
„Povědomí o investování ve městě
je větší než sebevědomí samotných
Ostravanů,“ řekl bezprostředně po
svém návratu ze světového veletrhu
nemovitostí a investičních příleži-
tostí MIPIM 2003 (4.-7. 3.)  primá-
tor města Aleš Zedník s tím, že do
francouzského letoviska Cannes od-
jížděl se skeptickým očekáváním.
„Nicméně, svůj názor na naši účast
jsem si poněkud poopravil. Přítom-
nost Ostravy byla potřebná a uži-
tečná. Veletrh je významným zdro-
jem kontaktů a informací. V průběhu
dvou dnů jsem byl přítomen  asi pa-
desáti jednáním s developery, zá-
stupci světových bank,  poraden-
ských a konzultantských firem.
V popředí zájmu zahraničních inves-
torů, hlavně německé firmy ECE,
bylo zejména území Karoliny. Jedna
z holandských společností by chtěla
postavit v této lokalitě nadstandardní
byty.  Britská firma zkoumala příle-
žitosti rozvoje  biotechnologií v are-
álu VTP. Investoři se rovněž zajímali

o provozování hotelu Atom i revita-
lizaci věžového domu v Ostrčilově
ulici,“ uvedl primátor města.

MIPIM 2003 byl naprosto jedi-
nečná záležitost, šlo opět o byznys. 
I když nikdo nečekal, že se v Cannes
podepíše kontrakt na milionové in-
vestice, veletržní palác průběžně
navštívilo 15 522 účastníků více 
než z 5 200 společností. Veřejnost
sem přístup neměla. Důležité je, že
Ostrava se na 36 metrech čtvereč-
ních rozhodně neztratila. „Nabíd-
ka průmyslových zón Hrabová a
Mošnov, areálu slezskoostravské-
ho hradu, vědecko-technologického
parku, obchodního a společenského
centra mezi svinovským nádražím a
přilehlými mosty i území Karoliny
nezůstala bez povšimnutí. Ale je si
třeba uvědomit, že potřebujeme
hlavně investory, kteří nabízejí pra-
covní místa. Spoléhat v tomto směru
pouze na aktivity CzechInvestu je
málo,“ konstatoval náměstek primá-
tora Vít Ruprich. (m)
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Internet pro vefiejnost
Ministerstvo informatiky, společ-

nost Intel a Centrum Internetu
v únoru oficiálně zahájily společný
projekt Národní program počítačové
gramotnosti. Jeho cílem je zpro-
středkovat veřejnosti kurzy výuky
základů práce s počítačem a Interne-
tem ve více než 130 regionálních
centrech. 

Oficiální prezentace programu se
uskutečnila 6. února za účasti minis-
tra informatiky Vladimíra Mlynáře
ve Střední průmyslové škole v Kra-
tochvílově ulici, kde sídlí jedno ze
šesti ostravských regionálních cen-
ter Internetu. „Jedním z cílů, které si
ministerstvo informatiky stanovilo
při svém vzniku, je rozšíření zá-
kladní počítačové gramotnosti bě-
hem čtyř let alespoň na polovinu
naší populace. Národní program je

prvním konkrétním krokem v tomto
směru a zároveň jej chápeme jako
praktický příklad užitečné spolu-
práce veřejného a soukromého sek-
toru,“ řekl při této příležitosti V.
Mlynář. 

Kurzy s názvem Hodiny Interne-
tu přináší dva druhy dvouhodino-
vých lekcí za poplatek ve výši 
100 Kč. V úvodu pro začátečníky se
probírá ovládání počítače, připojení
na Internet, prohlížeč, založení a zá-
klady práce s e-mailem. Pokročilej-
ším je určena lekce s názvem Inter-
net zabývající se např. vyhledáváním
informací a stahováním dokumentů.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č.:
844 111 130 (linka je zpoplatněna
pouze cenou místního hovoru). Další
informace najdete na internetové ad-
rese: www.centruminternetu.cz . (o)

Setkání investorÛ v Cannes

SENIO¤I MAJÍ PORADNÍ HLAS. Primátor města Ostravy Aleš Zedník 
4. března oficiálně jmenoval desetičlenný poradní sbor pro problematiku se-
niorů. Je složen z lidí různých zájmů a profesí, jeho členy jsou lékaři, inže-
nýři, válečný letec, akademický malíř a sociolog. Poradní sbor bude řešit
otázky týkající se seniorské populace např. v oblasti zdravotnictví, sociálních
věcí, bydlení, dopravy a svými radami a náměty může přispět k celkovému
zlepšení života ve městě. Společná setkání se budou konat jednou za dva mě-
síce. „Seniorská populace tvoří téměř dvacet procent Ostravanů. Jsou mezi
nimi lidé velmi kreativní a aktivní. A co více, mají mnohdy větší zájem o věci
veřejné než jejich děti a vnuci.  To mě přimělo k experimentálnímu vytvo-
ření tělesa, které není stanoveno zákonem, ale poznáním, že pouze komuni-
kace s lidmi různých zájmů může vést k lepší funkci orgánů samosprávy a že
životní zkušenosti předešlé generace nemusí být k zahození,“ vysvětlil pri-
mátor A. Zedník. Na snímcích z průběhu předávání jmenovacích dekretů je
primátor se členy poradního sboru Blankou Malou, Zdeňkem Škarvadou,
Jurajem Honem a koordinátorem geriatrem Hugo Přibylem. (o)

Brownfields, to je záhada. Na jedné
straně představují hrozbu, zejména
pro životní prostředí, a na druhé straně
znamenají příležitost pro ekonomiku
města a celého regionu. „Těmito
slovy začíná závěrečná zpráva pro-
jektu Srovnávací studie přístupů ře-
šení brownfields v partnerských měs-
tech, která se stane ústředním téma-
tem březnového setkání zástupců
státní správy a samosprávy na všech
úrovních, vysokých škol, rozvojových
agentur a sdružení i některých nevlád-
ních organizací,“ řekla Marcela To-
mášková, vedoucí oddělení využití
území a podpory investic magistrátu a
zároveň koordinátorka projektu.

Prezentace se uskuteční v úterý 25.
března v hotelu Imperial za finanční

podpory Mezinárodního visegrád-
ského fondu a statutárního města Os-
trava. „Právě naše město se stane už
podruhé hostitelem českých i odbor-
níků z Košic, Katovic, Miskolce a
Pittsburghu, kteří se zabývají pro-
blémy nevyužitých a opuštěných
ploch a bývalých průmyslových
území. V průběhu jednání zazní napří-
klad informace o jednotlivých národ-
ních, regionálních a místních pro-
gramech podporujících revitalizaci
brownfields i o konkrétních projek-
tech a řešeních v partnerských měs-
tech. Na závěr bude podepsáno me-
morandum o spolupráci mezi univer-
zitami partnerských měst zemí
Visegrádské čtyřky,“ dodala M. To-
mášková. (m)

Brownfields: pfiíleÏitost pro mûsto



19. února 2003
Rozdělení peněz z prodeje společnosti ZTO

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zapojení prostředků z prodeje 95%
podílu města Ostravy na základním kapitálu společnosti Zásobování teplem
Ostrava ve výši 603 250 tisíc korun do upraveného rozpočtu roku 2003.

Částka ve výši 435 600 tisíc korun byla rozdělena na konkrétní investiční akce.
O zbývajících 167 650 tisíc korun byla navýšena kapitálová rezerva na investiční
výstavbu a investiční nákupy v letech 2004 a 2005 (podrobněji na str. 5).

Fond zdraví
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci z Fondu zdraví ve výši

37 500 korun Gymnáziu Fr. Hajdy Ostrava-Hrabůvka, a to na částečnou
úhradu nákladů mimoškolní činnosti s mládeží v rámci předmětu Zdravý ži-
votní styl. Tato střední škola pořádá nejen pro studenty, ale i pro veřejnost
pravidelně řadu akcí v oblasti první pomoci a zdravého životního stylu. Jde
např. o soutěže zdravotnických družstev, Den boje proti AIDS, Den zdraví,
školení mladých zdravotníků a Den proti rakovině.

Ekologický fond
Členové zastupitelstva rozhodli o poskytnutí neinvestiční dotace z Ekolo-

gického fondu města Ostravy ve výši 40 tisíc korun společnosti Regionální
centrum EIA na konferenci SEA/EIA 2003. Akce se bude konat ve dnech
18. a 19. března v hotelu Atom. Záštitu nad konferencí spolu s dalšími odbor-
níky převzal také náměstek primátora města Ostravy Mirko Jašurek. Program
je rozdělen do tří základních okruhů: Zkušenosti účastníků procesu EIA, Stra-
tegické posuzování vlivů na životní prostředí a Nové trendy v procesu
EIA/SEA.

Státní účelová dotace
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o státní účelovou dotaci na

projekty v rámci Komplexního součinnostního programu prevence krimina-
lity města Ostravy pro rok 2003 v celkové výši 2 321 500 korun a s finanční
spoluúčasti města ve výši 259 055 korun.

Město Ostrava je do tohoto programu zařazeno od roku 1996. Ministerstvo
vnitra ČR dosud poskytlo městu na realizaci 86 projektů 27 301 500 korun.

Hotel Atom
Zastupitelstvo rozhodlo koupit obchodní podíl ve společnosti Hotel Atom
Ostrava, nemovitosti a movitosti, které tvoří komplex hotelu Atom. Jde 
o celkovou částku ve výši 50 100 tisíc korun. 

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

Veřejná správa prochází v posled-
ním období zásadními změnami, ze-
jména v souvislosti s druhou částí
její reformy, přičemž jejich pod-
statný díl přináší především rostoucí
nároky na výkon a rozsah činnosti
úředníků.

„Moderní pojetí organizace ve-
řejné správy čerpá ze zkušeností
podnikatelské a komerční praxe a
využívá systémového pohledu a pro-
cesní orientace. Procesním přístu-
pem se rozumí definování pracov-
ních postupů (procesů) napříč orga-
nizací, definování vstupů, výstupů a
osobní zodpovědnosti za každý pro-
ces, sledování, vyhodnocování a ná-
sledné zefektivňování jednotlivých
procesů s cílem uspokojit potřeby
zákazníka, tedy občana, právnic-
kých osob i institucí. Stranou nezů-
stává zvýšení kvality poskytovaných
služeb, snížení chybovosti, zrych-
lení dodávky a snížení nákladů na
jejich poskytnutí,“ říká Drahomíra
Maťová, vedoucí oddělení procesní
analýzy, odboru městského infor-
mačního systému magistrátu.

Dodává, že statutární město Os-
trava spolupracuje s Vysokou ško-
lou báňskou - TU v Ostravě na pro-
jektu procesní analýzy. Týká se zdo-
kumentování hlavních procesů
magistrátu se zaměřením na oblast
hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky a zpracování po-
drobného modelu procesů připravo-
vaného střediska správních činností.
„Ke konci minulého roku byla do-
končena I. etapa tohoto projektu, je-

jímž výsledkem je 20 procesních
modelů. Popisují klíčové postupy
odborů dopravy, vnitřních věcí a
živnostenského úřadu, které budou
následně využity v rámci činnosti
nově vybudovaného střediska správ-
ních činností. Konkrétně jde o evi-
denci a vydávání řidičských prů-
kazů, registraci motorových vozidel,
evidenci a vydávání občanských
průkazů, cestovních dokladů, živ-
nosti ohlašovací (řemeslné, vázané
a volné) či živnosti koncesované.
Tyto modely budou sloužit jako
podklady pro zpracování informač-
ního systému nového střediska
správních činností,“ vysvětluje D.
Maťová.

S prezentací hotových procesních
modelů se mohou seznámit pracov-
níci magistrátu na Intranetu města
Ostravy. Je to mimořádná příležitost
k malému hodnocení a získání urči-
tého návodu směřujícího ke zlepšení
konkrétních činností na magistrátu.
Počítá se samozřejmě s tím, že vý-
sledky procesní analýzy budou po-
stupně zpřístupněny veřejnosti na
internetových stránkách města. Ob-
čané tak získají informace o tom, jak
postupovat při jednáních na úřadu a
na jaké náležitosti by měli vždy pa-
matovat.

V lednu byla zahájena další etapa
projektu, tentokrát zaměřená na
hospodaření s majetkem a finanč-
ními prostředky. Jde o oblast, která
zatím nebyla ve státní správě a sa-
mosprávě České republiky analyzo-
vána. (m)
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Magistrát volí nové metody fiízení

Granty a účelové dotace
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 

● grantů v oblasti kultury pro rok 2003 v celkové výši 6 500 tisíc korun.
Odbor kultury a vzdělanosti obdržel ve stanoveném termínu do výběro-
vého řízení 199 přihlášek a projektů, jeden projekt byl předložen po ter-
mínu. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 
24 844 150 korun. Ve skupině složenou z fyzických osob a organizací ne-
napojených na veřejné rozpočty (A) bylo přihlášeno 146. Ve skupině druhé
(B), do které se přihlásily obce a organizace napojené na veřejné rozpočty,
bylo předloženo 54 projektů.
V rozpočtu města byla pro granty a účelové dotace v oblasti kultury pro

rok 2003 schválena částka ve výši 6 500 tisíc korun, která byla rozdělena ná-
sledovně:

- 4 377 tisíc korun na 49 projektů ve skupině A,
- 2 123 tisíc korun na 31 projektů ve skupině B.

● účelových dotací a grantů v oblasti volného času dětí a mládeže, tělo-
výchovy a sportu a handicapovaných dětí a mládeže pro rok 2003. Do
výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 380 projektů. V rozpočtu města
byla pro tento účel vyčleněna částka ve výši 15 600 tisíc korun, která byla
rozdělena následovně:
- 12 700 tisíc korun na účelové dotace a granty v oblasti volného času dětí

a mládeže, tělovýchovy a sportu,
- 2 900 tisíc korun na účelové dotace a granty v oblasti handicapovaných

dětí a mládeže.

âESTNÁ STRÁÎ U BUSTY PREZIDENTA. Slavnostní vzpomínkový akt
u příležitosti 153. výročí narození filozofa, sociologa, politika a prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se  konal 
7. března ve foyeru Nové radnice. Kytice u jeho busty při této příleži-
tosti položili představitelé statutárního města Ostravy, zástupci poli-
tických stran a dalších organizací a sdružení.

Schůze rady města se budou od 18. 3. 2003 konat vždy jednou týdně.
Dosud jednání probíhala každých 14 dnů. Důvodem častějších pracov-
ních rokování je zájem vedení města zapojit všechny členy rady (uvol-
něné i neuvolněné) do rozhodovacích procesů a umožnit jim tak rovný
přístup k informacím o aktuálním dění v rámci magistrátu i celého města.



Pojmenování a vymezení základ-
ních otázek souvisejících se stávající
úrovní bytového fondu, zejména pak
situace v oblasti panelové výstavby
na území města, je pro všechny ty,
kteří se problematikou bydlení zabý-
vají, úkol značných rozměrů, kdy se
navíc prolíná a vzájemně na sebe na-
vazuje celá řada technických, finanč-
ních, sociálních a dalších aspektů.
Mimochodem, podle dostupných
údajů tvoří v Ostravě bytový fond asi
130 tisíc trvale obydlených bytů,
z toho pouze 11 procent v rodinných
domcích. Zhruba 60 procent všech
domácností žije v panelácích. Jak
říká náměstek primátora Jaromír Ho-
rák, právě objekty postavené panelo-
vou technologií vykazují četné vady
a nedostatky. Především domy, které
byly postaveny v 70. a 80. letech mi-
nulého století, ale i dříve. Také proto
je veřejná diskuze na téma opravy
panelových domů a regenerace síd-
lištních celků stále aktuální. 

■ Ale odborníci tvrdí, že pro-
blém bytové výstavby minulých let
spočíval mimo jiné také v tom, že
na sídlištích poněkud ustrnula ar-
chitektura. Souhlasíte?

Určitě ano. Když se začalo v 50.
letech minulého století stavět pane-
lovou technologií, hlad po bytech byl
obrovský a na jakýkoli náznak archi-
tektonického výrazu se nebral ohled.
Počítalo se s tím, že v poměrně
krátké době se přejde na jiný a mo-
dernější způsob výstavby nových
domů. Ale nestalo se. A tak ona ar-
chitektura paneláků skončila v nud-
ném a šedivém stereotypu. Naštěstí
současné domy i sídliště už nedorů-
stají velkých rozměrů jakýchsi tová-
ren na bydlení, zbavily se nežádoucí
uniformity a oblékly se do barevné,
moderní a přívětivější podoby. 

■ Proslýchá se, že paneláky
jsou lepší než jejich pověst. Jaké
máme v Ostravě zkušenosti s je-
jich opravami i regeneracemi ce-
lých sídlišť?

Město Ostrava financuje tyto
opravy pomocí státních dotací. Na-
příklad v rámci programu minister-
stva pro místní rozvoj, prostřednic-
tvím kterého jsou podporovány
opravy bytového fondu postaveného
panelovou technologií, jsme v loň-
ském roce získali 12,6 milionu ko-
run, přičemž z rozpočtu města bylo
uvolněno 25,6 milionu. V rámci pro-
gramu Státního fondu rozvoje byd-
lení jsme obdrželi dva úvěry, a to
100 milionů korun na komplexní
opravy paneláků v Ostravě -Jih a 90
milionů korun v obvodu Mariánské
Hory a Hulváky. Získali jsme také

přímé dotace na úpravy sídlištního
prostředí, které mohou dosáhnout až
sedmdesáti procent celkových inves-
tičních nákladů. Město minulý rok
realizovalo projekt nazvaný Regene-
race sídliště Fifejdy I. Celkové ná-
klady byly vyčísleny na 225 milionů
korun. První etapa stála 12 milionů,
z toho osm milionů korun činila do-
tace ministerstva pro místní rozvoj.

■ A které další sídliště čeká pro-
měna?

Ve fázi projektové přípravy jsou
hned tři akce - v Moravské Ostravě
je to sídliště ve Varenské ulici, v Po-
rubě v ulici Opavské a celková re-
konstrukce zeleně, výstavba parko-
viště, hřiště, oprava komunikací, za-
jištění nového mobiliáře i veřejného
osvětlení a jiné estetické úpravy
chystáme také v Zábřehu.

■ Mohou se k záměrům města
vyjádřit obyvatelé daného sídliště?

Samozřejmě, občané jsou s navr-
hovaným postupem prací podrobně
seznámeni a mohou se k jednotli-
vých krokům vyjádřit. Těmto i ostat-
ním diskuzím o bydlení věnujeme
značnou pozornost a ať už se názory
na rozsah, podobu nebo rychlost pro-
měny paneláku či sídliště různí sebe-
víc, stále pro zástupce města platí, že
sídlištní zástavba by měla vždy tvo-
řit normálně fungující části města,
v nichž je lidem poskytováno slušné
a kvalitní bydlení ...

■ ... a v nichž bude u jednotlivce
vyvolána potřeba identifikace se
svým okolím?

Víte, lidé by možná dnes už ne-
měli přijímat vše, co souvisí s bydle-
ním, od obvodu, města, státu zcela
automaticky. Například na opravách
bytů a domů, ale i na jejich výstavbě
by se měli finančně spolupodílet. Ale
otázkou je, kolik mohou do svého
bydlení sami investovat. Názor, že
mnohé vyřeší privatizace bytového
fondu je zavádějící.

■ Kolik je v Ostravě evidováno
žádostí o byt ?

Pokud je mi známo, tak ten počet
přesahuje třináct tisíc, z toho na-
prostá většina případů se týká žada-
telů bez bytu. Z městského rozpočtu
je letos vyčleněno na výstavbu no-
vých bytů včetně technické vybave-
nosti zhruba 180 milionů korun, loni
to bylo 141 milionů Kč. Na regene-
raci sídlišť a opravy panelových
domů ta částka letos činí téměř 
79 milionů korun. Nicméně město
svěřilo bytový fond jednotlivým
městským obvodům, každý z nich si
bytové otázky řeší podle svých pra-
videl, možností a znalostí. Rozhodně
nechceme centralizovat bytovou po-
litiku na území celého města, ale do-
končení jednotné koncepce je nut-
ností. Důvodem je především snaha
poskytnout každému Ostravanovi
volbu jemu odpovídajícího bydlení,
a to podle nároků, místa, ceny, so-
ciální situace jednotlivce.

■ Má tedy Ostrava dostatek
bytů?

Jeden by mohl odpovědět ano,
druhý ne. S ohledem na počet a vě-
kové složení obyvatelstva má Os-
trava bytů málo. Stále totiž přibývá

jednočlenných, takzvaných cenzov-
ních domácností. A nemusejí to být
jen dosud svobodní mladí lidé, kteří
odkládají sňatek a založení rodiny
na věk po třicítce, nebo rozvedení
lidé. V Ostravě také enormně na-
růstá počet obyvatel starších 60 let.
Vzniká téměř neřešitelný problém.
Senioři by mnohdy rádi opustili své
tří i čtyřpokojové byty. Důvodem
častokrát bývá výše ceny nájem-
ného a poskytovaných služeb. Jenže
bytová nabídka je velmi úzká -
menší byt je na opačném konci
města, daleko mimo společenství
lidí, v němž prožili kus svého ži-
vota. Místo v penzionu je obtížně
dostupné a do klasického domova
důchodců nechtějí. 

■ Takže nezbývá než regenero-
vat bytový fond jako celek a po-
stupně měnit jeho strukturu?

Bezpochyby, ten potenciál je
značný. Město prostřednictvím měst-
ských obvodů spravuje 2 828 domů
s více než 35 tisíci byty. Ale tento
úkol musí být zaměřen na všechny
typy bydlení - nájemní, družstevní i
vlastnické - v sídlištích, na okraji
města i v jeho centru.

■ Znamená to, že budeme moci
opět mluvit o návratu života
do centra Ostravy?

Narážíte jistě na skutečnost, že
v současné době po dvacáté hodině
nenatrefíte na Masarykově náměstí
na živáčka. Máme signály, že mana-
žeři, zejména zahraničních firem,
mají zájem o bydlení právě v centru.
Střed Ostravy nemůže do budoucna
zůstat jen magnetem pracovních pří-
ležitostí. Jsem osobně zklamaný, jak
v tomto směru stále přežívá určitá
odstředivá síla, centrum města je kul-
turně a společensky zanedbané. Vý-
jimkou je pouze Stodolní ulice. Bu-
deme muset intenzivněji prosazovat
záměry města, které by měly dodat
centru Ostravy na přitažlivosti včetně
možností bydlení. (Maj)

bfiezen 2003 Ostravská radnice 3

❏ Rozhovor

„Mûsto prostfiednictvím jednotliv˘ch obvodÛ spravuje 2 828 domÛ s více neÏ 35 tisíci byty,“ 
fiíká námûstek primátora Jaromír Horák

Katastr Počet domů % panel. domů Počet bytů
v majetku obce

Ostrava-Jih 1 122 57 15 201
Moravská Ostrava 645 19 8 350

Mariánské Hory 237 16 2 526 
Slezská Ostrava 242 20 1 786

Ostravské paneláky se zbavují neÏádoucí uniformity

Nejvût‰í koncentrace panelov˘ch domÛ

Podpora oprav bytového fondu postaveného panel. technologií
( program ministerstva pro místní rozvoj)

Rok Dotace Dotace% Město (v tis. Kč)
1997 3 937 46 4 630
1998 11 871 28,4 30 165
1999 14 317 21,2 53 279
2000 7 648 39 12 051
2001 5 779 32,4 7 141
2002 12 628 33 25 635



Na mapě města Ostravy je dodnes
několik lokalit, jejichž další využití
je podmíněno vyčištěním kontamino-
vané půdy a odstraněním dalších
ekologických zátěží z dob minulých.
Jde zejména o laguny se zbytky olejů
bývalého Ostrama, oblast někdejších
Rüttgersových závodů v obvodě Ma-
riánské Hory a Hulváky, prostor
Koksovny Jan Šverma, areál býva-
lých chemických závodů v Hrušově,
části průmyslových podniků Nová
huť a Vítkovice. 

„Odstraňování starých ekologic-
kých zátěží v průmyslových lokali-
tách v České republice postupuje
podle systémových pravidel. Rozho-
dujícími aktéry jsou Fond národního
majetku, příslušný privatizovaný
subjekt a pouze okrajově mohou do
celého procesu zasahovat samos-
právné orgány. Úkolem města je tedy
především hledat cesty, jak dokončit
nastartované procesy tak, aby staré
zátěže byly odstraněny za prostředky
Fondu národního majetku. Někde se
to daří lépe, jinde hůře,“ říká náměs-
tek primátora Mirko Jašurek.

Velmi pozorně sledují obyvatelé
města a především blízkého sídliště
osud lagun v areálu bývalého podniku
Ostramo Vlček. „Tato lokalita byla
zpětně zestátněna v roce 1996 odku-
pem od podnikatele V. Vlčka za sym-
bolickou korunu. Vláda tehdy svým
usnesením rozhodla, že mezi státním
podnikem Diamo, který toto území
jako zástupce státu získal, a Fondem
národního majetku bude podepsána
smlouva o odstranění staré ekolo-
gické zátěže. Souběžně byla k tomuto

účelu vyčleněna státní garance ve
výši 4 miliardy korun. Od roku 1997
probíhaly v prostoru lagun přípravné
práce spočívající zejména ve zpraco-
vání analýzy rizik, studie obsahu la-
gun a jeho další využitelnosti. Na zá-
kladě těchto podkladů Česká in-
spekce životního prostředí (ČIŽP)
koncem roku 2001 vydala rozhodnutí
specifikující postupy a podmínky od-
straňování této ekologické zátěže. To
byla jedna ze základních podmínek
pro vypsání výběrového řízení na
vlastní realizaci celého procesu. Proti
tomuto rozhodnutí se však odvolal je-
den z účastníků řízení - V. Vlček, re-
spektive firma Transkorekta. Odvo-
lání posuzovalo ministerstvo život-
ního prostředí (ŽP) a dospělo k
názoru, že státnímu podniku Diamo
nelze s ohledem na způsob nabytí are-
álu vydat rozhodnutí ČIŽP, proto od-
volací orgán vydané rozhodnutí zru-
šil,“ rekapituluje M. Jašurek. Aktu-
ální stav přibližuje následovně: „V
současné době čekáme, kdy se na jed-
nání vlády dostane materiál zpraco-
vaný ministerstvem ŽP, který navr-
huje udělení výjimky. Práce na od-
stranění ekologické zátěže by pak
nebyly vázány na rozhodnutí ČIŽP,
ale na stanovisko ministerstva ŽP.
Bude-li tato vládní výjimka udělena,
do poloviny roku 2003 by mohlo být
vypsáno výběrové řízení, které bude
určitě složité a komplikované. Ko-
nečná realizace odstraňování ekolo-
gické zátěže by mohla začít v roce
2004. Platný územní plán města před-
pokládá, že v budoucnu na vyčištěné
ploše vznikne les.“ (LO)
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RESTAURACE ZAVONùLA. Oficiální návštěva statutárního města Ostravy
12. března začala pro velvyslance Čínské lidové republiky Tang Guo-
qianga a členy jeho doprovodu v restauraci hotelu Imperial. Primátor
Aleš Zedník se  rozhodl pro originální přivítání a hostům vlastnoručně
připravil oběd. Hlavním chodem slavnostního menu bylo maso tří ba-
rev a vůní s bambusovými výhonky a dvoubarevnou rýží. Po následu-
jícím jednání se zástupci města v Nové radnici čínský velvyslanec 
absolvoval přednášku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

❏ Stfiípky

TYG¤ICE MAJÍ JMÉNA. Děti ze Základní školy Dvorského v Ostravě-
Bělském lese 19. února v zoologické zahradě pokřtily mláďata tygrů si-
biřských. Půlroční slečny dostaly jména Bela a Beta. Rodné listy pře-
vzaly z rukou školáků, kteří patří k nejštědřejším přispěvatelům. Na
výživě tygrů se podílejí už čtyři roky, poslední sponzorský dar dosáhl
výše 15 558 Kč. Koncem února se v zoo narodilo další mládě - sameček
zebry Grévyho. Tato zebra v současné době patří mezi kriticky ohro-
žené druhy. Prvním letošním přírůstkem v pavilonu primátů je malý
hulman posvátný narozený 3. března.

MINISTRYNù MEZI PACIENTY. Ministryně zdravotnictví Marie Součková
v sobotu 8. února navštívila Městskou nemocnici Ostrava - Fifejdy. Po
neformálním rozhovoru s představiteli tohoto zařízení se vydala na
prohlídku léčebné rehabilitace, hyperbarické komory a specializova-
ných pracovišť Interny I, kde se setkala s pacienty a personálem. Mi-
nistryni doprovázel také náměstek primátora Zbyněk Pražák, který
poukázal na fakt, že díky bohatým investicím ze strany města bude
městská nemocnice i nadále patřit k moderním zařízením poskytují-
cím kvalitní zdravotnickou péči.

✔

✔

✔

Laguny ãekají na vládní v˘jimku

Dopravci si vzájemnû nekonkurují
Ještě před šesti lety bylo pro

mnohé cestující téměř nepředstavi-
telné, aby jízdenka vydaná ostrav-
ským dopravním podnikem platila
zároveň v autobusech tehdejší
ČSAD. Ale už v listopadu 1997 mezi
Ostravou a Hlučínskem začaly jezdit
autobusy obou dopravců nikoliv jako
konkurenti, ale jako partneři. 

Jak říká ředitel společnosti Koor-
dinátor ODIS Aleš Stejskal, i přes
řadu problémů, které bylo nezbytné
průběžně řešit v úzké součinnosti ko-
ordinátora, dopravců, měst a obcí, se
novinka udržela a získávala stále více
příznivců. Už po několika měsících
byl Tarif ODIS rozšířen do dalších
obcí na Hlučínsku, ale také do obcí
ve směru k Mošnovu a k Žermanické
přehradě. V prosinci 1999 byly do
systému začleněny i České dráhy, a
to nejprve krátkým úsekem mezi os-
travským hlavním nádražím a Bohu-
mínem, později dalšími tratěmi ve-
doucími až do Opavy, Bílovce nebo
Dobré u Frýdku-Místku. Zatím po-
sledním dopravcem, který se do
systému zapojil, je opavská společ-
nost TQM. Její žluté autobusy jezdí
na území Ostravy na linkách 231,
271 a 272. Zájmu Ostravanů se těší
linka 271, která nabízí mimo jiné
spojení Poruby se slezskoostravským
hřbitovem a je ukončena přímo u kre-

matoria. Integrovaný dopravní
systém ODIS, po Praze druhý nejroz-
sáhlejší v celé republice, se postupně
stává systémem regionálním. K 31.
prosinci loňského roku čtyři dopravci
v Tarifu ODIS zajišťovali veřejnou
dopravu více než stovkou tramvajo-
vých, trolejbusových, autobusových
a železničních linek, a to na území 66
měst a obcí s více než 600 tisíci oby-
vateli. 

„Ostatně právě loňský rok vnesl do
rozvoje integrovaného dopravního
systému novou dynamiku. Schválen
byl například záměr zřídit celokraj-
ský integrovaný dopravní systém,
což znamená zavedení jednotného ta-
rifního systému na veškerou veřejnou
městskou a regionální dopravu, sa-
mozřejmě souběžně s integrací do-
pravy, kdy si jednotliví dopravci a
druhy dopravy nebudou navzájem
konkurovat, ale naopak se vhodně
doplňovat,“ říká A. Stejskal a na
otázku, v jakém časovém horizontu
mohou cestující celého kraje očeká-
vat realizaci tohoto projektu, odpo-
vídá, že nejdříve musí být vyřešeno
obrovské množství technických, pro-
vozních, legislativních a finančních
problémů, a to za neustálého hledání
optimálních východisek pro kraj,
města a obce, dopravce a především
pak pro cestující veřejnost. (m)
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Zmûna úãtu poplatku za komunální odpad

Rozdûlení investic v roce 2003 podle kategorií (v tis. Kã)

Úfiedníkem na magistrátu: To není snadné

Mûsto má na úãtech Union banky
ãtyfii miliony korun

A bytová výstavba 83 974
B infrastruktura 

pro bytovou výstavbu 175 498
C regenarace panel. sídlišť 133 522
D dopravní stavby 96 813
E veřejné osvětlení 31 465
F úprava zeleně, chodníků, 

náměstí 98 450
G domovy a penzióny pro 

důchodce, ústavy soc. péče 54 260
H zdravotnické stavby 183 173

I školské stavby 92 437
J vodohospodářské stavby 564 028
K ostatní stavby 668 065
L stroje a zařízení 51 051
M výkup pozemků a jiné 

investiční nákupy 108 525
N sportovní hala Aréna 

a stadion Vítkovice 354 720
MS stavby pro hokejové 

Mistrovství světa 2004 304 280
R rozpočtová rezerva 202 950

Na únorovém jednání zastupitelstva
schválili jeho členové rozdělení fi-
nančních prostředků, které statutární
město Ostrava získalo prodejem akcií
podniku Zásobování teplem Ostrava
(ZTO). Jak nám sdělil bezprostředně
poté náměstek primátora Petr Kajnar,
veškeré finanční zdroje byly zapojeny
do investičního rozpočtu. 

„K vlastním investičním prostřed-
kům města ve výši 1 832 milionů při-
bylo dalších 603 milionů korun.
Pravda je, že s těmito prostředky se
počítalo už při sestavování městského
rozpočtu v závěru loňského roku,
takže jimi byly v drtivé většině posí-
leny pouze stavby do kapitálového
rozpočtu již předtím zařazené. Zají-
mavý je pohled na celkové investiční
výdaje města pro letošní rok, které činí
3,2 miliardy, a to včetně státních do-
tací ve výši 346 milionů a 422 milionů
korun z jiných zdrojů, především pak
z Evropské unie. Tento celkový obraz
hodně vypovídá o prioritách města
v oblasti investiční výstavby, ale je
třeba říci, že do značné míry je také
určen prioritami předchozího zastupi-
telstva,“ uvedl náměstek primátora
Petr Kajnar. Dodal, že přestože do vý-
kupů pozemků a výstavby průmyslo-
vých zón bylo uvolněno v uplynulých
letech z městských a státních pro-
středků i prostřednictvím zdrojů Ev-
ropské unie přes 600 mil. korun, není
v současné době s výjimkou Vědecko
- technologického parku, který je za-
měřen zejména na podporu Hi-Tech
průmyslu, připraven v Ostravě jediný
hektar pro investora. Pro dotažení in-
vestiční politiky v této oblasti nenašlo
předchozí zastupitelstvo dostatek po-
litické vůle, narozdíl od zahájení vý-
stavby slonince za 78 milionů korun.

Klíčovou a prestižní záležitostí Os-
travy příštího roku bude nesporně ko-
nání světového šampionátu v ledním
hokeji. Právě do investic souvisejících
s přípravou mistrovství světa bude
směřovat výrazný podíl financí
z městského i státního rozpočtu. Jen
na rekonstrukci dopravní infrastruk-
tury, především na úpravy přednádraž-
ního prostoru ve Svinově, stát přispěje
necelými 190 miliony Kč. „Přední
místo zaujímají rovněž investice do
vodohospodářské infrastruktury v cel-

kové výši 564 mil. Kč. Na budování
kanalizační sítě v Ostravě významně
přispívá Evropská unie, a to objemem
financí ve výši 144 milionů. Tyto pe-
níze jsou určeny zejména na dokon-
čení kanalizačního sběrače D a jeho
napojení na Polanku, Proskovice, Sta-
rou Bělou a Krásné Pole. Více než 110
mil. bude investováno do kanalizač-
ního systému v Muglinově a ve Slez-
ské Ostravě,“ řekl P. Kajnar s tím, že
na stavbu kolektoru v ulici Sokolské
poskytne Evropská unie 50 mil. Kč.

Pokud se týká bytové výstavby, 
realizace technické infrastruktury a
také regenerace sídlištních celků,
město bude mít k dispozici celkem
393 mil. Kč, ze státního rozpočtu bude
poskytnuto 26 mil. Kč. Rekonstrukce
bytů v ul. Kubínově a výstavba bytů
na Františkově ve Slezské Ostravě si
vyžádá 43 milionů korun, regenerace
sídliště Ostrava - Jih dalších 84 mil.
Kč. Kategorii zdravotních staveb re-
prezentuje radiodiagnostický pavilon
v Městské nemocnici Ostrava, na je-
hož dokončení město v letošním roce
vydá 183 mil. korun.

„Velmi obsáhlou kapitolu tvoří ka-
tegorie ostatních staveb, kam patří na-
příklad 286 mil. Kč na investice ur-
čené pro podporu tvorby pracovních
míst, a to v průmyslové zóně letiště
Mošnov a také ve Vědecko-technolo-
gickém parku Ostrava. Z této částky
tvoří 110 mil. korun příspěvek fondu
PHARE. Dvacet milionů je určeno na
energetické úspory, 78 mil. Kč činí
splátka loni dokončeného pavilonu na
Černé louce, 20 milionů půjde na re-
konstrukci kulturního střediska ob-
vodu Ostrava-Jih, 17 milionů na re-
konstrukci a dostavbu požární zbroj-
nice v Ostravě-Fifejdách, stejnou
částkou je pak ohodnocena rekon-
strukce služebny Městské policie v
ulici Zámecké,“ ukončil krátký výčet
investičních akcí města P. Kajnar.
Upozornil, že více než 200 mil. Kč zů-
stane v rozpočtové rezervě.

Objem letošního investičního roz-
počtu města je skutečně vysoký. Zku-
šenosti minulých let potvrzují, že pře-
devším z důvodů legislativně právních
a majetkových se řadu investic nemusí
podařit realizovat v předpokládané fi-
nanční výši a termínech. (M)

Jak byly rozdûleny finanãní
prostfiedky  z prodeje ZTO?

❏ Otázka pro ...

V únorovém čísle jsme po-
skytli  základní informace o způsobu
obsazování volných míst na úřadech
územních samosprávných celků (Ma-
gistrát města Ostravy, úřady měst-
ských obvodů) na základě vyhláše-
ných výběrových řízení. Tento postup
upravuje  zákon č. 312/2002 Sb., o
úřednících a zároveň předepisuje ná-
ležitosti, které musí uchazeč o za-
městnání ze zákona splnit. Co musí
přihláška obsahovat, je přesně speci-
fikováno ve vyhlášených veřejných
oznámeních. Jaká je jim ze strany
uchazečů věnována pozornost? O tom
svědčí následujících pár čísel získa-
ných za první dva měsíce účinnosti
zákona o úřednících. „K 28. únoru le-

tošního roku bylo vypsáno 24 výbě-
rových řízení, přihlásilo se 214 ucha-
zečů, z toho úplné přihlášky podalo
94 uchazečů, neúplných přihlášek,
kdy museli být uchazeči vyzváni
k doplnění a stanovena jim ze zákona
přiměřená lhůta k doplnění, bylo 120.
Poštovné za výzvy k doplnění činilo
2 040 Kč. Touto agendou se zatím za-
bývá jedna úřednice převedená z jiné
práce na odboru platovém a personál-
ním, další budou následně pracovat
ve výběrových komisích,“ říká tajem-
nice magistrátu Alena Kartousková.

Jaká může být mnohdy odpověď na
dotaz, proč rostou počty úředníků? 
I to stojí v souvislosti s uvedenými
čísly za zamyšlení. (r)

... primátora města Aleše Zedníka, kterého jsme požádali na základě poza-
stavení činnosti Union banky (21. 2. 2003) o vyjádření, zda finanční potíže
tohoto peněžního ústavu mohou nějakým způsobem ohrozit plnění závazků
města Ostravy:

„Neohrozí, protože město disponuje 99,85 % svých finančních prostředků na
účtech u jiných bank. Jejich souhrnná hodnota představuje částku 2,558 miliardy
korun. Situaci samozřejmě monitorujeme, telefonicky jsem se okamžitě spojil s
ministrem financí Bohuslavem Sobotkou, abychom získali informace o možném
vývoji celé záležitosti. Poté, co vláda neschválila restrukturalizační projekt před-
ložený akcionáři, je zřejmé, že pravděpodobně bude následovat správní řízení o
odnětí licence a následná likvidace Union banky. Základním důvodem tohoto
kroku je skutečnost, že nový majoritní akcionář - společnost Invesmart - nesehrál
roli investora, neposílil kapitál banky ani jednou korunou. Řešení je tedy věcí ak-
cionáře a České národní banky. Fond pojištění vkladů v takovém případě zahájí
zhruba do tří měsíců výplatu náhrad do výše 90 procent. Do poloviny minulého
roku mělo město Ostrava na osmi účtech finanční prostředky v řádech až stovek
milionů korun. V současné době máme u Union banky vedeny už jen dva účty,
na kterých jsou uloženy 4 miliony korun. Podle dostupných informací vklad
městského obvodu Martinov činí přibližně 820 tisíc korun a městského obvodu
Třebovice 26 tisíc korun.“ (m)

Z důvodu převodu celkového pla-
tebního styku statutárního města
Ostravy z Union banky, a.s., do
České spořitelny, a.s., došlo ke
změně příjmového účtu poplatku za
komunální odpad. Nové číslo účtu
je 030015-1649297309/0800. Upo-
zorňujeme všechny občany, kteří
platí poplatek za komunální odpad
trvalým příkazem z účtu, aby si
tento příkaz změnili. Ti z vás, kteří
jste obdrželi do konce února z ma-

gistrátu složenku se starým číslem
účtu, neplaťte ji a vyžádejte si slo-
ženku novou.

Poplatek za komunální odpad ob-
čan letos uhradí ve dvou splátkách.
Poplatek byl v SIPO naveden
v březnu. Část poplatníků ho v
SIPO najde až v dubnu. Složenky
budou rozesílány ještě v průběhu
příštího měsíce. Za zpoždění se pra-
covníci  odboru financí a rozpočtu
omlouvají.



6 Ostravská radnice bfiezen 2003

Ostrava fiíká ANO Evropské unii

1. Zanikne po našem vstupu do EU potřeba  brát si na krátkodobé cesty
do členských států cestovní pas nebo jiný identifikační doklad?

ANO NE

2. Budou se mladí Češi po vstupu do EU moci stát příslušníky armády
kteréhokoli státu unie ? 

ANO NE

3. Přibude po našem vstupu do EU další hvězdička na unijní vlajku?

ANO NE

Otázka mimo soutěž: Říkáte ANO našemu vstupu do EU?

ANO NE

✄

✄
KLOBOUKY V MUZEU. Ostravské muzeum hostí výstavu konanou
v rámci Dnů evropské kultury s názvem Klobouky na míru tentokrát
z papíru. Německý výtvarník Joan Salllas se řadu let věnuje japon-
skému umění origami a výsledky jeho práce jsou v muzeu k vidění až
do konce března.

MILAN BALABÁN, senátor a
předseda Výboru pro hospodář-
ství, zemědělství a dopravu Senátu
Parlamentu ČR:

Letošní rok je nejen z hlediska
blízké budoucnosti, ale také z po-
hledu historického výjimečný a pře-
lomový. Kodaňský summit konstato-
val, že jsme spolu s devíti dalšími
uchazeči uspěli a jsme způsobilí roz-
šířit okruh stávajících patnácti zemí
EU. Další rozhodnutí je už jenom na
občanech všech kandidátských zemí.
Bude to potvrzení o tom, že všichni
patříme do demokratické a svrcho-
vané Evropy, že jsme součástí jed-
noho z nejsilnějších světových hos-
podářských seskupení. Dnem „D“
bude v tomto ohledu 15. a 16. červen.
Náš vstup a ano vyslovené v refe-
rendu podporují všechny demokra-
tické strany zastoupené v Parlamentu
ČR a já věřím, že i většinové rozhod-
nutí občanů bude kladné. Prostor,
který se nám otevře je velký a plný
příležitostí pro práci, podnikání, pro
vzdělávání i kulturní poznání. Sou-
časně však budeme vystaveni daleko
větší konkurenci. Bude záležet pře-
devším a jenom na nás, jak a jestli
vůbec se dokážeme prosadit. 

Evropská unie není statickým cel-
kem. Díky připravovanému rozšíření
stojí na důležité křižovatce svého vý-
voje. Členství nám umožní tento pro-
ces ovlivňovat. Budoucnost EU před-
stavuje zejména to, jakou směs libe-
ralismu a regulace, národního a
nadnárodního, vládního a mezivlád-
ního rozhodování se podaří společ-
nou diskuzí namíchat. Tato směs
může ovlivnit úroveň národní suve-
renity, úroveň ekonomické efekti-
vity, a tím i konkurenční pozici unie
v nemilosrdném střetu s ostatními
velkými světovými uskupeními. 

Česká republika v tuto chvíli do-
sahuje zhruba poloviny průměrného
výkonu států patnáctky. Bude těžké

dostat se mezi státy na čele. Vstup
nám umožní čerpat z prostředků EU
s cílem dotahovat se na špici. Tyto
zdroje však nejsou samospasitelné a
navíc se musíme naučit je maximálně
využívat. 

VLADIMÍR KRAJČÍK, prorek-
tor Vysoké školy podnikání Ostrava:

Při úvaze nad objektivním zhodno-
cením argumentů pro vstup České re-
publiky do Evropské unie je zapotřebí
se zamyslet nad konkrétními přínosy
pro dané skupiny občanů. Vzhledem
k tomu, že denně komunikuji se stu-
denty naší vysoké školy, často se
účastním debat na toto aktuální téma.
Mnozí z diskutujících mají odlišné ná-
zory, nicméně v několika věcech pa-
nuje naprostá shoda. Evropská unie je
o svobodné možnosti pohybovat se,
pracovat a podnikat kdekoliv v ze-
mích EU. Mladí lidé a zejména stu-
denti mohou nejvíce využít těchto vý-
hod včetně možnosti studovat kde-
koli v EU za stejných podmínek, jako
domácí studenti. Evropská unie rov-
něž podporuje výměnu studentů a uči-
telů prostřednictvím výměnných a sti-
pendijních programů. To platí i pro
vzájemné uznávání akademických di-
plomů a započítávání doby studia.
Konkrétní zkušenosti s programem
stáží hrazených z prostředků EU mají
ostatně i naši studenti. Jejich jazykové
i odborné znalosti získané v zahraničí
jsou předpokladem pro další kvalifi-
kační růst. Druhým nezpochybnitel-
ným argumentem je fakt, že úroveň
vzdělání výrazně ovlivňuje zaměstna-
telnost občanů. Například Finsko a Ir-
sko vybudovaly po svém vstupu z
prostředků EU celý systém vyššího
neuverzitního vzdělávání orientova-
ného na praktické znalosti a doved-
nosti vycházející z potřeb podniků. K
těmto vizím se koneckonců hlásí i
naše Vysoká škola podnikání. Vě-
říme, že s využitím právě této formy
podpory položíme obdobně jako již
zmiňované členské země EU základy
ekonomického rozvoje i našeho regi-
onu a města.

SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ  • SoutûÏ
Odpovědi na soutěžní otázky posílejte do konce března na adresu:

Redakce Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. 
Otázky najdete také na adrese: www.mmo.cz/php-ak/soutez.php

Nezapomeňte připojit své jméno a adresu.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA ÚNOROVÉ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Nápoj známý pod názvem rum z našeho trhu nezmizí. Pouze se bude
muset přejmenovat. Název rum se totiž podle norem unie může
používat pro lihovinu vyráběnou z cukrové třtiny. Náš tuzemský rum
je z bramborového lihu.

2. Vícejazyčné nápisy na úřadech nebudou po vstupu do EU povinností.

3. Pokud někdo sní o domku u moře, po vstupu do EU si bude moci
pořídit nemovitost ve kterékoli zemi EU. Volný pohyb kapitálu je
jednou ze základních svobod EU a umožňuje i nákup nemovitostí
v rámci společenství. Jediným omezením budou zřejmě finance. 

Hlasovalo: 62 čtenářů
Počet správných odpovědí: 45
ANO řeklo vstupu ČR do Evropské unie: 85% čtenářů

Výherci: Jiří Filipec, V. Vlasákové 13, Ostrava 30
Marie Vrtalová, U nové školy 80, Ostrava-Jih
Eva Chovanová, Bémova 5, Bartovice

Vylosované výherce žádáme, aby nám zatelefonovali do redakce:  
596 282 291. Společně dojednáme převzetí cen.  Blahopřejeme!

❏ Ve zkratce
■ A tak tu žijem je další z tradič-

ních besed o věcech, které nás pálí.
Pořadatelem je Centrum pro komu-
nitní práci Moravskoslezsko a Ze-
lený bod. Tématem březnového set-
kání byl vstup ČR do EU a úroveň
rozjíždějící se kampaně a poskytova-
ných informací. Ve čtvrtek 3. dubna
od 18 hodin v Komorní scéně Aréna
bude mít diskuze název „Proč se Os-
trava vylidňuje?“. Účastníci besedy
mohou hledat spolu s primátorem
Alešem Zedníkem odpovědi na
otázky, zda žijeme ve městě bez per-
spektiv, co Ostrava nabízí investo-
rům a co obyvatelům města. Vstup
do divadla je zdarma.

■ Obchodní akademie v Marián-
ských Horách a německá Mittelschule
Grossweitzschen se podílejí na pro-
jektu financovaném z programu EU  
Sokrates. Tématem práce je Změna
měst Ostrava a Döbeln po roce 1989.
V únoru čtrnáct žáků obchodní akade-

mie odjelo na výměnný pobyt do
Grossweitzschenu. Němečtí studenti
Ostravu navštívili v listopadu loň-
ského roku, kdy si prohlédli také bu-
dovu Nové radnice, úřad práce či Os-
travské muzeum. Spolupráce začala
v září roku 2000 a projekt bude ofici-
álně zakončen v červnu zveřejněním
srovnávací studie, vznikem společné
internetové stránky a CD nosiče. 

■ Dny evropského filmu si kladou
za cíl přiblížit českým divákům 
evropskou produkci, která v záplavě
amerických filmů často neprávem
uniká větší pozornosti. Iniciátorem
přehlídky je Delegace Evropské unie
v Praze, hlavní část hostí Praha a
Brno. Ozvěny Dnů evropského filmu
se budou konat v ostravském multi-
kině Cinestar od 21. do 23. března
pod záštitou primátora Aleše Ze-
dníka. K vidění bude šest vybraných
filmů v původním znění se simultán-
ním překladem.

MÛj názor



Útvar hlavního architekta magist-
rátu obdržel celkem 14 přihlášek do
devátého ročníku prestižní soutěže
Dům roku, z toho pět v kategorii no-
vostavba a devět rekonstrukcí. Rada
města udělila na základě doporučení
hodnotící komise titul za rok 2002 a
finanční odměnu ve výši 200 tisíc
korun Domu knihy Librex.

Prvenství získalo toto největší
knižní centrum ve městě za mimo-
řádně kultivované zvládnutí archi-
tektonicky i technicky složité rekon-
strukce chráněného objektu v měst-
ské památkové zóně. Jako druhý
nejlepší Dům roku 2002 se umístila
další rekonstrukce, tentokrát objektu
Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity ve Slezské Ostravě.

Letos byla udělena tři čestná
uznání. Za úspěšné zvládnutí pro-

vozně a typologicky výjimečné no-
vostavby v městské památkové
zóně a její vhodné architektonické
zakomponování do stávající zá-
stavby jedno z nich patří provozní
budově Národního divadla morav-
skoslezského, další obdržela rekon-
strukce a přístavba výstavního pa-
vilonu na Černé louce, a to za vý-
znamný počin v kultivaci prostředí
městského výstaviště. Posledním
oceněným domem se stala novo-
stavba rodinného domu manželů
Pittermannových. Jde o rodinný
dům vysoké úrovně, který úspěšně
vytváří protipól pokleslým novoro-
mantickým tendencím, tak často ví-
daným v našich městech a obcích.
Návrh na rozdělení finančních od-
měn bude ke schválení předložen
zastupitelstvu příští měsíc. (m)
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DRUHÉ VYHODNOCENÉ DÍLO A ODMùNA 100 TISÍC KORUN:
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 
Chittussiho 10, Ostrava-Hladnov
Investor/majitel: Ostravská univerzita, Moravská Ostrava
Autor architektonického řešení: OSA projekt s.r.o., ing. arch. Tomáš
Janča ve spolupráci s ing. arch. Martinem Chválkem
Dodavatel: UNIPS Ostrava a.s.

âESTNÉ UZNÁNÍ BEZ URâENÍ PO¤ADÍ:
provozní budova Národního divadla moravskoslezského, 
Divadlo A. Dvořáka, Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava
Investor/majitel: statutární město Ostrava
Autor architektonického řešení: ing. arch. Josef Havlíček, architekto-
nická kancelář ARKOS s.r.o., Moravská Ostrava
Dodavatel: Stavos Stavba a.s., Ostrava

âESTNÉ UZNÁNÍ BEZ URâENÍ PO¤ADÍ:
rodinný dům manželů Pittermannových, Komerční ul., Slezská Ostrava
Investor/majitel: Simona a Tomáš Pittermannovi, Slezská Ostrava
Autor architektonického řešení: ing. Pavel Obroučka, Slezská Ostrava
Dodavatel: KVAZAR a.s., Ostrava

âESTNÉ UZNÁNÍ BEZ URâENÍ PO¤ADÍ:
vícepodlažní výstavní pavilon Černá louka, Moravská Ostrava
Investor/majitel: statutární město Ostrava
Autor architektonického řešení: ing. arch. Ladislav Němec, 

Moravská Ostrava
Dodavatel: SKANSKA CZ a.s., divize Pozemní stavitelství Morava, Třinec

Titul pro úspû‰nou rekonstrukci
památkovû chránûného objektu

TITUL DÒM ROKU A FINANâNÍ ODMùNA 200 TISÍC KORUN:
Dům knihy Librex, Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Investor/majitel: Petr Becher - Librex, Mariánské Hory
Autor architektonického řešení: ing. arch. Jiří Bobek, MARPO s.r.o.,

Mariánské Hory
Dodavatel: DIK, spol. s r. o., Poruba • Výtahy Ostrava, Přívoz

SamoStav, Kunčičky • Duplomont, Hrabůvka



V čem spočívá v současné do-
bě  role architekta? Rozlič-

né názory odborné i laické veřej-
nosti by se v odpovědích na tuto
otázku zřejmě neshodly. Nejsou
to totiž pouze oni, kteří jediní
rozhodují o výstavbě jako celku,
o šíření určitého estetického ná-
zoru. Je ale skutečností, že právě
architekti nebývají v tomto
ohledu pasívní a neztrácejí kon-
takt s možnostmi ani požadavky
současnosti.

Logické a levnûj‰í fie‰ení?
Před nedávnem nám do redakce

poslal jeden ze čtenářů reakci na
prosincový článek věnující se chy-
stané výstavbě svinovského nád-

raží, v níž sám připomíná zásadní
význam této investice.

Dopravní uzel tohoto prostoru
včetně pěšího provozu je velmi ná-
ročný a složitý. Píše, že nádraží se
staví pro cestující, a to je nepře-
hlédnutelná skutečnost, která musí
být respektována. Poukazuje na
problém velké vzdálenosti vlako-
vého nádraží od městské hro-
madné dopravy na Svinovských
mostech. Přitom studie zpraco-
vaná kolem roku 1980 tuto nevý-
hodu údajně řešila. Zadání poža-
dovalo přebudování přednádraž-
ního prostoru, což podmiňovalo
asanaci stávajících objektů. Počí-
talo se například s tím, že sem
bude umístěna poliklinika Čes-

kých drah, ale i hotel, obchodní
vybavenost a podobně.

Dvaadvacet let stará studie vy-
chází z toho, že většina cestujících
přijede městskou hromadnou dopra-
vou na Svinovské mosty, které jsou
jedenáct metrů nad terénem. Právě
výška výstupních stanic na mostech
byla už tenkrát stěžejní pro vý-
sledné řešení. Cestující měl podle
návrhu vystoupit z autobusu či
tramvaje, sjet na úroveň dnešního
plata, přejít do odbavovací haly ve
stejné úrovni mostu nad kolejištěm.
Potom se už měl vydat směrem k
peronům. Počítalo se s eskalátory,
případně s pojízdnými chodníky.
Toto řešení považuje autor dopisu
za logické, v daných podmínkách

výhodné a časově nenáročné. Pře-
mýšlí nad otázkou, jak bude sou-
časná realizace svinovského nádraží
v konečné fázi vypadat a kolik bude
stát a zda nebude provozně horší a
nákladnější, než původní záměr.

Pfiestavba pokraãuje
Město Ostrava ve spolupráci

s Českými dráhami a Moravsko-
slezským krajem už v letošním roce
zahajuje stavbu nazvanou Revitali-
zace nádraží ČD a přednádražního
prostoru ve Svinově. „Půjde o zá-
sadní přestavbu nejen samotného
nádraží, ale i celého území kolem
něj od rourovny až po Hornbach,
včetně rekonstrukce přestupních
zastávek tramvají a autobusů na
mostech ulice Opavské. Tato akce
bude navazovat na již probíhající
přestavbu kolejiště a technické
části nádraží. Už nějakou dobu
komplikuje provoz nádraží a obtě-
žuje cestující například tím, že je
několik měsíců nutila obcházet sta-
veniště po náhradních trasách. Její
první výsledky, zlepšující dosa-
vadní neutěšený stav nádraží, jsou
už patrné,“ říká hlavní architekt
města Jaroslav Sedlecký. Poprvé za
celou historii existence vlakového
nádraží ve Svinově jsou cestujícím
k dispozici zastřešená nástupiště,
ke kterým se od poloviny prosince
loňského roku dostanou podcho-
dem. 

Zhruba v polovině letošního
roku by měly být zahájeny úpravy
vlastní budovy nádraží, které jí
vrátí původní historickou tvář. Po-
čítá se také se zahájením realizace
nové přístavby nádraží a měly by
být odstartovány úpravy předná-
dražního prostoru. Jako u každé
velké přestavby, která je prová-
děná bez přerušení provozu, budou
se i v tomto případě uživatelé i za-
městnanci nádraží na nějakou dobu
muset smířit s nepohodlím a někte-
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rými omezeními. „Odměnou Os-
travanům, ale i návštěvníkům, by
mělo být to, že je město v jedné 
ze svých nejfrekventovanějších
vstupních bran bude vítat, narozdíl
od současného stavu, čistým a kul-
tivovaným prostředím a nabídkou
odvozu městskou dopravou rovnou
od nádraží bez povinného a únav-
ného pochodu k zastávkám na
mostech ulice Opavské,“ uvádí 
J. Sedlecký.

Seriózní ekonomická 
a provozní rozvaha

existuje
Jako u každé velké a významné

stavby financované z veřejných
prostředků a předurčené sloužit ve-
řejnému zájmu, i kolem přestavby
Svinova jsou slyšet nejen hlasy
podporující tuto investici, ale za-
znívají i nesouhlasné názory. Jád-
rem těchto kritických úvah bývá
odkaz na původní koncepci z druhé
poloviny 70. let minulého století a
pochybnost, zda není lepší než ta
dnešní a zda by nebylo lépe se k ní
vrátit. Někdy také doporučují jako
podklad k takovému rozhodnutí
zpracovat seriózní ekonomickou a
provozní rozvahu.

„Zastupitelé města by se určitě
bránili uvolnit stamilionové částky
na investici, která by nebyla pod-
ložena seriózní ekonomickou a
provozní rozvahou. Taková roz-
vaha skutečně zpracována byla,
prošla diskuzí a právě na jejím zá-
kladě se zastupitelstvo města roz-
hodlo svým usnesením č. 967/21 ze
dne 26. 9. 2001 opustit koncepci
nové odbavovací budovy v ploše
mezi východem z nádraží a mosty
na Opavské ulici a nahradit ji kon-
cepcí jinou,“ zdůrazňuje hlavní ar-
chitekt města.

Při svém rozhodnutí se zastupi-
telstvo města opíralo mimo jiné 
o argument, že druhý přístup na 
nástupiště, realizovaný ve shodě
s územním plánem jižně od dnešní
budovy nádraží (přibližně v mís-
tech někdejší lávky pro pěší), zcela
změnil provozní schéma nádraží
oproti současnému stavu i předpo-
kladům, ze kterých vycházela starší
koncepce ze 70. let minulého sto-
letí. Umístění nové odbavovací bu-
dovy se tím dostalo mimo hlavní
trasy pohybu cestujících. Navíc by
existence nové odbavovací budovy
s vysokou pravděpodobností vedla
ke vzniku další ruiny památkově
chráněného objektu na území
města, tentokrát na místě historické
budovy nádraží, která je zapsána v
seznamu kulturních památek pod
rejstříkovým číslem 49797/8 -
3977. Při zachování provozu nád-
raží v této budově je naopak reálná
šance na její revitalizaci do podoby,
jakou známe například u budov
nádraží v Přerově nebo v Bohu-
míně, které už rekonstrukcí prošly.

Úvahy o budoucí podobû
Při všech úvahách o budoucí

tváři svinovského nádraží jsou sle-
dovány konkrétní cíle. Rekon-
strukcí stávajících historických bu-
dov a jejich dostavbou musí být
prodloužena fyzická a morální ži-
votnost objektů tak, aby byly
schopny příštích 30 až 50 let bez
dalších zásadních úprav plnit svou
dopravní, ale i společenskou funkci
v organismu města. Je nezbytné
zlepšit dostupnost nádraží pro-
středky MHD pro obyvatele jeho
spádového území, zejména pro
jižní obytný sektor města. Totéž
platí pro dostupnost tramvajových
zastávek na Svinovských mostech
ve směru od nádraží jak pro pěší,

tak pro cestující, kteří by dali při
pohybu mezi nádražím a mosty
přednost autobusům MHD, byť i
jen na vzdálenost jediné zastávky.
Bez povšimnutí nezůstane ani ře-
šení obsluhy nádraží individuální
automobilovou dopravou i taxi-
službou a vytvoření nových parko-
vacích možností ve vazbě na vstup
do nádraží.

Podmínkou je rozhodně zvýšení
celkového architektonického stan-
dardu nádraží. Jde totiž o jedno
z hlavních vstupních míst do třetího
největšího města v republice, které
je současně metropolí Moravsko-
slezského kraje.

„Pokud se týká dopravy cestují-
cích k nádraží nebo směrem od
nádraží, tedy o problém obsluhy
nádraží městskou dopravou, pů-
vodní koncepce vycházela z umís-
tění nejbližších zastávek na mos-
tech. Nová koncepce naproti tomu
řeší zřízení nových autobusových

zastávek bezprostředně před vstu-
pem do nádraží. Počet spojů, které
by zde měly mít zastávku, dává na-
ději, že interval mezi jejich odjezdy
by neměl přesáhnout 5 minut. Jest-
liže v původním řešení byla trasa,
kterou musel cestující absolvovat
pěšky od nejvzdálenějšího nástu-
piště k zastávkám na mostech,
dlouhá až 450 metrů, pak stejná
trasa k nejbližším nově zřízeným
zastávkám autobusů před nádražím
nepřesáhne v novém řešení 140
metrů,“ říká J. Sedlecký.

Rychlé uvedení projektu
do Ïivota

Podle hlavního architekta města
není návrat k původní koncepci, 
i kdyby se pro takový krok našla
vůle i peníze, dnes už možný
z praktických ani technických dů-
vodů. To, co bylo ve Svinově pro-
investováno a zčásti uvedeno do
provozu (rekonstrukce a zastřešení
nástupišť a oba podchody pod kole-
jištěm), má oporu v Územním
plánu města Ostravy a v rozhodnu-
tích zastupitelstva města. S organi-
zací provozu na nádraží podle pů-
vodní koncepce je to navíc ne-
slučitelné. „Jedinou cestou, jak
v dohledné době zlepšit dosavadní
stav na svinovském nádraží a ko-
lem něj, je rychle a v maximální
kvalitě realizovat a uvést do života
zastupitelstvem města schválenou a
se všemi, jichž se to týká, souhlasně
projednanou koncepci navazující
na již provedené části stavby,“ tvrdí
hlavní architekt města Jaroslav
Sedlecký.

Nejhorší, co by mohlo svinovské
nádraží a okolí potkat, by bylo,
kdyby vlivem pochybností o správ-
nosti přijatého záměru mělo dojít
ke zpomalení postupu realizace,
k jejímu přerušení nebo dokonce
úplnému zastavení. Agónie dožíva-
jícího svinovského plata, nesmysl-
ného torza vedoucího nikam, je
ukázkou následků takového po-
stupu.

Připravila: M. Václavková
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Nezaměstnanost v Ostravě od za-
čátku roku překonává ta nejhorší
očekávání. V lednu poprvé v historii
překročil počet nezaměstnaných os-
madvacetitisícovou hranici a v únoru
se situace dále zhoršila. K 28. únoru
úřad práce evidoval 28 616 Ostra-
vanů, kteří požádali o zprostředko-
vání zaměstnání. Míra nezaměstna-
nosti dosáhla 17,7 %. Mezi lidmi bez
práce jsou tisíce takových, pro které
je mimořádně obtížné najít znovu za-
městnání. Jsou to především lidé se
zdravotním omezením, s nízkou kva-
lifikací, občané vyššího věku, matky
starající se o nezletilé děti či absol-
venti škol a mladiství.

Jedinou pomocí pro obyvatele
města shánějících zaměstnání může
být vznik většího počtu nových
pracovních příležitostí, ale to se
dlouhodobě nedaří. Úřad práce
v Ostravě proto s ohledem na kri-
tický vývoj upravil dosavadní pod-
mínky pro poskytování finanční
podpory zaměstnavatelům, kteří
vytvoří pracovní místa pro evido-
vané nezaměstnané občany tak,
aby pro ně bylo „zajímavější“ je
zaměstnávat. Změnily se také pod-
mínky poskytování finanční pod-
pory nezaměstnaným, kteří se roz-
hodnou zahájit samostatnou výdě-
lečnou činnost.

Především pro nezaměstnané ve
vyšším věku je velmi často poslední
příležitostí, jak získat jakž takž sluš-
nou obživu, zahájení samostatného
podnikání. Od 1. března poskytuje
úřad práce uchazečům o zaměst-
nání, kteří začnou podnikat jako

osoby samostatně výdělečně činné,
finanční příspěvek až do výše 80 %
uznaných předpokládaných nákladů
na zřízení nového pracovního místa
podle podnikatelského záměru. Jde
o účelovou dotaci maximálně do 
80 000 Kč.

Úřad práce finančně podporuje
odbornou praxi absolventů škol
a získání kvalifikace mladistvých,
a to opět formou dotací na úhradu
mzdových nákladů spojených
s vytvořením pracovních míst (viz
tabulka). Dotaci poskytuje zaměst-
navatelům po dobu maximálně 9
měsíců a požaduje, aby nejprve
sám absolvent školy prokázal ak-
tivitu při hledání zaměstnání. 

Uchazeč o zaměstnání zařazený
na dotované absolventské pra-
covní místo musí být proto mini-

málně dva měsíce v evidenci
úřadu práce. Úřad práce ani u ab-
solventů, podobně jako u spole-
čensky účelných pracovních míst,
neposkytuje dotaci na profese pro-
davač a číšník. Pracovních příle-
žitostí v těchto oborech je totiž
dostatek. 

Za absolventy škol jsou, pokud
jde o finanční podporu v rámci ak-
tivní politiky zaměstnanosti úřadu
práce, považováni mladí lidé,
kteří nepřekročili dobu dvou let
po úspěšném ukončení studia.

Úřad práce zvýhodnil také podporu
vytvoření tzv. společensky účelných
pracovních míst pro zvlášť obtížně
zaměstnatelné uchazeče o zaměst-
nání. Na jedno nové pracovní místo
pro takové občany poskytuje zaměst-
navatelům finanční příspěvek na zá-
kladě uznaných předpokládaných ná-
kladů podle podnikatelského záměru
jako účelovou dotaci  do 80 000 Kč.

Jinou uplatňovanou formou fi-
nanční podpory společensky účel-
ných pracovních míst je dotace
úřadu práce na úhradu mezd včetně

pojištění (viz tabulka). U uchazečů,
kteří jsou občany se změněnou pra-
covní schopností a u mladistvých,
poskytuje dotaci po dobu 12 měsíců,
u ostatních obtížně umístitelných ob-
čanů 9 měsíců. Minimální měsíční
hrubá mzda, kterou musí zaměstna-
vatel dotovaným zaměstnancům vy-
plácet, je 7 200 Kč (tarifní stupeň 
č. 4), u vyšších tarifních stupňů musí
být v souladu s vládním nařízením 
č. 560/2002 Sb. Dotace se neposky-
tuje na profese prodavač a kuchař-
číšník.

Vefiejnû prospû‰né práce

Praxe absolventÛ ‰kol

Místa pro obtíÏnû zamûstnatelné obãany

Délka evidence, Max. % Výše dotace úřadu práce Max. limit
skupina uchazečů přiznané na mzdy včetně pojistného dotace ve

dotace (7 200 Kč + 35 % pojištění vztahu ke
= 9 720 Kč) zvýšené mzdě v Kč

do 12 měsíců 65 6 318 7 000

nad 12 měsíců 75 7 290 8 000
občané se změněnou 
pracovní schopností,
mladiství 85 8 262 9 000

Měsíční limit (v Kč) Nejnižší požadovaná 

Vzdělání Evidence Evidence měsíční hrubá mzda v Kč
do 6 měsíců nad 6 měsíců

SŠ, SOU a VŠ 7 000 8 000 7 200
u VŠ 8 000

mladiství:
-základní 7 000 5 500
-střední odborné

U veřejně prospěšných prací,
což je další forma aktivní politiky
zaměstnanosti úřadů práce, se rov-
něž poskytuje zaměstnavatelům
dotace na úhradu mezd včetně 
35% pojištění (viz tabulka), a to
maximálně po dobu 9 měsíců.

Úřad práce po zaměstnavatelích
vyžaduje, aby uchazečům zařaze-
ným na veřejně prospěšné práce
byla vyplácena minimální měsíční

hrubá mzda ve výši 7 200 Kč (ta-
rif. stupeň č. 4), u mladistvých 
5 500 Kč, u pracovníků vykonáva-
jících práci odpovídající vyšším
tarifním stupňům pak v souladu s
vládním nařízením č. 560/2002 Sb.

Na veřejně prospěšné práce
může být v případě Ostravy zařa-
zen uchazeč o zaměstnání, který je
v evidenci úřadu práce nejméně 9
měsíců.

Druh činnosti/skupina uchazečů Maximální měsíční 

o zaměstnání dotace v Kč

Úklidová služba a další pomocné práce 7 000

Práce v sociální oblasti (např. pečovatel, vychovatel) 8 000

Občané se ZPS 8 000

Mladiství uchazeči o zaměstnání 7 425

Bližší informace k jednotlivým formám podpory
tvorby pracovních míst poskytované úřadem práce
získají zaměstnavatelé na adrese:

Úřad práce  v Ostravě
třída 30. dubna 2c
oddělení aktivní politiky zaměstnanosti (4. patro)
Pondělí a středa: 8.00–11.30 hod. 

12.30–17.00 hod.
Telefon: 595 132 587

595 132 592 
595 132 594 

Informace můžete najít také na internetové adrese:
http://ot.uradprace.cz (sb)

Podpora samostatné v˘dûleãné ãinnosti

❏ Úfiad práce v Ostravû

ZamûstnavatelÛm více penûz na tvorbu pracovních míst



NOVÁ ST¤ELNICE. Ostravští
střelci ze vzduchových zbraní
se v závěru loňského roku do-
čkali velkého sportovního
svátku, otevření zbrusu nové
střelnice v Ostravě-Třebovi-
cích. Informace o této události
včetně fotografie do redakce
poslal Vladimír Petřek. Střel-
nice má dvacet střeleckých
stavů, každý má svůj posuvný
terč, který lze elektronicky při-
volat a okamžitě zjistit úspěš-
nost střelby. Pro kontrolu jed-
notlivých nastřelených terčů je
k dispozici digitální měřidlo na-
pojené na počítač, což umož-
ňuje rychlé a přesné vyhodno-
cení výsledků. Při příležitosti
otevření areálu se do Ostravy
sjela střelecká elita z celé re-
publiky. Nechyběla mistryně
světa Kateřina Kurková a vicemistr světa a olympijský medailista
Martin Tenk. Třebovický střelecký oddíl má za sebou dlouholetou tra-
dici a nové důstojné zázemí určitě přivede k tomuto sportu další mladé
zájemce. Členové oddílu na stavbě nového areálu odpracovali bez-
platně pět tisíc hodin. Střelnice vyrostla v objektu, který poskytla
místní firma Porobeton.

Nové matefiské
centrum

Paní Jana Skácelová prostřednic-
tvím Ostravské radnice informuje
všechny maminky a tatínky na ma-
teřské dovolené o novém Mateř-
ském centru Krteček v Ostravě-Po-
rubě, které by mělo začít fungovat
v létě po nalezení vhodných prostor.

„Porubské mateřské centrum za-
ložila skupina maminek, které
chtějí své mateřství prožívat ak-
tivně, setkávat se a udělat něco pro
sebe i své děti. Zváni jsou rodiče se
zdravými i postiženými dětmi ve
věku 0 až 6 let. Rodiče handicapo-
vaných dětí, nebojte se přijít mezi
nás! Návštěvníkům nabízíme vý-
tvarné a pracovní dílny, zpívání, ta-
nec, cvičení pro děti, loutková
představení apod. Pro rodiče
chystáme nejrůznější přednášky a
besedy, společenské a sportovní
akce. Dveře mají otevřené i ma-
minky, které nemají zájem o nabí-
zené programy, ale chtějí si jen v
klidu vypít šálek čaje nebo kávy a
nechat své dítě pohrát v kolektivu
vrstevníků. Program tvoří maminky
dětí dobrovolně, bez nároku na ja-
koukoliv finanční odměnu. Mateř-
ské centrum jim nabízí možnost se-
berealizace a užitečné práce pro
ostatní i v průběhu mateřské dovo-
lené, a to vše navíc s pozitivním do-
padem na výchovu dětí. Centrum je
otevřeno každý všední den v dopo-
ledních hodinách a vy je můžete za
symbolické vstupné (asi 20 Kč na
rodinu a den) kdykoliv navštívit.
Máte chuť poznat nové lidi? Chcete
se podílet na vzniku něčeho užiteč-
ného? Ozvěte se nám! Uvítáme
všechny aktivní maminky a tatínky,

kteří budou chtít jakkoli pomoci 
s přípravou programů pro děti, s bu-
dováním a výzdobou centra, oslo-
vováním sponzorů, finančním či
materiálovým zabezpečením chodu
centra apod. Bližší informace 
získáte na internetové adrese:
www.materskacentra.cz nebo tel. č.
737 129 142.“

Podûkování
MUDr. Oldřich Blažek z Hra-

bůvky se při procházce centrem
Ostravy vážně zranil. Za odstra-
nění příčiny jeho nehody, kterou
byla nevhodně umístěná dopravní
značka, děkuje náměstkovi primá-
tora Jaromíru Horákovi.

„Jsem kmet, dosud aktivní, nyní
poněkud omezen prodělanou ope-
rací. Minulý týden jsem konečně
mohl opatrně chodit a při pro-
cházce jsem zaznamenal zásadní
změnu v umístění dvou doprav-
ních značek u podchodu vedle bý-
valého kina Vesmír. Konečně stojí
tak, že nepřekážejí chodcům. Před
časem jsem se o jednu z nich
velmi vážně zranil. Napsal jsem
tehdy dopis se stížností, který
skončil na stole náměstka primá-
tora Jaromíra Horáka. Ten poho-
tově zareagoval a zajistil odstra-
nění této životu nebezpečné pře-
kážky z chodníku pro pěší. Pan
náměstek jednal rychle a moudře
a za to mu náleží uznání. Byl bych
rád, kdyby zodpovědné osoby na
úřadech začaly brát větší zřetel na
pěší občany. Víte, že už déle než
tři roky přibývá v Ostravě evido-
vaných zbytečných úrazů (ne
všichni úraz u lékaře hlásí) chodců
na chodnících? Určitě je potřeba
postihovat ty, jejichž liknavostí a
lhostejností dochází k neodbor-
ným opatřením v dopravě.“
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Japonci se uãí Dvofiákovu Humoresku
Jedním z úspěšných a schopných

mladých Ostravanů je amatérský
houslista Vladimír Bláha, člen Stu-
dentského komorního orchestru ZUŠ
V. Petrželky v Hrabůvce a cimbá-
lové muziky Galán. Z jeho dopisu,
který nám poslal po návratu z téměř
půlročního pracovního pobytu v Ja-
ponsku, vybíráme alespoň několik
zajímavých postřehů.

„Moje cesta do země vycházejí-
cího slunce začala vlastně v létě loň-
ského roku, kdy Základní umělecká
škola Viléma Petrželky hostila ja-
ponské hudebníky. Následovalo po-
zvání pro kvintet složený ze žáků
studentského komorního orchestru,
což je soubor úspěšný na mnoha sou-
těžích. Během prvního šestnáctiden-
ního pobytu v Japonsku jsem navá-
zal kontakty s tamní hudební organi-
zací, která mi nabídla možnost
vyučovat housle v regionu Gunma
s prefekturou Tokio. Nechtěli profe-
sionála, ale dobrého muzikanta nad-
šence, který má rád hudbu a stačí mu
nevelký výdělek. Takže v říjnu jsem
se do Japonska vrátil, tentokrát na
delší dobu. Hodiny základů hry na
housle jsem dával týdně dvanácti až
čtrnácti žákům ve věku od osmi do
patnácti let. Soukromé lekce jsou pro
ně jedinou možností zdokonalit se.
Musel jsem odjet až tak daleko,

abych zjistil, jak výborný a propra-
covaný je systém českých základ-
ních uměleckých škol. Je opravdu
škoda, že se potýkají s finančními
problémy a musí bojovat o svou exi-
stenci. Japonsko je země české
hudbě zaslíbená. V základních ško-
lách se dokonce učí Humoresku,
takže znají Dvořáka, Janáčka i Sme-
tanu. Měl jsem na co navazovat.

Vezl jsem sebou také propagační
materiály města Ostravy, které jsem
věnoval svým žákům i publiku na
koncertech. Potěšily mě jednoznačně
příznivé ohlasy oceňující jejich kva-
litu. Jsem rád, že jsem alespoň tímto
způsobem mohl šířit dobré jméno
Ostravy. S folklorním souborem a
houslemi jsem projel mnoho zemí a
vždycky jsem se rád vracel. V Os-
travě bych chtěl zůstat, mám tady zá-
zemí, ale okolnosti mě možná donutí
odejít. Základní podmínkou je najít
práci, což je tady trochu problém. Cí-
tím, že Ostrava je trochu odtržená od
dění v centru země.

Výkony malých japonských hu-
debníků ostatně mohou Ostravané
posoudit  na vlastní uši. Kvintet stu-
dentů středních škol z regionu
Gunma by měl být hostem tradič-
ního koncertu Housličky, který kaž-
doročně pořádá ZUŠ Viléma Petr-
želky před koncem roku.“

❏ Listárna

Blahopfiejeme!
Kroužek papírových modelářů při

porubské Zvláštní škole Čkalovova
942 se koncem února zúčastnil sou-
těže s názvem Papírové království
Brno-Lužánky 2003. Starší žáci a ju-
nioři si za své modely staveb, do-
pravní, letecké, kolové a pásové tech-
niky odvezli celkem dvě první místa
(Lukáš Valík a Marek Ziaja), dvě
třetí, pět čtvrtých a čtyři pátá místa.
V konkurenci devíti modelářských
klubů z celé republiky obsadili os-
travští modeláři skvělé druhé místo.

Stezky pro cyklisty
Od našeho čtenáře Ladislava

Noska z obvodu Ostrava-Jih, milov-
níka cykloturistiky, který na kole
projel Českou republiku i sousední
země, jsme získali podnětné náměty
týkající se dalšího rozvoje cykloste-
zek a tras ve městě a úpravy těch
stávajících. Tématu se budeme sa-
mozřejmě na stránkách Ostravské
radnice podrobněji věnovat v jar-
ních a letních měsících, kdy na kolo
usedá většina z nás. Za zajímavý
dopis děkujeme. 



O komplexní rekonstrukci cent-
rální budovy Knihovny města Os-
travy (KMO) v pasáži u mostu M.
Sýkory se hovoří od roku 1994 a teď
je opravdu na spadnutí. Kompletní
projektová dokumentace se připra-
vuje a letos se pravděpodobně začne
realizovat. Rekonstrukce přinese
zcela nový prvek - soužití knihovny
s divadlem, protože své sídlo tady na-
jde také Komorní scéna Aréna. Sou-
časný zchátralý stav domu si vyžádá
rozsáhlé opravy doslova od střechy
až po sklep.

„Knihovna měla do loňského
roku 27 poboček na území celého
města. Po mnoha jednáních a za vy-
datné podpory obvodních úřadů se
nechystá zrušení žádné z nich, na-

opak letos dvě přibyly, řada stávají-
cích se dočkala modernizace zaří-
zení, na mnoha místech už je k dis-
pozici internet. To je určitě dobrá
zpráva pro všechny zdejší návštěv-
níky, kterých každoročně bývá více
než 330 tisíc a vypůjčí si 1,5 mili-
onu knih a časopisů,“ říká ředitelka
KMO Miroslava Sabelová. V lednu
se do sítě poboček začlenila kni-
hovna na náměstí Jiřího z Poděbrad
ve Vítkovicích, která dosud patřila
obvodnímu úřadu. V únoru vznikla
zcela nová pobočka v Centru pro
děti a mládež ve Vietnamské ul.
v Porubě (viz foto). Loni v září byl
obnoven provoz knihovny v objektu
bývalé školky v Hladnovské ul.
ve Slezské Ostravě. Mariánskohor-

ská pobočka v ulici Gen. Hrušky se
v listopadu přestěhovala do pod-
statně lepších podmínek budovy vý-
měníkové stanice v ul. J. Trnky.
Z důvodu rekonstrukce obvodního
kulturního střediska v ul. Dr. Mar-
tínka v Hrabůvce přesídlilo dětské
oddělení zdejší knihovny do provi-
zorních prostor v objektu SOŠ, Kra-
kovská ul. a oddělení pro dospělé do
areálu Astra v Plzeňské ulici.

Nový rok nepřinesl zvýšení čte-
nářských poplatků. Stále platí 
dvanáctiměsíční  registrační cyklus i
nabídka tří finančně rozlišených
okruhů služeb, které lze různě kom-
binovat. Čtenáři opět najdou v regá-
lech řadu nových publikací. „V po-
sledních dvou letech máme na nákup
nových knih podstatně více peněz.
To je především zásluha našeho zři-
zovatele - statutárního města Os-
travy, ale velmi dobrou spolupráci
máme také s jednotlivými městskými
obvody i soukromými sponzory.
Knižní produkce je velmi bohatá, při
výběru knížek vycházíme především
z požadavků čtenářů, to jsou naši zá-
kazníci. Samozřejmě se snažíme udr-
žovat základní profil instituce vytvá-
řející už roky určitý sbírkový fond,
který zahrnuje českou literaturu, re-
gionální publikace, knihovnu kla-
siků, encyklopedický fond, sbírku
uměnovědných publikací, hudebnin
a notového materiálu,“ dodává M.
Sabelová. (O)
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RADNICÍ ZNùLA FRANCOUZ·TINA. Primátor města Ostravy Aleš
Zedník a jeho náměstek Zbyněk Pražák 26. února přijali Je-
ana-Lucu Goedstera, kulturního radu francouzského velvysla-
nectví v Praze a Ronana Corfdyra, generálního koordinátora
sítě poboček Alliance Francaise v České republice. Hlavním bo-
dem jednání byla otázka další existence ostravské pobočky této
organizace s ohledem na plánovanou změnu jejího sídla. Pri-
mátor francouzské hosty ujistil o zájmu města na setrvání 
Alliance Francaise a seznámil je s konkrétními kroky v této zá-
ležitosti.

·ance pro mladé
Mladí lidé od 16 do 24 let mají

jedinečnou příležitost získat pe-
níze na své aktivity. První únorový
den byl vyhlášen II. ročník pro-
gramu Make a Connection - Připoj
se, který v rámci Moravskoslez-
ského kraje koordinuje občanské
sdružení Vita. Minimálně osmi-
členné týmy mladých lidí mohou
do 31. března přihlásit svůj projekt
a ucházet se o grant ve výši až
50 000 Kč. 

Zaměření projektů je velmi růz-
norodé, může jít například o nej-
různější kulturní akce, semináře
a workshopy, sociální a charitativní
projekty, umělecké dílny, ochot-
nická vystoupení, ekologické a po-
pulárně-naučné projekty apod. Cí-
lem programu je podporovat nefor-
mální a neorganizované skupiny
mladých lidí, které si samy svůj
projekt navrhnou a zrealizují, roz-
víjet jejich schopnosti a doved-
nosti, zprostředkovat jim nové zá-
žitky a cenné zkušenosti. 

Prací na svých projektech se na-
učí organizovat práci, komunikovat
v týmu, vést účetnictví, plánovat
aktivity, prezentovat se v médiích
a na veřejnosti, získávat prostředky
pro svou činnost apod. Vita všem
zájemcům nabízí ve dnech 3. až 28.
března od 8 do 14 hod. (po před-
chozím objednání) bezplatné kon-
zultace. Bližší informace získáte na
www.pripojse.cz nebo na telefon-
ním čísle 596 616 155. (r)

Rehabilitaãní stacionáfi pomáhá dûtem

Knihovnu ãeká rekonstrukce

Dětský rehabilitační stacionář při
Městské nemocnici Ostrava připravil
pro odbornou i laickou veřejnost oje-
dinělou akci - seminář s názvem
Komplexní péče o dítě s dětskou
mozkovou obrnou. Zájemci o tuto
problematiku mohou vyslechnout
příspěvky lékařů, rehabilitačních pra-
covníků i rodičů postižených dětí 18.
března od 9 hodin v budově Magist-
rátu města Ostravy, místnost č. 306.

„Na seminář zveme také členy za-
stupitelstva. Rádi bychom dokumen-
tovali účelnost vynaložených pro-
středků, které čerpáme z městského
rozpočtu. V oblasti péče o těžce han-
dicapované děti totiž bude peněz stále
třeba. V současné době špičková me-
dicína dokáže zachránit nedonošené
novorozence s velmi nízkou porodní
váhou, kteří však často přežívají s těž-
kým poškozením mozku a celý život
potřebují náročnou péči. Sledujeme,
že ubývá spíše dětí s lehčím postiže-
ním, které se díky kvalitní rehabilitaci
zdokonalí natolik, že mohou být inte-
grovány do běžných školek či základ-
ních škol,“ vysvětluje primářka staci-
onáře MUDr. Irina Chmelová.

Pořadatelé semináře, pracovníci
Dětského rehabilitačního stacionáře,
patří ve svém oboru k těm nejzkuše-
nějším. Už třináct let poskytují kom-
plexní péči dětem s kombinovaným

postižením. Nejčastější diagnózou
zdejších klientů je právě dětská moz-
ková obrna. V ambulanci uskuteční
přibližně 10 tisíc kontaktů s malými
pacienty, které trápí ortopedické pro-
blémy, skoliózy, potíže s pohybovým
ústrojím, úrazy hlavy atp. 

Součástí zařízení je také speciální
mateřská škola. Pětatřicet dětí s těž-
kým kombinovaným postižením tady
v rámci individuálního léčebného
plánu absolvuje rehabilitaci a další
formy léčebných procedur, např. psy-
chologickou, logopedickou, speci-
álně-výchovnou.

„Dětem poskytujeme veškeré
vhodné formy rehabilitace. Jako je-
diné pracoviště v Česku používáme
neurovývojovou terapii manželů Bo-
bathových, která je ve světě s úspě-
chem aplikována při rehabilitaci dětí
s problémy vzniklými na základě
neurologického deficitu především
v souvislosti s dětskou mozkovou
obrnou, s traumatem mozku, u do-
spělých pacientů při léčbě stavů po
cévních mozkových příhodách.
Právě na tuto terapii se do zdejší am-
bulance sjíždějí děti z celé republiky
i Slovenska. Usilujeme o to, aby-
chom se stali akreditovaným školi-
cím pracovištěm a mohli své po-
znatky a zkušenosti předávat dál,“
říká I. Chmelová. (LO)



ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. MIKEŠ je malý kříženec, který na nového pána čeká už opravdu

velmi dlouho, téměř rok. Má za sebou sedm roků psího života a stále je
v dobré kondici, čiperný a hravý. Určitě si zaslouží strávit klidný dů-
chod u hodných lidí, nejlépe v domku se zahradou.

2. MÁŇA má čtyři roky a díky trpělivé a klidné povaze se bez pro-
blémů začlení do rodiny s dětmi i domácnosti starých lidí. Líbit se jí bude
v bytě i na zahradě. Fenku křížence pudla našli strážníci bezprizorně
pobíhající po ostravských ulicích už v květnu loňského roku.

3. PANDY je temperamentní, neagresivní rok a půl starý dobrman.
Případného zájemce o adopci však pracovnice útulku upozorňují, že
tento pes není vhodný pro samostatnou strážní službu u objektů. Bez
společnosti a péče člověka totiž teskní a přestává přijímat potravu. To je
také důvod, proč by se měl co nejrychleji vrátit k původnímu majiteli,
kterému se možná ztratil, nebo najít nového pána.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice
Telefon: 596 967 288
Otevřeno: úterý–neděle 10–15 hodin

Na této stránce Ostravské rad-
nice pravidelně zveřejňujeme fo-
tografie tří svěřenců psího útulku
v Ostravě-Třebovicích. Zájem
našich čtenářů o tuto rubriku nás
těší dvojnásob, protože se proje-
vuje konkrétním skutkem. Psy
z naší nabídky si zpravidla bě-
hem několika dnů odvede nový
adoptivní pán. Od února si zá-
jemci mohou listovat také inter-
netovou stránkou třebovic-
kého útulku, a to na adrese:
www.mpostrava.cz.

„Ostravský útulek pro nalezené
psy s kapacitou 150 míst je jedním
z nejmodernějších v republice. Od
roku 1998 pracuje jako jedno z od-
dělení městské policie. Bezprizor-
ním psům poskytujeme dočasné úto-
čiště, snažíme se obnovit ztracenou
důvěru v člověka a pomoci jim co
nejrychleji najít nový domov,“ říká
vedoucí útulku Zuzana Kaňoková.

V loňském roce bylo odchyceno
celkem 1 266 psů, v průměru 106
měsíčně. Zpravidla ohrožovali bez-
pečnost a plynulost silničního pro-
vozu (27,5 % případů), obtěžovali
obyvatele města (18,9 %), téměř 
10 % psů bylo nalezeno uvázaných
u plotů, stromů či služeben městské
policie. 

Přestože ve většině případů jsou
do útulku umísťováni psi v dobrém
stavu, v porovnání s rokem 2001 při-
bylo psů s vážnými zdravotními pro-
blémy od vyhublosti, dehydratace
přes oční zákaly, tumory až po různá
zranění způsobená například při
střetu s autem. Lidé se zkrátka za-
čali zbavovat starších a nemocných
psů. Neradostnému osudu však neu-
jdou ani nechtěná štěňata, která
zpravidla končí odložená u popel-
nic, na zastávkách nebo ve sklepech.
Došlo také k určité změně ve
skladbě obyvatel útulku. Přibylo psů
většího vzrůstu, náročných na vý-
chovu. Z celkového počtu přijatých
psů tvořili kříženci přibližně 43 %,
německých ovčáků bylo téměř 
30 %, kokršpanělů 3 %, jezevčíků
a kníračů přibližně 2 %. Najdou se
tady také dobrmani, pitbulové, rot-
vajleři, pudlové, labradoři, špicové,
dalmatini a další plemena.

„Každé přijaté zvíře je po klinické
prohlídce umístěno v karanténním
kotci nebo v izolaci. V minimálně
sedmidenní karanténě se provádí ve-
terinární vyšetření, po kterém násle-
duje odčervení, odblešení, vakci-
nace, zastřihování drápků, čištění
uší, úpravy srsti, ošetření zranění
a nezbytné označení psa tetováním.
Současně se snažíme ověřit, zda se
nejedná o psa, jehož ztrátu nám ma-
jitel ohlásil. V takovém případě jej
ihned kontaktujeme. Po skončení ka-
rantény je pes přemístěn do provoz-
ních kotců, kde zůstává do doby, než
je osvojen novými majiteli. Snahou
ošetřovatelů ve spolupráci s veteri-
nářem je zajistit v rámci daných
možností dobrou fyzickou a psychic-
kou kondici zvířat,což představuje
především užší kontakt našich za-
městnanců se psy, kde cílem je zno-
vuobnovení důvěry zvířete v člo-
věka,“ vysvětluje Zuzana Kaňoková.

Počet pěstounů i původních maji-
telů však v loňském roce bohužel
mírně poklesl. V roce 2002 bylo ma-
jitelům vráceno 357 psů, tj. v prů-
měru 30 psů měsíčně. Nalezené psy
adoptovalo 750 pěstounů, tj. v prů-
měru 63 předaných psů měsíčně.
Každý pěstoun se po uplynutí jed-
noho roku stává majitelem vybra-
ného psa a po tuto dobu je také osvo-
bozen od placení poplatků ze 
psů příslušnému ÚMOb. Bohužel
12,2 % zvířat se z pěstounské péče
vrátilo zpět do útulku. Důvody byly
různé. Od zjištění, že člen rodiny trpí
alergií na psí srst až po problémy
způsobené základní neznalostí nebo
přeceněním vlastních schopností sta-
rat se o psa. 

„Je nutné si uvědomit, že poříze-
ním  psa vlastně přibyl další právo-
platný člen rodiny, který má své po-
třeby. Musíme o něj pečovat, hrát si
s ním, venčit jej, ale hlavně vycho-
vávat. Neplníme-li tyto základní
úkony, pes je frustrovaný a mohou
se u něj projevit psychické pro-
blémy. Největší zájem je o štěňata.
Je to škoda, protože i většina dospě-
lých psů je v dobré kondici a za nový
domov se odvděčí oddanou láskou
a pozorností,“ zdůrazňuje Z. Kaňo-
ková. (LO)
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Útulek se plní opu‰tûn˘mi psy

1) Od 1.11.1995 do 31.12.1995
HAS - jednotky požární ochrany MPO - Městská policie Ostrava
ZZS - zdravotnická záchranná služba PČR - Policie České republiky

Od zahájení provozu CTV Ostrava bylo řešeno celkem 409 084 případů
urgentního charakteru. V této statistice „případ“ znamená oznámení na ně-
které z čísel tísňového volání a následný výjezd některé ze složek integrova-
ného záchranného systému (IZS). 

Ne všechny případy se vztahovaly k území města Ostravy a ne všechny
vykazovaly znaky, které jsou sledovány v jednotlivých resortních statisti-
kách. V přehledu rovněž není zahrnutý počet případů přijatých CTV a předa-
ných  dispečerským pracovištím v jiných okresech Moravskoslezského kraje.
Zejména u zdravotnické záchranné služby  čísla nevypovídají o skutečném
zatížení operátorek tísňové linky 155. Během  24 hodin  přichází na tísňové
linky 150, 155, 156,158 a 112 v průměru 2 000 volání. „V loňském roce do-
šlo k zásadní změně propojení CTV s výjezdovými stanovišti složek IZS,
které je nyní realizováno prostřednictvím optické sítě. Na území města ji bu-
duje a zabezpečuje  OVANET, a.s. Záložní propojení na jednotlivá výjez-
dová stanoviště je pak realizováno prostřednictvím ISDN linek Českého Te-
lecomu, a.s.,“ řekl ředitel CTV Petr Berglowiec. (r)

Podíly jednotliv˘ch sloÏek Centra tísÀového
volání na celkovém poãtu fie‰en˘ch pfiípadÛ

Rok HAS  MPO PČR ZZS Celkem

19951) 855 1 634 2 204 3 110 7 803

1996 6 104 9 810 13 230 21 053 50 197

1997 5 506 10 535 13 751 25 250 55 042

1998 5 127 11 643 15 683 22 944 55 397

1999 5 732 12 527 17 093 23 086 58 438

2000 5 992 12 506 16 946 25 458 60 902

2001 5 870 9 035 18 053 20 016 52 974

2002 6 298 13 923 26 047 22 063 68 331

Celkem 41 484 81 613 123 007 162 980 409 084



Cestovní doklady
■ Kdo může mít cestovní doklad

ČR?
Cestovní doklad může být vy-

dán státním občanům České repub-
liky.

■ O jaké cestovní doklady lze
požádat?

a) cestovní pas
• se strojově čitelnou zónou, který se

vydává ve lhůtě 30 dnů s dobou
platnosti na 10 let, občanům mlad-
ším 15 let s dobou platnosti na 5 let,

• bez strojově čitelné zóny s dobou
platnosti na 1 rok, pokud občan
žádá o vydání cestovního pasu ve
lhůtě kratší než 30 dnů,

• cestovní pasy se vydávají s územní
platností do všech států světa.
b) cestovní průkaz

• je cestovním dokladem k jednotlivé
cestě s územní a časovou platnosti
omezenou účelem cesty,

• vydává se v odůvodněných přípa-
dech, například při ztrátě cestov-
ního dokladu občanovi, který nemá
jiný cestovní doklad.
c) jiné cestovní doklady na zá-

kladě mezinárodní smlouvy
• podmínky pro vydávání těchto ces-

tovních dokladů stanoví meziná-
rodní smlouvy. Například pro ces-
tování dětí v rámci malého pohra-
ničního styku s Polskou republikou
se používají cestovní přílohy.
■ Kam se obrátit se žádostí o vy-

dání cestovního pasu?
a) ve statutárním městě Ostrava na

Magistrát města Ostravy, odbor
vnitřních věcí, úsek cestovních do-
kladů, ul. Milíčova 20, nebo na
úřady městských obvodů pověřené
vedením matrik, tj. Mariánské Hory
a Hulváky, Moravská Ostrava a Pří-
voz, Ostrava-Jih, Polanka nad Od-
rou, Poruba, Radvanice a Barto-
vice, Slezská Ostrava, Stará Bělá,
Svinov, Vítkovice nebo na obecní
úřady pověřené vedením matrik ve
správním obvodu města Ostravy, a
to Vřesina, Klimkovice, Velká Po-
lom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vra-
timov, Šenov, Václavovice podle
místa trvalého pobytu. Žádost však
může být podána i mimo místo tr-
valého pobytu, 

b) jde-li o cestovní pas bez strojově
čitelné zóny vydávaný v kratší
lhůtě do 30 dnů, lze podat žádost
o jeho vydání přímo u Magistrátu
města Ostravy, odboru vnitřních
věcí, úsek cestovních dokladů, ul.
Milíčova 20, Ostrava,

c) v zahraničí na zastupitelský úřad,
jde-li o vydání cestovního pasu
občanovi, který se trvale či dlou-
hodobě zdržuje v zahraničí nebo o
vydání cestovního průkazu v pří-
padě ztráty či odcizení cestovního
pasu v zahraničí.
■ Kdo podává žádost?

a) za dítě mladší 15 let zákonný zá-
stupce (rodič, osvojitel, poručník,
opatrovník), místo zákonného zá-
stupce může podat žádost pěstoun
- osoba, které byl občan mladší
15 let svěřen do výchovy,
anebo vedoucí ústavu, v němž se
vykonává ústavní výchova ob-
čana mladšího 15 let nařízena
soudem. Tyto osoby připojují
k žádosti souhlas zákonného zá-
stupce s jeho ověřeným podpi-
sem. Souhlas zákonného zástupce
se nevyžaduje, pokud je jeho
opatření spojeno s překážkou
těžko překonatelnou,

b) občan starší 15 let, ale do doby
zletilosti, tj. 18 let, musí připojit
k žádosti o vydání cestovního do-
kladu písemný souhlas zákonného
zástupce s jeho ověřeným podpi-
sem. Souhlas zákonného zástupce
se nevyžaduje, pokud je jeho 
opatření spojeno s překáž-
kou těžko překonatelnou, 

c) zákonný zástupce občana, který je
zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo jehož způsobilost
k právním úkonům je omezena,

d) Úřad pro mezinárodně právní
ochranu dětí, jde-li o osvojení ne-
zletilého občana do ciziny; je-li
nezletilý starší 15 let dává tento
úřad k jeho žádosti souhlas,

e) zplnomocněný zástupce některé
z výše uvedených osob, které jsou
oprávněny k podání žádosti. Pod-
pis na plné moci nemusí být ově-
řen.
■ Co potřebujete předložit?

a) vyplněnou žádost na předepsaném
tiskopisu, 

b) doklady, jimiž se ověřují údaje,
které občan uvedl na žádosti, na-
příklad:
• platný občanský průkaz,
• u občanů, kterým se občanský

průkaz nevydává, jiné doklady
(např. rodný list, doklad o stát-
ním občanství a podobně),

c) doklady prokazující oprávněnost
podání žádosti zákonným zástup-
cem, například: 
• občanský průkaz rodiče, v němž

je zapsáno dítě mladší 15 let,
• rodný list dítěte,

• rozhodnutí soudu o ustanovení
opatrovníka občanovi, který byl
zbaven způsobilosti k právním
úkonům a podobně,

d) doklady prokazující oprávněnost
podání žádosti pěstounem, oso-
bou, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy, anebo vedoucí
ústavu, v němž se vykonává
ústavní výchova občana mladšího
15 let nařízena soudem, tj. pří-
slušné rozhodnutí soudu,

e) odůvodnění žádosti o vydání ces-
tovního pasu, pokud občan je již
držitelem platného cestovního
pasu a potřebuje další pas k cestám
do zahraničí,

f) doklad ověřující údaje k dítěti
mladšímu 15 let, které má být za-
psáno do cestovního dokladu ro-
diče, tj. rodný list dítěte, doklady
prokazující české státní občanství
dítěte, případně další podklady
prokazující jeho občanství,

g) doklad prokazující získání vyso-
koškolského titulu, pokud není za-
psán v občanském průkazu,

h) jednu průkazovou fotografii, jde-
li o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnou zónou, v ostat-
ních případech 2 fotografie,

i) plnou moc, pokud žádost podává
zplnomocněný zástupce. Podpis
na plné moci nemusí být ověřen.
■ Kdo může převzít vyhotovený

cestovní pas?
Při převzetí cestovního dokladu se

vyžaduje osobní přítomnost občana,
jemuž se cestovní pas vydává, nebo
zákonného zástupce, anebo osoby,
která podala žádost místo zákonného
zástupce (např. pěstouna) u úřadu,
který předává cestovní doklad. Pře-
vzetí cestovního dokladu zplnomoc-
něným zástupcem je vyloučeno.

Převzetí je možné ve statutárním
městě Ostrava u Magistrátu města Os-
travy, odboru vnitřních věcí, úseku ce-
stovních dokladů, ul. Milíčova 20, Os-
trava, u matričních úřadů Mariánské
Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a
Přívoz, Ostrava-Jih, Polanka nad Od-
rou, Poruba, Radvanice a Bartovice,
Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov,
Vítkovice nebo u obecních úřadů po-
věřených vedením matrik ve správním
obvodu města Ostravy, a to Vřesina,
Klimkovice, Velká Polom, Stará Ves
nad Ondřejnicí, Vratimov, Šenov,
Václavovice podle místa trvalého po-
bytu nebo mimo místo trvalého po-
bytu, pokud o to občan v žádosti po-
žádá. Cestovní doklad lze vydat až po
zaplacení správního poplatku.

■ Jak lze zapsat děti a titul do
cestovního dokladu?

Dítě, resp. občana mladšího 15 let,
lze zapsat do platného cestovního do-
kladu rodiče. Do platného cestovního
dokladu lze zapsat pouze jeden titul
nebo označení absolventa vyšší od-
borné školy a popřípadě jednu vědec-
kou hodnost. Pokud občan získal
více titulů nebo vědeckých hodností,
uvede v žádosti ten titul a popřípadě
tu vědeckou hodnost, které požaduje
zapsat do cestovního dokladu. 

■ Co potřebujete předložit?
a) žádost o zapsání dítěte nebo titulu

mohou podat osoby, které jsou
oprávněny podat žádost o vydání
cestovního dokladu,

b) vyplněnou žádost na předepsaném
tiskopisu,

c) doklad ověřující údaje o dítěti,
např. jeho rodný list, občanský
průkaz rodiče, je-li v něm dítě za-
psáno, nebo doklad o státním ob-
čanství dítěte, popřípadě doklady
pro zjištění státního občanství,

d) doklad, jimž se prokazuje získání
titulu,

e) platný cestovní doklad, do něhož
má být zapsáno dítě nebo titul.
■ Jaká je lhůta pro zapsání dí-

těte nebo titulu do cestovního do-
kladu?

Zapsání dítěte nebo titulu se zpra-
vidla provádí na počkání, pokud byla
žádost podána u orgánu příslušného
k vydání cestovního dokladu podle
místa trvalého pobytu občana. Dítě
nebo titul lze zapsat po zaplacení
správního poplatku.

■ Jaký je správní poplatek za
vydání cestovního pasu?

Správní poplatek se hradí v hoto-
vosti, popřípadě složenkou.
a) vydání cestovního pasu se strojově

čitelnou zónou (s dobou platnosti
pasu 10 let, u dětí ve věku do 15
let - 5 let)
• občanům starším 15 let 200 Kč,
• občanům mladším 15 let 50 Kč, 

b) vydání cestovního pasu bez stro-
jově čitelné zóny do 30 dnů (s do-
bou platnosti pasu na 1 rok)
• občanům starším 15 let 200 Kč,
• občanům mladším 15 let 50 Kč.
Správní orgán vybere poplatek u

cestovního dokladu bez strojově či-
telné zóny až do výše trojnásobku
příslušné sazby, vydává-li cestovní
doklad urychleně na výslovnou žá-
dost poplatníka.
c) vydání cestovního průkazu 50 Kč, 
d) provedení změny v cestovním do-

kladu včetně prodloužení doby
platnosti, zapsání dítěte popřípadě
titulu.

Každý požadovaný úkon stojí 50 Kč. 
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
Druhé setkání s Magdalénou Peroutkovou, vedoucí od-

dělení občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních
dokladů odboru vnitřních věcí magistrátu nás tentokrát za-
vedlo do budovy v centru města v Milíčově ulici, kam po-
každé vedou naše kroky, když chceme vyřídit náležitosti
týkající se cestovních dokladů. „Prostřednictvím kurýrní
pošty dvakrát týdně předáváme vyhotovené cestovní pasy a
přebíráme žádosti o vydání cestovního pasu od všech mat-
ričních úřadů v Ostravě, to je úřadů městských obvodů po-
věřených vedením matrik. Jedenkrát týdně pak od obecních
úřadů pověřených vedením matrik ve správním obvodu

města. Občan může žádost o vydání cestovního pasu s do-
klady předložit na kterémkoliv obecním úřadu pověřeném
vedením matrik a nemusí přitom cestovat do našeho města,“
vysvětluje M. Peroutková a dále uvádí, že za loňský rok
přijali pracovnice úseku cestovních dokladů celkem 18 679
žádostí o vydání cestovního pasu, z toho 14 466 žádostí o
vydání tohoto dokladu se strojově čitelnou zónou a 4 213
žádostí o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny.
Na základě podaných žádostí bylo provedeno 2 291 změn v
cestovních dokladech a vydáno 52 cestovních příloh pro
malý pohraniční styk s Polskou republikou.

Oddělení občanských prů-
kazů, evidence obyvatel a ces-
tovních dokladů, odbor vnitř-
ních věcí MMO, Bohumínská 1,
Slezská Ostrava:
M. Peroutková  ☎ 974 728 800

Úsek cestovních dokladů
Milíčova 20, Ostrava:
S. Havlenová   ☎ 974 728 840



„Tuto sakrální stavbu bychom
dnes v ostravských ulicích marně
hledali. Místo, kde kaple stávala,
bylo nazýváno také Zámčisko.
Ostatně tak se píše v moravsko-
ostravské farní kronice,“ uvedl další
objekt našeho seriálu Jozef Šerka
z městského archivu a dodal, že ve
středověku tu stával městský hrad
nebo spíše tvrz, po níž dnes již také
není ani památky.

Ještě na počátku 20. století však
údajně bylo toto místo „vyvýšené,
na zdích položené“ a vedla k němu
úzká ulička, zvaná Na příkopech.
Tudy procházel také pás hradebního
opevnění města. Už víte, na kterém
místě v Ostravě jsme? Na jaký ob-
jekt se díváme? Stojíme přibližně na
pozemku, který vymezují ulice Zá-
mecká, Tyršova a Puchmajerova, a
bývala tu kaple sv. Lukáše.

„Za morové epidemie pustošící
město v roce 1585 stávající městský
hřbitov u kostela sv. Václava nesta-
čil k pohřbívání všech obětí zákeřné
choroby. Proto byl na kraji města,
na někdejším Zámčisku, založen
hřbitov nový, na němž se pak po-
hřbívalo až do roku 1843. Kaple sv.
Lukáše ale byla postavena až mno-
hem později, a to na konci dvacá-
tých let 18. století. Její historie bývá

tradičně spojována se jménem os-
travského rodáka, brněnského kapi-
tulního děkana u sv. Petra Františka
Xavera Löfflera. Údajně zamýšlel
vystavět ve svém rodném městě
svatostánek mnohem větší a důstoj-
nější než kostel sv. Václava. Dů-
vody však zůstávají nejasné,“ řekl
J. Šerka a upozornil na docela pěkné
vysvětlení snah br-
něnského děkana,
který přinesl v jed-
nom ze svých
článků, otištěných
v německých novi-
nách Ostrauer Zei-
tung, nadšený ama-
térský historik La-
dislav Zwierzina.
Popsal zevnějšek
kaple i její interiér
nedlouho před jejím
zbořením - v roce
1892. Zwierzina se
domníval, že kaple
byla vystavěna na
paměť ničivého po-
žáru, který vypukl
ve městě 18. října 1675 ve svátek
sv. Lukáše. Důkazem toho měl být
i oltářní obraz, na kterém byl vyob-
razen zmíněný světec. Za ním v po-
zadí bylo vidět Moravskou Ostravu.

Z jejich bastionových hradeb šle-
haly plameny.

„František Xaver Löffler měl po-
skytnout na stavbu své finanční pro-
středky a vlastní realizací pověřil své
příbuzné. Ti však svěřené peníze
z větší části zpronevěřili a využili je
k výstavbě vlastních obytných domů
č.p. 48 a 50 na současném Masary-
kově náměstí. Místo kostela tak
mohlo být za zbývající peníze posta-
veno pouze presbyterium. Z něho pak

vznikla kaple zasvěcená sv. Lukáši,“
popsal ve zkratce J. Šerka konec jed-
noho poněkud domýšlivého nápadu.

Dodal, že pravda je ale asi někde
jinde. Listy z dochované korespon-

dence ostravské městské rady s arci-
biskupskou konsistoří v Olomouci
dokládají, že od samotného počátku
kaple měla mít podobu hřbitovního
kostelíku skromných rozměrů. Roz-
hodně neměl  být stavěn žádný vel-
kolepý chrám. Skandální  vytunelo-
vání stavebního fondu tak patří
zřejmě do říše legend a také příčina
zasvěcení sv. Lukáši zůstává otáz-
kou, protože ani požár roku 1675
není v historických pramenech jed-
noznačně doložen.

Stavba kaple byla povolena v roce
1729. Její vysvěcení se ale konalo až
v roce 1740. Svým vzhledem ani vy-
bavením kaple sv. Lukáše nikterak
nevynikala. K nejvýznačnějším cen-
nostem patřily patrně oltářní obrazy
neznámého autora - již zmíněný ob-
raz sv. Lukáše, dále sv. Josefa a snad
i portrét zakladatele stavby děkana
Löfflera, který měl viset nad vcho-
dem do sakristie.

„Po dostavění německé reálky na
dnešní ulici Čs. legií v roce 1880
sloužila kaple sv. Lukáše krátce také
jako školní kaple. Dokonce se uva-
žovalo o její přestavbě a rozšíření,
aby mohla při bohoslužbách pojmout
alespoň 400 osob, ale po dostavění
kostela Božského Spasitele v roce
1889 byla zcela opuštěna a pone-
chána svému osudu,“ řekl J. Šerka.
Pro zchátralost byla kaple sv. Lukáše
zbořena v roce 1894. (M&J)
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Zapomenutá Ostrava: Kaple sv. Luká‰e
❏ Archiv mûsta Ostravy
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❏ Bez komentáfie PoÏár v ulici rtm. Gucmana, Mariánské Hory, 7. 3. 2003

❏ Ostravská NEJ

■ OK club Renarkon zve všechny
mladé lidi na středu 19. 3. od 17 ho-
din na Pokec o tom, jak se dělá rádio.
Řeč bude o práci v rádiu Helax a Sto-
dolních novinách. O týden později
26. 3. od 16 hodin je na programu
ukázka základů břišního tance s Leo-
nou Vyvialovou. Na sobotu 12. 4. se
připravuje 1. ročník Beskydského po-
chodu, na který se můžete přihlá-
sit do 7. dubna. na e-mailové adrese: 
Ok-club@seznam.cz nebo tel. číslech 
596 612 529, 724 148 895.

■ Sdružení Telepace zve na tra-
diční akci Velikonoční řemesla, která
se bude konat 5. a 6. dubna od 14 do
18 hodin v budově Telepace na Kos-
telním náměstí 2. Organizátoři dopo-
ručují, aby si každý návštěvník při-
nesl dvě vyfouklá vejce, které si pak
může vlastnoručně vyzdobit některou
z tradičních technik.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení zve všechny turisty na jarní
vycházku okolím Polanky nad Od-
rou. Sraz je 29. března na nádraží Os-
trava-Svinov, osobní vlak odjíždí
ve 14.40 hod.

■ Český Telecom, a. s., otevřel
nové kontaktní místo. Telepoint sídlí
na pěší zóně v centru města, v ulici
28. října 3138/41 a otevřen je v pra-
covní dny od 9 do 18 hod., v sobotu
od 9 do 12 hod. 

■ Výstava Krásy a tajemství
České republiky začala své putování
na ostravském Výstavišti Černá
louka. Od 6. listopadu 2002 do 15.
ledna 2003 ji zhlédlo téměř 30 tisíc
návštěvníků. V ostravském knihku-
pectví Librex bude 26. března v 17
hodin slavnostně pokřtěna souhrnná
publikace s názvem Krásy a tajemství
České republiky - Moravskoslezský
kraj.

■ První letošní číslo časopisu 
o kultuře a společnosti Moravsko-
slezského kraje Zaseto ... si mohou
zájemci zakoupit ve všech poboč-
kách Městského informačního centra
Ostrava. Na jeho stránkách najdou
například informace o ostravských
divadelních scénách, galeriích či
osobnostech kulturního života.

❏ Ve zkratce

OCENùNÍ PRO MLADÉ SPORTOVCE. Primátor Aleš Zedník se v prosto-
rách Nové radnice sešel se sedmi nejlepšími sportovci Sportovního
gymnázia ve Výškovické ulici v Zábřehu. Někteří z nich dosáhli mi-
mořádných úspěchů na mistrovství Evropy a mistrovství světa v kate-
gorii juniorů nebo v kategorii do 20 let. K nejlepším výkonům stu-
dentů a zároveň reprezentantů České republiky patří např. rekord-
ních 230 cm ve skoku do výšky osmnáctiletého Jaroslava Báby nebo 
1. a 2. místo Martiny Smištíkové a Lenky Harabaszové na Mistrovství
Evropy juniorů ve stolním tenise. Primátor při této příležitosti připo-
mněl, že Ostrava je známá jako líheň talentovaných sportovců
a v tomto roce se při nejrůznějších příležitostech prezentuje jako
město sportu. (o)

Mûsto pfiivítá polské hosty
Upevnění dobrých vztahů s part-

nerským městem Katovice je smys-
lem tradičních Česko-polských dnů.
Třetí ročník této společensko-kul-
turní akce se uskuteční pod záštitou
primátora města Ostravy a prezidenta
města Katovice od 10. do 12. dubna. 

„Katovice jsou nám blízké nejen
geograficky a jazykově, ale také
strukturou problémů, které musí ře-
šit. Zdejší lidé mají občas tendenci
vnímat Polsko jen jako místo levných
nákupů a ani si neuvědomují šíři spo-
lečných zájmů. Oficiální jednání
představitelů obou měst budou určitě
ve znamení blížícího se referenda o
vstupu do Evropské unie, o který obě
země usilují,“ řekl vedoucí kanceláře
primátora Zdeněk Sladovník. 

Hlavním dějištěm vzájemné pre-
zentace se tentokrát stane nový ví-
ceúčelový pavilon na Černé louce.
V rámci výstavy Domov, Mysli-
vost, Dovolená se například před-
staví město Katovice, polské a
české cestovní kanceláře, uskuteční
se ekonomický seminář a společná
výstava fotografií. Na programu je
také Přehlídka mladých talentů
uměleckých škol a Hudební festival
handicapovaných dětí z Ostravy a
Katovic v Domě kultury Nové huti,
koncert Janáčkovy filharmonie, mše
svatá v Katedrále Božského spasi-
tele a dva jazzové koncerty v klubu
Parník. Hotel Polský dům při této
příležitosti pořádá Dny polské ku-
chyně. (o)

Altán klub
Dům kultury NH Ostrava-Jih v Zá-

břehu, jehož majoritním vlastníkem je
statutární město Ostrava, má od září
loňského roku svůj klub Altán. Kon-
certují tady rockové kapely, jazzové i
revivalové skupiny. Své diváky si na-
šel i rockfestival, beseda s Milanem
Knížákem či posezení u cimbálu.
Z aktuálního programu vybíráme na-
příklad koncert polské reagge kapely
Dziolo 15. března, Nikol Kantorová se
skupinou Smetana života svým příz-
nivcům zazpívá 4. dubna. Sólo pro
bicí ozdobí pop-rockový dvojkoncert
skupin F.U.G.A. a Park a 5. dubna.
Velikonoční Altán párty s moderáto-
rem Rádia Čas Romanem Pastorkem
je plánována na 19. dubna. Organizá-
toři se snaží do klubu přilákat přede-
vším mladé lidi, proto spolupracují se
začínajícími kapelami, zpěváky a vý-
tvarníky. Školám Altán klub nabízí
výhodné podmínky pronájmu. Další
informace o činnosti klubu získáte na
internetové adrese: www.dknh.cz,
nebo tel. č. 596 762 520. (r)

Hyperbarická komora

Adresa: Městská nemocnice 
Ostrava, Nemocniční 20
Moravská Ostrava 

Tel. č.: 596 191 111

Součástí anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení Městské nemocnice Os-
trava je komora pro léčbu hyperbaric-
kou oxygenoterapií. První přetlaková
komora v tehdejším Československu
byla zřízena v 60. letech minulého sto-
letí s vydatným přispěním těžební spo-
lečnosti OKD, která tak chtěla pomoci
léčbě horníků při otravách kysličníkem
uhelnatým a po úrazech. Dnešní hyper-
barická komora je modernější a největší
v republice. Princip léčby spočívá na in-
halaci kyslíku za zvýšeného atmosféric-
kého tlaku. Do komory o celkovém ob-
jemu 62,5 m3 se vejde najednou až osm
pacientů.


