo složené z pracovníků
Magistrátu města Ostravy se 3. a 4.
prosince utkali v rámci 10. ročníku
Poháru ředitele Hasičské záchranné
služby MSK ve futsalu.  Šestnáct
družstev bojovalo o postup do fi-
nále, z něhož vyšlo vítězně druž-
stvo HZS Karviná. Reprezentanti
Městské policie Ostrava obsadili 6.
místo.

Pozor na zlodûje v pfiedvánoãním ãase



Svérázné postavičky hry Jana
Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb
Zapomenutý čert opět ožily 4. pro-
since na prknech Divadla Jiřího My-
rona v podání členů operetního 
souboru Národního divadla morav-
skoslezského. Příběh o zapomenu-
tém čertovi měl českou premiéru v
roce 1959, kdy pohádku na žádost
režiséra pražského Národního diva-
dla Luboše Pistoria přepracoval 
J. Drda do podoby divadelní hry. Od
té doby byla na repertoáru řady či-
noherních souborů. V Ostravě ji di-
váci viděli dvakrát, naposledy v roce
1978. Nyní ji uvede operetní soubor
jako hru se zpěvy.

„Chtěli jsme oslovit diváky všech
věkových kategorií a příběh o čer-
tovi, který se rozhodl strávit zbytek
svého života mezi českými vesni-
čany, této představě odpovídal. Hru
jsme doplnili hudbou, kterou složil
skladatel Vlastimil Ondruška. Texty
napsal básník Tomáš Vůjtek,“ řekla
režisérka Dagmar Hlubková. Do-
dala, že písničky jsou součástí děje,
doplňují ho. Oba tvůrci usilovali o
to, aby pěvecké party vystihovaly
Drdovu poetiku, jeho češtinu.

Tradiční českou vesnici s nízkými
domky, doškovými střechami i pecí
vytvořil výtvarník scény Martin 
Víšek. Lidové jsou také kostýmy
Elišky Zapletalové. Zato peklo připo-

míná 20. až 30. léta 20. století a čerti
i čertice s kopýtky si občas zastepují.

Role vesničanů i obyvatel pekla
vedle členů operetního souboru
ztvárnili také jejich kolegové z čino-
hry. Vdovu po hrobníkovi Marijánu
Plajznerovou hraje Veronika Forej-
tová, Trepifajksla, z něhož se stane
Mates, Libor Olmera. Diváci dále

uvidí Petra Millera, Zdenu Babrajo-
vou v alternaci s Karlou Divákovou,
Jana Drahovzala a Miroslava 
Urbánka, Václava Moryse a Fran-
tiška Večeřu. Role čertů svěřila reži-
sérka Josefu Novákovi-Wajdovi,
Romanu Žiškovi, Romanu Harokovi
a Janu Fišarovi, kterého alternuje
Marcel Školout. (ta)

■ Miloš Polášek: V. I. P. 
Ostravský fotograf a publicista

Miloš Polášek vystavuje v prosinci v
Autorské galerii české fotografie ve
Výtvarném centru Chagall a v Gale-
rii Chagall v Domě knihy Librex.
Jde o zajímavý průřez jeho tvorbou
za posledních čtyřicet let s názvem
„V. I. P.“.  Miloš Polášek se již řadu
let účastní bohatého ostravského ne-
jen kulturního dění jako vnímavý
pozorovatel a pohotový fotograf,
schopný zachycovat nejrůznější
osobnosti v okamžicích méně či více
vypjatých, které poodhalují jejich
nitro i charakter. Výstava ve Výtvar-

ném centru Chagall potrvá do 
31. prosince 2004, v Librexu do 
14. ledna 2005. 

■ Polská krev
Silvestrovská oslava a rozloučení

se starým rokem 2004 se uskuteční v
divadle a foyeru Domu kultury
města Ostravy nejen hudbou světoz-
námého skladatele Oskara Nedbala,
ale i skleničkou šampaňského. Kla-
sickou operetu v provedení umělec-
kého souboru Slezského divadla v
Opavě můžete zhlédnout 31. pro-
since v 16 hodin.

■ Mezi vrstvami
Výstava prací z papíru a vlákna

ostravské výtvarnice Evy Dambor-
ské s názvem Mezi vrstvami se koná

od 30. listopadu v Galerii 7. Neob-
vyklé artefakty si mohou návštěv-
níci prohlédnout do 14. ledna 2005
od pondělí do pátku, vždy od 10 do
17 hodin. 

■ Tříkrálová sbírka
V prvních dnech roku 2005 se

uskuteční také v Ostravě celostátní
sbírková akce na podporu aktivit
České Katolické charity. Z výtěžku
chtějí organizátoři financovat např.
výstavbu hospice, terénní službu pro
osoby bez přístřeší, denní centrum
pro seniory Domovinka nebo zaří-
zení pro onkologicky nemocné
osoby. Skupinky koledníků – Tří
králů můžete potkat od 2. do 12.
ledna 2005.
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❏ Zpráviãky

Pozvánka do muzea
■ Keramická umyvadla, džbány

na vodu, podomácku vyrobená
mýdla i historické fotografie ostrav-
ských lázní tvoří exponáty výstavy o
osobní hygieně od středověku až do
poloviny 20. století s názvem Jak se
(ne)myli naši předkové. 

„Představujeme vývoj toalet. Ná-
vštěvníky určitě zaujmou plechové i
keramické nočníky. K zajímavým
předmětům patří dřevěný obal na
přenosný záchod z poloviny devate-
náctého století,“ uvedla autorka vý-
stavy Kateřina Barcuchová. Vysta-
veny jsou koupací i sedací vany,
břitvy, holicí strojky i celé neceséry
či toaletní soupravy v pouzdrech. Ke
kuriozitám se řadí dřevěné soustru-
žené plivátko z poloviny 19. století.
Plivátka byla součástí vybavení ve-
řejných prostor, mizet podle histo-
ričky začala teprve v první třetině
minulého století. K vidění jsou také
šperkovnice, toaletní stolky, vějíře či
starodávné dámské kabelky.

Botanička Zdenka Prymusová do-
plnila expozici o byliny, z nichž se
vyráběla mýdla, voňavky, nebo slou-
žily k přípravě léčebných lázní. Sbír-
kové předměty nepocházejí jen z 
Ostravského muzea, zapůjčeny jsou z
Muzea Těšínska v Českém Těšíně,
Slezského zemského muzea v Opavě
a Městského muzea v Hranicích. Vý-
stava potrvá do 31. ledna 2005. (t)

■ Do konce ledna 2005 mohou ná-
vštěvníci muzea na Masarykově ná-
městí zhlédnout dvě výstavy doku-
mentující krásy a tajemství živočišné
říše. Putovní výstava brněnského Mo-
ravského zemského muzea Nech
brouka žít představuje svět hmyzu ži-
vými ukázkami i muzejními expo-
náty. Návštěvníci se setkají například
s živým sklípkanem, strašilkou, pako-
bylkou, či švábem z Orientu. Uvidí
také největšího evropského motýla a
českého brouka. 

Naše drobné savce přibližuje vý-
stava fotografií zoologa pražského
Národního muzea Miloše Anděry,
která na 56 fotografiích zachycuje
všechny druhy drobných savců z řádů
hmyzožravců, letounů a hlodavců, od
nejmenšího rejska malého až po nej-
většího bobra evropského. (k)

Úspû‰ní judisté 
Mistrovství České republiky

mužů a žen v judu se uskutečnilo
předposlední listopadový víkend v
Ostravě . Tohoto celorepublikového
klání se účastnilo na 240 zá-
vodníků. Výkony ostravských
reprezentantů dosahovaly vysoké
úrovně. Mistryní České republiky
ve váze do 78 kg se stala Pavla
Prollová reprezentující SKP
Ostrava, Mistrem České republiky
ve váze do 81 kg člen TJ Baník
Ostrava Dušan Koza.

Průběh i výsledky soutěže vý-
znamně reprezentovaly město 
Ostravu skvělými sportovními ús-
pěchy a atmosférou fair play.

Svátek evropského futsalu se blíÏí
Evropský futsalový šampionát v Ostravě, který se bude konat od 14. do 20. února

2005 v ČEZ Aréně a hale Sareza, se nezadržitelně blíží. Naši reprezentanti se po-
stupně ve skupině utkají s Ukrajinou (14. 2. v 16.30 hod.), Ruskem (15. 2. 
v 16.30 hod.) a Nizozemskem (17. 2. v 17.30 hod.). Třetí hrací den (17. 2.) budou
zápasy rozděleny do obou hal šampionátu. Závěrečné finále se bude hrát v neděli
20. února v ČEZ Aréně.

Přestože zápasy na hřišti vypuknou až za dva měsíce, již nyní je možno zajistit
si vstupenky, a to nejen na utkání našeho týmu. V předprodeji budou tzv. denní
vstupenky, díky kterým lze v úvodních dvou hracích dnech zhlédnout všechna čtyři
utkání a ve všech následných hracích dnech dva zápasy. Ceny jsou vzhledem k ev-
ropskému významu celé akce velmi zajímavé a příznivé – na jednotlivé hrací dny
zápasů ve skupinách je to 70 Kč, na oba semifinálové duely 90 Kč a lístek na boj
o třetí místo a finále bude možno zakoupit za 100 Kč. Organizátoři připravili i spe-
ciální nabídku - při zakoupení tzv. „balíčku“ lístků na všechna utkání ME zájemce
zaplatí pouhých 300 Kč. Vstupenky budou v předprodeji v pobočkách Městského
informačního centra a ČEZ Aréně již v průběhu prosince. (r)

Belzebuba hraje Josef Novák-Wajda (na snímku Josefa Hradila
vlevo).

Divadlo oÏilo ãertovskou pohádkou


