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Pendolino - nejrychlej‰í spojení mezi Prahou a Ostravou
Inaugurační ceremoniál rychlovlaku Pendo-

lino se uskutečnil v Ostravě 6. prosince v nově
zrekonstruované historické budově svinovského
nádraží. 

„Přijeli jsme představit nejmodernější vozidlo
Českých drah do moderního města, jakým
Ostrava bezesporu je. České dráhy zahájí ostrý
provoz vlaku SuperCity Pendolino na trase
Praha–Ostrava 11. prosince. Jízdní doba mezi
oběma městy se zkrátí na tři hodiny a dvacet
minut. Věřím, že po dokončení rekonstrukce
železničních sítí se ten čas sníží na tři hodiny,
což odpovídá průměrné rychlosti 104 kilometrů
v hodině. Přál bych si, aby se provoz této super-
moderní soupravy stal jakýmsi limitem pro
železniční dopravu na dalších trasách v České
republice,“ uvedl ministr dopravy Milan Šimo-
novský při slavnostním ceremoniálu.

„Projekt trval trochu déle, než jsme původně
předpokládali. První Pendolino jsme převzali
v roce 2003 a počítali jsme s tím, že jeho provoz
odstartujeme na začátku letošního roku. Slav-
nostní den se však posunul až na dnešek. Ale
všechno zlé je k něčemu dobré. Prodleva nám
umožnila, abychom poněkud lépe naplánovali
provoz Pendolina. Z Prahy do Ostravy bude jez-
dit šestkrát denně. Zájem veřejnosti je veliký.
Během necelého měsíce si už asi tisíc cestujících
rezervovalo jízdenku na některý ze spojů,“ řekl
Josef Bazala, generální ředitel Českých drah.

„Pro zavádění nejmodernějších technologií je
vždy potřeba hodně odvahy. Chci pogratulovat
Českým drahám k odvaze pustit se do takového
projektu, jako je Pendolino. Zlepší se totiž nejen
dopravní podmínky, ale i služby poskytované
cestujícím na železnici. Zároveň jsem velmi
ráda, že prvním městem, které těží z této odvahy,
je Ostrava. Právě ona má velký potenciál
zejména v oborech informačních a komunikač-
ních technologií,“ konstatovala ministryně infor-
matiky Dana Bérová.

„Před chvílí jsem zjistil, že asi jediný jsem
dnes v Pendolinu neměl platnou jízdenku.
Možná to symbolizuje skutečnost, že když se my
z Ostravy chceme někam dostat, tak se prostě
musíme někam takzvaně vetnout. Museli jsme se
vetnout mezi města, kam vede dálniční síť,
museli jsme se vetnout mezi města, kde stojí
moderní nádraží... Na to svinovské jsme přispěli
několika desítkami milionů korun, ale osobně si
myslím, že toto cestující veřejnost nezajímá. Pro

ni je důležité přijet krásným a pohodlným vla-
kem na moderní a čisté nádraží. Jsem rád, že
Ostrava dostala dopravní prostředek hodný
našeho cíle, stát se moderním městem evrop-
ského střihu, dopravní prostředek 21. století.
A jsem potěšen, že my všichni můžeme dnes
u toho být,“ řekl primátor Ostravy Aleš Zedník
při slavnostním křtu rychlovlaku a otevření nové
odbavovací haly i parkovacího domu Koma Par-
king před svinovským nádražím. (M)

Rekonstrukce a dostavba odbavovací haly a revitalizace přednádražního
prostoru železniční stanice Ostrava-Svinov si vyžádala 233 milionů Kč.
Propojení se svinovskými mosty by mělo být hotovo do tří let.

Vlaky SC Pendolino nabízejí nejrychlejší spojení mezi Ostravou a Pra-
hou. Na trati dosahují rychlosti až 160 km/hod. zejména díky speciální
technologii pro naklápění vagónů.

Model vlakové soupravy Pendolino obdrželi při slavnostním křtu  primátor Ostravy Aleš Zed-
ník, ministryně informatiky Dana Bérová  a ministr dopravy Milan Šimonovský.



V dopisech občanů, které jsou
adresovány matričním úřadům nebo
Magistrátu města Ostravy, odboru
vnitřních věcí, se často vyskytuje
otázka, kde si mohou vyřídit opis
matričního dokladu. To znamená
rodného, oddacího či úmrtního listu.
Na dotaz odpovídá vedoucí oddělení
státního občanství a matrik Ilona
Maštalířová. 

„Zákon č. 301/2000 Sb., který je
účinný od 1. července 2001, po více
než 50 letech nově upravuje vedení
matrik a definuje matriku jako státní
evidenci narození, uzavření manžel-
ství a úmrtí fyzických osob na území
České republiky a narození, uza-

vření manželství a úmrtí, k nimž
došlo v cizině, jde-li o státní občany
České republiky. 

Matriční knihy, do kterých se
zapisuje narození, uzavření manžel-
ství a úmrtí občanů, ke kterým došlo
v cizině, vede Úřad městské části
Brno-střed (zvláštní matrika). Pů-
sobnost na úseku matrik a další čin-
nosti stanovené zákonem vykoná-
vají matriční úřady, kterými jsou
obecní úřady, městské úřady, úřady
městských částí, příslušné úřady sta-
tutárních měst a újezdní úřady
(u vojenských újezdů), které jsou
určeny prováděcím předpisem mi-
nisterstva vnitra (matriční úřady).

Příslušnost k zápisu matričních udá-
lostí se nezměnila.

V případě narození nebo úmrtí je
příslušný matriční úřad, v jehož
správním obvodu k narození nebo
úmrtí došlo. Pokud se toto místo
nezjistí, provede zápis matriční
úřad, v jehož správním obvodu byla
narozená nebo zemřelá osoba nale-
zena. V případě narození nebo úmrtí
v dopravním prostředku zapíše tuto
událost matriční úřad, v jehož správ-
ním obvodu došlo k vyložení
z dopravního prostředku. Nově při-
bylo ustanovení, že k provedení
zápisu rozhodnutí soudu o prohlá-
šení fyzické osoby za mrtvou je pří-
slušný Úřad městské části Praha 1.
Příslušný k zápisu uzavření manžel-
ství je matriční úřad, v jehož správ-
ním obvodu došlo k uzavření man-

želství. Z výše uvedeného je patrné,
že o vyřízení opisu matričního
dokladu může požádat fyzická
osoba osobně nebo poštou příslušný
matriční úřad v místě, kde nastala
matriční událost. To znamená, kde
se narodila nebo uzavřela manžel-
ství. V případě úmrtí člena rodiny je
příslušný k vydání opisu úmrtního
listu příslušný matriční úřad v místě,
kde fyzická osoba zemřela.

Matriční úřad vydá žadateli opis
matričního dokladu na základě pro-
kázání jeho totožnosti a v případě
vydání matričního dokladu pro člena
jeho rodiny na základě prokázání
této příbuznosti, neboť zákon o mat-
rikách vymezuje okruh osob, kterým
může být matriční doklad vydán.
Matriční úřad vybere správní popla-
tek ve výši sto korun.“ (r)

Pamětní deska u příležitosti
70. výročí úmrtí prvního českého
starosty Ostravy Jana Prokeše byla
9. prosince slavnostně odhalena ve
foyeru Radnice města Ostravy.
Vzpomínkového aktu se zúčastnili
mimo jiné příbuzní - vnuk Ivan
Prokeš, vnučky Květoslava Pavlí-
ková a Eva Tichavská, pravnuci
a také blízcí přátelé a známí rodiny.

„Podle dochovaných historic-
kých záznamů se přišlo s Janem
Prokešem na jeho poslední cestě
rozloučit  více než sto tisíc lidí, což
znamená, že byl velmi vážený
a oblíbený. Především jeho odvaha,
řečnický talent, pohotovost a vtip
z něj učinily jednu z nejpopulárněj-
ších osobností Ostravska té doby,“
řekl náměstek primátora Jaromír
Chalupa. 

Starosta J. Prokeš se zasadil
o vytvoření velké Ostravy, která
vznikla v roce 1924 sloučením
sedmi obcí. Po celou dobu starosto-
vání podporoval bytovou, občan-
skou a technickou výstavbu. Ta
dodnes tvoří charakteristickou tvář
města. Z jeho iniciativy byla posta-
vena Nová radnice.

Dědu připomněl vnuk Ivan Prokeš.
„Jsem syn jednoho ze šesti dětí Jana
Prokeše. Byl jsem hrdý na svoje
jméno, které jsem podědil spolu s vel-
kým duchovním dědictvím a možná
i několika zbylými geny,“ uvedl
a dodal, že Ostravě přeje, aby si nadále
udržovala svoji avantgardnost, rva-
vost, poctivost a velkorysost, což byly
vlastnosti také Jana Prokeše. 

Autorem bronzové pamětní desky
je ostravský sochař Jan Gajda. (ta)
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Magistrát města Ostravy za projekt
Propojení procesů optimalizace orga-
nizační struktury se šetřením spokoje-
nosti zákazníků a zaměstnanců
a vytvářením procesních map získal
cenu Organizace zvyšující kvalitu
veřejné služby. Porota ocenila trvalou
snahu úřadu o dosažení optimální
výkonnosti magistrátu, která se v ko-
nečném účinku projeví ve zvýšení
spokojenosti jeho zákazníků, tj.
občanů. Ocenění převzali zástupci
magistrátu 5. prosince na 2. Národní
konferenci kvality ve veřejné správě
v Plzni. 

Národní ceny za kvalitu ve veřej-
ném sektoru garantuje prestižní orga-
nizace EIPA (European Institute of
Public Administration – Evropský
institut veřejné správy). Jejím hlav-
ním posláním je podpora zemí

Evropské unie v poskytování vysoce
kvalitních služeb občanům a rozvoji
schopností úředníků. Ceny se vyhla-
šují ve všech členských zemích
EIPA. Smyslem je porovnávání
úspěšných organizací mezi sebou,
výměna zkušeností s dobrou praxí
fungování úřadu apod. 

Jelikož se Česká republika stala čle-
nem EIPA až letos, nebyla v roce 2005
tato národní cena jako nejvyšší možný
stupeň ocenění udělena. Ministerstvo
vnitra ČR však vyhlásilo soutěž o ceny
Organizace zvyšující kvalitu veřejné
služby a Organizace dobré veřejné
služby. Jejich získání je předpokladem
pro možnost udělení národní ceny
v dalších letech. Oceněné organizace
mají právo tuto skutečnost uvádět ve
svých písemných, obrazových i zvuko-
vých materiálech. (r)

❏ Nepfiehlédnûte
Kam pro opis matriãních dokladÛ

Ocenûní pro magistrát: Organizace
zvy‰ující kvalitu vefiejné sluÏby

Statutární město Ostrava vyhla-
šuje pro investory novostaveb nebo
rekonstrukcí budov nacházejících
se na správním území města
a dokončených v letech 2004
a 2005 soutěž Dům roku 2005.
Titul obdrží nejvýše hodnocené
dílo a je s ním spojeno finanční
ohodnocení ve výši 200 000 Kč
a udělení bronzové plakety.
V pořadí druhé vyhodnocené dílo
získá odměnu ve výši 100 000 Kč.
Rada města má právo na doporu-
čení soutěžní komise udělit dalším
budovám čestná uznání bez určení
pořadí. Ta nejsou spojena s finanč-
ním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od
1. ledna 2004 do 31. prosince 2005
může do soutěže přihlásit pouze jejich
investor, a to odevzdáním přihlášky na
sekretariátu Útvaru hlavního architekta
Magistrátu města Ostravy, kancelář
č. 423 ve 4. poschodí Radnice města
Ostravy, nejpozději do 12 hodin dne
28. února 2006. Přihlášku lze také
poslat poštou tak, aby byla doručena do
28. února 2006.

Zájemci si ji mohou vyzvednout
u sekretáře soutěže, nebo si ji stáhnout
z internetových stránek města na
adrese: www.mmo.cz Bližší informace:
Kamil Mojžíšek, tel.: 599 442 375,
e-mail: kmojzisek@mmo.cz (r)

Jan Proke‰ má pamûtní desku

SoutûÏ DÛm roku 2005 byla vyhlá‰ena

V důsledku účetní uzávěrky za
rok 2005 bude přepážka ověřování
Střediska informačních služeb v po-
sledních dnech roku otevřena takto: 

27. 12.  . . . . . . . . . 8.00 - 16.30 hod. 
28. 12.  . . . . . . . . . 8.00 - 17.00 hod.
29. 12.  . . . . . . . . . 8.00 - 11.30 hod. 
30. 12.  . . . . . . . přepážka uzavřena

Úfiední hodiny Stfiediska informaãních sluÏeb

Náměstek primátora J. Chalupa a I. Prokeš (zprava).
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Otázka romského etnika se zvláště
po vstupu České republiky do Evrop-
ské unie dostala do popředí zájmu
médií i politiků. Hovoří se o diskri-
minaci a nerovných příležitostech.
Podle odhadů žije v Ostravě 20 až 30
tisíc Romů. Na otázky o jejich zařa-
zení do společnosti i podpoře odpoví-
dala romská poradkyně magistrátu
a členka Rady vlády ČR pro záleži-
tosti romské komunity Lýdia Poláč-
ková, která říká: „Na každou výtku
mám pádný protiargument. Česká
republika ani naše město nejsou
k menšinám zdaleka tak nepřátelské,
jak by se mohlo z pohledu brusel-
ských úředníků zdát.“

■ Na půdě Evropského parla-
mentu jste koncem listopadu
vystoupila na veřejném slyšení
Výboru pro práva žen a rovné pří-
ležitosti. Čeho se vaše řeč týkala?

Byla jsem požádána, abych
popsala situaci českých, zvláště
ostravských, Romů. V rámci své pre-
zentace jsem představila takzvané
příklady dobré praxe, tedy projekty,
které u nás fungují. A není jich málo.
Jenže čas od času je zatlačí do pozadí
unáhlený výrok někoho, kdo to ani
nemyslel špatně, jen prostě neměl
všechny informace pohromadě. Pak
se mluví pouze o diskriminaci, byť je
celá věc ve skutečnosti úplně jiná.

■ Jaká tedy?
Budu mluvit o našem městě. Za

posledních deset let se podařilo ujít
pořádný kus cesty. Projekty podpo-
rující kvalitní život romského etnika
spolufinancuje statutární město,
Evropská unie i nadační fondy. Byla
vybudována Vesnička soužití, pod-
porovali jsme vznik komunitních
center, vzdělávacích zařízení a stáli
jsme při přípravě projektu zdravotně-
-sociálních pomocníků pro sociálně
vyloučené komunity. V rámci
1. komunitního plánu rozvoje sociál-
ních služeb ve městě Ostrava do roku
2006 řešíme otázku takzvaného pro-
stupného bydlení pro rodiny, které
chtějí na svém lepším sociálním
postavení pracovat.

■ Užila jste slovo chtějí - není
alfou a omegou všech problémů
Romů?

Samozřejmě že ano. Nemůžete
přece pomáhat někomu, kdo o to
nestojí. Na druhou stranu se ale
musím zmínit i o druhém pohledu
na věc. Majoritní společnost stále
Romy nevnímá jako individuality,
velkou roli v názorech hrají před-
sudky. Utvrzuje je tak, byť nevě-
domě, že jsou špatní a nic nedoká-
žou. Mají nízkou pracovní kvalifi-
kaci, často jsou bez zaměstnání

a tedy bez finančních prostředků,
jejich děti vyrůstají v nevyhovujícím
prostředí. Je naprosto normální, že
přebírají návyky svých rodičů
a všechno se v generacích opakuje.
Máme tady skupinu Romů, se kterou
se obtížně spolupracuje. Ale je tady
také spousta lidí, kteří se chtějí ze
začarovaného kruhu vymanit. A prá-
vě k těm směřuje naše pomoc.

■ Začněme tedy u vzdělávání
malých dětí. Mají šanci obstát
například při nástupu do škol?

Nízká dostupnost vzdělávání je
České republice vytýkána často.
Málokdo ale ví, že právě v Ostravě
již třetím rokem velmi dobře fun-
guje projekt Upre-Schůdky určený
romským maminkám předškolních
dětí. Docházejí do šesti komunitních
center a učí se, jak připravit své
potomky na první třídu základní
školy. Nositelem projektu je sdru-
žení Vzájemné soužití. Členové
občanského sdružení Stop, které je
podporováno dotacemi města, dou-
čují romské školáky v domácnos-
tech nebo školních třídách. Nesmím
zapomenout na 27 převážně rom-
ských asistentů pedagoga a šest pří-
pravných tříd při školách. 

■ Existují podobné příklady
i pro romské středoškoláky?

Jistě, mohou řádně vystudovat
střední školu nebo si doplnit matu-
ritu později. V září otevřela Střední
odborná škola a Střední odborné
učiliště pro tělesně postiženou mlá-
dež v Porubě pětileté dálkové stu-
dium oboru pedagogika pro asi-
stenty ve školství. Třída je z 80 pro-
cent zaplněna Romy. Stejná škola
zavedla denní studium oboru so-
ciální péče pro etnické menšiny.

■ Další, často diskutovanou
záležitostí, je přístup Romů ke
zdravotní péči.

Romové mají v oblasti zdravotní
péče stejná práva a povinnosti jako

příslušníci majoritní společnosti.
Z důvodů, které souvisejí s jejich
nazíráním na svět a jakousi nechutí
k úřadům a institucím včetně těch
lékařských, se stávalo, že nedochá-
zeli na povinná očkování a onemoc-
nění řešili za dveřmi svých domác-
ností. Proto v roce 2002 začala při
Vítkovické nemocnici Blahoslavené
Marie Antoníny pracovat zdra-
votně-sociální pomocnice, která si
brzy získala přirozený respekt
a dohlížela na docházku především
romských dětí k lékařům. Tento pří-
stup se velmi osvědčil, takže v sou-
časné době se konají v sedmi kra-
jích republiky výběrová řízení na
zdravotně-sociální pomocníky, kteří
budou schopni řešit problémy přímo
v terénu. To znamená, že budou mít
přehled o starých lidech, očkování
dětí i uživatelích drog ve svých
lokalitách. Budou se paralelně ško-

lit i pracovat, získají úzké vazby na
lékaře i lidi z komunit. Je samozřej-
mostí, že zdravotně-sociálními
pomocníky budou Romové.

■ Co je tedy momentálně nej-
větším problémem Romů?

Jednoznačně bydlení. Od něj se
totiž odvíjí všechno další. Pokud se
má člověk kam vrátit, nestěhuje se
několikrát do měsíce po ubytovnách
či příbuzných, je pak ochotnější ve
společnosti řádně fungovat. Před
třemi lety jsme v Ostravě napočítali
pět set rodin bez střechy nad hlavou.
Romové jsou vytlačováni z domů,
které kupují soukromí vlastníci.
Nájemníky raději stěhují na uby-
tovny. Nabízíme proto podnikate-
lům možnost uzavřít nájemní
smlouvu s občanským sdružením
Centrom, jehož členové s rodinami
budou po celou dobu pracovat
a nabízet doprovodné sociální pro-
gramy. Pokud se nájemníci zapojí
do programu a budou spolehlivě
spolupracovat, uzavře s nimi prona-
jímatel po třech měsících řádnou
smlouvu.

■ Doučování dětí, kontrola
docházky k lékařům, speciální
obory na středních školách, mra-
venčí práce s rodinami, podpora
sociálního bydlení - nejde o jistou
formu pozitivní diskriminace?

Určitě to takto část společnosti
může vnímat. Ale je třeba se dívat
do budoucna. Pokud nebudeme řešit
otázku minorit teď, budeme muset
v příštích letech vynaložit daleko
více úsilí i financí, abychom jim
pomohli najít ve většinové společ-
nosti své místo. (kon)

❏ Rozhovor

„Podáváme pomocnou ruku tûm, ktefií ji hledají,“ fiíká romská poradkynû magistrátu L˘dia Poláãková

Na projektech zlep‰ujících Ïivot RomÛ se podílí mûsto i EU

První vlaštovkou takzvaného prostupného sociálního bydlení je
12 bytů ve vítkovické Sirotčí ulici. Na rekonstrukci domu i bytů se po-
dílelo město Ostrava a městský obvod Vítkovice. Ve spolupráci se sdru-
žením Centrom budou byty začátkem příštího roku pronajaty rom-
ským rodinám. 

Lýdia Poláčková
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Členové zastupitelstva schválili
30. listopadu vyhlášení soutěže Karo-
lina 2006. Jejím cílem je vybrat nej-
zajímavější urbanisticko-architekto-
nický návrh využití území Karoliny
v centru města. 

„Developer, který zde bude chtít
stavět, musí brát v potaz také okolí
Karoliny. Neméně důležité bude, aby
prokázal finanční zajištění projektu,
předložil časový plán výstavby a měl
dobré reference,“ řekl primátor Aleš

Zedník. Zastupitelům musí společ-
nosti předložit popis urbanistického
řešení a model stavby. Vítěz soutěže
zároveň převezme organizační a fi-
nanční zodpovědnost za realizaci
svého projektu. Jednokolová veřejná
soutěž bude vyhlášena 19. prosince,
uzávěrka příjmu soutěžních projektů
je 28. dubna 2006. Nebudou udělo-
vány žádné ceny ani odměny. Počítá
se s tím, že vítězný projekt bude
vyhlášen 30. června 2006. (k)

Mûsto vyhla‰uje soutûÏ Karolina 2006

V konferenčním sále Vědecko-
-technologického parku Ostrava (dále
jen VTP) se 21. listopadu uskutečnila
odborná konference s mezinárodní
účastí na téma: Inovace – Motor re-
gionální prosperity? 

„Inovace jsou silně podporovány
strukturami EU a jejich význam zpra-
vidla nezapomínají zdůraznit ani pod-
nikatelští lídři. Důležité je, aby ino-
vace byly prováděny soustavně a na
co nejširší základně, protože o to větší
a pružnější je pak potenciál rozvoje
příslušného regionu. Proto je legi-
timní, aby ze strany veřejného sektoru
fungoval systém, který by tyto pro-
cesy, zejména v malých a středních
podnicích, podporoval,“ řekl ředitel
VTP Jaromír Dudek. Takzvaná osvě-
tová činnost je prospěšná hlavně pro
představitele veřejného sektoru a ma-
lých a středních soukromých firem.
„Na podobné bázi budeme v budouc-

nosti organizovat konference i na jiná
aktuální témata,“ dodal J. Dudek
s tím, že úloha vědecko-technologic-
kého parku je významná, a to nejen
z důvodu zvýšení technologické
úrovně celého regionu nebo vzniku
nových kvalifikovaných pracovních
míst. VTP má potenciál i ambice
zastávat úzce specializovanou pozici,
zejména pak v oblasti technologic-
kého high-tech.

„Za vznikem parku stála podpora
šíření inovací a transferu technologií
do hospodářské praxe v regionu
severní Moravy a Slezska s důrazem
právě na progresivní technologie.
Cílem bylo připravit podmínky pro
rozvoj malých a středních firem. Ty
by měly být schopné využívat know-
-how a vzdělanostní potenciál univer-
zit, tedy zaměstnávat především
jejich absolventy,“ konstatoval Jaro-
mír Dudek. (M) 

Motor regionální prosperity?

Prodej vánočních stromků na plan-
táži Ostravských městských lesů s.r.o.
v Bartovicích byl zahájen už 5. pro-
since a potrvá nepřetržitě až do
23. prosince. Zájemci si mohou sami
vybrat stromek od pondělí do pátku
vždy od 8 do 14 hodin, v sobotu
a neděli od 8 do 12 hodin. Cena za
jedli nebo borovici nad 120 cm nepře-
sáhne 150 korun, smrk stejné výšky
stojí 100 korun. 

Jak uvedla Ivana Hálová z Ostrav-
ských městských lesů, také letos spo-

lečnost zajišťuje prodej stromků
u hájenek ve Staré Bělé, Proskovi-
cích, Hošťálkovicích a Plesné. Zde si
mohou zájemci přijet koupit voňavý
symbol Vánoc v pracovní dny od 11
do 15 hodin. „V sídle naší společnosti
v Bělském lese prodáváme stromky
v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin,
v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Ostra-
vanům je nabízíme rovněž ve květi-
nové síni v Radvanicích. Za jedli
a borovici zaplatí 180 korun, za smrk
125 korun,“ řekla I. Hálová. (m)

Prodej vánoãních stromkÛ

Každý rok, a to znamená že i letos,
přichystala společnost OZO Ostrava
ve spolupráci s magistrátem „vánoční
dárek“ v podobě mimořádného svozu
odpadu. „Popeláři vyjedou do ulic
i ve svátečních dnech, aby zvládli
nárůst množství odpadu v popelni-
cích a kontejnerech,“ uvedl Jiří Ště-
pánek z odboru komunálního a byto-
vého magistrátu. Mimořádné směny
budou zahájeny v neděli 18. 12. 2005
a potrvají až do 1. 1. 2006. Na problé-
mových místech sídlišť bude organi-
zován nepřetržitý odvoz odpadu
každý den, a to od 23. do 26. 12.
2005.

„V novém roce, přesněji od polo-
viny ledna 2006, bude v několika eta-
pách zajišťován mimořádný svoz

odložených vánočních stromků.
Vyzýváme proto občany, aby vá-
noční stromky odkládali vedle kon-
tejnerových stanovišť. To samo-
zřejmě platí pouze pro stromky –
žádné jiné odpady, jako je třeba starý
nábytek či elektrospotřebiče, vedle
kontejnery nepatří,“ upozornil J. Ště-
pánek.

Poslední týden v roce od 26. do 31.
prosince společnost OZO Ostrava
posunuje odvoz odpadu z popelo-
vých nádob u rodinných domů
o jeden den. To znamená, že pondělní
odvoz 26. 12. 2005 (svátek) se ne-
uskuteční. Popeláři přijedou následu-
jící den, tedy v úterý. V případě, že
jsou popelnice vysypávány běžně
v pátek, stane se tak až v sobotu. (m)

Mimofiádn˘ svoz odpadu v závûru roku 

❏ Stfiípky

■ ·EK TALEN-
TÒM. Centrum
individuálních
sportů Ostrava
podporující mla-
dé talentované
atlety, plavce,
stolní tenisty či
moderní gym-
nastky obdrželo
7. prosince pe-
něžní dar ve
výši 400 tis. ko-
run. Z rukou ře-
ditele Commerz-
bank Bukharda
Dallosche šek převzal předseda vý-
konného výboru centra Rostislav
Neuvirt. „Jsem opravdu rád, že
velké společnosti mají zájem
o aktivity našeho města a že vní-
mají pomoc mladým sportovcům
jako důležitou součást své fi-
remní politiky,“ řekl primátor

Aleš Zedník s tím, že Centrum
individuálních sportů si zcela
právem zaslouží pozornost. Od
letošního září připravuje doro-
stenecké a juniorské naděje ve
sportech zařazených do olympij-
ského programu a státní spor-
tovní reprezentace.

■ O POHÁR PRIMÁTORA. Soutěžící
z dvaceti šesti hotelových škol
a středních odborných učilišť z České
republiky, Maďarska, Polska, Slo-
venska a Itálie porovnávali své kuli-
nářské umění v oborech číšník, ku-
chař a cukrář v rámci pátého Gastro
festivalu 2005, který se konal 10. až
12. listopadu na výstavišti Černá

louka. Pohár primátora Ostravy si
odnesli žáci SOU společného stra-
vování Ostrava-Hrabůvka (na
snímku). V jednotlivých disciplínách
se posuzoval celkový vzhled soutěž-
ních exponátů, vhodnost použitých
surovin, technologický postup, mo-
derní trendy, profesionalita, nápadi-
tost i originalita provedení. 

■ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ.
Dům služeb pro nevidomé a sla-
bozraké byl slavnostně otevřen

10. listopadu v Sadové
ulici. Sídlí zde tři organi-
zace zaměřené na pod-
poru a péči o zrakově
postižené osoby - Tyflo-
Centrum, Tyfloservis
a Sjednocená organizace
nevidomých a slabozra-
kých ČR. „Zrakově han-
dicapovaní u nás najdou
odborné informace i po-
můcky. Navíc od stejně
postižených lidí získají
nejrůznější praktické
dovednosti a zkuše-
nosti,“ řekl ředitel spo-
lečnosti TyfloCentrum
Karel Kurland. Kromě

toho zde nabízejí služby psycho-
logické a sociální poradny či
kurzy sebeobsluhy. 
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Odborníci z České republiky, Slo-
venska, Polska a Rakouska jed-

nali 15. listopadu v Ostravě na 9. roč-
níku dvoudenní mezinárodní konfe-
rence Transport 2005, kterou pořá-
dalo Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje.

„Problémy, kterými se účastníci
zabývají a hledají jejich řešení, při-
spívají k rozvoji dopravní infrastruk-
tury Ostravska i celé střední Evropy.
Jde o vznik nového euroregionu na
území tří států, v němž žije šest mi-
lionů lidí. Kvalitní dopravní infra-

struktura je základním předpokladem
dlouhodobého rozvoje ekonomiky
a nezbytnou podmínkou hospodář-
ského růstu,“ řekl ministr dopravy
Milan Šimonovský. 

Využití kapacity stávajících sítí
a jejich rozvoj je však podle něj třeba
zabezpečit tak, aby nedošlo ke sní-
žení konkurenceschopnosti někte-
rých druhů přepravního trhu. Pod-
statné je, aby vedle silniční a dálniční
infrastruktury byla zajištěna moder-
nizace železnic i vodních cest, aby
byly vytvořeny podmínky pro reali-
zaci multimodálních překladišť. Ty se
chystá vláda v nejbližších letech
finančně podporovat.

Vzhledem k plánovaným investi-
cím v Moravskoslezském kraji je
třeba urychlit řešení návaznosti sil-
niční a dálniční sítě České, Polské
i Slovenské republiky. „Navrhl jsem
vznik mezinárodní speciální skupiny,
která bude výstavbu dálnice D47 a A1
na polské straně koordinovat tak, aby
se oba úseky propojily na hranicích
v roce 2008,“ sdělil M. Šimonovský
na setkání s novináři.

Změnu financování výstavby dál-
nice A1 ohlásil rada polského velvy-
slanectví Jerzy Uzeblo. Podle něj
bude výstavba této komunikace nyní
financována nikoli ze soukromého

sektoru, ale přímo ze státního roz-
počtu.

„Ostrava je přirozenou dopravní
křižovatkou. Zatímco v minulých
letech se odborníci na Transportu
zabývali pouze rozvojem dopravy
silniční, železniční a letecké, nyní
nastává čas, abychom začali o mo-
ravskoslezské metropoli hovořit jako
o přístavním městě. Již jsme zadali
vypracování studie využití vodních
toků Odra, Ostravice, Lučina, Opava,
Olše nejen pro rekreační účely, ale
i jako možné dopravní tepny. Ta
bude brzy podrobena oponentnímu
posouzení,“ informoval náměstek
primátora Jaromír Horák. 

Poznamenal, že dokončení dálnice
D47 je jen otázkou času, nyní jde
o konkrétní napojení silniční sítě
v Ostravě na dálnici. Připomenul
i další významné dopravní stavby,
mezi nimi rekonstrukci Českobratr-
ské ulice a její napojení na připravo-
vanou novou komunikaci – prodlou-
ženou Místeckou. „Usilovně hle-
dáme řešení, jak zajistit kvalitní
napojení nové průmyslové zóny
Ostrava-Hrabová. Bude nezbytné
vybudovat novou Krmelínskou ulici
a zajistit dopravní příjezdy od
Frýdku-Místku a Příboru mimo obyt-
nou část města,“ uvedl J. Horák. (ta)

Odborníci se zab˘vali rozvojem dopravy Ostravska i stfiední Evropy

Odbornou výstavu na Transportu 2005 zahájili primátor Aleš Zedník,
ministr dopravy Milan Šimonovský a hejtman Evžen Tošenovský (na
snímku zleva).

Zastupitelé města 14. prosince
schválili rozpočet pro příští rok.
„Celkové zdroje  činí 7 247 169 tisíc
korun, přičemž vlastní příjmy jsou
ve výši 6 073 653 tisíc
korun. Přijaté dotace ze
státního rozpočtu před-
stavují částku 422 021
tis. Kč a jsou určeny na
výkon státní správy,
dávky sociální péče,
dále jde o příspěvek na
provoz domovů dů-
chodců, Dětského do-
mova pro děti do tří let
a Ústavu sociální péče
pro mentálně postižené
Ostrava-Muglinov. Další dotace
v objemu 672 tisíc. korun je z minis-
terstva pro místní rozvoj a je určena
k úhradě úroků z hypotečního úvěru.
„Zdrojem rozpočtu města je i částka
182 tis. Kč představující zůstatek
zrušeného účtu sociálního fondu
bývalých zaměstnanců města, kteří
pracovali v mateřských a základních
školách a jiných školských zaříze-
ních,“ řekl náměstek primátora Jaro-
mír Chalupa bezprostředně po
schválení městského rozpočtu pro
rok 2006.

Dodal, že do položky financování
se promítají nedočerpané prostředky
v letošním roce ve výši 772 239 tisíc
korun, které byly převedeny do

schváleného rozpočtu roku 2006.
Rovněž zde vstupuje zapojení váza-
ných prostředků z obligací na kapitá-
lové výdaje příštího roku ve výši

467 202 tis. Kč. „Finan-
cování snižují splátky
dlouhodobých půjče-
ných prostředků v ob-
jemu 173 800 tisíc
korun a tvorba umořo-
vacího fondu na úhradu
emitovaných komunál-
ních obligací v částce
315 000 tisíc korun,“
doplnil J. Chalupa.

Rozpočet statutár-
ního města Ostravy pro

rok 2006 je schválený jako vyrov-
naný. Běžné výdaje činí 5 212 143 tis.
Kč a na kapitálové zůstává 2 035 026
tisíc korun. Podrobnější informace
přineseme v únorovém vydání
Ostravské radnice v tradiční příloze
Rozpočet vašeho města. (m)

Hyundai v No‰ovicích asi nebude

Příjmy celkem
po konsolidaci 6 496 528 tis. Kč

Financování  750 641 tis. Kč

Celkové zdroje 7 247 169 tis. Kč

Běžné výdaje 
po konsolidaci 5 212 143 tis. Kč

Kapitálové výdaje2 035 026 tis. Kč

Výdaje celkem 7 247 169 tis. Kč

Na mimořádné tiskové konfe-
renci, která byla svolána 12. pro-
since, informovali hejtman Morav-
skoslezského kraje Evžen Tošenov-
ský a primátor města Ostravy Aleš
Zedník o možném vstupu jihokorej-
ské automobilky Hyundai do našeho
kraje. „Před měsícem jsem hovořil
o tom, že pro automobilovou společ-
nost máme připraveny tři zóny –
Mošnov, Nošovice a Dolní Lutyně.
Z technického hlediska dostala před-
nost zóna Nošovice. Pokud do
16. prosince neobdržíme informaci
o stoprocentním prodeji pozemků
v této lokalitě, zóna Nošovice pro

vstup jihokorejské společnosti
končí,“ řekl E. Tošenovský. Vzhle-
dem k této skutečnosti přebírá statu-
tární město Ostrava iniciativu k pří-
pravě jiné zóny. „Vedení společ-
nosti Hyundai jsme ujistili, že
můžeme nabídnout zónu Mošnov.
Zavázali jsme se, že korejské straně
podáme písemné sdělení s termíny,
dokdy stihneme všechny záležitosti
týkající se zprovoznění zóny vyřídit.
Jde o citlivou věc, proto důkladně
všechny informace a data projedná-
váme a průběžně zpracováváme.
Podruhé už zklamat nemůžeme,“
řekl A. Zedník. (iv)

RAÎBA TUNELU. Součástí stavby dálnice D47 na trase Bílovec – Ostrava
je tunel Klimkovice. Jeho ražba začala  v dubnu tohoto roku. Raziči
12. prosince propojili první tubus tunelu, který má být 1 087 m dlouhý
a vyžádá si finanční  krytí  přes 2,4 miliardy korun.

Rozpoãet mûsta pro rok
2006 byl schválen

J. Chalupa
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Sami zaměstnanci úřadů práce
byli vlastně zaskočeni tím, že pra-
cují v instituci, která zde působí již
15 let. První úřad práce, který zahá-
jil v České republice činnost, byl
v Kladně a stalo se tak 10. srpna
1990. Do konce listopadu toho roku
vznikly úřady práce ve všech tehdej-
ších okresech a v hlavním městě
Praze. Úřad práce v Ostravě (ÚPO)
mezi prvními - 24. srpna. 

Občanům Ostravy, které pravi-
delně úřad práce informuje o všem
důležitém, může těch patnáct let při-
blížit v datech a číslech. Ta v někte-
rých případech doslova vyrážejí
dech: Od srpna 1990 do poloviny
letošního roku požádalo o evidenci
140 240 občanů Ostravy s tím, že

větší podíl (71 020) připadá ženám.
Zatímco někteří obyvatelé města
mají to štěstí, že ani pořádně nevědí,
kde úřad práce hledat, existují
rekordmani, kteří se zaevidovali již
20krát. Jsou to dva muži, instalatér
a zedník-kamnář, jednomu je teprve
jednatřicet, druhému třicet čtyři let.
Mezi ženami má nejvíce evidencí
(17) 51letá uchazečka vyučená tkad-
lenou. Jedinou evidenci mělo 58 733
uchazečů, 81 507 uchazečů bylo evi-
dováno 2 a vícekrát. Můžeme tak
shrnout, že na ostravském úřadu
práce se od jeho vzniku do poloviny
letošního roku uskutečnilo 330 480
samostatných evidencí občanů, při-
čemž k tomuto datu měla Ostrava
celkem 311 402 trvale bydlících
obyvatel! 

Za uplynulých deset let, do polo-
letí letošního roku, byly v Ostravě
na politiku zaměstnanosti vynalo-
ženy téměř tři miliardy korun (2,98
mld. korun), z toho na aktivní poli-
tiku zaměstnanosti, tedy na podporu
nových pracovních míst a rekvalifi-
kace, to byla téměř jedna miliarda

(0,93 mld. Kč), přes dvě miliardy
korun byly vyplaceny uchazečům
o zaměstnání formou podpory
v nezaměstnanosti. Z prostředků na
aktivní politiku zaměstnanosti bylo
finančně podpořeno vytvoření cel-
kem 17 309 pracovních míst a do
rekvalifikací bylo vysláno 19 385
uchazečů o zaměstnání. 

V celém patnáctiletém období
byla nejvyšší nezaměstnanost ve
městě zaznamenána v prvních třech
měsících loňského roku, kdy počet
uchazečů o zaměstnání překročil
30tisícovou hranici. Naprosto nej-
vyšší počet nezaměstnaných byl
dosud v Ostravě v únoru 2004 – cel-
kem 30 396 osob. Naštěstí šlo jen
o dočasné zhoršení. Od loňského

března až do konce roku v sedmi
měsících nezaměstnanost klesala a
bylo tomu tak také po sedm měsíců
letošního roku. Počet registrova-
ných uchazečů o zaměstnání se kon-
cem října těsně přiblížil k šestadva-
cetitisícové hranici, kde se pohybo-
val naposled před více než třemi
roky.

V závěru roku, v souvislosti se sní-
žením intenzity práce ve stavebnictví
a dalších sezonních činnostech, ale
také v souvislosti s ukončováním ter-
mínovaných pracovních smluv, neza-
městnanost tradičně poroste. Mělo by
ale jít, podobně jako začátkem letoš-
ního roku, jen o dočasné zhoršení.
„Přicházejí další investoři a já věřím,
že ten zájem o naše město a kraj něja-
kou dobu vydrží, že u nás vzniknou
ne stovky jako dosud, ale tisíce
nových pracovních příležitostí, které
budou konečně znamenat pro trh
práce radikální obrat k lepšímu. Čím
méně Ostravanů zamíří v příštích
letech na úřad práce, tím lépe pro nás
všechny,“ dodává ředitelka ÚPO
Yvona Jungová. (SB)

Na trhu práce se oãekává
v˘raznûj‰í obrat k lep‰ímu

Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání  
připadajících na jedno volné pracovní místo v Ostravě
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Primátor Aleš Zedník spolu
s hejtmanem Moravskoslezského
kraje Evženem Tošenovským, pri-
mátory Opavy a Karviné a starost-
kou Frýdku-Místku podepsal 5. pro-
since Memorandum o budoucí spo-
lupráci a společném postupu při pří-
pravě Krajského integrovaného
centra využívání komunálních od-
padů Moravskoslezského kraje.
V dokumentu se všechny strany
zavázaly připravit zařízení schopné
zpracovat až 160 tisíc tun komunál-
ního odpadu ročně. 

Krajské integrované centrum
(KIC) má začít fungovat v roce
2011. Nepůjde jen o spalovnu –
odpady budou zpracovávány na
elektrickou energii a produkty spalo-
vání by měly být dále využívány
například ve stavebnictví nebo rekul-

tivačních procesech. Vybudování
centra si vyžádá přibližně 3 miliardy
korun, tři čtvrtiny chtějí iniciátoři
získat z prostředků Evropské unie.
KIC by mohlo stát přímo na území
města Ostravy nebo na Karvinsku. 

„Podpis memoranda je završením
dvouletého úsilí ostravských zastupi-
telů. Je to dobrá zpráva nejen pro ně,
ale především pro občany. Zařízení,
které vznikne, ať už bude situováno
kdekoli v kraji, totiž výrazně sníží
skládkování ve městech a přispěje ke
kvalitnějšímu životnímu prostředí,“
řekl A. Zedník. 

Ostravané ročně vyprodukují
zhruba 65 tisíc tun komunálního
odpadu. Plasty, sklo a nově také
papír mají možnost vhazovat do spe-
ciálních kontejnerů. Takto vytříděné
suroviny jsou recyklovány. (k)

Podpis memoranda o odpadech

NOVÁ ST¤ECHA PRO PARKOVACÍ DÒM. Na konci října letošního roku
byla úspěšně zkolaudována nová střecha parkovacího domu na Černé
louce. Tato investiční akce byla financována ze zdrojů akciové společ-
nosti Garáže Ostrava. Dodavatelsky ji zajišťovala firma VOKD, a. s.
Jak uvedl ředitel Miroslav Svozil, došlo k výraznému zkvalitnění par-
kovacích podmínek v celém objektu, jehož kapacita činí 312 parkova-
cích míst. Dnes lze na původní rovné střeše využít také 64 nových stání
k celoročnímu parkování v centru města. (m)

Zprava: Primátor Ostravy Aleš Zedník a primátor Opavy Zbyněk
Stanjura.



Za aktivní práci s handicapovanými dětmi a mládeží získala nádher-
nou grafiku O. Kulhánka také zástupkyně ředitelky Speciální školy
Diakonie ČCE Jana Hanková.

Koordinátorka Česko-francouzských dnů Olga Rosenbergerová si
měla o čem povídat s ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské
Jiřím Hořínkem.

Pozvaní hosté prezentovali své projekty a navazovali spolupráci. Na
snímku předsedkyně Rady společnosti Senior Blanka Malá s Tomášem
Dvořákem a Petrem Dzidou z Ostravské organizace vozíčkářů.

Účastníci setkání měli z primátorova ocenění velkou radost. Překvapení neskrýval ředitel TyfloCentra Ostrava Karel Kurland (na snímku vlevo)
ani vedoucí Tábornického oddílu mládeže BVÚ Petr Mika (na snímku vpravo). Oba se shodli, že finanční dar využijí k nákupu pomůcek pro své
členy. Příjemnou atmosféru si vychutnalo více než dvacet hostů z ostravských neziskových organizací.

Pomoc bez nároku na zisk je
krédo organizací, spolků a sdru-

žení, kterým říkáme neziskové. Svou
prací každoročně pomáhají také
mnoha tisícovkám Ostravanů. Podá-
vají pomocnou ruku handicapova-
ným lidem, etnickým menšinám,
seniorům, lidem bez domova. Přispí-
vají k vyšší kvalitě života občanů
a doplňují činnost města a jeho orga-
nizací. 

Jejich záslužnou práci ocenil  pri-
mátor Aleš Zedník. Na základě
výsledků ankety vyhlášené kanceláří
primátora a redakcí Ostravské rad-
nice poděkoval 16. listopadu nejlep-
ším ostravským neziskovým organi-
zacím roku 2005. 

„Vím, že skladba profesí v těchto
organizacích je stejně pestrá jako
pole působnosti - jsou aktivní ve
všech oblastech lidské činnosti. Bez
nadšení, píle a entuziasmu jejich pra-
covníků by se společnost obešla jen

stěží. Jejich práce vyžaduje nadšení
i kreativitu. Neziskový sektor se stal
důležitou součástí života našeho
města,“ řekl primátor.

Grafické listy Oldřicha Kulhánka
předal speciální pedagožce Janě
Hankové, veterinárnímu lékaři Janu
Nytrovi a koordinátorce Česko-fran-
couzských dnů Olze Rosenberge-
rové.

Finanční dar ve výši 10 000 korun
obdrželi zástupci Speciální školy
Diakonie ČCE Ostrava, Tábornic-
kého oddílu mládeže BVÚ a Tyflo-
Centra Ostrava, o.p.s. Mezi pozva-
nými nechybělo Rodičovské cent-
rum Chaloupka, Ostravská organi-
zace vozíčkářů, Společnost Senior,
Nadace Landek či Mateřské centrum
Krteček. 

Nejlepší neziskové organizace
ocenil primátor již podruhé. V letoš-
ním roce byly vybrány na základě
hlasování téměř 1 500 Ostravanů. (k)

Primátor ocenil nejlep‰í ostravské neziskové organizace leto‰ního roku

Práce v neziskovém sektoru vyÏaduje nad‰ení i kreativitu
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Koncert, který přilákal na Prokešovo náměstí  
stovky malých i dospělých Ostravanů, se

uskutečnil 10. prosince v rámci akce Ostravské
Vánoce 2005. Ve vstupní hale radnice se u živého
stromu ověšeného ručně vyrobenými ozdobami

scházeli rodiče s dětmi
z ostravských mateřských
a základních škol, klienti dět-
ských domovů a ústavů so-
ciální péče. Mnozí z nich se
zúčastnili soutěží O nejkrás-
nější vánoční ozdobu a O nej-
sympatičtější návrh novoroční
PF 2006 pro primátora Aleše
Zedníka. Za poslední dva
měsíce  vytvořili a namalovali
více než sto nápaditých sváteč-
ních ozdob. Návrhů novoroče-
nek přišlo 336. Pro své přání
k Novému roku si primátor
města Ostravy  vybral 15  nej-
hezčích motivů. „Výtvarné
návrhy s motivy zimní krajiny,
radnice, sněhuláků, koníků,
barevného vánočního stromu
i ryby pokryly celou místnost
v několika vrstvách. Vybíral
jsem srdcem,“ řekl A. Zedník,
který nejlepším výtvarníkům
předal ceny: barevné televi-
zory, zlaté přívěsky, malířské
pomůcky, sportovní potřeby,
množství sladkostí, plyšové
hračky a prezentační materiály
města Ostravy.

Za nejhezčí ozdobu, kera-
mický betlém v jutovém kruhu,
obdrželi žáci ZŠ Kosmonautů
z Ostravy-Zábřehu dvacet tisíc
korun a dobroty od akciové
společnosti ODS - Dopravní
stavby Ostrava.  Všechna dílka
budou vystavena ve vstupní
hale radnice do Tří králů - tedy
do 6. ledna 2006.

Slavnostní náladu u vánoč-
ního stromu umocnila výzdoba
radnice a náměstí, kterou si
magistrát pronajal od soukromé

firmy za  551 651 Kč. Průčelí budovy zdobí svě-
telné lemy, pod balkony visí krápníky ze žárovek.
Fasádu rozzářily vánoční motivy, ozdobeny jsou
také sloupy veřejného osvětlení  a dvanáct listna-
tých stromů. (r)
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■ VÁNOČNÍ TRHY
Možnost nakoupit si vánoční dárky, ochut-

nat svařené víno nebo valašské frgály mají
návštěvníci Masarykova náměstí až do 23.
prosince. Na tradičních Vánočních trzích si
mohou koupit řemeslné výrobky. V dopro-
vodném kulturním programu vystoupí dětské
a studentské zájmové umělecké soubory, ale
také profesionální zpěváci, jako například
Maxim Turbulenc, Laura a její tygři a Nata-
lika.

■ SKRYTÁ KRÁSA VESMÍRU
Prohlídku galerie vesmírných obrazů, které

zachycují stadia vývoje hvězd, nabízí v po-
řadu pro veřejnost Hvězdárna  a planetárium
Johanna Palisy v Porubě. Nevšední sváteční
povídání o mlhovinách a supernovách
s názvem Skrytá krása vesmíru je připraveno
na 28. prosince od 18 hodin.

■ BRUSLENÍ NA KUŘÍM RYNKU
Na Jiráskově náměstí se bude až do 1. ledna

2006 bruslit. Ledová plocha o velikosti 30 x 14
metrů je zájemcům k dispozici zdarma denně
od 9 do 21 hodin. Skvělý zážitek si mohou
vychutnat i ti, kteří nemají vlastní brusle. Za
30 korun na hodinu si je mohou zapůjčit
a ještě přispějí na charitativní účely. Loni
nabídce bruslení v centru města neodolalo
téměř 14 tisíc lidí.

■ JAK CHODÍ SLONI SPÁT
Každý prosincový den (kromě 24. a 31. 12.)

se v ostravské zoologické zahradě uskuteční
komentované prohlídky nového slonince.
V podvečerní atmosféře nasvíceného pavilonu
doprovodí ošetřovatel krmení těchto chobot-
natců odborným výkladem. Sraz je vždy v 16
hodin přímo u slonů.

■ JEŽÍŠEK NA VĚŽI
Právě na Štědrý den připravilo Městské

informační centrum Ostrava akci Ježíšek na
věži aneb přijďte si vybrat. Každý dětský
návštěvník vyhlídkové věže Nové radnice si
bude moci 24. prosince vybrat pod vánočním
stromečkem malý dárek. Věž bude otevřena
od 9 do 16.30 hodin.

■ RYBOVA MŠE
Česká mše vánoční J. J. Ryby a Vánoční

L. Fišera zazní  22. prosince v 19.30 hodin
v Domě kultury města Ostravy v podání
Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktov-
kou P. Chromčáka. Dále účinkují sólisté
T. Halamová, E. Šporerová, M. Vojta
a M. Gurbaľ, Vysokoškolský pěvecký sbor
Ostravské univerzity se sbormistrem L. Pivo-
varským a Ostravský dětský sbor pod vede-
ním M. Chromíka. 

Nová radnice i námûstí s❏ Pozvánka

Vánoční strom se rozzářil 10. prosince v 17 hodin.

Na koncertě vystoupili Věra Špinarová, Josef Laufer, Zora Jandová a Zdeněk Merta. S velkým
ohlasem se setkalo vystoupení Jiřího Korna se skupinou 4TET a Michala Davida, který roztleskal
celé náměstí.
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■ BETLÉMY NA HRADĚ
Asi pět desítek dřevěných, perníkových,

keramických i slaměných betlémů se předsta-
vuje od 15. prosince v galerii Slezskoostrav-
ského hradu. Jezulátko v jesličkách, posta-
vičky pastýřů a koledníků, nejrůznější zví-
řátka budou vystaveny do konce roku. Ve
dnech 17. a 18. prosince se v prostorách
hradu uskuteční vánoční jarmark. Otevřeno
je v pondělí až pátek od 10 do 16 hodin,
o víkendu od 10 do 18 hodin.

■ RELAXMAS 05
Šest koncertů špičkových souborů a sólistů

české hudební scény připravil v předvánoč-
ním období pro relaxaci Dům kultury města
Ostravy v rámci akce RelaXmas 05. Po
kapele Gothart, Vlastovi Třešňákovi a jeho
skupině, Dagmaře Andrtové-Voňkové se
představí 20. prosince Sestry Havelkovy. Na
koncertě zazní evergreeny světového swingu
v aranžmá osmičlenného doprovodného
orchestru. Koncert legendy českého folku
Vladimíra Merty se koná 26. prosince.
Kromě lyrických písní zazpívá také bluesové
a rockové variace. Rozvernými i vážnějšími
skladbami navodí atmosféru Silvestra 29. pro-
since Pavel Dobeš. Skladatel a písničkář spo-
lečně s kytaristou Tomášem Kotrbou připo-
mene pětadvacáté narozeniny nestárnoucí
písničky Jarmila. Začátek je vždy v 19 hodin
v divadle.

■ FESTIVAL SOUZNĚNÍ
Tradiční mezinárodní festival adventních

a vánočních zvyků, koled a řemesel Souzně-
ní se uskuteční
18. prosince. Nej-
lepší Zpěváčci
pro rok 2005,
cimbálová mu-
zika Jury Petrů
z Kyjova s muž-
ským sborem,
cimbálová mu-
zika Valašský
vojvoda a sólisté,
Ludová hudba
z Těrchové vy-
stoupí od 18 ho-

din v divadelním sále Domu kultury města
Ostravy. Hostem bude Věra Špinarová se skupi-
nou Adama Pavlíka. Součástí je ukázka tradič-
ních řemesel, např. zdobení perníčků, skleně-
ných baněk, výroba keramiky a vánočních
ozdob z papíru, slámy, kůže nebo ukázky
lidových šperků, kovových, sklářských a řez-
bářských výrobků, betlémů atd. Program
začne v 17 hodin.

se oblékly do vánoãního ❏ Pozvánka

U stromku ozdobeného dětskými výtvory
bylo stále živo. 

Sladkosti Maoam a vánoční cukroví obdrželi
účastníci soutěží z rukou náměstka primátora
Jaromíra Chalupy.

Žáci ostravských škol se zapojili do soutěže o nejkrás-
nější vánoční ozdobu. Čtyři nejhezčí postoupily do
Prahy. Na vánoční strom před úřadem vlády je pověsil
premiér Jiří Paroubek.

Dětem ze Speciální školy Diakonie ČCE
Ostrava předal ceny primátor Aleš Zedník.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás

Odbor životního prostředí Magistrátu města
Ostravy (dále jen MMO OŽP) vykonává státní
správu lesů ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností. Na otázky spojené s péčí o les
a možnostmi hospodaření na lesních pozemcích
odpovídá vedoucí odboru Milan Fencl.

■ Kterým zákonem je upraveno hospoda-
ření v lese?

Veškeré činnosti a zásahy na lesních pozem-
cích se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) a vyhláškami. Zákonem jsou rovněž chrá-
něny lesní pozemky, přitom není podstatné, zda
jde o pozemky s porosty nebo o pozemky, ze kte-
rých byly lesní porosty odstraněny za účelem
obnovy nebo na základě rozhodnutí správního
úřadu, o lesní cesty nebo drobné vodní plochy
zařazené v katastru nemovitostí jako pozemky
určené k plnění funkcí lesa. Účelem zákona je
zajistit zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu
jako národního bohatství, tvořícího nenahraditel-
nou složku životního prostředí, zajistit trvale
udržitelné hospodaření v lese a plnění všech jeho
produkčních i mimoprodukčních funkcí. 

■ Kdo je odborný lesní hospodář?
Vlastník lesa (dále jen vlastník) je povinen

zajišťovat hospodaření v lese v součinnosti
s odborným lesním hospodářem. Ten zabezpe-
čuje vlastníkovi odbornou úroveň hospodaření
v lese v souladu s lesním zákonem a vyhláškami.
Odborným lesním hospodářem může být fyzická
nebo právnická osoba, která splňuje podmínky
stanovené lesním zákonem a má k této činnosti
licenci udělenou orgánem státní správy lesů.
Vlastník má právo vybrat si odborného lesního
hospodáře. Jméno a případnou změnu osoby
odborného lesního hospodáře je povinen oznámit
MMO OŽP. Pokud si vlastník hospodáře sám
nevybere, vykonává v lesích, pro které byly zpra-
covány lesní hospodářské osnovy, tuto funkci
právnická osoba, která v daném území spravuje
lesní pozemky ve vlastnictví státu, pokud MMO
OŽP nerozhodne o pověření jiné právnické nebo
fyzické osoby. 

■ Co je lesní hospodářský plán a lesní hos-
podářská osnova?

Jde o odborné dokumenty zpracovávané z dů-
vodu zjištění skutečného stavu lesa, sloužící pro
potřeby jeho vlastníka a pro výkon státní správy
lesů. Obsahují základní identifikační údaje a veš-
keré údaje a informace charakterizující lesní
pozemek a lesní porost, způsob hospodaření,
včetně definování hospodářských cílů vlastníka
na období platnosti těchto dokumentů. Vlastník
lesa do výměry 50 ha má právo převzít zdarma
vlastnický separát lesní hospodářské osnovy,
který mu předává MMO OŽP. Převzetím vlast-
nického separátu se pro něj stává závaznou cel-
ková výše těžeb. Pro vlastníka lesa o výměře
větší než 3 ha je závazný rovněž minimální podíl
melioračních a zpevňujících dřevin. Vlastník lesa
o výměře větší než 50 ha hospodaří podle schvá-
leného lesního hospodářského plánu. 

■ Kdy může vlastník na svých pozemcích
dřevo těžit? 

Pokud vlastník nepřevezme lesní hospodář-
skou osnovu, může se souhlasem odborného les-
ního hospodáře provést těžbu do výše 3 m3 na
hektar za rok. Má-li těžba překročit toto množ-

ství, musí vlastník, ale i ten, kdo těžbu uskuteční,
předem písemně vyrozumět MMO OŽP a doložit
vyjádření odborného lesního hospodáře. Pokud
MMO OŽP nesdělí stanovisko do 30 dnů ode dne
doručení písemného vyrozumění, může být těžba
provedena. Vlastník je povinen přednostně pro-
vádět těžbu nahodilou, to znamená zajistit zpra-
cování stromů suchých, vyvrácených, nemocných
nebo poškozených, aby nedocházelo k vývinu,
šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla
holina o výměře větší než 0,2 ha, musí ji vlastník
lesa oznámit alespoň 14 dnů předem MMO OŽP. 

■ Jaké jsou základní povinnosti vlastníka?
Vlastník je povinen přijímat taková opatření,

kterými předejde a zabrání působení škodlivých
činitelů na les, zejména musí zjišťovat a evidovat
jejich výskyt a rozsah. Při zvýšeném výskytu je
povinen neprodleně informovat MMO OŽP, pre-
ventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škod-
livých organismů a přijímat opatření proti vzniku
lesních požárů. Rovněž je povinen zvyšovat odol-
nost lesa a jeho stabilitu, hlavně výsadbou dřevin
vhodné druhové skladby a jejich rozmístěním
v porostu, používáním vhodných způsobů
obnovy lesa a výchovou mladých porostů. Dále
musí hospodařit tak, aby jeho činností nebyly
ohroženy lesy sousedních vlastníků. 

Zakázáno je oplocovat les z vlastnických
důvodů nebo za účelem omezení obecného uží-
vání lesa. To se netýká dočasného oplocení, které
slouží k ochraně lesních porostů před zvěří do
doby zajištění kultur, oplocení lesních školek
a obor. Vlastník lesa je povinen při hospodářské
činnosti v lese používat výhradně biologicky roz-
ložitelné oleje k mazání řetězů motorových pil
a biologicky rozložitelné hydraulické kapaliny
v dopravních a mechanizačních prostředcích. Při
ochraně lesních porostů je povinen dát přednost
účinným technologiím šetřícím životní prostředí. 

Při vzniku mimořádných okolností a nepředví-
daných škod v lese, například při větrné a sně-
hové kalamitě, přemnožení škůdců, nebezpečí
vzniku požárů v období sucha apod., je vlastník
povinen činit bezodkladná opatření k jejich
odstranění a pro zmírnění jejich následků. 

■ Jak se postupuje v případech ohrožení
bezpečnosti osob a majetku pádem stromů
z lesních pozemků?

Ohrožení bezpečnosti osob a majetku pádem
stromů nebo větví z lesních pozemků na okolní
nemovitosti řeší vlastník ohrožené nemovitosti
podáním žádosti o stanovení rozsahu a způsobu
zabezpečovacích opatření před možným pádem
stromů nebo větví z lesních pozemků. Žádost
obsahuje doklad o vlastnictví ohrožené nemovi-
tosti a snímek katastrální mapy s vyznačením
ohrožujících stromů. MMO OŽP situaci prověří
a rozhodne o rozsahu a způsobu zabezpečovacích
opatření. Vlastník lesa je povinen opatření strpět.
Náklady na realizaci zabezpečovacích opatření
nese žadatel, tedy vlastník ohrožené nemovitosti.

■ Kdy je možné lesní pozemky využívat
i k jiným účelům než k pěstování lesa?

Lesní pozemky musí být účelně obhospodařo-
vány, využití k jiným účelům je zakázáno.
O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout
MMO OŽP na základě žádosti vlastníka nebo ve
veřejném zájmu. Pro využití lesních pozemků
k jiným účelům je nezbytné rozhodnutí MMO
OŽP o odnětí, to znamená uvolnění lesních

pozemků pro jiné využití, nebo omezení plnění
funkcí lesa, což je stav, kdy na dotčených lesních
pozemcích nemohou být plněny některé funkce
lesa v obvyklém rozsahu. Podle doby trvání může
být odnětí nebo omezení dočasné nebo trvalé. 

Žádost o odnětí nebo omezení podává ten,
v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.
Náležitosti žádosti stanoví vyhláška č. 77/1996
Sb. Žadatel, jemuž bylo povoleno dočasné nebo
trvalé odnětí, je povinen zaplatit poplatek za
odnětí. Výši poplatku stanoví v rozhodnutí MMO
OŽP. U některých staveb se poplatek nepředepi-
suje. Jde například o stavby sloužící hospodaření
v lese, objekty a zařízení pro jímání a výrobu
pitné vody. Některé stavby, například studny,
odnětí nevyžadují. 

■ Za jakých podmínek lze stavět v blízkosti
lesních pozemků?

Pro každou stavbu, která má být realizována ve
vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesního
pozemku, musí být udělen souhlas s umístěním
stavby do 50 m od okraje lesa. Vzdálenost umís-
tění staveb od okraje lesa není zákonem stano-
vena. Podle dokumentace ji s ohledem na zacho-
vání lesa a plnění všech jeho funkcí a s ohledem
na možné ovlivnění vlastní stavby, např. poško-
zení pádem stromů, případně jejího užívání, kdy
dochází k zastínění obytných místností lesním
porostem apod., posoudí MMO OŽP. K žádosti je
nutno doložit vlastnický vztah k pozemku, situaci
katastrální mapy se zakreslením požadované
stavby a případně vyjádření vlastníka lesa, který
je rovněž účastníkem správního řízení.

■ Je možné vstupovat do lesa v soukromém
vlastnictví a sbírat lesní plody?

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní
nebezpečí, sbírat tam pro svou vlastní potřebu
lesní plody a suchou, na zemi ležící, klest, a to
bez ohledu, zda les patří státu, obci, fyzické či
právnické osobě. Přitom je povinen nenarušovat
lesní prostředí, nepoškozovat les a dbát pokynů
vlastníka lesa.

■ Je možné jezdit v lese na kole nebo na
lyžích?

Na kole nebo na lyžích, případně na koni, lze
jezdit jen po lesních cestách a vyznačených tra-
sách. Ten, kdo nerespektuje tuto skutečnost, se
dopouští protiprávního jednání, za které může být
sankcionován.

■ Kdy je vstup na lesní pozemky omezen?
Není dovoleno vstupovat do míst, kde se těží

dřevo, do oplocených prostorů s vysazenými saze-
nicemi lesních dřevin a tam, kde je vyhlášen
obecně závaznou vyhláškou obce zákaz vstupu
například z důvodu leteckých postřiků, nebezpečí
požárů v době sucha apod. 

■ Jak postupovat v případě změny nelesního
pozemku na lesní a naopak? 

V případě, že se na pozemku nachází porost
dřevin, který má charakter lesa a není v údajích
katastru nemovitostí evidován jako lesní, může ho
MMO OŽP prohlásit na základě žádosti vlastníka
nebo s jeho souhlasem za lesní pozemek. K žá-
dosti je nutno doložit doklad, že navrhované vy-
užití pozemku je v souladu s územním plánem,
doklad o jeho vlastnictví a pokud jde o zeměděl-
ský pozemek, rozhodnutí o odnětí pozemku ze ze-
mědělského půdního fondu. V případě, kdy je po-
zemek v údajích katastru nemovitostí evidován
jako lesní, ale nemá charakter lesa, může vlastník
lesa požádat MMO OŽP, aby rozhodl v pochyb-
nostech, zda jde o lesní pozemek.

(Pokračování příště)

aneb o státní správû lesÛ a hospodafiení v nich
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❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava: Jak se v minulosti slavil Silvestr

Prosinec patří s vánočními svátky
a oslavami příchodu nového roku
nesporně k nejkrásnějším obdobím.
Málokdo však zřejmě ví, že poslední
den v roce je zasvěcen památce
papeže Silvestra I. 

„To má zcela náhodně i symbo-
lický význam. Silvestr I. vládl právě
v době, kdy skončilo pronásledování
křesťanů zahájené za císaře Diokle-
ciána na konci 3. století a začala
nová epocha s uznáním křesťanské
víry a církve císařem Konstantinem.
Původně se však svátek sv. Sil-
vestra, jehož kult do střední Evropy
pronikl nejspíš během 11. století,
vůbec nespojoval s žádnými zvlášt-
ními zvyky a obyčeji,“ říká archi-
vářka Šárka Glombíčková z měst-
ského archivu. 

Začátek roku totiž připadal dlou-
hou dobu v různých zemích na různá
data. Ve starém Římě byl za počátek
nového roku považován den, kdy
přebírali úřad konzulové. Až do 2.
st. př. n. l. to byl 1. březen. Se zave-
dením juliánského kalendáře, který
pak přijali i křesťané, se nový rok
počítal od 1. ledna. Toto datum však
časem vymizelo. Ve středověku
bylo nejrozšířenějším zvykem začí-
nat rok 25. prosince nebo Zvěstová-
ním P. Marii 25. března. Velikono-
cemi začínal rok např. ve Francii. 

„Teprve v průběhu 16. století při-
jala většina západokřesťanských
zemí gregoriánský kalendář a počá-
tek nového roku se ustálil na 1.
lednu. Oslavy konce roku však měly
poklidný charakter. Lidé navštěvo-
vali kostel a děkovali za všechno
dobré v uplynulém roce a s modlit-
bou očekávali příchod nového roku.
V českých zemích bylo obvyklé, že
hospodář obdarovával čeledíny
a děvečky, farníci dávali výslužku
svému duchovnímu pastýři, rodiče
drobné dárky dětem. Učitelé posílali
k Novému roku vrchnosti a měst-
ským radám tzv. minucí, malovaná
a veršovaná přáníčka, na něž bylo
zvykem odpovědět vždy nějakým
finančním dárkem. Tištěné novo-
roční kartičky se rozšířily ve velkém
v 18. století,“ dodává Š. Glombíč-
ková. 

Silvestrovské oslavy, jak je
známe dnes, se objevily až ke konci
19. století jako důsledek velkého
hospodářského rozvoje. Především
s příchodem roku 1900, který byl
mylně považován za počátek no-
vého století, nabyly oslavy na oká-
zalosti a součástí se stal ohňostroj
a přípitek, bez nichž si přelom sta-
rého a nového roku neumíme před-
stavit. „Městská rada v Ostravě zor-
ganizovala při této příležitosti ve-
řejné silvestrovské oslavy. Na
průčelí radnice na hlavním náměstí
zářilo velké slunce, pod ním císař-
ský orel a dole byl umístěn letopočet

1900. O půlnoci se v kostele
sv. Václava konala velká mše a po ní
se před velkolepě osvětlenou radnicí
rozestavila kapela hudebního
spolku, která stovkám přihlížejících
Ostravanů zahrála několik skladeb,
jako např. Mein Vaterland, Mein
Österreich nebo Radeckého pochod,“
říká archivářka.

V období před první světovou
válkou, kdy byla v Ostravě otevřena
řada nových hotelů, restaurací
a kaváren, se oslavy konce roku ve
společnosti přátel staly běžnou zá-
ležitostí. Všechny ostravské pod-
niky byly zaplněny do posledního
místa a lidé se rozcházeli až v ran-
ních hodinách. Většina lokálů nabí-
zela nejen posezení, ale také nejrůz-
nější kabaretní, divadelní a hudební
vystoupení. 

Jak uvádí Š. Glombíčková, stáli-
cemi silvestrovských oslav byl diva-
delní orchestr, společnost Orpheum
nebo salonní kapela Kopetzky-
-Rauch. K vyhlášeným podnikům
patřila restaurace hotelu Imperial,
hotel Zuber, restaurace Bristol
v Dlouhé ulici, vinárna Mansky na
Nádražní třídě, kavárny Union
a Central na náměstí. Také kavárna
Austria, jedna z nejstarších ostrav-
ských kaváren, kde se tradičně schá-
zela městská smetánka, o silvestrov-
ské noci prolomila svůj konzerva-
tivní charakter a poddala se vše-
obecnému veselí. Populárním pod-
nikem byla kavárna Bellevue
u Říšského mostu, která byla vyhlá-
šená skvělým barem i varietním pro-
gramem. Vlastní oslavy pořádaly
i nejrůznější městské spolky, jejichž
členové se sami podíleli na zábav-
ním programu.

Podle zpráv ostravského tisku
panovala v ulicích města veselá
nálada: …V sobotu večer bylo
v Ostravě zase rušno. Od 8 hodin
počínaje byly ulice plny lidí spěcha-
jících v slavnostní a radostné náladě
do různých zábav. Cizinec, který by
byl do Ostravy v sobotu večer přišel,
jistě by ani neuvěřil, že zde panuje
nějaká drahota. Kavárny a zábavní
místnosti byly zvláště hojně navští-
veny a všude panovalo nejhojnější
veselí, zajisté dobrá prognosa roku
1911. Když se kde kdo se starým
rokem důkladně rozloučil, oslavoval
opět v zapětí na ulici vstup nového
roku. Hlavní třídy města byly hustě
oživeny obecenstvem, které až do
časných hodin ranních přerůzně se
bavilo. Před každou putykou stála
nebo se kolébala jako v matohách
opitá individua, pokřikovala a ve
stavu nepříčetném očekávala pří-
chod nového roku…

A takto bujaré bývají nezřídka sil-
vestrovské oslavy dodnes. Krásný
a veselý Nový rok! (M&Š) 
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PAJDA – nenáročný a bezpro-
blémový pes neměl na pěstouny
velké štěstí. Do útulku se stále vra-
cel, naposledy ho strážníci našli
v dubnu ve Slezské Ostravě. Pajda
potvrzuje pravidlo, že starší pejsci
jsou klidní a neničí zařízení
domácnosti ani zahrady. Bude
mu lépe venku u domku. 

3311
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CECILKA – čistotná psí dáma
pobývá v útulku nejdéle ze všech.
Před rokem byla nalezena ve
Velké Polomi. Pětiletá Cecilka
středního vzrůstu má ráda
pohodu a klid, dobře snáší čtyř-
nohé kolegy. Fenka hledá starší
pěstouny, kterým bude příjem-
nou a milou společnicí.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

ČERT – před desíti měsíci ho
někdo přivázal k plotu útulku.
Devítiletý kříženec jezevčíka
ocení pelíšek v bytě i boudu na
zahradě. Čeká na starší lidi, nebo
rodinu s většími dětmi. Čert je
přítulný, nenáročný a trošku
nedůvěřivý, ale ke klidným a lás-
kyplným páníčkům rychle přilne.

GINA – vlkošedá devítiletá
fenka byla nalezena před třemi
měsíci pobíhající v zábřežských
ulicích. Gina je poslušná a velmi
přátelská. Brzy se stala miláčkem
útulku. Dobře jí bude v rodině
s dětmi stejně jako u starších lidí.
Oblíbí si zahradu i byt, jen nemá
příliš ráda jiné psy.

Jediný atletický mítink světové
kategorie ve východní Evropě se
koncem května 2006 uskuteční na
Městském stadionu ve Vítkovicích.
Podle pořadatelů přinese Zlatá tretra
opět několik novinek a bude aspiro-
vat na titul Sportovní událost roku.

„Tretru chceme i tentokrát oboha-
tit. V roce 2006 proto využijeme
rozcvičovacího tartanového oválu
stadionu k utkání kladivářů světo-
vých jmen. Navíc poprvé předsta-
víme soutěž vozíčkářů na 1 500 m,“
řekl na tiskové konferenci 7. pro-
since ředitel mítinku Zdeněk Dup-
lák. Tradiční součástí atletického
svátku v Ostravě bude Memoriál
Emila Zátopka.

„Jsem přesvědčen, že dobrá atmo-
sféra a skvělí diváci nebudou chybět
ani na 45. ročníku Zlaté tretry,“ řekl
primátor Aleš Zedník s tím, že věří
v lepší počasí, než jaké provázelo
poslední mítinky.

Letošní tretra přilákala i přes
hustý déšť a chladno více než 15 tisíc
diváků. Atletické galapředstavení
domácích i zahraničních sportovců
seriálu IAAF Super Grand Prix pře-
nášely desítky světových televizních
stanic.

Příští Zlatá tretra se uskuteční
30. května 2006. Předpokládané ná-
klady na její organizaci by měly dosáh-
nout 1 milionu eur, velkou část uhradí
sponzoři a partneři závodu. (kk)

Zlatá tretra aspiruje na titul
Sportovní událost roku

Pod záštitou primátora Aleše
Zedníka se od 24. do 27. listopadu
uskutečnil v ČEZ Aréně vrcholný
krasobruslařský závod juniorů.
Ostrava se tak stala historicky prvním
městem České republiky, které přiví-
talo Světové finále Junior Grand Prix
v krasobruslení. 

„Do soutěže postupuje vždy osm
nejlepších sólistů a párů v každé kate-
gorii. Letos jsme mohli zhlédnout

výkony krasobruslařů z 11 států,“
řekla předsedkyně Českého kraso-
bruslařského svazu Stanislava Šmí-
dová. Zlatou medaili vybojovala
v soutěži juniorek korejská závodnice
Kim Yu-na. Mezi juniory byl nejlepší
Japonec Takahiko Kozuka. Své umění
předvedl také ruský taneční pár A. Pla-
tonova – A. Maximishin (na snímku).
Jediný český reprezentant Pavel Kaška
skončil na osmém místě. (k)

Svûtové finále v krasobruslení

Za ideálního počasí a na kvalitně
připravené trati se 28. října běžel
tradiční Porubský čtvrtmaraton.
K překonání traťového rekordu
z roku 2003 chybělo vítězi mužské
kategorie Romanu Hurtíkovi (AK
SSK Vítkovice) jen 18 vteřin. Sil-
niční okruh Porubou dlouhý 10,548
kilometru zdolal za 33 minut 22
vteřin. Nejlepší ženský čas zaběhla
Hana Slavíková (Sokol Opava) –
40 minut 53 vteřin. Aplausu v cíli
se dočkal také nejstarší účastník
čtvrtmaratonu, pětaosmdesátiletý
Jaroslav Bernatík (Liga 100
Ostrava). Do cílové rovinky doběhl
za 1 hodinu, 18 minut a 38 vteřin.

Další možnost k porovnání sil
i příjemnému pohybu na zimním
čerstvém vzduchu budou mít běžci
26. prosince. Patnáctikilometrový

Štěpánský běh Porubou odstartuje
v 10 hodin ze Sportovního areálu
Poruba – Sareza (dříve stadion
VOKD Poruba). Na trati bude
regulován provoz automobilů.
Sportovcům se doporučuje uzpů-
sobit tempo počasí, protože hrozí
náledí a sníh. Součástí 29. ročníku
Štěpánského běhu bude dvoukilo-
metrový Běh Terryho Foxe v zim-
ních podmínkách pro volně pří-
chozí zájemce. 

Na milovníky turistiky čeká
Novoroční pochod. Sraz bude
první lednový den od 8.30 do 10
hodin na smyčce tramvají
v Porubě. V cíli – Kyjovice Zátiší
– obdrží každý účastník horký čaj
a diplom.

Všechny akce pořádá TJ Liga
100 Ostrava. (K)

BûÏci nezahálejí ani v zimû
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Na snímku zleva: M. Bublík (Štístko), J. Hanuška (Dřímal), R. Zelenkov (Šmudla), O. Borisova-
-Pračikova (Sněhurka), F. Skála (Rejpal), V. Vašků (Kejchal), J. Krejčíř (Prófa) a U. Ivanov
(Stydlín).

Snímek je z knihy 150 let španělské fotografie
autora Publio Lópeze Mondéjara.

❏ Zpráviãky

Největším lákadlem v Ostravském muzeu je
od 29. listopadu prestižní výstava 150 let špa-
nělské fotografie. „Kulturní atašé španělského
velvyslanectví Victorii Gonzales se natolik zalí-
bily opravené prostory budovy, že chtěla, aby se
tato akce uskutečnila v Ostravě. Její nabídku
jsme samozřejmě velmi přivítali. Jde o putovní
výstavu, která se jinak koná v hlavních městech
všech států Evropské unie,“ řekla ředitelka
muzea Jiřina Kábrtová. 

Vernisáže se zúčastnil španělský velvyslanec
Antonio Pedauyé. „Španělskou realitu přibližuje
více než sto snímků. Jde o zrcadlo minulosti
země, jejích sociálních přeměn, zvyků, tradic,
slavností i lidových obřadů. Zachyceny jsou his-
torické události, osobnosti i život obyčejných
lidí,“ uvedl A. Pedauyé. 

Výstava je rozdělena do tří částí. První
je zaměřena na začátek a vývoj fotografie
v 19. století od daguerrotypu, kalotypu, dále na
první snímky vytvořené na skleněných negati-
vech, novinářské fotografie a galerijní portréty. 

Druhá část je věnována období od roku 1900
do konce občanské války ve Španělsku v roce
1939. Obsahuje grafické reportérství, piktoria-
lismus, amatérskou fotografii a také portréty.
Třetí část analyzuje fotografickou tvorbu do
90. let 20. století. Výstava potrvá v muzeu
do 30. prosince. (ta)

PrestiÏní v˘stava fotografií v Ostravském muzeu

PF 2006
Vlídné Vánoce a úspû‰né

vykroãení do nového roku
2006 Vám pfieje 

Redakce

Milan KníÏák otevfiel
galerii Gaudeamus

Novou Galerii Gaudeamus, která vznikla z ini-
ciativy Domu kultury města Ostravy (DKMO)
a Výtvarného centra Chagall, slavnostně otevřel
6. prosince výtvarník Milan Knížák. Prostory gale-
rie mají sloužit k představování výrazných mladých
talentů, studentů vysokých výtvarných škol České
republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Ra-
kouska. 

První výstava patří žákům z ateliéru interme-
diální tvorby pražské Akademie výtvarných umění
(AVU). Od poloviny ledna 2006 zde budou
k vidění díla posluchačů katedry výtvarné tvorby
Ostravské univerzity. „Největším projektem, který
připravujeme v příštím roce, se stane přehlídka kre-
seb pedagogů a studentů osmi vysokých výtvar-
ných škol střední Evropy,“ informovala progra-
mová ředitelka DKMO Stanislava Golová. (t)

Baletní soubor Národního divadla moravsko-
slezského (NDM) připravil v předvánočním
období pro dětské diváky klasickou pohádku Sně-
hurka a sedm trpaslíků. Hudbu k baletu zkompo-
noval polský skladatel Bogdan Pawlowski, cho-
reografii vytvořil Witold Borkowski a na libretu
se podílel také Stanislaw Piotrowski.

„Neustále cítím velký nedostatek baletních
titulů pro dětské publikum. To byl hlavní důvod,
proč jsme tentokrát repertoár obohatili o dílo pol-
ských tvůrců. Jejich taneční pohádka měla pre-
miéru v roce 1970 ve Velkém divadle v Lodži a na
scéně se udržela celá desetiletí. V Národním diva-

dle Brno tuto inscenaci poprvé uvedli v roce 1973
a titul hrají dodnes,“ řekl šéf baletu NDM
a choreograf Igor Vejsada. S představením má
osobní zkušenost. Před léty vytvořil v brněnském
divadle roli Ježibaby. „Myslím si, že inscenace
této pohádky osloví i starší generace diváků.
Touha po klasice stále v lidech je, stejně jako
potřeba ideálu, že dobro vítězí nad zlem,“ podotkl
I. Vejsada. Ostravská premiéra se konala 19. listo-
padu.

Nejbližší představení mohou diváci vidět
25. prosince v Divadle Jiřího Myrona. Začátek je
v 16 hodin. (ta)

Balet Snûhurka a sedm trpaslíkÛ pobaví
dûtské i dospûlé diváky v Divadle J. Myrona

Adash zazpívá jidiš písně
Koncert duchovní hudby se uskuteční 21. pro-

since v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-
-Pustkovci. S hebrejskými a jidiš písněmi
vystoupí v 19 hodin dívčí pěvecký sbor Adash
pod profesionálním vedením Tomáše Novot-
ného. Repertoár zpestří klezmerové skladby,
které zazní v podání nástrojového seskupení
Adash Klezmer Ostrava. Vstupné je 40 Kč.

Novoroční koncert
Slavné melodie Offenbacha, Strausse a dalších

operetních skladatelů zazní na Novoročním kon-
certu Janáčkovy filharmonie Ostrava 5. a 6.
ledna pod taktovkou dirigenta Theodore
Kuchara. Začátek ve společenském sále Domu
kultury města Ostravy je v 19.30 hodin.

Malované Grotesky
Obrazy Vladimíra Franze s názvem Grotesky

jsou vystaveny od 16. listopadu ve Výstavní síni
Sokolská 26. Jeho malířské dílo tvoří symbo-
licky zpracované elementární přírodní motivy,
akvarelové imprese až velkoformátové expre-
sivní variace na hudební téma a velké oltářní
obrazy. Expozice, která potrvá do 30. prosince,
je přístupná v pondělí až v pátek od 10 do 17
hodin. 

Pohádkové kostýmy 
Televizní studio Ostrava připravilo pro děti ve

foyeru Divadla loutek Ostrava fotografie
a kostýmy z pohádek, které vznikaly v uplynu-
lých padesáti letech v tomto studiu. Vystaveny
jsou snímky Oldřicha Kopeckého, Lenky Kordu-
lové a Jaroslava Ožany. Tvorbu kostýmů zastu-
pují práce Aleny Schäferové a Sylvy Hanákové.
Výstava potrvá do 10. ledna 2006.

Stesk v Atlantiku
Nostalgické literární soirée z dějin evropských

kaváren s názvem Stesk kavárenského povaleče
připravili A. Cónová, M. Rataj, R. Lipus s klavír-
ním doprovodem J. Šimáčka 19. prosince v klu-
bu Atlantik. Začátek je v 18 hodin.


