
Dvaadvacet zvonů tvoří novou zvonkohru, která
bude od konce dubna znít z opravené věže staré
radnice, v níž sídlí Ostravské muzeum. Zvony
různé velikosti váží od pěti do dvě stě dvaceti kilo-
gramů. Jsou vybaveny elektromagnetickým kla-
dívkem a ovládat se budou klávesnicí. 

„Každý má svůj název. Ten největší – Město
v pohybu, další nesou jména osobností, které se za-
sloužily o rozvoj Ostravy,“ řekla ředitelka muzea
Jiřina Kábrtová.

Dva zvony připomínají biskupy Bruna a Stani-
slava, zbývajících devatenáct má křestní jména sta-
rostů a primátorů Ostravy. Lidem bude hrát v tónu
„f“ zvon Aleš podle současného primátora Aleše
Zedníka, na ostatních jsou odlita jména Adalbert,
Alois, Anton, Bedřich, Čestmír, Eduard, Emil, Ev-
žen, Franz, Gustav, Hermann, Jan, Jiří, Johann, Jo-
sef, Konstantin a Zdeněk.

Zvonkohra byla vyrobena ve vyhlášené dílně
Dytrychových z Brodku u Přerova ze zvonařského
bronzu, což je speciální slitina mědi a cínu. Řízena
je počítačem a dokáže zahrát každou naprogramo-
vanou skladbu. Hudební skladatel Leon Juřica při-
pravuje speciálně upravené písničky z Ostravska
a okolí. Zkušebně zazněly melodie 28. února.
„Právě jsem přicházela přes náměstí k muzeu
a tóny, které se nesly z věže, byly úchvatné,“
uvedla J. Kábrtová. 

Poprvé Ostravané hru zvonů uslyší 27. dubna
v 17.55 hodin při plánovaném slavnostním 
otevření staré radnice v rámci akce Ostrava neza-
pomíná, pořádané k 60. výročí osvobození 
Ostravy. Zájemci si prohlédnou prostory muzea po
rozsáhlé rekonstrukci, která začala v říjnu 2003.
Pod prosklenou podlahou uvidí torza původních

kamenných zdí domů, na nichž byla v 16. století
postavena budova radnice. Své místo zde mají také
nejzajímavější předměty nalezené při archeologic-
kém průzkumu. (ta)

Pocta prezidentovi
T. G. Masarykovi
Slavnostní vzpomínkový akt se uskuteč-

nil 7. března u příležitosti 155. výročí naro-
zení Tomáše Garrigue Masaryka. Kytice
a věnce u jeho busty ve foyeru Nové radnice
položili zástupci města Ostravy, Armády
České republiky, Městského výboru bojov-
níků za svobodu Ostrava, Československé
obce legionářské, Konfederace politických
vězňů - pobočka Ostrava, Oblastního vý-
boru nucených prací PTP pro severní Mo-
ravu a Slezsko a Sokolské župy Moravsko-
slezské.

„Masarykovo vědecké i politické renomé
přesáhlo hranice českých zemí i habsbur-
ské monarchie. Hlavní síla tohoto filosofa,
pedagoga, předsedy jedné z nejmenších, ale
mezi vzdělanci vlivné realistické strany
a poslance říšské rady, spočívala především
ve schopnosti vyhmátnout ducha doby a ve
schopnosti jednat. Kladl nové a provokující
otázky. Měl kuráž postavit se mocným i če-
lit veřejnému mínění,“ uvedl primátor
města Aleš Zedník. Idea Masarykova 
Československa přestála velkou hospodář-
skou krizi na počátku třicátých let minu-
lého století, Hitlerovu agresi během 2. svě-
tové války i následujících čtyřicet let
s komunisty v čele této země. Památka na

Masaryka přežila i rozdělení Českosloven-
ska. A to i přesto, že většina lidí vůbec nebo
jen mlhavě zná život TGM, jeho činy či
myšlenky. Na otázku, zda máme právo hlá-
sit se k Masarykovi, můžeme s určitostí 
tvrdit: Ano, máme! Masaryk je silným
symbolem naděje a víry v to, že Češi toho
vždy hodně uměli a dokázali, a v budoucnu
ještě dokáží. A to není skutečně málo! (M)

Z vûÏe zazní zvonkohra

Ředitelka muzea Jiřina Kábrtová se správ-
cem Slezskoostravského hradu Romanem Li-
likem před opravenou starou radnicí s nově
instalovanou zvonkohrou.
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Od nového roku začala platit no-
vela zákona o občanských průka-
zech (zákon č. 559/2004 Sb.), která
přinesla některé změny v jednotli-
vých ustanoveních. Umožňuje na-
příklad zapisovat na žádost občana
do občanského průkazu jako nepo-
vinný údaj data o svém dítěti či
manželovi nebo manželce. „Jde o
jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo dítěte do nabytí jeho
zletilosti. Pokud nemá váš potomek
přiděleno rodné číslo, uvádí se da-
tum narození. Dosud zákon umož-
ňoval zápis dítěte do 15 let. Po-
dobně je to i u dat týkajících se
manžela či manželky,“ vysvětluje
vedoucí oddělení občanských prů-
kazů, evidence obyvatel a cestov-
ních dokladů magistrátu Magda-
lena Peroutková.

Na základě novely lze rovněž na
žádost občana do občanského prů-
kazu zapisovat jako nepovinný
údaj označení absolventa vyšší od-
borné školy, akademický titul, sta-
vovské označení, jiný titul absol-
venta vysoké školy, označení
docent nebo profesor (dále jen ti-
tul) nebo vědeckou hodnost. „Titul
nebo vědecká hodnost se uvádějí
ve zkratce, pokud je stanovena
zvláštním právním předpisem. Do-
sud zákon umožňoval zapisovat
pouze jeden titul a jednu vědeckou
hodnost podle výběru občana.
Označení docent nebo profesor ne-
bylo možné zapsat vůbec,“ říká 
M. Peroutková. Pokud nelze z dů-
vodu nedostatku místa ve vyme-
zené části občanského průkazu

uvést všechny požadované údaje,
občan určí, které z nich budou za-
psány. Doklady potřebné k vydání
občanského průkazu musí být před-
loženy v originále, ověřeném opise
nebo ověřené kopii.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo
vědecké hodnosti, které dosud ne-
měl zapsány v občanském průkazu,
je povinen předložit doklad o jejich
získání. V případě, že získal vyšší
odborné vzdělání, vysokoškolské
vzdělání a příslušný titul na zahra-
niční vysoké škole, je povinen
předložit doklad o uznání vysoko-
školského vzdělání a příslušného
titulu. 

Podle M. Peroutkové minister-
stvo vnitra nebo obecní úřad obce s
rozšířenou působností poskytuje
občanovi staršímu 15 let na zá-
kladě jeho písemné žádosti údaje,
které jsou k jeho osobě vedeny v
evidenci občanských průkazů. Jed-
nou za kalendářní rok jsou požado-
vané údaje poskytovány bezplatně. 

„Ale je třeba vědět, že je zaká-
záno ponechávat a přijímat občan-
ský průkaz jako zástavu a odebírat 
jej při vstupu do objektu nebo na
pozemky. Rovněž se nesmí pořizo-
vat jakýmikoliv prostředky kopie
občanského průkazu bez souhlasu
občana, kterému byl občanský prů-
kaz vydán, pokud zvláštní práv-
ní předpis nebo mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak. Fyzická
osoba se dopustí přestupku ze-
jména tím, že poruší povinnost
chránit občanský průkaz před ztrá-

tou, odcizením, poškozením, zniče-
ním nebo zneužitím, nepožádá o
vydání nového občanského prů-
kazu v případech stanovených zá-
konem, ani po opakované výzvě
nepřevezme občanský průkaz
osobně. O přestupek jde i v pří-
padě, když občan neprodleně ne-
ohlásí poškození, zničení, ztrátu,
odcizení nebo zneužití občanského
průkazu. Pokuta může dosáhnout
až 10 tisíc korun,“ uvádí vedoucí
oddělení občanských průkazů, evi-
dence obyvatel a cestovních do-
kladů magistrátu.

Za vydání občanského průkazu,
za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněně provedené
zápisy, anebo vydání občanského
průkazu na žádost občana z důvodu
zápisu nepovinně zapisovaných
údajů, popřípadě z jiného osobního
důvodu občana, je vybírán správní
poplatek ve výši 100 Kč. (M)

(Další informace na str. 10 v
rubrice Nebojte se úřadů, jsou tady
pro vás.) 

Ostravská radnice bfiezen 20052

Granty na webu
Výsledky výběrových řízení na

poskytnutí účelových dotací v ob-
lasti kultury, školství, tělovýchovy a
sportu, volného času dětí a mládeže
a handicapovaných dětí a mládeže, o
nichž zastupitelstvo města rozhodlo
23. února, jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách statutárního města
Ostravy. Informace o nich najdete
na adrese: www.mmo.cz

K 60. výročí osvobození Ostravy
30. dubna 1945 připravilo statutární
město projekt s názvem Ostrava neza-
pomíná. 

Moravskoslezská metropole před-
stavovala pro Německo významný
hospodářský a geografický uzel,
proto byla vojensky dobře opevněna 
a chráněna. Při osvobozování z jiho-
západu došlo k urputným bojům. Z
vojenského hlediska je tato operace
hodnocena jako jedna z nejsložitěj-
ších v historii 2. světové války. 

V bojích na území tehdejšího
města Ostravy padlo 321 občanů,
dva českoslovenští tankisté a 659 ru-
doarmějců. V patnácti obcích připo-
jených v pozdější době k městu za-

hynulo 748 vojáků Rudé armády a
128 civilistů. Útoky a nálety zasáhly
3 268 budov, což činilo téměř dvacet
procent všech domů. Neobyvatel-
nými se stalo 5 145 bytů. Majetkové
škody byly odhadovány na více než
devět miliard předválečných korun. 

Město Ostrava na akce k výročí
osvobození vyčlenilo 4,4 milionu
korun.

Program:
Středa 27. dubna 
17.55 hodin – Premiéra zvonko-

hry a znovuotevření Ostravského
muzea.

Čtvrtek 28. dubna 
18.00 hodin – Galakoncert na

Prokešově náměstí.
21.45 hodin – Slavnostní ohňo-

stroj na Prokešově náměstí.

Pátek 29. dubna 
11.00  hodin – Vernisáž výstavy

„Ostrava 1938–1946“ ve vstupní
hale Radnice města Ostravy.

14.00  hodin – Koncert Posád-
kové hudby Olomouc na Jiráskově
náměstí. 

16.00  hodin – Slavnostní mše 
v katedrále Božského Spasitele.

Sobota 30. dubna 
10.00  hodin – Pietní akt u Památ-

níku osvobození Československa
RA v Komenského sadech.

10.00  hodin – Akce pro veřejnost
na Slezskoostravském hradě „Tram-
pové na hradě“.

11.00  hodin – Výstava vojenské
techniky a simulace bitvy na letišti 
v Mošnově.

V rámci oslav pořádá Velvysla-
nectví Ruské federace ve foyeru
Radnice města Ostravy 21. až 31.
března vernisáž výstavy Lidé, kteří
zvítězili ve válce. Konec 2. světové
války bude připomínat šest desítek
fotografií. Záštitu nad výstavou pře-
vzal primátor Aleš Zedník. (r)

Ostrava nezapomíná

Novelizace zákona o obãansk˘ch prÛkazech 

❏ Nepfiehlédnûte
Kde hledat evropské právo?

Jaké možnosti mají občané při
vyhledávání právních předpisů Ev-
ropské unie v informačních databá-
zích? Pro odpověď jsme si zašli za
vedoucí kanceláře tajemnice magist-
rátu Hanou Kuzníkovou:

„Poskytnout  odbornou pomoc
občanům v uvedené oblasti ukládá
primátorům statutárních měst usne-
sení vlády č. 1278 z 15. 12. 2004.
Počínaje prvním dnem členství
České republiky v Evropské unii se
stalo právo EU na území republiky
pro všechny subjekty přímo účinné.
Evropské právo má aplikační před-
nost před českým právem. Znění
konkrétních norem evropského
práva zájemci získají na následují-
cích internetových adresách: 

www.europa.eu.int 
Rubrika „Dokumenty“ obsahuje

EURLEX, který je veřejně přístup-
nou databází obsahující Úřední list
EU (Official Journal), jde o obdobu
Sbírky zákonů ve všech jazycích
ES/EU a CELEX, který je zpřístup-
něn bezplatně veřejnosti a obsahuje
konsolidovaná znění často novelizo-
vaných předpisů EU.

www.curia.eu.int 
CURIA je veřejně přístupnou da-

tabází na stránkách Soudního dvora
Evropských společenství. K dispo-
zici jsou všechny rozsudky.

www.euroskop.cz 
Propagační server ČR, který ob-

sahuje pouze české pracovní texty
zřizovacích  a podpůrných smluv a
politických dokumentů, minimum
nařízení a směrnic.

www.vlada.cz 
V rubrice „Evropská unie“ se lze

dostat do Informačního systému  pro
aproximaci  práva (ISAP), který
však neobsahuje část nejdůležitěj-
ších právních předpisů ES/EU.“

Chcete znát adresu?
Zda dokáží pracovnice Střediska

informačních služeb magistrátu po-
moci lidem, kteří hledají místo po-
bytu či adresu blízkých nebo zná-
mých, jsme se zeptali jeho vedoucí
Ivany Šotkové:

„Takovou službu poskytnout ni-
komu nemůžeme. Na úřadech sice
existují evidence obyvatel a ohla-
šovny trvalého pobytu, ovšem
údaje, které jsou tam uloženy, jsou
přísně chráněny. Zákon číslo
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, umožňuje získat z evidence
obyvatel pouze informace vedené
o vlastní osobě. Ohlašovna obvod-
ního úřadu sice vydá žadateli po-
tvrzení o přihlášení k trvalému po-
bytu, ale tento údaj už nesmí sdělit
nikomu jinému. Údaje o cizí osobě
si může vyžádat z evidence obyva-
tel pouze policie, úřad a notář,
ovšem vždy jen v přímé souvislosti
s konkrétním šetřením.“
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Jen  několik málo metrů od Masarykova
náměstí se nachází zóna klidu a odpočinku. Černá
louka  však není  pouhý park s lavičkami. Během
posledních šesti let se hodně změnila. Areál byl
rozšířen a propojen s hradem, v jeho blízkosti
bylo vybudováno miniměstečko, v jednom
z pavilonů se hraje golf, jinde jsou pořádány
výstavy a veletrhy. O minulosti, současnosti
a budoucnosti Černé louky jsem si povídala
s ředitelem společnosti Ostravské výstavy, a.s.,
Karlem Burdou. 

■ Pane řediteli, jak se máte na konci února
roku 2005?

To je dobrá otázka (smích). Pokud se
týká tempa nasazení, jsou leden i únor
velmi intenzivní. Finišujeme s rekon-
strukcí hradu, uzavíráme finanční rok,
máme za sebou velkou výstavu Střechy,
pláště, izolace. S mnoha věcmi spě-
cháme. Všechno je to ale velmi pří-
jemné.

■ V takovém tempu funguje vaše
společnost už od roku 1998, kdy byla
založena městem?

Ano. S podporou města a dobré práce
našich lidí můžeme návštěvníkům po-
skytovat služby a využití výstaviště
v tak širokém spektru.

■ Zeptám se úplně laicky. Ostrav-
ské výstavy jsou akciovou společ-
ností. Může se jejím akcionářem stát
občan?

Řekl bych, že ne. Zlatou akcii v plné
hodnotě jednoho milionu korun vlastní
město. Ale myslím si, že know-how
Černé louky a Ostravských výstav má
cenu mnohonásobně vyšší – stamiliono-
vou. 

■ Výstavy mají mnoho specifik a zvláštností.
Dotýkají se Černé louky?

Začali jsme opravdu brzy. Nepočítám-li úplné
počátky výstavnictví v dobách Karla IV., můžeme
se pozastavit u velkého rozmachu ve třicátých le-
tech minulého století. Tehdejší zábavní park 
Tivoli se střelnicemi byl obrovským lákadlem. 
Ostravským specifikem je ale přerušení výstavní
činnosti na sedm let v mezidobí let 1985 – 1992.
Takovou přestávku nemělo žádné město v repub-
lice. O to těžší bylo probouzení spícího výstaviště,
které bylo v té době totálně zdevastované, rozpro-
dané a nesystémově vedené. Pořád procházíme
změnami.

■ Můžeme tu zvláštnost vidět také ve
skladbě výstav?

Myslím si, že v tomto odvětví už těžko vymyslí
někdo něco převratného. Erotika, psi, kočky,
auta, starý a nový nábytek, potraviny… Naše
město je jedním z těch, které je nasyceno 
obchodními centry s nabídkou potravin, bílé tech-
niky a nábytku. Například těžko uděláme potravi-
nářský veletrh. Ale speciální výstava Gastro, ta
už je o něčem jiném. Představuje jednak učňov-
ské školství, jednak gastronomii i soutěže. Lidi
zajímá, když vidí něco jiného než v obchodních
domech. Pokud  to tedy shrneme, musíme jít ces-
tou, která je jiná, než ta nabízená supermarkety.
Musíme hledat.

■ Máte Vy nějakou výstavu, na kterou se tě-
šíte celý rok a pak si ji náležitě užijete?

Výstavy si moc neužívám. Ale pravdou je, že
nemohu zvolit nejmilejší. Z deseti dětí také máte
ráda každé trošku jinak, ale milujete je všechny.
Stejně jako ony občas „zlobí“ i výstavy. Nechci
přehánět, ale vnímám tuto práci jako rodinu. Není
oblíbenějších a méně oblíbených. Všechny je
mám stejně rád.

■ Chystáte se k těmto dětem přibrat letos
nějaké další?

Samozřejmě. Například dobudovaný Slezsko-
ostravský hrad. Při jeho otevření jej chceme před-
vést skoro hotový, pokud se týká interiérů i exte-
riérů. V prvním patře věže jsme připravili

expozici o historii města, ve druhém ukázky byd-
lení v Ostravě a ve třetím výstavu Mince pravé
a falešné. Ve sklepě pevnosti bude bydlet deset
čarodějnic a ve velkých akváriích ryby z řeky 
Ostravice, Lučiny a Odry. Letos pro návštěvníky
chystáme také novinku v podobě autobusového
spojení mezi hradem a zoo. Jízdné vychází na osm
korun, což se mi zdá přijatelné.

■ Víte, že se o hradu mluví velmi pozitivně? 
Ano, a nebudu skrývat, že nás to těší. Věcí,

kterou jsme nečekali, je velký zájem o svatby na
hradě. Ve spolupráci s městským obvodem Slez-
ská Ostrava jsme určili jeden oddávací den v mě-
síci. Na hrad se také přesouvá hudba. Takže letos
opět vytvoříme zázemí pro festival Colours of
Ostrava, který jsme tady měli i loni. Navíc
v květnu a červnu počítáme se třemi koncerty Ja-
náčkovy filharmonie a s regionálním kolem fol-
kové Porty.

■ Vzpomínám si, že kdysi se na Černé louce
konaly koncerty v amfiteátru. Jak vypadá
dnes?

Je z něj parkoviště (tentokrát už hlasitý smích).
Teď jste si sama na sobě ověřila, jaké povědomí
mají obyvatelé našeho města o Černé louce. 
Amfiteátr od roku 1998 neexistuje. Na jeho místě
stojí parkovací objekt. Napadá mě otázka: Ostra-
váci, kdy jste naposledy vůbec byli na Černé louce?

■ Určitě nedávno, protože počet návštěv-
níků v loňském roce dosáhl dvouset tisíc. Kde
je tedy chyba?

To je pravda. Zvětšila se výstavní plocha, roste
počet vystavovatelů, i návštěvníků k naší radosti
přibývá. Jsou tedy dvě možnosti, proč tak málo
lidí ví, co se u nás děje. Buď děláme špatně pro-
pagaci, nebo je to v lidech samotných. Vzhledem
k tomu, že do informování veřejnosti investujeme
skoro pět milionů korun ročně, myslím, že tady
ten problém není. 

■ V čem tedy je?
Ráno jdeme do práce, odpoledne z práce, pak

domů. Víme, že jsou akce, na které lidi přijdou.
Výstava psů, výstava koček, otevření hradu, to

jsou mnohatisícové návštěvy. Teď
jsme pořádali výstavu Střechy,
pláště, izolace, kterou vidělo asi
deset tisíc návštěvníků. Problé-
mem je spíš normální provoz
Černé louky. Ta skutečně končí
hranicí Masarykova náměstí. Lidé
odjíždějí bydlet do satelitních síd-
lišť, centrum se vylidňuje. Byli by-
chom rádi, kdyby se běžný život
louky odehrával také o sobotách
a nedělích. Chceme lidem připravit
příjemný pobyt v centru s více ak-
tivitami. V této souvislosti uvažu-
jeme o zavedení čipové karty pro
celou rodinu, která by zaručila ná-
vštěvníkům zábavu bez placení
u jednotlivých atrakcí. Ať přijde
raději tisíc lidí za nižší vstupné,
než deset za vysoký poplatek.

■ Jednou z dalších atrakcí,
která by lidi mohla do centra
přilákat, je areál Miniuni hned
vedle Černé louky. Město se ho
chystá odkoupit od soukromého
vlastníka.

Dnes zatím neexistuje žádný
plán o budoucnosti Miniuni. Podle

mého názoru by se v první řadě měl dobudovat
a rozložit na celou jeho plochu. Jen tak to bude
komplex zajímavý. A pokud ho citlivě zakompo-
nujeme do Černé louky a k hradu, získáme obrov-
ský nádherný areál. V současné době se Miniuni
nejspíš bez pomoci města neobejde. 

■ Mimochodem, jak se město podílí na roz-
voji Černé louky? 

Činnost naší akciové společnosti nedotuje. Po-
kud jsou už poskytovány nějaké finanční pro-
středky, pak je to na opravu majetku a provoz
areálu, jako je například údržba zeleně či odklí-
zení sněhu. V loňském roce jsme obdrželi 
10 milionů korun pro hrad a 6 milionů pro výsta-
viště.

■ Čerpáte z nápadů a připomínek občanů?
Komunikujeme se všemi. Dokonce se nám

stalo, že nás oslovil pán z Radvanic s tím, že na-
psal fanfáru pro hrad a moc by chtěl, aby alespoň
jednou na hradě zazněla. Ta hudba je melodická,
rytmická a příjemná. Proto ji uslyšíte při otevření
hradu, které plánujeme na 2. dubna. Jsem Ostra-
vák a vím, že pokud si tady sami pro sebe něco ne-
uděláme, tak nám nikdo nic zadarmo nedá. 
Ostrava je naše město, které chceme mít hezké.

Děkuji Vám za rozhovor. 
Karolina Konečná
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❏ Rozhovor

Musíme jít jinou cestou, neÏ jakou nabízejí supermarkety

„Výstavy si moc neužívám,“ říká ředitel Karel Burda.
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■ POSLANCE ZAJÍMALY AKTUÁLNÍ
OTÁZKY MùSTA. Během tříden-
ní návštěvy Moravskoslezského
kraje se členové Výboru pro ev-
ropské záležitosti Poslanecké sně-
movny Parlamentu České repub-
liky setkali v Nové radnici s
představiteli města v čele s primá-
torem A. Zedníkem. V úvodu jed-

nání pozname-
nal, že v ostrav-
ské „kuchyni“ se
dnes už vaří ne-
jen české pro-
blémy, ale pře-
devším otázky
evropského vý-
znamu. „Dobře
víme, že reduko-
vat vstup naší re-
publiky do EU
pouze na peníze
je liché. I když
na druhou stra-
nu peníze z 
e v r o p s k ý c h
fondů jsou nej-

levnější zdroje, které můžeme zís-
kat. Ostrava je například čerpá
na realizaci kolektoru Centrum a
další rozvojové projekty,“ řekl
primátor. Členové Výboru pro 
evropské záležitosti si po oficiální
části jednání s neskrývaným 
zájmem prohlédli sál rady a z rad-
niční věže zasněženou Ostravu. 

■ POL·TÍ STUDENTI V RADNICI.
Primátor Aleš Zedník přijal 25.
února třicet pět  studentů Diplo-

matické  aka-
demie Varšava
při polském
m i n i s t e r s t v u
zahraničních
věcí. Polské
hosty nejvíce
zajímaly infor-
mace o statu-
tárním městě
Ostrava, jeho
správě, rozpo-
čtu a organiza-
cích, které zři-
zuje. Setkání se
zúčastnil gene-
rální konzul
Polské repub-
liky v Ostravě

Andrzej Kaczorowski a tajem-
nice magistrátu Alena Kartous-
ková.

■ TIBETSKÁ VLAJKA.
Jako upozornění
na dlouholetou oku-
paci Tibetu Čínou
byla 10. března ve
foyeru Nové rad-
nice u Památníku
obětem totalitního
režimu vyvěšena
tibetská vlajka.
Žlutomodročerve-
ná zástava připo-
menula násilné po-
tlačení tibetského
lidového povstání
ve Lhase v roce
1959, po němž byl
nucen opustit svou zemi také
dalajláma. Ke kampani Vlajka
pro Tibet se v letošním roce při-
pojilo přes 270 radnic měst a

obcí, které tak daly veřejně na-
jevo svůj nesouhlas s vpá-
dem čínských vojsk do této
země. 

Správní poplatky za informace
Živnostenský rejstřík vede živno-

stenský úřad Magistrátu města 
Ostravy. Do něj jsou zapisovány
údaje o podnikatelích (§ 60 odst. 2 a
3  zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání), kteří měli nebo
mají v  územní působnosti města
sídlo nebo bydliště, zahraniční osoby
svůj pobyt (podle § 5 odst. 4), místo
podnikání nebo organizační složku
podniku umístěnou na území České
republiky.

„Živnostenský rejstřík je rozdělen
na dvě části, a to na veřejnou, do níž
má právo nahlížet a pořizovat si z něj
výpisy a opisy každý, kdo o to po-
žádá, a neveřejnou, ze které můžeme
podat informace pouze v případě, že
žadatel takzvaně osvědčil právní zá-
jem. To znamená, že žádost musí být
doplněna důkazy o právním zájmu
žadatele, což je například neuhrazená
faktura, uznání dluhu, obchodní
smlouvy, výzva soudu k doložení vý-
pisu a podobně. Vždy však musí být
z předkládaných dokumentů patrný
právní vztah mezi žadatelem a tím,
na koho je výpis žádán,“ vysvětluje
Šárka Eichlerová z živnostenského
úřadu. Pokud žádá o výpis osoba za-
stupující žadatele, musí mít píse-
mnou plnou moc a pravost podpisu
zmocnitele na plné moci musí být
úředně ověřena. 

Poskytnutí informací z živnosten-
ského rejstříku je zpoplatněno. Výše

správních poplatků je následu-
jící:

• 15 Kč za výpis za každou i zapo-
čatou stránku,

• 40 Kč za výpis na přinesené dis-
ketě,

• 80 Kč za výpis na přineseném
CD nebo ZIP,

• 20  Kč za nahlédnutí za každý
subjekt.

V případě vyřizování žádosti přímo
v živnostenském úřadu magistrátu
správní poplatek žadatel hradí v hoto-
vosti. Pokud  žádost řeší prostřed-
nictvím pošty, je podnikatel před sa-
motným vyřízením žádosti písemně
vyzván k úhradě správního poplatku.
Požadovaný úkon bude živnosten-
ským úřadem proveden až po předlo-
žení dokladu o zaplacení poplatku.

„Údaje živnostenských rejstříků
jednotlivých živnostenských úřadů
jsou vedeny v informačním systému
ústřední evidence podnikatelů, jehož
správcem je Živnostenský úřad
České republiky. Podle zákona číslo
570/1991 Sb., o živnostenských úřa-
dech, ve znění pozdějších předpisů,
je jím odbor živností ministerstva
průmyslu a obchodu  a provozovateli
v působnosti svých správních ob-
vodů pak obecní živnostenské
úřady,“ dodává Š. Eichlerová.

Ústřední evidence podnikatelů v
rozsahu veřejné části je přístupná na
adrese: http://rzp.mpo.cz (m)

EuromanaÏefii pro Ostravu
Magistrát města Ostravy a úřady

městských obvodů by měly být od
dubna posíleny o pracovníky, kteří se
vyškolí ve speciálním rekvalifikačním
kurzu nazvaném Manažer projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie.

Cílem rekvalifikačního kurzu Úřadu
práce v Ostravě (ÚPO) bylo připravit
odborníky, kteří pomohou radnicím se
zpracováním projektů. Manažeři bu-
dou po absolvování kurzu rok pracovat
v jednotlivých obvodech města, ma-
gistrátu, případně v neziskových orga-
nizacích. Úřad práce je bude dvanáct
měsíců financovat v rámci veřejně
prospěšných prací z peněz určených na
aktivní politiku zaměstnanosti. „To
umožní připravit potřebné odborníky a
zároveň zajistit městským obvodům
prostor k jejich perspektivně dlouho-
dobému zaměstnávání,“ uvedl Oldřich
Gemrot, vedoucí poradenství ÚPO,
který akci připravoval spolu s Jiřím
Krhutem, vedoucím odboru trhu práce.
Vloni v létě si úřad práce nejprve mezi
starosty městských obvodů a v magi-
strátu ověřil zájem o odborníky
schopné vypracovávat projekty podle
evropských pravidel. Poptávka se po-
hybovala kolem 17  takto vyškolených
pracovníků. 

O absolvování kurzu byl velký zá-
jem. Výběrového řízení v RPIC-ViP,
s.r.o., která ve spolupráci s agenturou
HRAT kurz pro úřad práce realizuje,
se zúčastnilo 47 uchazečů o zaměst-
nání. Do rekvalifikace bylo zařazeno

17 z nich. Počet účastníků se postupně
snížil, někteří si totiž v průběhu rekva-
lifikace našli zaměstnání. Nakonec
kurz absolvuje 13 lidí – sedm žen a
šest mužů. Rozsah kurzu, zahájeného
10. ledna, je 289 hodin, z toho 96 ho-
din je věnováno odborné praxi. Cenu
kurzu hradí úřad práce z finančních
prostředků na rekvalifikace.

„Mzda, za kterou budou absolventi
kurzu Manažer projektů financova-
ných ze strukturálních fondů EU pra-
covat, je vyšší než u jiných činností,
které hradíme v rámci veřejně prospěš-
ných prací,“ upozornil Jiří Krhut. Vy-
světlil, že vzhledem k charakteru práce
projektového manažera a kvalifikač-
ním požadavkům úřad práce připravil
speciální nabídku finanční podpory na
úhradu mzdových nákladů včetně po-
jištění. Na základě uzavřené písemné
dohody bude hradit hrubou měsíční
mzdu účastníka s vysokoškolským
nebo vyšším odborným vzděláním ve
výši 14 000 Kč, což činí včetně pojist-
ného na sociální zabezpečení, pří-
spěvku na státní politiku zaměstna-
nosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění dotaci ve výši 18 900 Kč mě-
síčně. U účastníka se středoškolským
vzděláním bude úřad práce hradit hru-
bou měsíční mzdu ve výši 11 500 Kč.
Včetně povinných odvodů tak zaplatí
celkem 15 525 Kč měsíčně. Místa pro-
jektových manažerů bude úřad práce
financovat po dobu 12 měsíců, tedy od
letošního dubna do konce března 
příštího roku. (SB)

❏ Stfiípky



Pro nové Středisko správních čin-
ností Magistrátu města Ostravy bude
využit rozestavěný objekt v ul. 28.
října z druhé poloviny osmdesátých
let minulého století. Betonový skelet
v roce 2001 koupilo město Ostrava
za 30 milionů korun. 

Jak uvedl na tiskové konferenci
primátor Aleš Zedník, celkové ná-
klady na realizaci nového Střediska
správních činností byly vyčísleny
na zhruba 660 milionů korun. „Ob-
jekt se nachází v lokalitě určené pro
výstavbu vyšší občanské vybave-
nosti, která je snadno dostupná pro-
středky městské hromadné dopravy
ze všech obvodů města Ostravy.
Středisko správních činností bude
součástí administrativně-správního
a kulturního centra, které postupně
vzniká kolem ulice 28. října v blíz-
kosti Domu kultury města Ostravy.
To nejdůležitější je, že občané si
v tomto centru budou moci vyřídit
sedm dnů v týdnu veškeré náleži-
tosti související s občanskými prů-
kazy, cestovními doklady, ale 
i řidičskými průkazy nebo živnos-
tenskými listy,“ řekl primátor.
Kromě přepážkových pracovišť
bude v objektu umístěn také bufet
včetně venkovního sezení na terase,
informační kiosky, ale i pracoviště
městské policie, dětský koutek, jed-
nací sály, učebny i nezbytná hygie-
nická zařízení.

Ing. arch. Tomáš Janča ze společ-
nosti OSA projekt s.r.o. řekl, že při
návrhu provozně-dispozičního ře-

šení byly sledovány dva základní
požadavky – zajištění co největší 
flexibility kancelářských ploch a
striktní oddělení pohybu občanů-
-klientů a zaměstnanců. Proto byly
navrženy velkoprostorové kanceláře
v kombinaci s otevřenými pracov-
ními místy, pohledově oddělenými
nábytkovými paravány. Služby kli-
entům a provoz Střediska správních
činností bude zajišťovat asi 340 za-

městnanců, kteří budou mít k dispo-
zici moderní technické vybavení
včetně archivů v modulárních oběž-
ných regálech.

„Přál bych si, aby tento ojedinělý
projekt přinesl po jeho uvedení do
života výrazný posun ve vztahu
úředník – občan, a aby občan 
mohl z úřadu odcházet spoko-
jený,“ poznamenal primátor Aleš
Zedník. (Maj) 
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V návaznosti na výstavbu kolek-
toru v ulici Sokolské bude v násle-
dujících týdnech prováděna rekon-
strukce této komunikace. Investo-
rem stavby je statutární město 
Ostrava a dodavatelem společnost
Ingstav Ostrava a.s.

„V druhé polovině dubna dojde
v obou směrech k úplné uzávěře

ulice Sokolské v úseku od křižo-
vatky s ulicí 28. října po křižovatku
s ulicí Českobratrskou, a to pro veš-
kerý silniční provoz,“ upozorňuje
Libuše Humlíčková z odboru do-
pravy magistrátu. Uzávěra, která by
měla trvat čtyři měsíce, se výrazným
způsobem dotkne také vedení linek
městské hromadné dopravy (MHD).

„V současné době jednáme s doda-
vatelem stavby o možnosti zkrácení
doby neprůjezdnosti Sokolské ulice.
O přesném termínu začátku a konce
rekonstrukce budou občané infor-
mováni prostřednictvím sdělovacích
prostředků. Změny v MHD budou
mít cestující k dispozici také na za-
stávkách,“ říká L. Humlíčková.

Zmûny ve vedení linek MHD
Uzávěra se dotkne trolejbusových

linek č. 101, 105, 106, 107, 108
a 110 a autobusových linek č. 29,
30, 38, 71 a 271. 

Trolejbusové linky č. 101, 105,
106, 107 a 108 budou v obou smě-
rech vedeny přes most Pionýrů s vy-
necháním zastávek „Náměstí J. Ga-
garina“ a „Most Miloše Sýkory“
a nově budou zastavovat ve stanici
„Most Pionýrů“. Linka č. 110 ne-
bude vedena přes most Pionýrů
a most M. Sýkory – o tento úsek se
její trasa zkrátí. 

Autobusové linky č. 29, 30, 38
a 71 budou po dobu uzávěry obou-
směrně vedeny přes nám. J. Gaga-
rina a přes most Pionýrů. Obsluho-
vat budou stejnojmenné zastávky
„Náměstí J. Gagarina“ a „Most 

Pionýrů“. Linky č. 29 a 30 se po
tuto dobu budou otáčet na kruho-
vém objezdu u Nové radnice, což
zajistí, aby se ze „závleku“ na most
Pionýrů dostaly na svou původní
trasu jak ve směru na zastávku „Ba-
zaly“, tak ve směru z této zastávky.
Odklonem autobusových linek č.
29 a 30 na most Pionýrů je řešena
náhradní doprava za rušené trolej-
busové spojení s náměstím J. Gaga-
rina. Posilou bude i linka č. 38. Ta
má podle dopravních průzkumů po-
třebnou volnou kapacitu.

U autobusové linky č. 271 dojde
pouze k dočasnému přemístění za-
stávky „Most M. Sýkory“ na protější
stranu ulice 28. října, a to pro oba
směry jízdy. (M)

Objízdné trasy pro
individuální dopravu

Jednání nejsou doposud uzavřena,
ale předpokládá se, že průjezdná
(tranzitní) doprava bude vedena
v trase ul. Českobratrská – most 
Pionýrů – ul. Bohumínská – přes
most M. Sýkory (ul. 28. října) –
Havlíčkovo nábřeží. Doprava bude
do části centra dotčeného uzávěrou
vedena zejména přes ul. Přívozskou
(ve směru od Přívozu a Fifejd)
a z Havlíčkova nábřeží (ve směru od
Slezské Ostravy). (m)

V˘stavba Stfiediska správních ãinností bude zahájena pfií‰tí rok

Sokolská se uzavfie v polovinû dubna

Betonový skelet v ul. 28. října.

Návrh, jak by mělo Středisko správních
činností vypadat za několik let.
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Sníh se začíná z města pomalu
vytrácet a stav vozovek je na ně-

kterých místech docela tristní.
Ostatně řidiči vědí asi nejlépe 
o všech těch děrách a hrbolech na
silnicích… A nejen oni. 

Poslední dva roky jsou prová-
děny opravy a rekonstrukce míst-
ních komunikací ve správě města,
respektive společnosti Ostravské
komunikace, a.s.,  velmi intenzívně.
Jde o místní komunikace I. a II.
třídy v délce 135 kilometrů, po 
nichž je vedena městská hromadná
doprava.  Místní komunikace III. a
IV. třídy mají ve správě jednotlivé
městské obvody. Sem patří méně
významné komunikace, ale také
chodníky či cyklistické stezky.

Investiční akce, opravy a údržba
silniční sítě jsou financovány z pro-
středků Státního fondu dopravní 
infrastruktury prostřednictvím Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR u silnic
I. třídy a Správy  silnic Moravsko-

slezského kraje u silnic II. a III.
třídy v rozsahu od 60 do 80 mil. Kč
ročně.

Místní komunikace jsou opravo-
vány a udržovány z prostředků
města, místní komunikace ve
správě městských obvodů z rozpo-
čtů příslušných městských obvodů
a u větších akcí i z investičního roz-
počtu města. Celkový objem prací
představuje 182 milionů korun. 

Součástí údržby jsou samozřejmě
také drobné vysprávky vozovek,
opravy kanalizačních vpustí, ob-
nova svislého i vodorovného do-
pravního značení i péče o silniční
zeleň. Z městského rozpočtu by tak
mělo být uvolněno dalších zhruba
105 mil. Kč. 

Ostravské komunikace, a.s., bu-
dou v letošním roce investorsky za-
jišťovat opravy místních komuni-
kací v objemu 121 milionů korun a
opravy mostů a lávek za 61 milionů
korun. 
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Po zimû zaãnou opravy místních komunikací a mostÛ

Název Úsek Městský obvod Délka Plocha 
komunikace úpravy m2

Hornopolní Českobratrská - Fifejdy Mor. Ostrava 482 m 4 165
a Přívoz

Trnkovecká Batorova - Pikartská Slezská Ostrava 982 m 6 798
Šenovská Počáteční - vlečka OKD Slezská Ostrava 721 m 5 150
Bémova Těšínská - Šmídova Radvanice 599 m 4 100

a Bartovice
Varenská Hornopolní - nová Mor. Ostrava 625 m 8 500

živičná úprava a Přívoz
Vratimovská Rudná - Lihovarská, Slezská Ostrava 984 m 11 000

oba směry
Sokolovská Opavská - Slavíkova Poruba 408 m 4 300
Šalounova Výstavní - nám. J. z Poděbrad Vítkovice 180 m 1 700
Hlavní třída Porubská - 17. listopadu, Poruba 544 m 9 300

oba směry
Dvouletky Zlepšovatelů - Provaznická Ostrava-Jih 378 m 3 600

Plánované opravy místních komunikací

Na ul. Šalounově bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev.
Plochy autobusových zastávek budou realizovány v takzvaném
superplastifikovaném betonu, nástupní hrany pak z bezbariérových
obrubníků.

Ulice Přes Městský obvod Délka 
přemostění

Podzámčí Lučina Slezská Ostrava 28,37 m

A. Hrdličky rokle Poruba 31,40 m

Martinovská Plesenský potok Martinov 4,00 m

Šídlovecká Ostravice Hrabová 151,50 m

Zkrácená trať ČD Ostrava-Jih 40,60 m

OD Delvita ul. Výškovická Ostrava-Jih 82,64 m

Demlova náhon Slezská Ostrava 9,60 m

Bořivojova náhon Slezská Ostrava  6,70 m

Plánované opravy mostÛ 

Tyto opravy spočívají v sanaci spodní stavby a betonových konstrukcí
mostních objektů včetně provedení ochranného nátěru, provedení nové vy-
rovnávací vrstvy, izolace a krytu mostní vozovky. Ocelové konstrukce budou
otryskány a ošetřeny kvalitním nátěrem. Opravy se týkají také zábradlí a po-
vrchové úpravy mostů. U lávky u OD Delvita bude navíc provedena úprava
táhel a jejich kotvení k mostovce.

Most v ul. Podzámčí čeká přizvednutí a nosná konstrukce bude nově ulo-
žena nad úrovní stoleté vody. V rámci této úpravy bude provedena i výšková
úprava místní komunikace v prostoru napojení na most. (M)

Parkování s elektronickou penûÏenkou 
Společnost Garáže Ostrava, a.s.,

provozuje už šestým rokem v centru
města propojený integrovaný systém
parkování s kapacitou 900 stání.
„Velmi rychle si získal přízeň řidičů,
podnikatelů a firem, pro něž nezna-
mená pouze zajímavou ekonomic-
kou výhodu, ale v případě potřeby
umožňuje například i sledování po-
hybu vozidel. Informace ze tří cent-
rálních parkovišť, a to na ulici Mu-
zejní, ulici Poděbradově za Domem
umění a na Smetanově náměstí za
Divadlem A. Dvořáka, a rovněž ze
dvou parkovacích objektů na Havlíč-
kově nábřeží a před Novou radnicí
jsou totiž v reálném čase přenášeny
do centrálního dispečinku na Černé
louce. Tam řídicí počítač zajišťuje
vzájemnou komunikaci, sleduje ob-
sazenost a zároveň zaznamenává 
a archivuje údaje o pohybu aut,“ vy-
světluje ředitel společnosti Garáže

Ostrava, a.s., Miroslav Svozil. Zá-
jemci mohou využívat rovněž výhod
parkovacích čipů. V případě jejich
ztráty nebo zcizení jsou okamžitě za-
blokovány a majiteli je vydán nový
čip se zachováním dosud nevyčerpa-
ného finančního objemu této elektro-
nické peněženky.

„Systém umožňuje volbu optimál-
ního řešení parkování libovolnou
kombinací využívaných parkovišť.
Kromě kreditních čipů, jejichž obsah
si může řidič doplnit na každém na-
šem parkovišti, jsou k dispozici také
ekonomicky výhodnější časové čipy,
které jsou omezeny časovým rozme-
zím, nikoli počtem odparkovaných
hodin,“ dodává M. Svozil s tím, že v
současné době je využíváno téměř 
6 tisíc parkovacích čipů. Proto Ga-
ráže Ostrava, a.s., počítají s rozšíře-
ním parkovacího systému i do dal-
ších obvodů města. (M)

Cyklotramvaj vyjede na svou
pravidelnou trasu uÏ pfií‰tí mûsíc

Dopravní podnik Ostrava a.s. po
výborných zkušenostech a z důvodu
velkého zájmu veřejnosti zprovozní
obě linky cyklotramvaje o 14 dní
dříve než loni. Zahájení provozu je
připraveno na 16. dubna. 

Oproti minulému roku dochází v
jízdních řádech, které jsou k dis-
pozici na internetové adrese:
www.dpo.cz, ke dvěma změnám. 
Z důvodu většího vytížení je posílen
provoz ve směru na Dubinu, a to na
úkor jednoho spoje do centra města.

Naopak pro malé využívání bylo
zrušeno zajíždění cyklotramvaje k
Hlavnímu nádraží v Přívoze.
Všechny spoje přes centrum 
Ostravy budou jezdit na zastávku
Hlučínská. 

Cyklisté mohou tohoto originál-
ního způsobu přepravy využívat o
sobotách, nedělích i o svátcích až do
září letošního roku. Jízdné odpovídá
standardnímu tarifu Dopravního
podniku Ostrava a.s., kola jsou pře-
pravována zdarma. (m)

Opravy a rekonstrukce spočívají  především ve výměně živičného krytu,
opravě uličních vpustí a obrub. V případě neúnosného stavu bude
provedena rekonstrukce vozovky, a to recyklací podkladních vrstev – 
ul. Trnkovecká, Šenovská, Vratimovská, Sokolovská a Hlavní třída. 

Místní komunikace ul. Šenovská.



Potok, moře, déšť, minerálka, sníh, stu-
dánka, mrak, sprcha, řeka – tak a ještě jinak
říkáme vodě, kterou vidíme kolem sebe. 
Ostrava nabízí mnohé její formy. Čtyři řeky
protínají jeho území. A mezi nimi i Ostravice.

Ostrá fieka
Šedesát čtyři kilometry dlouhá řeka, jejíž

název je odvozen od prudkého a ostrého toku,
má dva prameny v Beskydech – Bílou a Čer-
nou Ostravici. Teče převážně severním smě-
rem a její hluboké údolí tvoří důležitou do-
pravní trasu přes Moravskoslezské Beskydy.
Kdysi bývala řekou hraniční, později dělila
Moravu (levý břeh) od Slezska (pravý břeh).
Na horním toku ji přehrazují dvě nádrže
ochraňující údolí před velkou vodou (Mo-
rávka a Olešná) a jedna vybudovaná jako zá-
sobárna pitné vody pro Ostravsko a zdroj
elektrické energie (Šance-Řečice).

Součástí Ostravy je řeka od dob jejího
vzniku. Dokonce ještě mnohem dříve posky-
tovala potravu a vodu lovcům mamutů, ve
středověku byl u ní postaven hrad a před 
dvěstě lety v místě jejího ústí do Odry lovili
rybáři lososy táhnoucí do Podbeskydské pa-
horkatiny.

Dno tohoto pro Moravu a Slezsko význam-
ného toku je v těchto místech tvořeno písči-
tými až hlinitopísčitými štěrky.  Původně ní-
žinný reliéf řeky je po zásazích člověka značně
přemodelován násypy a poklesy způsobenými
poddolováním. Nejstarší doklady o úpravách
Ostravice pocházejí již ze 16. století, kdy podle
přípisu olomouckého biskupa „dohlídal ouřad,
aby se břehy – každý protiv své roli – opravovaly
pod propadení hřivny za obec.“ Úprava nábřeží
do podoby, jak je známe dnes, ale pochází až
ze 30. let minulého století. Podle odborníků
jen díky nim přežilo centrum města bez újmy
záplavy před osmi lety. 

V údolní nivě najdeme s trochou štěstí
chráněné druhy rostlin i živočichů. V blízkosti
řeky roste vzácný vemeník dvoulistý – bíle
kvetoucí ohrožený druh orchideje.

Převážně u dna se pohybuje všežravá
vranka pruhoploutvá. Drobnými živočichy
a řasami na kamenech se živí ostroretka stě-
hovavá, typická blýskajícími odlesky, které
jsou patrné i ze břehu. Ryba čistých potoků
a řek, střevle potoční, dlouhou dobu v Ostra-
vici k vidění nebyla. Na soutoku Lučiny s Od-
rou žijí kapři, v oblasti Černé louky štiky
a candáti. Od listopadu do března se jimi
krmí kormoráni, kteří právě v těchto jarních
dnech odlétají zpět do severní Evropy. Pohled
na ledňáčky říční z lávky v Komenského sa-
dech už také nepatří do oblasti science fiction.

Jakost vody se během posledních patnácti
let mimořádně zlepšila. Do Ostravice se vrací
život. (Kon)

bfiezen 2005 Ostravská radnice

V čase jarních úklidů a příprav zahrádek na
příchod vegetačního období řeší mnoho obyva-
tel města otázku, kam s objemným, případně
nebezpečným odpadem, který vzniká při běž-
ném chodu každé domácnosti. 

Jak řekla Vladimíra Karasová z Centra odpa-
dové výchovy OZO Ostrava, k ukládání objem-
ného odpadu (nábytek, koberce, velké elektro-
spotřebiče, sanitární keramika, pneumatiky)
a nebezpečného odpadu (léky, baterie a akumu-
látory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje
a ředidla a nádoby jimi znečištěné, ledničky, te-
levize, monitory), ale také plastů, skla, papíru
a zeleně, slouží sběrné dvory. „V současnosti je
v Ostravě v provozu 14 sběrných dvorů, v nej-
bližších letech by se však jejich počet měl
zdvojnásobit. V těch částech města, kde sběrný
dvůr zatím není, se nebezpečný odpad sbírá
prostřednictvím dvou pojízdných sběren.
V městských obvodech Ostrava–Jih a Poruba
mohou občané využít i dvou dočasných sběren

nebezpečného odpadu, které svá stanoviště
mění většinou po uplynutí jednoho měsíce. 
Jejich přistavení určuje a občanům sděluje 
úřad městského obvodu,“ doplnila Vladimíra
Karasová. 

Občané mohou odpad odevzdat bezplatně ve
sběrnách v množství, které lze naložit do pří-
věsného vozíku za osobní automobil. V každé
z nich je stálá obsluha, která pomůže určit sprá-
vnou nádobu pro odkládaný odpad.

Aktuální rozmístění stálých i dočasných sbě-
ren a jejich provozní dobu lze zjistit na bez-
platné tel. lince OZO Ostrava: 800 100 699.
Zde lze objednat i odvoz objemného odpadu
z místa bydliště v případě, že občané nemají
možnost sami odpad do sběrného dvora dopra-
vit. Pro odkládání objemného odpadu budou
v jarních měsících ve všech městských obvo-
dech k dispozici i velkoobjemové kontejnery,
rozmisťované podle požadavků příslušných
úřadů městských obvodů.  (kon)
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❏ Zelené zajímavostiJarní úklid se nezadrÏitelnû blíÏí

O tom, že voda má v životě člověka i existenci
naší planety nezpochybnitelný význam, není třeba
diskutovat. Snaha posílit význam vody a pově-
domí o jejím vlivu na ekonomický i sociální roz-
voj vedla v roce 1992 Valné shromáždění OSN
k vyhlášení 22. března za Světový den vody. 

Péče o ochranu životního prostředí je stálým
úkolem každého města. V Ostravě se pod Lande-
kem spojují vody ze všech významných pohoří se-
verní Moravy a Slezska – Hrubého Jeseníku
(Opava), Nízkého Jeseníku (Odra, Opava) a Mo-
ravskoslezských Beskyd (Ostravice, Lučina). Proto
je jejich ochrana zvláště významná a důležitá. Díky
investicím do rekonstrukcí a modernizací čistíren

odpadních vod se daří snižovat zbytkové znečištění
zejména dusíkem a fosforem. Kvalita vypouště-
ných vyčištěných odpadních vod tak odpovídá po-
žadavkům současných přísných předpisů.

Pitnou vodu pro obyvatele našeho města, odvá-
dění a čištění odpadních vod zajišťuje společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s., která navíc v rámci ekologických programů
produkuje prostřednictvím vodních elektráren
a kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
vlastní elektrickou energii. V loňském roce vyro-
bila téměř 4,5 tis. MWh elektrické energie, která
byla z větší části využita na provoz jejich zaří-
zení. (k)

Kvalita odpadních vod odpovídá normám

Přehlídku vítězných snímků Mezinárodního fil-
mového festivalu o životním prostředí, přírodním
a kulturním dědictví Ozvěny Ekofilmu už tradič-
ně chystá Zelený bod Ostrava. Ve dnech 
18. a 22. dubna mohou zájemci navštívit promí-
tání a debaty s odborníky v kulturním zařízení 
K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. Organizátoři při-
pravili celkem šestnáct filmů z České republiky,
Rakouska, Německa a Velké Británie, přibližující

životy zvířat i člověka v současných přírodních
podmínkách. Přehlídku filmů zakončí 22. dubna
v 17 hodin vítězný snímek V kruhu znovurození,
o kultuře Tibetu. Dopolední promítaní jsou 
určena pro školní mládež a je nutno se na ně pře-
dem objednat. Odpoledne budou vítáni zájemci
z řad veřejnosti. Vstup bude po oba dny zdarma.
Program festivalu je k nahlédnutí na webových
stránkách: www.sweb.cz/zbo   (k)

Chovná skupina pěti šimpanzů v Zoologické
zahradě Ostrava už čtvrtým rokem trénuje svou
šikovnost pomocí hry „Enrichment“. Jde o zá-
bavu a nauku těchto krásných zvířat v podmín-
kách zajetí.  Ubikace šimpanzů jsou v dnešních
dnech vybaveny papírovými předměty, jako na-
příklad  krabicemi, skartovaným papírem, toalet-
ním papírem a papírovými pytli. „Takzvaný papí-
rový den směřuje opy k rozvíjení schopnosti
myšlení. S každým splněním úkolu se dostávají
k potravě. Chutnají jim opičí granulky, zrno, 
zmražený protlak i ovoce,“ řekl mluvčí zoo Sta-
nislav Derlich. 

Zoologická zahrada připravuje dny nejen papí-
rové, ale také zaměřené na práci s plasty, přírod-
ninami či textilem. Ošetřovatelé klec šimpanzům
připravují předem a každý den po 11. hodině je
do ní vpustí. Chtějí-li pak tito krasavci potravu,
musí přemýšlet a pracovat. (k)

Filmová pfiehlídka Ozvûny Ekofilmu v K-TRIU

··iimmppaannzzii v zoo vÛbec nezahálejí



Partnery města Ostravy byly společnosti CTP Invest, Dalkia ČR, ŽS Brno – divize Pozemní stavitelství Ostrava, Sey Development a Pivovary 
Staropramen, a.s., se značkou Ostravar. Prezentaci města 10. března zpestřilo vystoupení zpěvačky Lenky Filipové. Akce, kterou město připravilo
ve spolupráci s Dalkia ČR, se setkala se značným ohlasem.

Francouzské azurové letovisko Cannes se
stalo od 8. do 11. března hostitelem evrop-

ského veletrhu nemovitostí a investičních příle-
žitostí. Moravskoslezská metro-
pole se na veletrhu MIPIM
prezentovala už poosmé. Nutno
připomenout, že letošní 16. ročník
si svou pozici největšího fóra sta-
rého kontinentu upevnil. Akreditováno bylo
více než  17 500 účastníků z téměř 70 zemí.
Z České republiky přijelo do Cannes kolem 
90 společností.

Mohlo by se zdát, že zejména velká města
včetně Ostravy se na podobných akcích ani před-
stavovat nemusí. Jenže každý rok přicházejí s no-
vými nabídkami. Často jde o celé komplexy, které
postupně mění tvář území. V Ostravě to je napří-
klad městský polyfunkční blok přímo v historic-
kém jádru města, na které navazuje rozvojové
území Karolina, nádraží ve Svinově, ale i vě-
decko-technologický park či areál Nad Porubkou. 

Z hotelů a rezidencí každé ráno přijížděli do ve-
letržního paláce pánové ve tmavých oblecích

a elegantní dámy a slečny, všichni ověšeni vel-
kými visačkami. Ti všichni se po celý den  potká-
vali a jednali bez veřejnosti, protože ta sem  pří-

stup neměla. Veletrh je profesionální
záležitostí, jde skutečně o byznys.
I když nikdo samozřejmě nečeká, že tu
podepíše nějaké kontrakty na milio-
nové nebo dokonce miliardové inves-

tice, přesto se MIPIM pro mnohé stává velkou pří-
ležitostí k osobnímu setkání, aby se později
kontrakt opravdu podepsal. 

„Zaznamenali jsme  déletrvající zájem o rozvo-
jové území Karolina, ale také o lokality s charak-
terem polyfunkčního využití, především pro 
bydlení nebo obchodní prostory. Mimořádně
atraktivní pro investory začíná být oblast hotelnic-
tví. Mohu říci, že například  zájem o výstavbu  no-
vého ostravského hotelu jsem čekal až někdy za
dva roky. Ale doma není nikdo prorokem. Máme
spíše tendenci se podceňovat, přitom investoři se
hlásí už dnes a chystají se Ostravu navštívit za
účelem vyhledávání vhodných lokalit,“ řekl po
svém návratu z Francie primátor Aleš Zedník.

V průběhu veletrhu absolvovali představitelé
města 49 jednání, z nichž sedm bylo předem do-
mluveno. „Potenciální investoři dnes dobře vědí,
kde Ostrava leží, jak je připravena. Mají značný
přehled, dokonce se dnes vyjadřují v pojmech,
jako je Jižní město, Poruba…,“ podotkl náměstek
primátora Vít Ruprich. Na otázku, zda má účast
na podobných veletrzích a výstavách ještě dnes
v době nejmodernějších technologií význam, od-
pověděl: „Jednoznačně ano. Tyto prezentace mají
nezastupitelné místo v marketingových aktivitách
firem, měst a obcí. Celkové náklady naší prezen-
tace letos činí 3,5 milionu korun a tato částka je
okamžitě návratná prakticky jen v oblasti Karo-
liny.“ Primátor A. Zedník dodal, že získá-li město
zájemce s velkým Z a investory s velkým I, tak
budou tyto náklady smazány během podpisu je-
diné smlouvy. „V souvislosti s cenami pozemků
budeme muset zvážit otázku, jestli je oceňovat
nejvyšší nabídkou nebo kvalitou konkrétního pro-
jektu. Proto chystáme návrh, který se bude věno-
vat speciálnímu režimu prodeje pozemků v rámci
proluk v centru města, a rozhodování bychom
chtěli ponechat plně v kompetenci zastupitelstva,“
uvedl primátor.

A čím je Ostrava pro investory nejvíc přitaž-
livá? Podle primátora je nejsilnějším argumentem
nesporně fakt, že jde o třetí největší město v České
republice, že zde není ekonomika odkázána na
jedno nebo dvě riziková odvětví a je stabilizo-
vaná. Výhodou je také blízkost polských hranic,
letiště, za několik let bude dokončena dálnice.
„Investoři Ostravu vnímají jako standardní město
a mají mnoho pádných důvodů, proč sem přijít.
Nabízí se přirovnání z období osídlování Divo-
kého západu, kdy vpředu byli lidé, kteří podstu-
povali větší rizika. Ti, co přišli po nich – po už vy-
dlážděných a pohodlných cestách – narazili na
vykolíkovaná a obsazená území,“ řekl Aleš 
Zedník.  

Ostravská radnice bfiezen 20058

Ostrava je dobrá adresa plná zajímav˘ch nápadÛ

V průběhu veletrhu absolvovali představitelé města 49 jednání.
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Karolina – rozvojové území pro
dostavbu centra Ostravy

Území Karoliny o celkové rozloze 60 hektarů
se nachází v bezprostředním sousedství centra
města, ve vzdálenosti asi 500 m od historického
jádra. Jde o oblast, která byla původně využívána
pro těžký průmysl. Dnes je lokalita zcela uvol-
něna a demolicí původní průmyslové zástavby
vznikl rozsáhlý prostor pro další rozvoj morav-
skoslezské metropole.   

Podle vítězného návrhu
mezinárodní urbanisticko-
architektonické soutěže z lis-
topadu 2000 v tomto území
vznikne administrativní a re-
gionální obchodní centrum
s nezbytnými gastronomic-
kými službami (restaurace,
rychlá občerstvení, cukrár-
ny), kulturními zařízeními
(koncertní síň, knihovna, ga-
lerie, kino), ale i servisními
službami pro centrální oblast
města, bydlením, zábavním
parkem atd.

Součástí rozvojového úze-
mí Karolina je lokalita NEW
CITY o rozloze 9 hektarů,
kde se počítá s výstavbou ob-
čanské vybavenosti doplňu-
jící a rozšiřující stávající
centrum. Půjde  o městskou
formu kompaktní zástavby
rozloženou okolo vnitřního
pěšího náměstí. Po obvodu
lokality budou vedeny měst-
ské komunikace s tramvajo-
vou a trolejbusovou hromadnou dopravou. V zá-
padní části bude realizována zástavba blokového
charakteru. Šestipodlažní objekty budou mít pře-
vážně obchodně-administrativní charakter. Ve
východní části území se uvažuje o výstavbě kul-
turních a společenských zařízení. 

PrÛmyslová zóna Ostrava-Hrabová 
Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strate-

gickou rozvojovou lokalitou města Ostravy, která
leží na jižním okraji města v blízkosti rychlostní
komunikace Ostrava – Frýdek-Místek. 

V rámci území I. etapy průmyslové zóny o ve-
likosti 30 ha byly uzavřeny smlouvy o prodeji
městských pozemků se dvěma investory. Větší
část o velikosti 23 ha bude využita pro výstavbu
průmyslového parku společnosti CTP  Invest, kde
by mělo do roku 2008 vzniknout nejméně 1 080
pracovních míst. Menší část zóny o rozloze 6,5 ha
již využívá společnost ASUS Czech pro výstavbu
závodu na montáž počítačů. Od ledna 2005 pro-
bíhá zkušební provoz. Připravena je II. etapa 
výstavby zóny, která nabízí 30 ha pozemků plně
vybavených technickou infrastrukturou. 

PrÛmyslová zóna Ostrava-Mo‰nov
Průmyslová zóna v areálu letiště Ostrava-

-Mošnov zahrnuje 30 ha nezastavěné plochy
v majetku města. Dvanáct hektarů je již rezervo-
váno. Jde o parcely s rovným povrchem, bez eko-
logických rizik. Technická infrastruktura (voda,
plyn, elektřina, digitální telefonní ústředna, kana-
lizace) je k dispozici stejně jako napojení na sil-
niční a železniční síť, zejména pak na meziná-
rodní letiště. 

Na investory čeká také 40 ha už zastavěných
pozemků. Jde o 9 renovovaných objektů, z nichž
každý disponuje 600 m2 plochy, a o nově rekon-
struovanou čtyřpodlažní administrativní budovu.  

Mûstsk˘ polyfunkãní blok 
v centru Ostravy 

Polyfunkční městský blok, který je vymezen
ulicemi Velká, Pivovarská, Muzejní  a Dlouhá, se

nachází ve středu města na rozhraní Moravské
Ostravy a Přívozu. Proluka o rozloze 4 200 m2 je
součástí cenné památkové zóny. Území je dnes
využíváno jako parkoviště osobních aut. 

Nabízené prostory jsou určeny pro výstavbu
obchodů, provozoven drobných služeb, stravo-
vání a bydlení. Dostavba vymezené plochy je ře-
šena formou dvou bloků dělených prodlouženou
ulicí Dlouhá. Oba bloky tvoří kompoziční celek
se 3 až 6 nadzemními podlažími.        

Kostelní námûstí 
Pozemek je vymezen ulicemi Střelniční, Pivo-

varskou, Kostelní a Kostelním náměstím. Do-
stavba bloku  bude výškově (v 5 nadzemních po-
dlažích)  i tvarem střechy navazovat  na stávající
objekty. Napojení dopravní obsluhy bude realizo-
váno z ulice Kostelní a Pivovarské. 

Funkce objektu je určena Územním plánem
města Ostravy jako občanská vybavenost centrál-
ního charakteru (např. obchody, administrativa,
kultura). Součástí objektu mohou být i bytové
jednotky.

Vûdecko-technologick˘ park Ostrava
Vědecko-technologický park se otevírá

nejrůznějším aktivitám, k nimž patří mimo jiné
výzkumné, vývojové a projekční činnosti,
biotechnologie, nanotechnologie, vývoj a výroba
laboratorní, měřící a zkušební techniky, výzkum
a vývoj v oblasti alternativních energetických
zdrojů, expertní a řešitelská, technologická
a high-tech opravárenská centra. Centrum areálu
tvoří multifunkční budova, která nabízí
prvotřídní kancelářské, laboratorní, společenské

a reprezentační prostory. Je ideálním místem pro
začínající firmy. V současné době je realizována
výstavba druhé multifunkční budovy.

V současné době se projekčně a finančně při-
pravuje výstavba dalších tří objektů s celkovou
nabídkou zhruba 12 000 m2 plochy, a to v časo-
vém horizontu následujících tří let.

K důležitým přednostem Vědecko-technolo-
gického parku Ostrava patří například možnost
spolupráce s odborníky z Vysoké školy 

báňské-Technické univer-
zity Ostrava či z dalších 
tří regionálních univerzit
v okruhu do 40 km od  to-
hoto území.

Nad Porubkou
Rozvoj nové zóny  areálu

Nad Porubkou byl odstarto-
ván jako příležitost pro širší
spektrum podnikatelských
aktivit vhodných pro 
vědecko-technologický
park také pro služby admi-
nistrativního charakteru
i vzdělávací služby, malo-
výrobu s vysokou mírou
přidané hodnoty, opravá-
renská centra, call centra,
datová centra, centra sdíle-
ných služeb i oblastní po-
bočky – obchodní zastou-
pení. Rozloha  areálu by
měla v roce 2006 činit 
4 100 m2, v roce 2007 pak
6 100 m2.

NádraÏí Ostrava-Svinov – obchodní
a spoleãenské centrum

Návrh řešení budoucí podoby nádraží a jeho
blízkého okolí se opírá o architektonicko-
urbanistickou studii úprav přednádražního
prostoru a o dopravně-urbanistickou studii
nového uspořádání dopravní obsluhy. Studie dělí
plánované úpravy do tří etap. Zásadní úpravy
přednádražního prostoru o rozloze téměř 2 ha
a budovy nádraží Ostrava-Svinov byly zahájeny
v roce 2003 v souvislosti s realizací modernizace
II. železničního koridoru spojujícího Vídeň
s Krakovem. 

První část 1. etapy úprav byla dokončena
a uvedena do provozu v rámci konání Mistrovství
světa v ledním hokeji 2004. V současné době po-
kračuje realizace druhé části 1. etapy, zahrnující
rekonstrukci a přístavbu historické odbavovací
budovy nádraží. 

Ve 2. etapě by měla být zastavěna plocha
v prostoru mezi nádražím a mosty na Opavské
ulici. Tato etapa by měla být financována ze sou-
kromých zdrojů bez nároků na městský rozpočet.
Počítá se s tím, že  v této lokalitě bude postaven
obchodní a společenský objekt. Pozemky pod bu-
doucím objektem jsou v současnosti z velké části
ve vlastnictví města Ostravy a jsou nabízeny
k prodeji zájemcům o výstavbu zmíněného 
obchodního a společenského centra. 

Ve třetí etapě dojde k rekonstrukci zastávek
městské dopravy na mostech ul. Opavské. Tuto
stavební část lze sloučit s předchozí druhou eta-
pou a po dohodě s městem ji zahrnout do projektu
obchodního a společenského centra.

Dvoustranu připravila: M. Václavková

Projekty, které mûsto prezentovalo na veletrhu MIPIM 2005

centrum města



■ Na koho se může občan obrátit se žádostí
o vydání občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji?

Žádost o vydání občanského průkazu občan
může podat osobně nebo prostřednictvím pověře-
ného zástupce (nemusí mít plnou moc) u kterého-
koliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo matričního úřadu. Ve statutárním městě
Ostrava lze podat žádost o vydání občanského
průkazu u Magistrátu města Ostravy, odboru
vnitřních věcí, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava,
nebo u matričních úřadů - Mariánské Hory a Hul-
váky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih,
Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice a Barto-
vice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítko-
vice, a také u matričních úřadů obecních úřadů
Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov,
Václavovice, Velká Polom, Vratimov a Vřesina. 

■ Co potřebuje občan předložit?
• Vyplněnou žádost o vydání občanského prů-

kazu (tiskopis stanovený vyhláškou ministerstva
vnitra č. 642/2004 Sb.), 

• dosavadní občanský průkaz,
• 1 fotografii, 

• případně další doklady osvědčující skuteč-
nosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují
údaje na žádost občana. Také to mohou být údaje
potřebné k odstranění rozporů zjištěných v úda-
jích uvedených na žádosti s údaji vedenými v in-
formačním systému evidence obyvatel či evidenci
občanských průkazů.

Žádost o vydání občanského průkazu musí být
podepsána občanem, jemuž má být občanský prů-
kaz vydán. Podpis není vyžadován, pokud obča-
novi v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka. Podpisem se rozumí vlastní rukou pro-
vedené vyjádření jména i příjmení, popřípadě
pouze příjmení.

■ Kdo může převzít vyhotovený občanský
průkaz?

Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen
převzít osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u matričního úřadu, který uvedl v
žádosti. Jinak je povinen občanský průkaz převzít
u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí,
ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava. Převzetí potvrdí
svým podpisem na žádosti. Pokud se nemůže po-
depsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.

■ Jak má občan postupovat, když se nemůže
osobně dostavit?

Pokud se občan nemůže dostavit k převzetí 
občanského průkazu ze závažných důvodů osobně,
zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu
odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního lé-
čení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze
závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, za-
bezpečí předání občanského průkazu obecní úřad
obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, 
v jehož správním obvodu se občan zdržuje. (r)
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb v˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ

Občanský průkaz Lhůta pro Žádost je nutno předložit
vydaný do: výměnu OP nejpozději do:

31. 12. 1994 31. 12. 2005 30. 11. 2005
31. 12. 1996 31. 12. 2006 30. 11. 2006
31. 12. 1998 31. 12. 2007 30. 11. 2007
31. 12. 2003 31. 12. 2008 30. 11. 2008

Občanský průkaz vydávaný v letech 1948–1953 Občanský průkaz vydávaný v letech 1960–1975

Občanský průkaz vydávaný v letech 1991–1993

Občanský průkaz vydávaný v letech 1985–1991

Občanský průkaz vydávaný v letech 1975–1985

Občanský průkaz vydávaný od května 1993
do listopadu 1996

Občanský průkaz vydávaný od listopadu 1996

Dnem 1. ledna 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro vý-
měnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
To znamená, že pokud byly občanům České republiky vydány v letech 1994 až 2003 občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů, jsou povinni provést jejich výměnu (lhůty jsou uvedeny v tabulce). Výměna
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je osvobozena od  správního poplatku. 

Občanský průkaz vydávaný v letech 1953–1960
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Březnová okupace zbytku Česko-
slovenska v roce 1939 nastala v 
Ostravě o den dříve než jinde. Dů-

vodem spěchu německé armády byl
strach, že se Poláci, kteří se podíleli
na kouskování Československa po
mnichovské dohodě, vrhnou za 
Ostravici a získají tak průmyslové
podniky, jako např. Vítkovické že-
lezárny. Pro obyvatele Ostravy to
samozřejmě byl šok, ale události,
které tomu předcházely, je na něco
podobného připravily. 

Už na podzim 1938 se museli
představitelé města vyrovnat s příli-
vem uprchlíků z pohraničí zabra-
ného Němci a Poláky. Školy a jiné
veřejné budovy se proměnily v do-
časná útočiště nešťastníků, kterým 
z jejich předcházejícího života té-
měř nic nezbylo. 

„Po vytvoření protektorátu se lidé
museli vypořádat s mnoha novými
skutečnostmi. Městská samospráva
byla de facto zlikvidována, na místa
volených zástupců obyvatel byli do-
sazeni okupačními úřady nacisté.
Začalo se úřadovat německy a také
na ulicích se musely všechny nápisy
pořídit dvoujazyčně. První byl vždy
text psaný německy a pak teprve
česky. Velkou změnou bylo zave-
dení jízdy vpravo, předěláno bylo
veškeré dopravní značení, zastávky
a podobně,“ říká Hana Šústková z
městského archivu. 

Dodává, že lidé byli hned na jaře
poprvé konfrontováni s policejními
perzekucemi. Gestapo pozatýkalo
řadu významných veřejných čini-
telů (především z řad inteligence)

pro jejich předválečné protinacis-
tické aktivity. A to byla předzvěst
výjimečného stavu, který byl vyhlá-

šen zhruba o dva
roky později a jehož
děsivé následky po-
stihly široký okruh
obyvatelstva. 

„Je třeba si ale
také uvědomit, že
neexistovala pouze
česká Ostrava, ale
také německá a 
židovská. Němečtí
obyvatelé města
okupaci ve velké
většině přivítali a
považovali ji za
osvobození. Velmi
rychle se zapojili do
všech složek nacis-
tické státní struk-
tury. Se zájmem 
do nich vstupovali.
Bylo totiž téměř
nemožné být Něm-
cem a nebýt nikde
oficiálně registro-
ván,“ podotýká H.
Šústková. 

Pro Židy byla
okupace skutečnou
lidskou pohromou.
Jejich život se změ-

nil od základu. Stali se takzvanými
podlidmi, se kterými nacisti zachá-
zeli tím nejhorším způsobem.
Velmi rychle byli zbaveni svého
majetku, každý měsíc se pomocí
různých nařízení stávali víc a víc
bezprávnými a jejich pronásledo-
vání vyústilo v deportace do vyhla-
zovacích táborů.  Podle dochova-
ných dokumentů takzvaná arizace
postihla také mnohé ostravské pod-
niky. Byly to Vítkovické železárny,
ale i známý hotel Palace či řada ad-
vokátních a lékařských praxí. 

Po vypuknutí druhé světové
války v září 1939 byl zaveden líst-
kový systém na potraviny a šatstvo,
příděly platily i pro benzín či pneu-
matiky. Ale jak válka postupovala,
zboží ubývalo. Lidé tak byli nuceni
ke značné vynalézavosti při pří-
pravě pokrmů či šití oděvů. Nedo-
statkové zboží se dalo sehnat na
černém trhu, ovšem za přemrštěné
ceny a dokonce pod trestem 
smrti.

„Tíživou dobu okupace navíc
provázela atmosféra strachu z všu-
dypřítomných udavačů a konfi-
dentů, ale také z těžké práce,
mnohdy vykonávané nedobrovolně.
A tak se nelze divit, že útěk ze straš-
livé reality se mnohým v té době da-
řil prostřednictvím filmů, divadel-
ních představení či sportu. I toto
patřilo do všedních dnů života lidí 
v protektorátu,“ říká Hana Šústková
z Archivu města Ostravy.   (M&H)

V‰ední Ïivot v protektorátu

Návštěva německých hodnostářů v Moravské Ostravě v roce 1940.

Díky sportu se dařilo alespoň na chvíli zapomenout... Na snímku
mužstvo SK Slezská Ostrava v roce 1943.

Ostrava si pfiipomíná konec druhé svûtové války

Nová radnice na jaře 1939.
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Úspû‰ná olympiáda v ãeském jazyce

Dům dětí a mládeže v Ostrčilově
ulici již deset let poskytuje zá-

zemí nejrůznějším typům předměto-
vých soutěží dětí a mládeže, takzva-
ných olympiád, které každoročně
vyhlašuje ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Letošní 
31. ročník okresního kola Olym-
piády v českém jazyce se uskutečnil
2. a 3. března za nečekaného zájmu
v obou kategoriích – základní i
střední škola. „Jen ze základních
škol se nám přihlásilo takřka stodva-
cet školáků,“ řekla vedoucí oddělení
společenských věd domu dětí Eva
Bělohlavá. Olympiáda je zadávána
Ústavem pro jazyk český a skládá se

z části gramatické a slohové. Podle
sdělení E. Bělohlavé má každý žák
dvakrát šedesát minut na její vypra-
cování. „Soutěžící musí prokázat, že

svůj rodný jazyk znají. I když se v
češtině objevují výrazy převzaté z
angličtiny nebo počítačová termino-
logie, vždy nás výsledky jejich práce
příjemně potěší.“ Vítězové  postu-
pují do krajských kol olympiád. 
V letošním roce se to podařilo v  ka-

tegorii základ-
ních škol Anně
Burové, Mar-
tinu Čížkovi a
Petře Jungrové.
V kategorii
středních škol
postupuje Zu-
zana Chmelí-
ková, Karin
Grohmannová
(úryvek její
práce viz obrá-
zek) a Ondřej
Noskievič.

Na otázku,
zda ostravské
děti umějí čes-
ky, E. Bělo-
hlavá odpově-
děla: „V jazyce
nikdy neexis-
tuje jedno ře-
šení. Žáci, kteří
jsou silnější ve
slohu, podce-
ňují gramatiku

a naopak. Mohu ale říci, že jsou ši-
kovní. V dnešní přetechnizované
společnosti je důležité jejich zájem o
češtinu podporovat.“ (kon)

Semináfi ve hvûzdárnû
Již potřinácté připravila Hvěz-

dárna a planetárium Johanna Palisy
v Ostravě setkání s učiteli základ-
ních a středních škol. Seminář se
uskuteční 1. dubna od 8 do 13 ho-
din v přednáškových prostorách
planetária. Odborní pracovníci
hvězdárny seznámí učitele s připra-
vovaným pořadem Sedmý konti-
nent, výsledky studijního pobytu
učitelů v Cernu a prověřováním
astrofyzikálních vědomostí stu-
dentů gymnázií. 

Bližší informace zájemci získají
na webových stránkách planetária:
www.planetarium.vsb.cz, nebo te-
lefonním čísle: 596 911 005. (k)

Podpora ‰kolství
Částka 1 milion korun letos při-

padne školám, školským zařízením
a nevládním organizacím, které
podporují vzdělávání a výchovu
v Ostravě. O výši dotace v únoru
rozhodli členové zastupitelstva
města.  Celkem dvaasedmdesát pro-
jektů bylo rozděleno podle vyhláše-
ných témat do tří kategorií: podpora
významných volnočasových aktivit,
mezinárodní spolupráce a význam-
ných akcí celoměstského charak-
teru. Například v rámci podpory
mezinárodní spolupráce získají do-
taci projekty Jsme připraveni na ži-
vot v EU? (AHOL), Ostrava a Vil-
nius (ZŠ Šeříková 33) a Přátelství
bez hranic (Učitelská společnost
v Ostravě). (k)

O titul Zlatý Ámos se ve finále
11. března utkala učitelka Martina
Čiklová ze Základní školy Ostrči-
lova. Do ankety o nejoblíbenějšího
kantora České republiky ji přihlá-
sili její žáci, kteří získali potřeb-
ných sto podpisů, napsali cha-
rakteristiku a nominaci doplnili
o společně prožité příběhy.

Honza zavzpomínal na šestku
z diktátu, Hana na pobyt ve škole
v přírodě, Kamila na diskotéku.
Svoji třídní učitelku by děti nejra-
ději naklonovaly, aby takovou
skvělou, sympatickou, chytrou
a velmi hezkou měli všichni školou
povinní. „Ale ten neopakovatelný
originál si na naší škole necháme,“
uzavřeli školáci v charakteristice. 

Žáci si třídní učitelky cení i za
výhru v televizní soutěži Nejslabší
máte padáka a za to, že ve škole
stále něco organizuje, např. olym-
piádu mezi třídami, soutěž miss či
sportovní turnaje. Tři roky je roz-
hodčí školní fotbalové ligy. „Kluci
fotbal milují, a tak jsem se roz-
hodla ligy zúčastnit. Začátky byly
těžké, žádný profesionál nejsem.
S manželem jsem se začala dívat na

fotbalová utkání a on mi vysvětlo-
val, co vlastně rozhodčí na hřišti
dělá a proč píská,“ vzpomínala

Martina Čiklová. Mužstvo z „Ostr-
čilky“ loni mezi školami obsadilo
druhé místo.

„Určitě si cenu Ámose v naší
škole nezasloužím jenom já sama.
Znám řadu svých kolegyň i kolegů,
kteří by mohli bez problémů
kandidovat. Ale moji žáci návrh
dokázali dotáhnout do konce,“ je
hrdá na dvacet osm páťáků jejich
třídní. 

Do letošního dvanáctého ročníku
soutěže o titul Zlatý Ámos, který
každoročně vyhlašuje Dětská tis-
ková agentura Domino, bylo nomi-
nováno třicet osm pedagogů pře-
vážně ze základních škol. Osm
z nich učí na gymnáziu. Semifinále
se uskutečnilo 18. února v Zrcadlo-
vém sále ministerstva školství
v Praze. Každý kandidát musel vy-
plnit test a besedovat s porotou. Do
finále 11. března pak postoupili
čtyři muži a tři ženy. 

Program pro finalisty začal 10.
března na Pražském hradě. Páteční
klání sledovaly dvě poroty – dětská
a dospělá. Kromě nich rovněž di-
váci, většinou žáci soutěžících kan-
torů. Své fanoušky měla v hledišti
také ostravská kandidátka. Zlatým
Ámosem se sice nestala, zato vy-
hrála titul Ámos sympaťák. (ta)

Radost učitelky a žáků je zasloužená a neskrývaná.

Martina âiklová v soutûÏi o nejoblíbenûj‰ího uãitele získala titul Ámos sympaÈák

Îáci by nejradûji svoji uãitelku naklonovali
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■ DÁRCI V NOVÉ RADNICI. Osmde-
sát bezplatných dárců krve se 28.
ledna zúčastnilo slavnostního set-
kání v obřadní síni Nové radnice.
Zástupci Českého červeného
kříže a města Ostravy poděkovali
dárcům za vysoce humánní vztah
k lidem, kterým jejich pomoc za-
chraňuje životy. Po koncertní

fantazii Cikán
Maurice Ra-
vela, kterou za-
hráli mladí
umělci Janáč-
kovy konzerva-
toře, předali
primátor Aleš
Zedník a před-
seda oblastního
spolku České-
ho červeného
kříže Bedřich
Grünwald 73
mužům a 7 že-
nám Zlaté pla-
kety MUDr.
Jana Janského.

„V těchto situacích jsou slova
málo platná,“ řekl Aleš Zedník 
a dodal: „Vážím si všech oběta-
vých lidí i činnosti Českého čer-
veného kříže, který usiluje o vy-
tváření úcty člověka k člověku.
Jsem přesvědčen, že v mnoha pří-
padech jsou lidé lepší než se
zdají.“ 

■ ZA ODMùNU DO ZOO. Téměř dvě
stovky malých koledníků Tříkrá-
lové sbírky 2005 pozvala na ná-
vštěvu Zoologická zahrada 
Ostrava jako poděkování za jejich
pomoc, která směřovala do tsu-
nami postižených oblastí Asie. 

V letošním roce
se podařilo v
městských ob-
vodech vybrat
částku 1,25 mil.
korun. Koled-
níčci si pro-
hlédli celou 
zoologickou za-
hradu. Chova-
telé jim po-
skytli nejen od-
borný výklad,
ale také horký
čaj, malé ob-

čerstvení a drobné dárečky. „Dě-
kujeme vedení zoo i jejím zaměst-
nancům za vstřícnost, podporu a
skvělé zvládnutí celé akce, která se
stala pro mnoho dětí velkým zážit-
kem,“ řekla Martina Kurdzielová
z Charity Ostrava.

■ DÒM POKOJ-
NÉHO STÁ¤Í. Den
otevřených dve-
ří uspořádal 24.
února Charitní
dům pokojného
stáří sv. Václava
v Ostravě-Heř-
manicích. „Stře-
disko jsme otev-
řeli před sedmi
lety, rok po po-
vodních. Tehdy
zůstali bez ubyto-
vání zdravotně i
psychicky posti-
žení lidé a také senioři, kteří si
už nebyli schopni zařídit nové
bydlení,“ řekl vedoucí Jaroslav
Doležel. Tito klienti tvoří téměř
polovinu obyvatel domova, který

má kapacitu 58 míst. Zájemci si
mohli prohlédnout také nově zři-
zovanou kuchyň, na kterou zís-
kali sponzorský dar z Německa v
hodnotě 25 tisíc eur. 

K upevnění dobrých vzájemných vztahů s partnerským městem Katovice
pořádají statutární město Ostrava, Česko-polská obchodní komora
a Vítkovice Aréna, a.s., IV. ročník Česko-polských dnů. Pod záštitou
primátorů obou měst se uskuteční ve dnech 7. až 10. dubna řada akcí
přibližujících kulturu Katovic našim občanům. Vstup na akce je volný.
Pouze v případě koncertů Janáčkovy filharmonie je nutno si vstupenku
zakoupit v pokladně Domu kultury města Ostravy denně od 9 do 21 hodin.

Program:
7. dubna
10 hodin - Slavnostní zahájení Česko-polských dnů spojené

s vernisáží výstavy výtvarných prací „Polské a české
velikonoční tradice“ ve foyeru Radnice města Ostravy. 

11 hodin - Vernisáž výstavy výtvarných prací učitelů PF Ostravské
univerzity a Fakulty umění Slezské univerzity
v Katovicích v Galerii Student Ostravské univerzity.

14 hodin - Slavnostní zahájení Polského jarmarku na Slezsko-
ostravském hradu včetně vystoupení skupiny historického
šermu a vokálního souboru. Jarmark potrvá do 10. dubna.

17 hodin - Mše svatá v kostele sv. Václava. Celebrují biskup
ostravsko-opavský a biskup katovický.

18.15 hodin - Zahájení výstavy polské umělecké střední školy z Katovic
s názvem Katovické kontakty v Galerii Ostrava v Domě
kultury města Ostravy.

19 hodin - Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s účastí polských
umělců v Domě kultury města Ostravy.

8. dubna
9 hodin - Zahájení Festivalu hudebních talentů uměleckých škol

Ostravy a Katovic v Domě kultury NH Ostrava-Jih.
11 hodin - Sportovní den pro handicapované děti z Ostravy a Katovic

v Ústavu sociální péče Ostrava-Muglinov. 

O Polské republice se zájemci mohou více dozvědět také na vele-
trhu s odborným a zábavným doprovodným programem Dovolená 
a Region 2005, který se bude konat na výstavišti Černá louka od 7. do 10.
dubna. (r)

âesko-polské dny 2005

Pohádkov˘ svût v knihovnû
Výstavu výtvarných prací svých

klientů pořádá k letošnímu 200. vý-
ročí narození pohádkáře H. CH. 
Andersena Ústav sociální péče pro
mentálně postižené v Ostravě-Mug-
linově. Rozměrné malby a papírové
objekty s náměty známých pohádek
jsou k vidění do 31. března ve fi-

fejdské pobočce Knihovny města
Ostravy v ulici J. Trnky 10. Akce je
součástí celoročního projektu Po-
hádkový rok H. CH. Andersena. Pa-
tronát nad ním převzal  dánský vel-
vyslanec v České republice Jorgen
Bojer a Nadace H. CH. Andersena v
Dánsku. (k)

Projekt Ruku v ruce zaãal
Občanské sdružení Fides, střední

odborná škola AHOL a polská
střední škola ve Wisle se od února
letošního roku zapojily do společ-
ného projektu Ruku v ruce. Organi-
zátoři připravili pro studenty obou
škol jazykové soutěže, zimní spor-
tovní setkání, gastronomickou sou-
těž AHOL CUP 2005, ekonomic-
kou konferenci, ples a sportovní
tábor. Všechny aktivity ukončí v

červnu letošního roku slavnostní
vyřazení studentů po úspěšném
zvládnutí maturitních zkoušek. Cí-
lem jedenáctiměsíčního programu
podporovaného prostředky Evrop-
ské unie je seznámit studenty s
možnostmi pracovního uplatnění v
partnerské zemi, ale i cestovním
ruchem, kulturou i gastronomií, a
pomoci navázat nová přátelství
mezi studenty. (k)

❏ Stfiípky

Internetová kavárna a Seniorklub
Slezská diakonie zve všechny vě-

kem starší, ale mladé duchem, k po-
sezení u kávy, čaje nebo počítačové
klávesnice. V únoru letošního roku
otevřela v ulici 28. října 86 (velký
patrový dům pod Frýdlantskými
mosty) Internetovou kavárnu a 
Seniorklub, které nabízejí denně od

10 do 18 hodin zázemí pro besedy,
přednášky i vernisáže. Zájemci se
pod vedením lektora mohou také se-
známit s výpočetní technikou, inter-
netem, e-mailem a jejich využíváním
v běžném životě. Projekt je financo-
ván ze zdrojů EU Phare v rámci pod-
pory aktivního života seniorů. (k)



Objektivem Daniela Šperla
Televizní kameraman a fotograf D. Šperl vy-

stavuje od 1. března v Galerii G7 v Chelčického
ulici fotografie s názvem Životní styl USA. Ote-
vřeno je od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin.
Výstava potrvá do 15. dubna.

Romantický večer
Komorní koncert Romantický večer pro klavír

a smyčce se uskuteční 19. dubna ve foyeru Divadla
A. Dvořáka. Díla Antonína Dvořáka a Johanesse
Brahmse zahrají klavíristka E. Novotná, houslisté
J. Černohorský, R. Mžik, violisté A. Ondřišíková,
P. Vítek, violoncellisté I. Fišer a T. Svozil. Večer
uvádí J. Fišar. Začátek je v 19 hodin.

Kašpaři u Bezručů
Divadelní spolek Kašpar uvede 22. až 24.

března v Divadle Petra Bezruče dvě hry mladých

autorů z projektu 12 a dost. Inscenaci Ornitologie
zahrají 22. a 23. března, 24. března bude na pro-
gramu Helverova noc. Začátky všech představení
jsou v 19 hodin. 

Autogramy osobností
Výstava Autogramy slavných osobností z roz-

sáhlé sbírky ostravského sběratele Jiřího Hani-
bala začala 15. března ve výstavní síni Sokolská
26. Expozice je přístupná v pondělí až v pátek od
10 do 17 hodin. Podpisy slavných si mohou zá-
jemci prohlédnout do 6. dubna.

Přírůstky do galerie
Výstava Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe

Jeneweina města Kutné Hory z let 1996–2004 se
koná v Domě umění. Zastoupeni jsou také umělci
z Ostravska D. Balabán, P. Lysáček, M. Pražák, 
J. Surůvka a další. Výstava potrvá do 16. dubna.
Otevřeno je v úterý až sobotu od 10 do 12 hodin
a od 12.30 do 18 hodin.
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Tfii Libu‰ky pro operu
Členové operního souboru Národního divadla

moravskoslezského převzali 5. března ve Stavov-
ském divadle v Praze tři z pěti cen Festivalu čes-
kého hudebního divadla Opera 2005 za ztvárnění
Janáčkovy Její pastorkyně. 

Ostravská inscenace získala ocenění odborné
i laické poroty a tenorista Gianluca Zampieri obdr-
žel cenu ředitelky festivalu za ztvárnění role Lacy.
Soutěžní představení ve vyprodaném Národním di-
vadle v Praze dirigoval Jan Šrubař, hlavní role zpí-
vali Eva Dřízgová-Jirušová, Agnieszka Zwierko,
Václav Morys a Gianluca Zampieri. Na realizaci
tohoto díla se podílel činoherní režisér Michael Ta-
rant a kanadský dirigent Tyrone Paterson. (t)
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❏ Krátce

Sbory z Japonska a Ostravy zazpívají
v Divadle Antonína Dvofiáka 

Koncert tří dětských sborů se bude konat 
29. března v Divadle Antonína Dvořáka. V rámci
jarního evropského turné vystoupí Dětský rozhla-
sový a televizní sbor z japonské Hirošimy spo-
lečně s Operním studiem Národního divadla mo-
ravskoslezského a Ostravským dětským sborem.
Začátek koncertu je ve 20 hodin.

Vedle japonských písní zazní ukázky z muzi-
kálů a několik děl českých autorů. Mezi nimi na-
příklad Vltava Bedřicha Smetany. Hirošimský
soubor, který vznikl v roce 1961, tvoří sto třicet
dětí od 6 do 18 let. Kromě působení v programech
japonských televizních a rozhlasových stanic zpí-
vají v operních inscenacích i na samostatných
koncertech. Svou kariéru v něm začínala japonská

sopranistka Mitsuko Mori. Ostravští milovníci
opery ji znají z operních inscenací Madama But-
terfly a Kouzelné flétny. Japonští zpěváci letos
koncertují v Německu, Rakousku, Francii, Itálii,
Kanadě, Číně, Jižní Koreji a 6. srpna se účastní
mírové vzpomínkové slavnosti v Hirošimě. 

Operní studio NDM existuje od roku 1994.
Nyní má kolem pěti desítek členů. Své umění
předvedli v mnoha operních inscenacích, například
v Příhodách lišky Bystroušky, Jakobínovi, Car-
men, Tosce či Broučcích. 

Ostravský dětský sbor se za čtyřicet let své čin-
nosti zařadil k nejúspěšnějším souborů v České re-
publice. Tři přípravná oddělení mají sto šedesát
členů. (ta)

Ojedinělý festival Ost-ra-var,
který každoročně pořádají profe-
sionální činoherní scény morav-
skoslezské metropole, přilákal le-
tos přes dvě stovky divadelních
kritiků, teoretiků i studentů diva-
delní vědy z České republiky a
Slovenska.

Devátý ročník nabídl od 2. do 6.
března čtrnáct představení. Kromě
Národního divadla moravskoslez-
ského (NDM), Komorní scény
Aréna, Divadla loutek Ostrava a
Divadelní společnosti Petra Bez-
ruče se představili studenti čtvrtého
ročníku hudebně-dramatického od-
dělení Janáčkovy konzervatoře s
hrou Jeho urozenost pan měšťák
aneb Cirkus Moliére. 

„Ost-ra-var pomáhá přiblížit 
ostravskou divadelní scénu kriti-
kům, kteří jinak zavítají do našeho
města jen velmi zřídka. V několika
dnech soubory nabídnou reprezentativní průřez
tvorbou profesionálních scén za poslední rok,“
řekl šéf činohry NDM Janusz Klimsza. Neodmys-
litelnou specialitou festivalu jsou analytické semi-
náře zhlédnutých inscenací. 

„Letošní ročník považuji za doposud nejlepší 
a až na výjimky musím konstatovat, že šlo o velmi
zdařilá představení,“ prohlásil po skončení pře-
hlídky známý divadelní kritik a vysokoškolský
pedagog Vladimír Just. Účastníky oslovilo před-

stavení Komorní scény Aréna podle Gogolovy po-
vídky Vij či Taboriho inscenace Můj boj (Mein
Kampf) činohry Národního divadla moravsko-
slezského.

K vrcholům podle V. Justa patřila Dürrenmat-
tova incenace Herkules a Augiášův chlév z dílny
NDM a Eltonův Popcorn v podání Divadelní spo-
lečnosti Petra Bezruče. Z herců ocenil výkon Vla-
dimíra Poláka v roli Hitlera či postavu Paní Smrti
Veroniky Forejtové v Taboriho Mém boji. (ta)

Jednou z uvedených her byla také Žebrácká opera Bertolda
Brechta. Na snímku Kateřina Vainarová a Jan Hájek. 

STEINWAY PRO MISTROVSKÉ RUCE. Nové kon-
certní křídlo Janáčkovy filharmonie (JFO) za-
znělo poprvé 10. března 2005 na slavnostním
koncertu v Domě kultury města Ostravy. Ro-
mantické klavírní skladby Beethovena, Dvo-
řáka, Debussyho a Janáčka zahráli Renata
Ardaševová, Marián Lapšanský a Ladislav
Fančovič (na snímku). Nový hudební nástroj
značky Steinway byl vyroben v letošním roce
z kvalitního dřeva, jehož vlastnosti umožňují
co nejlepší snímání a přenášení zvuku. Kon-
certní křídlo rozšíří dramatické možnosti
JFO. „Posluchači budou mít možnost poslech-
nout si takové klavírní skladby, které doposud
nebylo možné v Ostravě uvádět,“ řekl náměs-
tek primátora Zbyněk Pražák. (t)

Svûtov˘ orchestr
Studentský orchestr složený z mladých muzi-

kantů celého světa se představí ve skladbách svě-
tových autorů 30. března v 17.30 hodin v sále
Domu kultury města Ostravy. Koncert bude vyvr-
cholením čtyřleté spolupráce mezi Studentským
orchestrem Základní umělecké školy V. Petrželky
v Ostravě-Hrabůvce a japonským Gunma junior
orchestra. Téměř 130 hráčů z Japonska, Indie,
Belgie, USA, Číny, Ruska a České republiky za-
hraje v rámci projektu „2005 - Rok mezilidských
vztahů mezi Evropskou unií a Japonskem“. Vstu-
penky za 80 Kč si posluchači mohou zakoupit
denně od 9 do 21 hodin v pokladně Domu kultury
města Ostravy. (k)

Ost-ra-var pfiilákal kritiky
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3. ŠOTEK – malý kříženec

knírače byl v září loňského roku

nalezen uvázaný u dopravní

značky v centru města. Šotek je

nenáročný pětiletý pejsek s do-

brými hygienickými návyky

a nejspokojenější bude u star-

ších lidí. 

4. JUNIOR – jedenapůlletý pes,

pravděpodobně kříženec šeltie

nebo kolie. Do útulku, kde je ne-

smírně smutný, se dostal v září

loňského roku. Junior je  tempe-

ramentní a potřebuje pohyb. Je

dobrý hlídač, který bude rád

v bytě i na zahrádce.

1. KLEMENTINA – fenka je v

útulku necelý měsíc. Klementina

má sedm měsíců. Je to tempe-

ramentní štěně, které potřebuje

aktivního pěstouna schopného je

unavit a také vychovat. Čím dří-

ve se takový člověk najde, tím 

rychleji se mu divoká psí slečna

přizpůsobí. 

11 33
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2. SNIPER – hodný sedmi-

měsíční pejsek středního vzrů-

stu. Sniper se do útulku dostal

z Radvanic, kde ho někdo

v lednu uvázal k plotu na ko-

žený opasek. Je velmi chytrý

a vděčný za každé pohlazení.

Hodí se k dětem do bytu i na

zahradu. 

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

Objasněno

Kriminalita v loÀském roce klesla
Ředitelé Městského ředitelství

Policie ČR Rostislav Pavliska
a Městské policie Ostrava Jan
Hulva 23. února informovali zastu-
pitele města o stavu kriminality
a činnosti policií na území města
v minulém roce. 

Policie ČR zaznamenala pokles
trestné činnosti nejen u zvláště sle-
dovaných druhů kriminality, ale
i v celkovém objemu. Jak řekl 
R. Pavliska, v porovnání s rokem
2003 klesl počet evidovaných pří-
padů o 733. Současně se zvýšil po-
čet objasněných trestných činů o
2 %. Nejvýznamnější akcí, u níž
Policie ČR loni asistovala, bylo ho-

kejové mistrovství světa. Po dobu
jeho konání nedošlo k žádnému
hromadnému narušení veřejného
pořádku ani ohrožení bezpečnosti
návštěvníků šampionátu. „Ze sta-
tistik vyplynulo, že se na celkovém
počtu pachatelů trestné činnosti
evidovaných v roce 2004 podílelo
50 procent recidivistů, 12 procent
nezletilých a mladistvých a 4 pro-
centa cizinců. Oproti roku 2003
jsme zaznamenali nárůst skutků
spáchaných mladistvými, zejména
loupeží,“ sdělil R. Pavliska.

Také ředitel Městské policie Os-
trava konstatoval, že v loňském
roce nedošlo k výraznějšímu nárů-

stu trestné činnosti. „V souvislosti
se zlepšováním podmínek pro práci
policistů se podařilo dobudovat
nové služebny v Radvanicích
a v ulici Zámecké v centru města.
Městský kamerový systém Ostrava
centrum byl znovuzprovozněn
a rozšířen o 4 kamerová stanoviště
v oblasti Frýdlantských mostů.
Jedna kamera byla instalována
v ulici Špálova. Ve spádové oblasti
Ostrava-Svinov byl vybudován
nový systém, který pomocí devíti
kamer monitoruje veřejná prostran-
ství v okolí nádraží ČD a zastávek
městské hromadné dopravy ve Svi-
nově,“ uvedl J. Hulva.   (kon)

Nebezpeãné rampouchy
Častým jevem minulého měsíce

byly pády rampouchů a sněhových
krust ze střech domů. Podle sdělení
tiskové mluvčí Hasičského záchran-
ného sboru MSK Barbory Gabzdy-
lové museli k těmto případům hasiči
vyjíždět v únoru letošního roku více
než stodvacetkrát: „Hasiči v žádném
případě nepodceňují nebezpečí, které
vzniká s odtáváním ledů na střechách
domů. Jejich zásah je ale opodstat-
něný pouze v případech bezprostřed-
ního ohrožení zdraví a životů osob,
hlavně u škol nebo kulturních bu-
dov.“ Zajištění bezpečného provozu
objektů je především povinností je-
jich majitelů, kteří za škodu způsobe-
nou svým majetkem zodpovídají. 
B. Gabzdylová říká: „V mnoha přípa-
dech vyjíždíme k odstraňování ram-
pouchů zbytečně. Naše posádky pak
mohou chybět jinde.“  (k)

Dobrovolní hasiãi
Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Slezska jedná 19. března na Shromáž-
dění delegátů Sboru dobrovolných ha-
sičů v Kulturním domě v Ostravě-
-Bartovicích. Na programu je volba
pracovního představenstva, mandá-
tové, volební a návrhové komise. De-
legáti také rokují o činnosti okresního
sdružení v letošním roce a bilancují
rok 2004.

Na území města pracuje nyní 27
dobrovolných sborů hasičů včetně ha-
sičů z Čavisova a Dolní Lhoty, kteří se
k této záslužné činnosti přidali letos.

Vývoj trestné činnosti a objasněnosti (zdroj: Městské ředitelství Policie ČR)



Měsíc internetu
Bezplatné školení internetu nabízí

v tomto měsíci Knihovna města 
Ostravy. Setkání jsou určena všem
začátečníkům a středně pokročilým,
kteří si chtějí své znalosti a doved-
nosti rozšířit a upevnit. Denně kromě
středy a soboty mohou zájemci o tuto
službu navštívit studovnu knihovny
v pavilonu G na Černé louce. Tam se
jim budou od 9 do 17 hodin věnovat
odborníci. Školení je nutno si 
rezervovat předem na tel. čísle: 
596 120 026.

Bambulky a Krokodýl
Téměř dva roky působí v Domově

důchodců v Petruškově ulici v
Ostravě-Zábřehu klub babiček mažo-
retek, který se nazývá Bambulky.
V únoru jeho členky vystoupily spo-
lečně s mladšími kolegyněmi ze sku-
piny TOM Krokodýl Ostrava na je-
jich besídce pro rodiče. Devíti až
jedenáctiletá děvčata z Krokodýla
odměnila babičky velkým plyšovým
slonem, který se stal maskotem Bam-
bulek. Bližší informace o činnosti
klubu jsou k dispozici na webových
stránkách: www.babky.com 

Nábor judistů
Nejúspěšnější judistický oddíl

v kraji roku 2004 dokázal loni bodo-
vat na Mistrovství České republiky
ve všech věkových kategoriích. Od-

díl judo TJ Baník Ostrava čítá v sou-
časné době 195 členů a jak řekl Mar-
tin Pavlica, rád mezi sebe přijme no-
váčky pro doplnění žákovských
družstev. Zájemci o tento japonský
sport mohou kontaktovat  Martina
Pavlicu na tel.: 776 587 711. 

Sport dětí
V rámci rozpočtu města byla pro

letošní rok vyčleněna částka ve výši
13 735 000 Kč pro podporu volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže, tělový-
chovy a sportu a 4 036 000 Kč pro
podporu handicapovaných dětí a mlá-
deže. Do výběrového řízení se přihlá-
silo 222 projektů v šesti grantových
tématech: podpora výchovy talento-
vané sportovní mládeže, významné
akce reprezentující město, rekon-
strukce sportovišť, Komunitní cen-
trum, integrace zdravotně postiže-
ných osob a vytváření příležitostí pro
zdravotně postižené. 

Vítr z hor
Country a cloggingová taneční

skupina Vítr z hor, s již sedmiletou
historií, přijímá do svých řad nové
členy. Zájemci o country styl, line
dance a step ve věku od 13 do 35 let
se mohou informovat u vedoucího
Ivo Buchala na telefonním čísle: 
737 377 022, nebo na webových
stránkách: www.volny.cz/vitrzhor.
Skupina se schází každé úterý od
18.30 do 21 hodin v Domě dětí
a mládeže v Ostravě-Mariánských
Horách (ulice Korunní 49). 

Ostravská radnice bfiezen 200516

Klub plaveckých sportů, statu-
tární město Ostrava a Český svaz
plaveckých sportů pořádají od 9. do
10. dubna 12. ročník plaveckého zá-
vodu, který je jedním z nominačních
mítinků pro Světovou univerziádu
2005 v Turecku. Na Velké ceně 
Ostravy v plavání budou startovat
sportovci celé české plavecké
špičky, účastníci ze Slovenska, Slo-
vinska, Chorvatska, Itálie, Ra-
kouska, Maďarska a Polska. Jak
uvedl ředitel závodu Vítězslav Hart-
man, očekává se příjezd olympio-

niků i českých reprezentantů: „Svou
účast už potvrdila například Jana
Myšková z USK Praha i Květoslav
Svoboda ze Znojma, loňští vítězové
českého poháru KOMTERM 2004.“
Závodníci se utkají ve třiceti plavec-
kých disciplínách. Pro diváky budou
nejatraktivnější odpolední finále
vždy o půl čtvrté. Vstup do dějiště
Velké ceny Ostravy, která se usku-
teční v krytém bazéně v Ostravě-Po-
rubě, bude pro diváky zdarma.
Město Ostrava akci podpořilo část-
kou 90 tis. Kč. (k)

Mezinárodní závody plavecké ‰piãky

Ostravské vítání jara

Vyná‰ení Moreny se Salichovci
Jarní tradice ožijí při akci Stará

umělecká řemesla, která se koná
od 19. do 23. března v Kulturním
centru Poruba. Lidoví umělci, ře-
meslníci, žáci učňovských oborů
a klienti chráněných dílen připra-
vili ukázky zdobení kraslic, koší-
kářské výroby, pletení pomlázek,
řezbářství, paličkování, ubrous-
kové techniky, suché vazby nebo
cukrářství.

Pěvecká a taneční vystoupení
předvede folklorní soubor Heleny
Salichové a dětský sbor při 

ZŠ Dětská. Salichovci se zúčastní
také tradičního vynášení Moreny.
Průvod s figurínou vládkyně zimy
se vydá od budovy Kulturního
centra v Opavské 20. března ve 14
hodin. Morena bude symbolicky
pohřbena u rybníka Nad Porubkou. 

Ve dnech školního volna 24.
a 25. března jsou připraveny tvůrčí
dílny věnované výrobě velikonoč-
ních ozdob. Ve čtvrtek se akce
koná v objektu Kulturního centra
v ulici L. Podéště, o den později
v ulici Opavské. Vstup je zdarma.

O nejpûknûj‰í kraslici
Soutěž o nejpěknější velikonoční vajíčko pořádají

21. až 27. března ve Vyhlídkové věži Nové radnice
pracovníci Městského informačního centra. Zú-
častnit se může každý, kdo přinese vlastnoručně
vyrobenou kraslici. O vítězi rozhodnou také hlasy
návštěvníků věže. Vyhodnocení soutěže se usku-
teční 28. března. Od 21. do 23. března bude
v tomto středisku MIC připravena od 13.30 do 
17 hodin ukázka zdobení kraslic.

Vlastní velikonoční výzdobu si
mohou zkusit vyrobit zájemci 20.
března v kurzu velikonoční vazby
v Domě kultury města Ostravy. Na-

učí se tu vyrábět proutěné podklady
a různé ozdoby jako hnízdečka, ku-
kaně, košíky, závěsy do oken a další
předměty, které zkrášlí svátky jara. 

Dům dětí a mládeže v Ostravě-
-Zábřehu (v ulici Gurtěvova 8) zve
děti mateřských a základních škol
do výtvarných, keramických, tělo-
výchovných a hudebních dílen,
které se uskuteční od 21. do 23.
března  od 8 do 14 hodin. V rámci
projektu Město, volný čas a já jsou
připraveny také ukázky lidových

zvyků, pečení velikonočního pe-
čiva a povídání o historii Veliko-
noc. Zdobení vajíček zajímavými
technikami a výrobu velikonoč-
ních ozdob si mohou děti spolu se
svými učiteli vyzkoušet za
vstupné 30 Kč na osobu. Program
je nutno předem rezervovat na tel.
čísle: 596 746 062.  

Lidové zvyky s dûtmi

Milé čtenářky a čtenáři! 

Krásné jarní dny, hodně sluníčka
a příjemné prožití velikonočních svátků
vám přeje 

REDAKCE

Atmosféru prvních jarních dnů,
na něž mnozí z nás již netrpělivě
čekají, přinášejí Slavnosti jara na
Masarykově náměstí v centru
města. Od 4. do 28. břez-
na připravil městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
v rámci projektu Centrum žije
velikonoční jarmark spojený
s ukázkami jarních tradic.
Patnáctidenní akce nabízí
vystoupení uměleckých kroužků
základních uměleckých škol,
mládežnických souborů, dětského
folklorního souboru Holúbek
i mažoretek. Přidají se také
folková skupina Douda Band,

bluegrasová skupina BG STYL
a trampská kapela Tempo Di
Vlak. Písničky legendární folk-
rockové skupiny Neřež si mohou
zájemci poslechnout 25. března.

Návštěvníci si mohou ve třiceti
stylových stáncích zakoupit nej-
různější zboží s tematikou Veli-
konoc a jara. 

Dalšími aktivitami, které při-
pravuje radnice Moravské Ostra-
vy a Přívozu k oživení centra
města, budou v letošním roce na-
příklad květnová akce Ostrava si
hraje, červnová World rallye ve-
teránů, nebo zářijový Ostravský
maraton v ulicích města. 

❏ Zpráviãky

Proutí pro sváteãní dny


