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6. setkání jízdních policií
ocenil i ministr vnitra
„Království za koně. Kdo by neznal tento slavný výrok, který stručně a výstižně definuje význam, jaký kůň sehrává v životě člověka, v dobách dobrých i zlých.“ Těmito slovy zahájil primátor města Ostravy Aleš Zedník 6. Mezinárodní setkání jízdních policií, které se konalo
30. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava v Nové Bělé. Jako výraz uznání kvalit a ocenění nelehké práce, kterou městští strážníci každý den v ulicích města odvádějí, si primátor při
této příležitosti oblékl jejich uniformu.
Letos své jezdecké umění kromě pravidelných hostů z městských i republikových policií z Pardubic, Brna, Prahy a Tábora předvedli také strážníci z Německa a Polska. Sobotními soutěžemi
suverénně prošel ostravský strážník Libor Zedníček s koněm Bassem. Jejich zásluhou na domácí
půdě zůstávají dva ze tří pohárů pro vítěze. L. Zedníček jako nejlepší závodník v soutěži ve
zrcadlovém skákání dvojic získal také písemné blahopřání ministra vnitra Stanislava Grosse,
který nad příštím ročníkem setkání jízdních policií převezme oficiální záštitu.
Součástí slavnostního dne bylo také páté setkání pěstounů psů z útulku městské policie v Třebovicích. Z osmnácti účastníků porota nakonec po těžkém rozhodování vybrala vítěze soutěží Ostravský šikula, Dítě a pes, Psí kousek, Ostravský vyčůránek a Vítěz diváků. „Setkání s našimi bývalými svěřenci jsou vždycky velmi milá. Většinu z nich si pamatuji jako vystrašené a smutné
pejsky a teď je radost se na ně dívat. Měli štěstí, našli nový domov a laskavého pána,“ usmívá se
vedoucí útulku pro nalezené psy Zuzana Panušková. Přestávky mezi soutěžemi vyplnily ukázky
práce kynologického oddílu a oddílu operativního zásahu městské policie. Malým i velkým divákům se tajil dech při dramatických scénách dopadení pachatele služebním psem či souboje s agresivním útočníkem. Návštěvníci tak na závodišti prožili příjemný den s kvalitními sportovními
výkony.
(Foto: T. Kratochvil)
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DIPLOMAT V OSTRAVù. Velvyslanec Malajsie Othman Hasim 20. srpna
navštívil Radnici města Ostravy a sešel se k pracovnímu jednání
s představiteli města. „Potěšilo mne, že jsme našli řadu společných témat, například otázky kolem městské dopravy nebo vědecko-technologického parku. Země mohou být vzdáleny, ale lidé si musí být blízcí,“
konstatoval při této příležitosti primátor Aleš Zedník. Othman Hasim
je prvním stálým a zplnomocněným velvyslancem Malajsie v historii
České republiky, což je podle jeho slov ten nejpřesvědčivější důkaz
dobrých vztahů obou zemí, které se mohou v mnoha oblastech velmi
rychle rozvíjet. Nezvyklou milou tečkou za návštěvou byl děkovný dopis, ve kterém O. Hasim ocenil vlídné přijetí a osobitou krásu Ostravy.

❏ Jednání rady mûsta
22. července 2003
Trojické údolí
Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy na zpracování urbanistické studie Zapojení lokality Trojické údolí
do rekreačního potenciálu města Ostravy Vysoké škole báňské-Technické
univerzitě. Katedra městského stavitelství stavební fakulty VŠB-Technické
univerzity Ostrava se v rámci své vědecké činnosti zabývá možností znovuoživení Trojického údolí s jeho využitím pro rekreační aktivity. Útvar hlavního architekta nabídl možnost dopracovat tuto teoretickou práci do praktické
podoby územně plánovacího podkladu – urbanistické studie, při níž by byly
využity podrobné průzkumy lokality a aktuální mapové podklady z databáze
magistrátu. Urbanistickou studii bude možné využít při stanovení regulačních
podmínek v územních řízeních na využití území a pro případné úpravy
Územního plánu města Ostravy. Cena díla nepřesáhne 78 750 Kč.
Slezskoostravský hrad - technický stav a zaměření
Rada města rozhodla o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na posouzení stavebně technického stavu objektů Slezskoostravského hradu a na
zaměření areálu. Jako podklad pro zadání urbanistických studií a další úvahy
na téma využití hradu je v současné době nezbytné zajistit geometrické zaměření stávajících objektů a stavebně technické posouzení konstrukcí s návrhem nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti a stability. Zaměřen bude
půdorys objektů, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch, chodníky, komunikace, skupiny zeleně, osamoceně stojící stromy, viditelné znaky podzemních sítí a nadzemní inženýrské sítě. Vše bude zapracováno do situační
mapy areálu včetně půdorysů, řezů a pohledů objektů v grafické a digitální
podobě. Technické posouzení stability a bezpečnosti areálu bude obsahovat
posouzení stavebně technického stavu stěn, vodorovných konstrukcí, krovů,
stupeň jejich narušení a návrh opatření k zajištění bezpečnosti a statiky konstrukcí. Posouzení bude zpracováno včetně výkresové dokumentace, fotodokumentace a orientačního odhadu nákladů na navržená opatření. Cena díla
nepřesáhne 200 tis. Kč. Realizuje se tak jeden ze základních kroků k naplnění
vize zpřístupnění hradu veřejnosti.
Demolice zimního stadionu J. Kotase
Rada města rozhodla na základě zprávy komise o zadání veřejné zakázky
na odstranění stavby zimního stadionu Josefa Kotase. Demolici za 7 084 tis.
Kč provede sdružení VOKD-OKD, Doprava.
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Solární kolektory – dotace
Rada města rozhodla o přijetí finančních prostředků ve výši 184 tis. Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace
stavby Solární kolektor - Ústav sociální péče Muglinov a 130 tis. Kč na projektovou dokumentaci stavby Solární kolektor - Domov důchodců Petruškova. Vzhledem k celoroční vysoké spotřebě teplé užitkové vody jsou oba
objekty vhodné pro instalaci a využívání solární techniky.
Štrasburská deklarace
Primátor statutárního města Ostravy obdržel dopis paní Fabienne Kellerové, starostky města Štrasburk, v němž byla městu Ostrava nabídnuta možnost připojit se k podepsání Štrasburské deklarace, a tím se stát členem
Štrasburského klubu, jehož partnerem se může stát každé evropské město.
Hlavními cíli členství je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a prosazovat úlohu měst v rozšířené Evropě. Ve dnech 13. - 14. 5. uspořádala štrasburská radnice setkání starostů, kterého se zúčastnili zástupci měst
z kandidátských zemí pro vstup do Evropské unie. Právě na tomto setkání
byla Štrasburské deklarace podepsána primátory a starosty zakládajících
členských měst. Pokud zastupitelstvo města vyjádří souhlas s připojením
města ke klubu, bude oficiální exemplář odeslán k podpisu do Ostravy. Rada
města s připojením statutárního města Ostravy souhlasí.
Zrušení fondu zdraví
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit Fond zdraví s účinností
k 31. 12. 2003 a zařadit oblast zdravotnictví do městských grantů a účelových
dotací od roku 2004 včetně zařazení do jednotně zpracovaných Všeobecných
zásad pro poskytování městských grantů a účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Komise zdravotnictví se 18. 6. 2003 zabývala problematikou grantového systému v oblasti zdravotnictví a navrhla následující témata:
■ Integrační aktivity pro skupiny zdravotně postižených občanů
■ Aktivity (projekty) zaměřené na podporu zdraví, vzdělávací programy, osvětovou zdravotnickou činnost
■ Podpora hospicového hnutí
O celkové výši finančních prostředků pro grantový systém a zrušení fondu
zdraví rozhodne zastupitelstvo města.
Výpůjčka bývalého kina Mír
Rada města rozhodla vypůjčit budovu bývalého kina Mír Gymnastickému
klubu Vítkovice za účelem provozování sportovní činnosti na dobu určitou,
a to do dne převodu vlastnictví, nejdéle však do 30. 6. 2009. V návaznosti na
rozhodnutí zastupitelstva bude klub po dobu výpůjčky splácet dohodnutou
kupní cenu ve výši 1 200 tis. Kč. Následně se stane vlastníkem čtyřpodlažní
budovy, v níž převážnou část tvoří prostory využívané klubem pro tělovýchovnou činnost. Tato budova byla postupně upravována tak, aby se stala
specializovanou tělocvičnou sportovní gymnastiky. Realizovány byly nové
rozvody elektřiny, vody a rekonstruován systém vytápění. Stavební práce
byly provedeny zčásti z prostředků města, prostředků gymnastického klubu,
ale také z finančních darů.
VZÁCNÁ NÁV·TùVA.
„Ostravu spojuje s Lucemburským velkovévodstvím více než dvousetletá historie ocelářského průmyslu, ale
také proces restrukturalizace a rekonverze,
který v Lucembursku
skončil před třiceti lety
a v Ostravě nyní vrcholí,“ řekl při své návštěvě Nové radnice
2. září velvyslanec Lucemburského velkovévodství Pierre-Louis
Lorenz. S ostravským
primátorem
Alešem
Zedníkem jednal mimo jiné o možnostech rozšíření spolupráce a uzavření partnerství mezi městy. „Věřím, že aktivity lucemburských firem na území města, mohou pomoci jeho rozvoji. Potěšila mne nabídka, aby se Ostrava prezentovala na jarních trzích v Lucembursku.
Zároveň by se tato akce mohla spojit s koncertem ostravské Janáčkovy
filharmonie,“ konstatoval primátor A. Zedník.
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Ústﬁední knihovna se stûhuje na v˘stavi‰tû
čítali jsme, že nám rukama projde
dvakrát zhruba 70 tun. Jednou při
balení a podruhé při vybalování
v náhradních prostorách. Nákladní
auta budou mezi oběma místy pendlovat minimálně měsíc a pak ještě
další měsíc potrvá, než vše znovu
uspořádáme a připravíme na obnovení provozu. Ústřední knihovna
dnes své služby poskytuje s pomocí
počítačů, a to také přináší řadu komplikací při přípravách provizorního
pobytu.
Do stěhování se zapojí téměř čtyřicet zdejších zaměstnanců i pracovníci stěhovací firmy, přesto ještě
hledáme fyzicky zdatné studenty či
studentky, kteří by nám chtěli
v rámci brigády pomoci. Zájemci se
mohou hlásit na telefonním čísle
596 120 027.

❏ Rozhovor
Pravděpodobně každý z nás zažil
stěhování a většina jistě souhlasně
kývne na ono léta tradované povzdechnutí, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. A co
teprve, když své působiště mění knihovna s více než dvěma sty tisíci dokumentů, především knih, notových
partitur a gramodesek. To pak celá
akce netrvá dny, ale týdny a na její
dovedení do zdárného konce musí
spojit síly profesionální stěhovací
firmy i všichni zdejší zaměstnanci.
Své o tom ví ředitelka Knihovny
města Ostravy (KMO) Miroslava
Sabelová, jejíž pracovní stůl je
v těchto dnech zaplněn podrobnými
plány, nákresy, mapami a časovými
harmonogramy.
■ Než se ponoříme do informací souvisejících s avizovaným
přesunem tisíců knih, musíme
začít tím nejdůležitějším. Proč
a kam se ústřední knihovna stěhuje?
V hlavní budově Knihovny města
Ostravy na ulici 28. října v pasáži u
mostu Miloše Sýkory ještě do konce
letošního roku vypukne dlouho očekávaná rekonstrukce. Z tohoto důvodu bude ústřední knihovna od
1. října uzavřena a v průběhu dvou
měsíců přestěhována do pavilonu C
na výstavišti Černá louka, v těsném
sousedství městské tržnice. Na této
adrese návštěvníky přivítáme poprvé 1. prosince a zůstaneme tady
nejméně rok, dokud nebude opět
zprovozněno naše sídlo v pasáži. O
potřebě komplexní rekonstrukce a
modernizace celého objektu se intenzivně mluví už od roku 1996, kdy
se sem přestěhovala ústřední knihovna z náměstí E. Beneše. Teď se
konečně daly věci do pohybu. A to
doslova, protože zdejší pracovnice
už mají připraveno více než 200 přepravek na knihy, a přestože v září
knihovna ještě normálně funguje, už
se balí archivy, sklady a všechny
méně využívané fondy.
■ Co bude dvouměsíční uzavření ústřední knihovny znamenat
pro její pravidelné návštěvníky?
Zmíním se hlavně o základních
opatřeních, podrobnější informace
zájemci získají přímo v knihovně.
Všechny čtenáře musím především
ujistit, že provoz dalších 29 poboček, které Knihovna města Ostravy
má, bude samozřejmě pokračovat
bez omezení. Beze změny funguje i
oddělení pro děti a mládež ústřední
knihovny, které sídlí na Tyršově
ulici v centru města. Takže pokud
někdo z návštěvníků bude v době
uzavření knihovny nutně potřebovat

■ Ve stínu dění v centrální knihovně by určitě neměly zůstat novinky a vylepšení, které pro své
návštěvníky připravilo dalších devětadvacet poboček rozmístěných
na území celého města.
půjčit další publikace, může se zaregistrovat v jiné pobočce, doplatit
rozšíření okruhu služeb a podle potřeby ji využívat. V centrální budově
bude po dobu stěhování, v říjnu a listopadu, beze změn fungovat čítárna
novin a časopisů a Britské centrum
KMO.
■ Nejméně rok budete působit
v provizorních podmínkách. Projeví se to nějak na rozsahu poskytovaných služeb?
Na Černé louce jsme našli prostory, které nám umožní umístit knihovnu pod jednu střechu. Doufáme,
že chod žádného ze stávajících oddělení nebude přerušen. Ale přece
jen jde o provizorium, takže to určitě
bude chtít od návštěvníků určitou
dávku shovívavosti, trpělivosti a pochopení. Možná ne vždy bude vše
fungovat tak, jak byli zvyklí. Bohužel musíme výrazně omezit různorodé kulturní aktivity, které se
v centru pravidelně konaly. Pokud to
půjde, přesuneme je do jiných poboček.
■ Věřím, že čtenáři vám drobné
nedostatky či omezení rádi odpustí, když jim prozradíte, co je
v nově zrekonstruované budově
čeká.
Máte pravdu, výsledek určitě
bude stát za to. V rozpočtu města je
na rekonstrukci budovy vyčleněno
přibližně 150 milionů Kč. Prostory,
které bude mít knihovna k dispozici
se nezvětší, ale projdou zásadní
funkční proměnou. Budou světlejší,
přívětivější, najde se místo také pro
multimediální studovnu a oddělení
pro děti a mládež. Chystáme vý-

razné rozšíření služeb pro handicapované občany. Větší prostor získá
Britské centrum KMO, protože zájem o studium angličtiny a informace o této zemi stále roste. Změní
se také filozofie přístupu k fondům,
které opravdu doslova zpřístupníme
veřejnosti. Lidé budou vcházet
přímo z ulice 28. října, sloučíme studovnu s půjčovnou, takže návštěvník bude mít volný pohyb po knihovně, může vybírat, číst, studovat...
podle chuti. Obnovíme naši tradiční
výstavní i koncertní činnost. A na
konec jsem si nechala tu největší novinku. Po rekonstrukci budeme budovu sdílet s Komorní scénou
Aréna. Soužití divadla s knihovnou
přinese netušené možnosti a bude
mít velký význam pro oživení
centra. Věřím, že pasáž u Sýkorova
mostu se stane novým místem na
kulturní mapě Ostravy.
■ Z příjemného výletu do budoucnosti se ještě na chvíli vraťme
zpátky ke stěhování. Myslíte i na
takové detaily, jako co, kdy a do
čeho zabalit?
Určitě. Knihovna města Ostravy
má se stěhováním bohaté zkušenosti. Mé kolegyně proto už v této
době poměrně přesně ví, v kterou
dobu a která oddělení se budou stěhovat, která místa jsou kritická. Spo-

Například v pobočce ve Vítkovicích během prázdnin vzniklo nové
dětské oddělení s počítačem a zásobou multimediálních nosičů. Od září
bude počítač k dispozici také v
Krásném Poli. Postupnou modernizací prochází většina poboček, snažíme se tak stále rozšiřovat možnosti
přístupu k informacím. Málokdo
možná ví, že v současné době už
v šestnácti pobočkách mohou návštěvníci využívat počítač s přístupem na internet.
■ Městská knihovna, to
opravdu není jen půjčování knížek. V průběhu roku pro malé i
velké čtenáře pořádáte více než
1 500 kulturních a vzdělávacích
akcí. Co chystáte na nejbližší
týdny?
Kalendář akcí se stále plní.
Kromě tradiční nabídky volnočasových aktivit pro děti, informačních
lekcí pro školy nebo odpoledních
výtvarných dílen, chystáme celoměstskou soutěž dětí ve znalostech
o Evropské unii, připravujeme akce
k Týdnu veřejných knihoven, další výstavy, besedy se spisovateli.
Všechny informace o dění v Knihovně města Ostravy jsou shromážděny na internetové stránce
www.kmo.cz
(LO)

Britské centrum upozorÀuje
Zájemce o složení cambridgeské zkoušky (mezinárodně uznávaná
zkouška z angličtiny) upozorňujeme na období registrace k zimním termínům. Od 29. září do 10. října budou v Britském centru KMO k dispozici přihlášky a složenky pro zaplacení příslušného poplatku. Více informací je k dispozici na internetové adrese www.kmo.cz nebo na
tel. č. 596 120 065.
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Ocenûní pro centrum tísÀového volání

❏ Stﬁípky

✔
ROZKVETLÁ OSTRAVA. Redakce
časopisu SeniorTip vyhlásila
soutěž Rozkvetlá Ostrava o nejkrásnější balkon či okno ve
městě. Vítězkou prvního ročníku se stala Olga Hrubá. Balkon jejího bytu na Sokolovské
ulici v Porubě zaujal porotu
nevšední kombinací barev
a množstvím muškátů a fuchsií,
které z něj udělaly nepřehlédnutelné místo v panelákové šedi.
Organizátoři budou v této akci
pokračovat a věří, že květiny
postupně zkrášlí celé město. Záštitu nad soutěží převzal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Osobně paní Hrubé předal upomínkové předměty města a také hlavní cenu, vzrostlou palmu, kterou věnoval Baumax
na Novoveské ulici.

✔
ISMOT 2003. „Dosah konference málokdo dokáže ocenit, ale sjely se sem
opravdu špičky svého oboru. Pro Ostravu je ctí, že se stala dalším pořadatelským městem mezinárodního sympozia ISMOT,“ řekl primátor města Aleš Zedník v průběhu přijetí účastníků deváté konference
Microwave and Optical Technology – ISMOT 2003. Tato odborná
akce se koná jednou za dva roky. Naposledy přivítal experty z celého
světa kanadský Montreal, letos byla v polovině srpna pořadatelským městem Ostrava – Institut fyziky Hornicko-geologické fakulty
VŠB-TU.

✔
HASIâSKÁ EXTRALIGA. Nejlepší
hasičská družstva z celé země
se 16. srpna sjela do Nové Vsi,
kde místní sbor dobrovolných
hasičů pořádal 11. kolo osmého
ročníku extraligy České republiky v požárním útoku. Závodu
se zúčastnilo 23 družstev mužů
a 8 družstev žen. Putovní pohár
starosty obce pro nejlepší celek
mužů získali již podruhé za sebou hasiči z Petrovic. Nejrychlejší v kategorii žen byla děvčata z Výčap, která dokázala vodou zasáhnout oba terče za obdivuhodných 17,21 sekundy. Zpestřením zajímavých závodů byla ukázka hašení hořícího automobilu i prohlídka
techniky Hasičského záchranného sboru města Ostravy.

Ostrava je jediným městem
v České republice i v Evropě, kde
operátoři tísňových linek všech složek
integrovaného záchranného systému
(hasiči, státní a městská policie a zdravotní záchranná služba) pracují společně. Zkušenosti s osmiletým fungováním Centra tísňového volání (CTV)
jsou natolik dobré, že by podle jeho
vzoru mělo vzniknout krajské operační středisko nejen v metropoli severní Moravy, ale i dalších krajských
městech.
„V současné době zpracováváme
koncepci dalšího vývoje středisek integrovaného záchranného systému.
Soustředění operátorů čtyř složek v
jednom sále tak, jak to funguje v Ostravě, se nám zdá efektivnější, ekonomičtější, bez zbytečných časových
prodlev při předávání informací, než
model běžný v jiným městech, kde má
každá emergentní složka vlastní operační středisko. V průběhu let 2007 až

2010 by měla společná centra tísňového volání začít pracovat ve všech
čtrnácti krajských městech,“ konstatoval při srpnové návštěvě magistrátu
města Ostravy náměstek ministra
vnitra a generální ředitel Hasičského
záchranného sboru České republiky
Miroslav Štěpán.
Ostravské CTV již v současné době
vyřizuje tísňová volání na čísla 150,
155, 156 a 158 z pevných linek v Ostravě a v případě volání z mobilních
telefonů z území celého Moravskoslezského kraje. Denně tady přijmou
více než tisíc hovorů a zaznamenají
dvě stě událostí pro všechny záchranné složky. Otázkou zatím zůstává, zda se společné operační středisko s krajskou působností přemístí
do budovy bývalé Mety v Nemocniční
ulici, kterou k využití nabízí město
Ostrava, nebo dojde k rekonstrukci
stávajícího sídla CTV v budově Policie ČR v ulici 30. dubna.
(O)

PrÛzkum zmapuje názory
V červencovém čísle Ostravské
radnice jsme informovali o záměru
odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu aplikovat metody komunitního plánování při přípravě
koncepce rozvoje sociálních služeb
v Ostravě.
Jedním z prvních kroků v tomto
směru je provedení sociologického
šetření s cílem identifikovat reálné
potřeby uživatelů sociálních služeb
na území města. „Potřebujeme zjistit,
do jaké míry jsou vyslovené potřeby
uspokojovány, i představy samotných

uživatelů o způsobu jejich uspokojování. Výsledky šetření, které bude
provádět specializovaná agentura od
září do listopadu, poslouží jako podklad pro další aktivity v rámci komunitního plánování, především pro činnost pracovních skupin,“ vysvětlila
Ingrid Štegmannová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovníci
odboru předem děkují Ostravanům,
kteří budou v rámci sociologického
šetření osloveni, za ochotu a vstřícnost při zodpovídání dotazů mapujících jejich názory.
(l)

Prostory pro podnikatele u leti‰tû
Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov
je jednou ze strategických rozvojových lokalit statutárního města
Ostravy. „V návaznosti na již dokončenou I. etapu výstavby zóny na ploše
zhruba 30 hektarů s celkovými stavebními náklady 46,7 milionu korun,
pokračovala letos realizace její II.
etapy, jejíž rozpočtové náklady dosáhly téměř 147 milionů korun. Tato
investice byla spolufinancována
z prostředků Evropské unie, konkrétně prostřednictvím programu
Phare, a to ve výši 63,8 milionu Kč,“
uvedl náměstek primátora Vít Ruprich. Ivan Knižátko, ředitel Společnosti pro využití letiště Ostrava- Mošnov, a.s. (SOM) připomněl, že jde o

Nabídka

rozsáhlou rekonstrukci infrastruktury
obchodně-podnikatelského areálu o
velikosti asi 40 ha. Konkrétně bylo
opraveno devět přízemních budov na
výrobní, skladovací a administrativní
jednotky, rekonstruována čtyřpodlažní budova k administrativnímu
využití, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, oplocení, postaveno
bylo také nové parkoviště.
„Vzniká tak naprosto ideální prostor především pro malé a střední
podnikatele, a to za skutečně víc než
přijatelnou cenu. Nabídka kancelářských, skladovacích a výrobních míst
s dostatečným dopravním napojením
může být pro mnohé velmi zajímavá,“ dodal ředitel SOM.
(m)

■ Objekt o celkové výměře 600 m2 s různou vnitřní dispozicí kancelářských,
skladových a výrobních prostor s plynovým vytápěním.
K nastěhování od 1. 11. 2003
Cena: 435 Kč/m2/rok
■ Kancelářské prostory v nově rekonstruovaném čtyřpodlažním objektu se
vstupem pro imobilní občany.
K nastěhování od 1. 11. 2003.
Kanceláře 14 – 32 m2
Cena: 385 – 435 Kč/m2/rok
Kontakt: Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a. s.
Obchodně-podnikatelský areál, budova čp. 316/61, 742 51 Mošnov
Telefon: 597 471 300
E-mail: som@som-mosnov.cz
Fax:
597 471 560
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Zmûny v parkování pﬁi sportovních, kulturních a spoleãensk˘ch akcích na zimním stadionu

Hokejová extraliga se stûhuje do Poruby
Důkladná rekonstrukce a modernizace Paláce kultury a
sportu v Zábřehu před hokejovým mistrovstvím světa, jehož
část bude Ostrava hostit koncem dubna a začátkem května
příštího roku, běží podle plánu.
Budují se hráčské šatny, sociální
zařízení, upravují vstupy do
haly, kluziště dostane nové mantinely, rekonstrukcí prochází
technologie chlazení ledu a haly,
elektroinstalace, světelná technika, trafostanice a řada dalších
důležitých zařízení.
Stavbaři budou v hale vládnout
až do konce února, takže hokejisté
Vítkovic odehrají letošní ročník
extraligy na zimním stadionu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA) v

Ostravě-Porubě. Začátkem srpna
se zastřešení dočkala i zdejší
druhá ledová plocha. Areál zimního stadionu se stane místem tréninků účastníků světového šampionátu. Hala bude využívána také
hokejisty HC Sareza, pro mistrovská utkání mládežnických týmů,
mimo sezonu ji obsadí volejbalisté, florbalisté či tenisté. Na malou tribunu se vejde 200 diváků,
nechybí potřebné moderní technické vybavení. Ostrava tak získala další kvalitní sportoviště,
které bude obyvatelům města
sloužit ještě mnoho let po skončení mistrovství.
„V souvislosti s přesunem hokejové ligy a dalších aktivit do
porubské haly jsme se ocitli před
nelehkým úkolem – zajistit parko-

vání pro vozidla návštěvníků a
hostů. Každý, kdo okolí stadionu
zná, ví, jak těžké je v okolní hustě
zastavěné lokalitě najít vhodné
parkovací plochy. Věřím, že se
nám to podařilo a před prvním extraligovým utkáním, které začne
12. září v 17 hodin, nás nečeká
dramatický dopravní kolaps. Organizaci dopravy a bezpečnost silničního provozu budou kromě pořadatelů
zajišťovat
strážníci
Městské policie Ostrava a hlídky
Policie ČR. Rád bych touto cestou
oslovil Ostravany, kteří se vydají
na některou ze sportovních či kulturních akcí na zimní stadion, aby
byli trpěliví a především dbali na
svou bezpečnost. Řidičům osobních vozidel doporučuji, aby ve
vlastním zájmu respektovali trvalé

a dočasné dopravní značení a řídili
se pokyny Policie ČR,“ řekl starosta městského obvodu Poruba
Miroslav Novák.
Návštěvníci, kteří se na zimní
stadion vydají městskou hromadnou dopravou, vystoupí z tramvají
na zastávce Poruba, vozovna nebo
autobusové zastávce Věžičky. Dopravní podnik Ostrava a.s. zajistí
po ukončení každého extraligového utkání posilové vozy.
Parkování vozidel motorizovaných návštěvníků akcí na zimním
stadionu na plochách P1, P2, P3,
P4 (viz mapa) bude zpoplatněno.
Při zápasech hokejové extraligy
bude jednorázový poplatek činit
20 Kč. Po ukončení zápasu musí
řidiči tyto parkovací plochy opustit.
(lo)

LEGENDA: P1 – ul. Pionýrů (84 míst), P1/2 – ul. Porubská (35 míst) podélná stání na komunikaci, P2 – ul. Hlavní třída (71 + 95 míst) stání na
chodníku, P2/1 – ul. Hlavní třída (111 míst) podélná stání na komunikaci, P3 – ul. Francouzská (230 míst), P4 – ul. Hlavní třída (63 míst) stání na
chodníku, P4/1 – ul. Hlavní třída (37 míst) podélná stání na komunikaci, P5 – ul. Porubská (39 míst) podélná stání – rezerva, V.I.P. 1-8 – Zimní stadion SAREZA (133 míst pouze pro hosty)
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vropský den bez aut je osvětová
a propagační akce pořádaná
v zemích Evropské unie od roku
1998. Jejím cílem je alespoň jednou
v roce důrazně upozornit veřejnost
na neblahý vliv automobilové dopravy na život města a motivovat
občany, aby v tento den používali
městskou hromadnou dopravu nebo
jiný ekologický dopravní prostředek.
Dnem bez aut letos je pondělí 22.
září a zároveň tak vyvrcholí Evropský týden mobility, který proběhne
v České republice pod záštitou ministerstva životního prostředí od 16.
do 22. září. Město Ostrava se do
kampaně zapojí několika akcemi
pro děti i dospělé. V sobotu 20. září
od 8 do 20 hodin se uskuteční Den
otevřených dveří na Dětském do-

Ostravská radnice
pravním hřišti v ulici Trocnovské 20
v Přívoze. Návštěvníci se dozvědí
cenné informace zaměřené na zásady bezpečné jízdy na kole, nebude
chybět ani jízda zručnosti. Do Kyjovic bez auta a zdarma je název
další akce Dopravního podniku
Ostrava, který rovněž 20. září zve
všechny cestující k bezplatnému
svezení tramvajovou linkou č. 5
v úseku zastávek Vřesinská – Zátiší.
Občané, kteří se od 16. do 22. září
vydají na Novou radnici, si budou
moci prohlédnout propagační prezentaci Ostravského dopravního integrovaného systému a cyklistických stezek.
Myšlenku mezinárodní akce
symbolicky podpoří i starostové
městských obvodů včetně vedení
města. „Na kole jsme se do práce
vydali už první pracovní den nového roku a Evropský týden mobility je skvělá příležitost si to zopakovat. Máme v plánu přijmout
pozvání na 5. ročník Jízdy ostravských starostů 19. září, zařadit se
do pelotonu a absolvovat trasu
z Plesné, přes Martinov, Třebovice,
Svinov do Polanky,“ prozradil primátor Aleš Zedník. Auto v garáži
nechá první muž města také 22.
září, kdy k cestě do práce použije k
životnímu prostředí podstatně šetrnější způsob přepravy - městskou
hromadnou dopravu.
(l)
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V centru mûsta se zv˘‰í poãet
placen˘ch parkovacích míst
Na základě vyhodnocení první
etapy regulace parkování vozidel
v centru města dojde od 1. října letošního roku k rozšíření stávajícího
území s placeným parkováním na rezidentní a abonentní karty o oblast
ulice Na Desátém a okolí Domu
umění. Po projednání s Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz a Policií ČR budou tyto lokality zařazeny do takzvané regulované
zóny s tím, že cena za parkovací karty
a číselné i barevné označení zůstanou
stejné.
„Rozšiřování území města s placeným stáním je jedna z cest řešení parkování v atraktivních lokalitách.
V rámci realizace všech etap tohoto
rozsáhlého projektu se snažíme plně
akceptovat ještě přijatelnou cenu pro
obyvatele stejně jako pro návštěvníky Ostravy a jejich zájem o krátkodobé parkování. Klademe důraz nejen na bezpečnost a průjezdnost
v ulicích, ale i na rozvoj obchodního
a společenského ruchu právě v centru

města,“ říká náměstek primátora Jaromír Horák s tím, že nový systém
placeného parkování se osvědčil a
zejména historické jádro a jeho nejbližší okolí se viditelně dopravně
zklidnilo.
Obyvatelé (karta R - rezidenti) mohou na vymezených plochách parkovat za 600 korun ročně, zaměstnanci
firem (karta A - abonenti) za 12 tisíc
ročně. Za každé další auto podnikatelé zaplatí 16 800 Kč. Náměstek primátora připomíná, že abonentní ani
rezidentní karta v žádném případě řidiči neposkytuje právní nárok na dané
místo, ale dává mu pouze možnost zaparkovat ve vyznačené zóně, aniž by
se dopustil dopravního přestupku. Řidičům jsou samozřejmě k dispozici
v centrální části města ještě placená
hlídaná parkoviště a garáže na Černé
louce a pod Prokešovým náměstím.
Celodenní parkování na záchytných
parkovištích stojí od 35 do 60 korun,
krátkodobé parkování s automaty přijde na 20 korun za hodinu.
(M)

Opût platí podzimní jízdní ﬁády
Poslední srpnový den začaly na
linkách Dopravního podniku Ostrava, a. s. platit podzimní jízdní
řády a znovu byl obnoven provoz
zrychlených tramvají číslo 6 a 10,
které propojují Výškovice a Dubinu s centrem města. Ke spokojenosti zejména vysokoškoláků zase
zahájil provoz autobus číslo 20,
vnitrosídlištní sedmasedmdesátka
posiluje školní dopravu na území
městského obvodu Ostrava-Jih.
Centrem města opět po prázdninové pauze křižují trolejbusové
linky číslo 107, 109 a 110.
„Po dohodě se zástupci obvodu
Slezská Ostrava jsme změnili trasu
trolejbusové linky 105, která je vedena ze zastávky Žižkova na konečnou zastávku Koblov. Z důvodu
nízké přepravní poptávky jsme zrušili zastávky Koblovská a Hrušov.
Obyvatelé Koblova získali nové
přímé spojení po ulici Bohumínské
s náměstím J. Gagarina ve Slezské
Ostravě. Některé spoje trolejbusu
číslo 105 jedou ze zastávky Mexiko
vlevo na ulici Muglinovskou a dále
jako linka číslo 103 přes sad B.
Němcové zpět na náměstí Republiky. Toto posílení dopravy přivítají
hlavně občané cestující ze zastávek
v Muglinovské ulici a do přestupního uzlu v sadu B. Němcové,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku
a.s. František Vaštík. Trolejbusová
linka č. 103 není již ukončena ve
vozovně trolejbusů. Spoje jsou ve-

deny přes zastávku Sad B. Němcové
až na zastávku Bohumínská. Odtud
některé spoje pokračují směrem
k dolu Heřmanice, jiné odbočují
vpravo na ulici Bohumínskou a dál
jedou jako linka 105 na náměstí Republiky. Podle ředitele F. Vaštíka
se tak především obyvatelům Kamence nabízí nové a rychlejší spojení s Přívozem.
„V pracovní dny vždy po 18. hodině dochází k posílení autobusové
linky číslo 34, což určitě přivítají obyvatelé Hošťálkovic. Úpravou
jízdních řádů některých spojů autobusové linky číslo 28 vycházíme
vstříc také obyvatelům Šenova a
Václavovic. Po rekonstrukci Frýdlantských mostů jezdí autobusy 21
a 28 až na zastávky Nádraží střed
a Ústřední autobusové nádraží. Na
původní trasu se vrací i komerční
okružní autobusová linka Z 3 mezi
zastávkami Hypernova a Ústřední
autobusové nádraží. Tyto spoje uvedených linek vyjíždějí z přestupního
uzlu na náměstí Republiky,“ uvádí
ředitel dopravního podniku s tím, že
díky rozsáhlé rekonstrukci Hlavní
třídy a ulice Porubské se výrazněji
urychluje provoz autobusových linek 40, 43, 44, 45, 58, 65 a Z 2 mezi
Hypernovou a Věžičkami v Porubě,
které se vrátily na své původní trasy.
Jak připomíná F.Vaštík, mezi zastávkami Nová Ves, Vodárna a Hulváky byla dokončena rekonstrukce
tramvajové tratě za 17 milionů ko-

Majitelé parkovacích karet R (obyvatelé) mohou na vymezených
plochách parkovat za 600 Kč ročně.
run. Nového „kabátu“ se dočkala
také trolejbusová a autobusová
smyčka v ulici Sokola Tůmy v Hulvákách. Celkové náklady přesáhly
1,6 mil. Kč.
„Dopravní podnik vybudoval
nová bezbariérová nástupiště a změnou organizace dopravy se nám podařilo integrovat autobusovou i trolejbusovou zastávku a zkrátit
přestupní vzdálenost skutečně na
minimum. Ve velmi krátké době
vznikla odstavná kolej v Palkovského ulici, a to za zhruba 8 milionů

korun. Znamená to, že tu můžeme
odstavit až šest tramvajových souprav, které mohou operativně vyjíždět a odvážet návštěvníky z kulturních, společenských a sportovních
akcí. Tato dopravní pomoc bude aktuální zejména příští rok v době konání světového šampionátu v ledním
hokeji u nás v Ostravě,“ konstatoval
ředitel Dopravního podniku Ostrava, a. s., František Vaštík a vyjádřil
zároveň přání, aby cestující byli
s úrovní dopravy a poskytovanými
službami jen spokojeni.
(Maj)
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V˘stavba kolektoru pokraãuje
Výstavba kolektoru v centru města
je vůbec prvním projektem v oblasti
ochrany životního prostředí, který je
realizován pomocí finančních prostředků Evropské unie.
Hloubení dvou třetin
horních částí přístupových jam více než kilometr a půl dlouhé podzemní chodby, v níž
bude vedena kanalizace, vodovodní potrubí a veškeré sítě
včetně kabelů veřejného osvětlení, potrvá
do konce letošního Petr Kajnar
roku. Generální dodavatelé této rozsáhlé investiční akce za
659 milionů korun jsou společnosti
Subterra Praha a Ingstav Ostrava. Jejich zástupci uvádějí, že od příštího
roku se výrazně sníží v současné době
některými lidmi kritizovaná prašnost i
hlučnost v centru města. Na otázku,
zda nelze zabezpečit stavbu v tomto
směru lépe, náměstek primátora Petr
Kajnar odpovídá: „Když si uvědomíme, že se jedná o liniovou podzemní stavbu o celkové délce 1,6 kilometru, je zábor na povrchu skutečně
minimální. Je to jedna z předností této
náročné stavby a nelze již více minimalizovat její dopady na život města.“
Dodává, že stavba podzemního tunelu je součástí širšího projektu kanalizací, jehož náklady představují
částku ve výši 1 180 milionů korun a
který je financován jako celek. „ Samotná stavba kolektoru, zahájena letos na jaře, byla vysoutěžena za 660
milionů korun. Z toho uznatelné náklady na kanalizaci, z nichž 67 procent hradí fondy Evropské unie, činí
zhruba 90 milionů, částí přispívá stát.
Město Ostrava tedy hradí asi 540 mi-

lionů Kč, sumu, pro kterou bych
v souvislosti s jejím účelem nikdy
ruku nezvedl.
Kromě kolektoru se v současné
době buduje v OstravěJih kanalizační stoka D
a stoka Z a čerpací stanice v Muglinově, a to
za 480 mil. korun. Tady
jde o uznatelné náklady, na které přispívá
dvěma třetinami. Na
celém projektu se
město finančně podílí
asi polovinou, přes 40
procent hradí Evropská
unie a zbytek pokryjí
prostředky státního rozpočtu. Zaslechl
jsem už také názory odborné, ale i laické veřejnosti, že město z důvodu
značné zátěže pokladny, mělo od projektu odstoupit. Jenže, v listopadu loňského roku už byl celý projekt po několika letech příprav v takovém stadiu,
že jeho zastavení by bylo skutečnou
mezinárodní ostudou nejen pro Ostravu, ale celou Českou republiku. Jde
totiž o vůbec první projekt ISPA fondů
a zrušení této investice by značně
zkomplikovalo další možnosti čerpání
prostředků z fondů EU. Město by na
tom nakonec stejně nic nevydělalo,
protože by sice nevydalo peníze, ale
také by nic nedostalo,“ říká náměstek
primátora P. Kajnar.
Generální ředitel společnosti Hutní
projekt, a. s., (gen. projektant Kolektor Centrum) Milan Dobiáš připomíná: „Rozvody inženýrských sítí v
městské zástavbě sdružují do společných kolektorových vedení v místech
nových sídlišť, kde jsou budovány
před vlastní bytovou a občanskou výstavbou. V tomto případě jsou obyvatelé ušetřeni stálého rozkopávání ulic

REKONSTRUKCE HOTELU ATOM. Definitivně končí doba špatné technické
úrovně a ubytovacích možností tohoto hotelového zařízení. Příští rok
na jaře budou návštěvníci a samozřejmě účastníci světového šampionátu v ledním hokeji ubytováni v modernizovaném – už čtyřhvězdičkovém a bezbariérovém hotelu. První etapa komplexní opravy byla
odstartována 6. srpna. Generální dodavatel – Bytostav, a.s., opravuje
střechu, provádí nové opláštění a mění okna. Náklady představují 31,5
milionu korun, které byly uvolněny z městské pokladny. V těchto
dnech budou zahájeny vnitřní stavební úpravy. Dodavatelsky tuto část
investice zajistí akciová společnost UNIPS. Kromě nového nábytku,
bude například ve všech pokojích klimatizace a další vybavení odpovídající mezinárodním standardům zařízení tohoto typu. O financování II. etapy rekonstrukce hotelu Atom formou úvěru bude rozhodovat zářijové zastupitelstvo (17. 9.). Počítá se s tím, že tržby hotelu jen
za 10 dnů konání MS 2004 dosáhnou 9 mil. Kč.
a chodníků při doplňování nových inženýrských sítí, jejich obnově a opravách. Druhým důvodem, proč stavět
kolektor, jsou urbanisticky stabilizovaná zastavěná území a historická
centra měst. Zde se přistupuje k výstavbě kolektoru v okamžiku, kdy je
třeba obnovit dožívající inženýrské
sítě umístěné v ulicích a chodnících.
Je zřejmá snaha dané území zajistit
tak, aby po dokončení výstavby

mohly být provedeny nezřídka poměrně nákladné úpravy povrchů komunikací i chodníků včetně osvětlení
a mobiliáře.“
Letos na podzim bude zasypána
jedna ze šesti přístupových jam do kolektoru – před Novou radnicí, spodní
část tunelu bude hloubena do poloviny příštího roku. Stavba celého kolektoru bude ukončena v srpnu roku
2005.
(m)

Ostravou bude jezdit
cyklotramvaj
s variantou trasy do Martinova. Provoz by měl být zajištěn nejdříve o sobotách, nedělích a svátcích, a to třikrát denně na obou trasách a v obou
směrech. Předběžné datum první
jízdy cyklo-tramvaje je stanoveno na
květen 2004.
„Úprava vozu i jeho provoz bude
muset být samozřejmě dotován,
proto žádáme Ostravany, aby nám
sdělili prostřednictvím malého dotazníku, zda mají vůbec o tuto službu
zájem. Chceme znát ovšem i další
náměty týkající se cyklistické dopravy ve městě. Anketa je anonymní,
záleží pouze na jednotlivci, jestli se
podepíše či nikoli,“ dodal M. Krejčí.
Odpovědi na otázky můžete posílat poštou přímo na odbor dopravy
Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo je
odevzdat v podatelnách magistrátu
(Nová radnice), jednotlivých měst-

ských obvodů nebo v prodejnách jízdenek Dopravního podniku Ostrava,
a to nejpozději do 30. září 2003.
Odpovědět lze rovněž na inter-

netových
stránkách
magistrátu
www.mmo.cz nebo Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz
(m)

✄

Statutární město Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a.s. a Koordinační skupina pro realizaci cyklistických tras při odboru dopravy
magistrátu připravují novinku - zřízení cyklotramvaje. „Konkrétně jde o
provozování pravidelné rekreační
dopravy speciálně upravenou tramvají se zabudovanými stojany na
jízdní kola. Nástup a výstup cestujících s jízdními koly bude zpočátku
na vybraných zastávkách na trase
Vřesinská – Zátiší. V případě úspěchu zkušebního provozu také na trase
Dubina – ÚMOb Jih – Vřesinská –
Zátiší a Hlučínská – Náměstí Republiky – Dům Energetiky – Vřesinská –
Zátiší s tím, že jeden spoj pojede
denně na Hlavní nádraží místo na
Hlučínskou,“ řekl Martin Krejčí,
konzultant magistrátu v oboru cyklistické dopravy. Jaroslav Šauer z odboru dopravy uvedl, že se počítá i

ANKETA - CYKLOTRAMVAJ (nehodící se škrtněte)
Věk
Mám zájem využívat cyklotramvaj
ANO - NE
Využívat tuto službu hodlám
PRAVIDELNĚ -PŘÍLEŽITOSTNĚ
Předpokládaný den využití
Sobota - neděle - svátek
Mám zájem i o jiné dny v týdnu (uveďte)
Nejbližší zastávka na trase (nástup)
Předpokládaná výstupní zastávka
Předpokládaný čas odjezdu (cesta tam)
Předpokládaný čas příjezdu (cesta zpět)
Poznámky, připomínky, náměty (uveďte např. zda byste cestovali sami, s rodinou –
počet kol, se školní třídou, zda by vám více vyhovovala trasa do Martinova apod.)

Jméno a příjmení (není povinné)
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Projekt v˘stavby D47 je v jednotliv˘ch úsecích v rÛzné fázi rozpracovanosti

Stát chce dálnici postavit do konce roku 2008
V dubnu letošního roku - po
odstoupení vlády od smlouvy s
konsorciem Housing&Construction
(H&C), které mělo bez výběrového
řízení postavit dálnici D47 za
zhruba 125 miliard korun – byl vládou jmenován řídicí a koordinační
výbor. Jeho členem je primátor
města Aleš Zedník a kromě jiných
také krajský hejtman Evžen Tošenovský a vládní zmocněnec pro
Moravskoslezský kraj Vítězslav Zamarský. Dá se tedy předpokládat, že
silné zastoupení města a kraje může významně posunout problém
k efektivnímu a rychlému řešení.
Stát chce dálnici postavit levněji
za cenu o 40 miliard nižší oproti původní nabídce, a také v kratším termínu o jeden rok (konec 2008). Senát již podpořil vydání dluhopisů za
47,6 mld. Kč.
V srpnu ministerstvo dopravy
potvrdilo pokračování ve výstavbě dvoukilometrového obchvatu
Ostravy. Izraelská firma H&C se po
dlouhých jednáních dohodla se státem na definitivní podobě smlouvy,
díky níž budou zajištěny potřebné finanční prostředky na pokračování
výstavby a zaplacení dlužné částky
firmě ODS – Dopravní stavby ve
výši zhruba 140 milionů korun. Ještě
tento měsíc by měla být s ODS –
Dopravní stavby uzavřena nová
smlouva na dokončení obchvatu.
Na listopad je plánováno zahájení
šestikilometrové trasy přes Ostravu.
Finanční nabídku na tuto stavbu
prvního úseku dálnice D47 předlo-

Most přes řeku Odru v délce zhruba 400 m.
žilo pět společností. Vítěze veřejné
soutěže ovšem budeme znát až na
základě rozhodnutí vládní komise.
Dálnice zůstává v každém případě strategickým cílem města,
kraje i státu. Nedostatečné dopravní
spojení skutečně do určité míry li-

mituje rozvoj moravskoslezského
regionu i samotné Ostravy. K tomuto tvrzení se přiklání nejen odborná, ale i laická veřejnost. Dokladem toho jsou četné dotazy vás,
našich čtenářů, jak se celá situace
kolem dálnice vyvíjí. Na základě

toho jsme se rozhodli, že budeme
výsledky jednání, zejména řídicího
a koordinačního výboru, ale i postup samotné výstavby, pečlivě mapovat a o všem důležitém a zajímavém vás na našich stránkách
průběžně informovat.
(M)

Dálnice D47 Lipník nad Beãvou - státní hranice âR a Polska o celkové délce 80,156 km
je rozdûlena na osm stavebních úsekÛ oznaãen˘ch:
Stavba

Úsek

Délka v km

4704

Lipník n. Bečvou – Bělotín

15,387

4705

Bělotín – Hladké Životice

18,097

4706

Hladké Životice – Bílovec

11,682

4707

Bílovec – Ostrava, Rudná

11,677

4708.2

1. st. Ostrava, Rudná – Hrušov

4708.2

2. st. Ostrava, Rudná – Hrušov

8,540

47091

1. st. Hrušov – Bohumín

4,460

47091

2. st. Hrušov – Bohumín

4,200

47092

Bohumín – st. hranice ČR/Polska

6,113

D47

Celkem

80,156

Na úseku dálnice D47 celkové délky 80,156 km, tvořeném výše uvedenými stavbami se nachází 14 mimoúrovňových křižovatek a dále se zde počítá s vybudováním středisek správy a údržby dálnice (SSÚD) v Mankovicích
(Odry) a v Ostravě.
Projekt dálnice D47 je v jednotlivých úsecích v různé fázi rozpracovanosti
přípravy a výstavby. Úseky 4704, 4707, 4708, 47091.1, 47091.2 mají pravomocné územní rozhodnutí a zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení.
Na úseku 4708 byla zahájena výstavba, na ostatních úsecích v současné době

probíhají výkupy pozemků pro výstavbu a inženýrské činnosti ke stavebnímu
povolení. Úseky 4705, 4706 a 47092 mají v současné době zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhají inženýrské činnosti k získání
územního rozhodnutí. Výkupy budou zahájeny po vydání a právní moci
územního rozhodnutí.

Finanãní náklady na v˘stavbu
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8 104) bylo vydáno dne 16. 4. 2002 a nabylo právní moci dne 17. 5. 2002.
K dnešnímu dni jsou vydána všechna pravomocná stavební povolení.
Výstavba této části byla zadána dle usnesení vlády z 29. dubna 2002 č. 452
jednomu zájemci podle § 50 odst. 1, písm. a) zákona 199/1994 v platném
znění, a sice společnosti Housing & Construction (CZ), a.s. s určeným podzhotovitelem ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s. Na tuto část stavby bylo
předáno staveniště dne 28. 5. 2002.

Úsek 4708.2 Ostrava, Rudná - Hru‰ov, 2. stavba,
zb˘vající ãást km 146,6 - 153,054

Pﬁehled celkov˘ch finanãních nákladÛ
na pﬁípravu a realizaci staveb (mil. Kã)

Stav přípravy úseku
■ úsek D 4708.2 je v souladu s územním plánem vyhlášeným nařízením
vlády č. 143/2000 Sb., kterým se vyhlašuje druhá změna závazné části
územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
■ na úsek D 4708.2 bylo vydáno kladné stanovisko o hodnocení vlivů podle
§ 11 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí ČR ze dne 15. 5. 1996
■ dokumentace pro územní rozhodnutí byla dokončena v roce 1997
■ územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem Magistrátu města Ostravy a nabylo právní moci dne 6. 5. 1997
Majetkoprávní vypořádání
Veškeré pozemky trvalého záboru byly vykoupeny. Pozemky nutné pro
výstavbu dálnice byly vyvlastněny. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
25. 4. 2003, a to na základě vzdání se odvolání zúčastněných stran.
Další postup
Z hlediska stavebních povolení byla stavba rozdělena do úseků:
A1-km 146,600 – 148,000
A2-km 148,000 – 148,300 (prostor Selika)
A3-km 148,300 – 152,641

Úsek 4708.2 Ostrava, Rudná - Hru‰ov, 1. stavba

■ Stavba se skládá z mostu přes řeku Odru, přeložky velmi vysokého napětí
a vysokého napětí v Hošťálkovicích a křížení s ulicí Hlučínskou.
■ Výstavba byla zahájena v 02/2001.
■ Přeložka ulice Hlučínské byla zprůjezdněna 12. 10. 2002. Přeložky velmi
vysokého napětí a vysokého napětí jsou dokončeny.
■ Celá stavba bude dokončena mostem přes řeku Odru v termínu 06/2004.
Úsek 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba, část km 153,054 155,140. Stavební povolení rozhodujícího objektu (trasa dálnice objekt

■ Pro části A1 a A3 bylo požádáno o stavební povolení, která jsou vydávána
ministerstvem dopravy v 11/02, místní šetření (mimo A2) proběhlo dne
28. 3. 2003, vydání stavebního povolení se předpokládá v následujících
měsících. Pro úsek A2 (km 148,000 - 148,300) byla podána žádost o vydání stavebních povolení ve druhém týdnu měsíce května.
■ Obchodní veřejná soutěž na zhotovitele stavby bude vyhlášena v 06/03.
■ Výstavba bude zahájena v 11/03.

Stavba 4708 Ostrava, Rudná – Hru‰ov
Délka:
8 540 m
Poãet mimoúrovÀov˘ch kﬁiÏovatek:
3
Poãet mostÛ:
34

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
ČR, závod Brno
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PﬁíleÏitost pro absolventy i jejich asistenty
kteří mohou a chtějí pracovat,
usnadnit získání zaměstnání. Podle
zkušeností pracovnic oddělení aktivní politiky zaměstnanosti úřadu
práce se na dotaci ptají sami nezaměstnaní a vybaveni potřebnými

zdůvodňují tím, že se nemohou
zdržovat jejich zapracováním.
Úřad práce v Ostravě jim proto nabízí nejen absolventa, ale zároveň
k němu asistenta - garanta jeho odborné praxe, kterým bude dosud
evidovaný nezaměstnaný člověk
splňující kvalifikační předpoklady
pro tutéž profesi, aby mohl absol-

informacemi oslovují potenciální
zaměstnavatele.
Druhá forma podpory, kterou
úřad práce zavedl od 15. srpna, má
pomoci hned dvěma skupinám nezaměstnaných. Absolventům škol a
učilišť bez praxe a lidem s pracovní
zkušeností, ale přesto ohroženým
dlouhodobou nezaměstnaností, kterých v evidenci úřadu práce stále
přibývá. V případě absolventů zaměstnavatelé svůj nezájem často

venta vést. Zaměstnavatel pak na
základě uzavřené dohody získá
zvýhodněné finanční příspěvky na
dobu 12 měsíců na souběžné vytvoření dvou pracovních míst ve
stejné profesi. To znamená absolventského místa k zabezpečení odborné praxe absolventa školy, učiliště či mladistvého bez kvalifikace
a tak zvaného společensky účelného pracovního místa pro asistenta - garanta odborné praxe pro

❏ Úﬁad práce v Ostravû
Nezaměstnanost v Ostravě je letos na historicky nejvyšší úrovni.
Úřad práce usiluje o zmírnění nepříznivého stavu a proto přišel
v srpnu se dvěma novými formami podpory tvorby pracovních
míst, které může financovat z prostředků na tak zvanou aktivní politiku zaměstnanosti.
Počínaje 1. srpnem začal úřad poskytovat zvýšené dotace na pracovní
místa vytvořená pro uchazeče o zaměstnání vyššího věku. Zaměstnavatelé, kteří přijmou na základě dohody uzavřené s úřadem práce do
pracovního poměru na dobu neurčitou obtížně umístitelného uchazeče
o zaměstnání ve věku nad 55 let,
mohou získat na hrazení nákladů
spojených s jeho mzdou příspěvek
až do 90 % těchto nákladů (maximálně 10 000 korun měsíčně) po
dobu jednoho roku. Mzda poskytovaná v rámci dohody o této dotaci
nemůže být nižší než 7 200 Kč (minimální mzdový tarif 4. tarifního
stupně). U prací zařazených do vyššího tarifního stupně musí zařazení
odpovídat příslušnému vládnímu nařízení.
Mezi těmi, kteří jsou propouštěni
v rámci organizačních změn z ostravských podniků, je mnoho lidí
vyššího věku. V pololetí evidoval
Úřad práce v Ostravě celkem 2 222
uchazečů o zaměstnání nad 55 let
věku, to je 7,9 % všech lidí bez
práce v Ostravě. K 30. červnu loňského roku jich bylo jen 1 607 a podíleli se na celkové nezaměstnanosti
6,2 %. Starší občané jsou přitom
prakticky odsouzeni stát se v evidenci úřadu práce pasivními čekateli
na důchod. Dotace by měla těm,

obtížně umístitelného uchazeče o
zaměstnání.
Výše finančního příspěvku u zabezpečení odborné praxe absolventa (mladistvého) je sedm až osm
tisíc korun měsíčně, mzda však nemůže být nižší než 7 200 Kč.
U asistenta - garanta uhradí úřad
práce 100% výši mzdy a jejích náhrad včetně pojistného na sociální a
zdravotní pojištění až do výše
16 200 Kč (tj. při hrubé měsíční
mzdě od 9 000 do12 000 Kč).
Nově zřízená asistentská místa
spolu s absolventským místem budou obsazována na základě výběrových řízení organizovaných Úřadem práce v Ostravě a písemných
doporučení do zaměstnání vydaných obtížně umístitelným uchazečům jejich zprostředkovatelkami.
Podle názoru odborníků z úseku
zprostředkování zaměstnání úřadu
práce by se mělo podařit vytvořit
odpovídající dvojice v elektrooborech, dále v profesích zámečník,
soustružník, chemik, strojírenský
technik, automechanik, truhlář, malíř-natěrač, spojový mechanik, instalatér, zedník, kuchař (ranní
směna), kadeřník, aranžér, cukrář,
šička a účetní (jednoduché, podvojné, mzdové účetnictví).
Bližší informace zaměstnavatelé
získají na Úřadu práce v Ostravě,
třída 30. dubna 2c, oddělení aktivní
politiky zaměstnanosti, 4. patro.
Tel. č. 595 132 533, linky 567, 528
a 594 (dotace pro občany nad 55
let) nebo 595 132 526 a linka 533
(dotace pro absolventy a asistenty).
Aktualizované informace týkající
se poskytování dotací a formuláře žádostí jsou dostupné na webové
stránce Úřadu práce v Ostravě
http://ot.uradprace.cz, pod odkazem
Aktivní politika zaměstnanosti. (SB)

·patná volba povolání mÛÏe zpÛsobit celoÏivotní problémy
V Ostravě stovky dětí ročně nedokončí přípravu na povolání. Je tak
zaděláno na velký společenský problém, který se může táhnout desítky
let. Začíná už tím, že mladiství
uchazeči o zaměstnání, tedy mladí
lidé ve věku od 15 do 18 let, jsou
prakticky nezaměstnatelní. Ještě
v loňském roce se například podařilo s Ostravskou lesní společností
dojednat několik míst v rámci veřejně prospěšných prací. Nedopadlo
to dobře, mladí to velmi rychle
vzdali. Letos se zatím nenašel žádný
zaměstnavatel, kterému by stálo za
to, byť se slušnou finanční dotací
úřadu práce, pracovní místa pro mladistvé vytvořit. Pohyb v této skupině
nezaměstnaných je proto minimální.
Od začátku roku jich nastoupilo do
zaměstnání jen 16, dalších 47 bylo
vyřazeno proto, že nespolupracovali
s úřadem práce. K 26. srpnu bylo

v evidenci celkem 374 mladistvých
uchazečů.
Podle Renáty Kadelové, která se
problematikou mladistvých uchazečů zabývá na ostravském úřadu
práce, kromě chybějící kvalifikace
hraje negativní úlohu také zázemí
těchto mladých lidí. Nezaměstnaní
jsou často i jejich rodiče a většinou
nemají zájem vést děti k práci. Nejmladší uchazeči o zaměstnání nemají vytvořeny základní pracovní a
někdy ani sociální návyky. To se
snaží úřad práce alespoň částečně
napravit. Již více než sedm let spolupracuje se Střediskem pro nezaměstnanou mládež v Ostravě při
SOU stavebním a dřevozpracujícím,
Odborným učilištěm a učilištěm
v Ostravě - Zábřehu. Na tomto místě
se mladí lidé dostávají většinou poprvé do kontaktu se světem práce.
Každý den si osvojují základní pra-

covní dovednosti. Současně si ověřují předpoklady pro rekvalifikaci,
která by měla následovat. Ti, kteří
mají zájmem o rekvalifikační kurz,
ale nevědí, jaká profese by se jim zamlouvala, absolvují nejprve kurzy
motivační. V nich si vyzkoušejí
všechny pracovní činnosti, které jim
úřad práce následně nabízí v kurzech praktické rekvalifikace. Jde o
pomocné činnosti v řemeslných profesích a službách.
Od začátku letošního roku nastoupilo do střediska 82 mladistvých
uchazečů, do motivačních kurzů 35
a do rekvalifikačních kurzů 16 uchazečů.
Úřad práce tedy může pomoci mladistvým nezaměstnaným, kteří mají
zájem získat kvalifikaci, když jim to
se školou z nějakého důvodu nevyšlo.
Měly by to ale být výjimky, ne stovky
případů, jak je tomu v současné době.

„Nezaměstnanosti mladých lidí
lze efektivněji předcházet už při výběru povolání. Jde o to, aby žáci základních škol a jejich rodiče přistupovali zodpovědně už k jeho volbě.
Musí si uvědomit, jaké mají schopnosti a osobní předpoklady, zda mají
zájem o zvolenou profesi. Samozřejmě, že stejně důležité je zjišťovat, jak se uplatní po dokončení
vzdělání na trhu práce,“ říká R. Kadelová.
Ke správnému rozhodnutí napomáhá žákům a rodičům činnost
Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání
při Úřadu práce v Ostravě. Zájemci
o jeho služby ho najdou na Bieblově
ulici nedaleko hlavní budovy ostravského úřadu práce. Měli by do něj
zamířit především ti, kteří se budou
v začínajícím školním roce rozhodovat o budoucím povolání.
(SB)
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Vesmír získala univerzita
Kino Vesmír v centru města přestalo pro veřejnost promítat koncem června loňského roku. Diváky
ze zdejšího sálu odlákala nabídka
multiplexu CineStar v nedalekém
obchodním centru Futurum. O dalším využití celého objektu se rozhodovalo ve dvou výběrových řízeních. Na základě výsledků a
doporučení odborné komise zastupitelé města na červnovém zasedání rozhodli o záměru darovat budovu bývalého kina Vesmír včetně
nádvoří a zastavěné plochy Vysoké
škole báňské - Technické univerzitě (VŠB-TU). Definitivní krok by
mělo učinit zářijové zastupitelstvo.
Nepotvrdily se tak obavy některých Ostravanů, že na tomto atraktivním místě v centru města vyroste další tržnice nebo obchodní
centrum.
„Jsem si jistý, že Vysoká škola
báňská - Technická univerzita je
zárukou důstojného a trvalého využití této budovy. Město navíc učinilo další konkrétní krok v podpoře

❏ Ve zkratce
■ Nevšední výstavu Masožravky – dravci v říši rostlin připravilo
Ostravské muzeum. Od začátku
srpna do 28. září jsou v muzeu k vidění perokresby, které od 25. do 28.
září doplní živé předlohy – skutečné
masožravé rostliny. Součástí akce je
i přednáška pro veřejnost a možnost
nákupu rostlin i odborných publikací.
■ Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě-Krásném
Poli opět otevírá Astronomický
kurz. Zájemci se naučí orientovat na
obloze, poznávat jednotlivá souhvězdí a objekty a získají řadu informací z různých oblastí astronomie a
astrofyziky. Kurz je z velké části zaměřen prakticky a jeho účastníci budou pracovat s dalekohledy a dalšími astronomickými přístroji.
Úspěšní absolventi se mohou stát
spolupracovníky Hvězdárny a planetária J. Palisy jako tzv. demonstrátoři. Více informací je k dispozici na
http://planetarium.vsb.cz/ nebo tel.
č. 596 911 005, 596 911 007.
■ Klub českých turistů VOKD
Ostrava-Poruba pořádá 19. září.
dvanáctikilometrový pochod Za našima humnama. Začátek je plánován
od 14.30 do 16.30 hod. od porubské
ZŠ L. Štúra. Další příležitost k aktivnímu pohybu mají turisté i cyklisté hned následující den. Budou
pro ně připraveny tratě v délce 10 až
100 km. Start je z konečné MHD
Vřesinská od 7 hodin.
■ Pouť babího léta se uskuteční
20. září na porubské Hlavní třídě.
Úřad městského obvodu Poruba
připravil pro malé i velké Ostravany tradiční pouťové atrakce a zajímavý doprovodný kulturní program. Z důvodu konání této akce

rozvoje zdejších vysokých škol,
což je jedna z našich dlouhodobých
priorit,“ zdůraznil náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Po definitivním převodu objektu
do vlastnictví VŠB-TU začne nový
majitel provádět nezbytné úpravy a
instalace. „Předpokládáme, že budova bývalého kina bude znovu
zprovozněna od letního semestru
školního roku 2003/2004. Zdejší
sál vybavíme moderní didaktickou
technikou a bude sloužit jako aula.
Škola tak získá vhodné místo pro
přednášky pro velké skupiny studentů, především Ekonomické fakulty VŠB-TU, slavnostní události
v průběhu akademického roku, jako
jsou například imatrikulace studentů, promoce nebo zasedání vědeckých rad. Stavební a instalační
práce by neměly narušit akustickou
kvalitu sálu, takže jej hodláme využívat také pro filmové projekce,
koncerty i další kulturní a společenské akce,“ konstatoval prorektor
VŠB-TU Petr Noskievič.
(lo)
dojde k dočasné dopravní uzávěře
Hlavní třídy v úseku Francouzská –
Porubská, a to od pátku 19. 9. od
17 hodin do neděle 21. 9. tří hodin
ráno.
■ Sportovní areál Poruba – TJ
VOKD zaplní 27. září účastníci 30.
ročníku Olympiády ostravských
občanů, kterou pořádá Ostravská
tělovýchovná unie a TJ VOKD.
Všichni zájemci starší 18 let si mohou přijít zasoutěžit v malé kopané,
nohejbale, volejbale, šachách, tenise, stolním tenise a kuželkách.
Podrobnější informace na tel. č.
596 919 360 nebo 596 919 340.
■ Sdružení Telepace zve Ostravany na tradiční Svatováclavskou
pouť, která se koná 26. a 27. září
v areálu Ostravsko-opavského biskupství. Pro návštěvníky je připravena mše svatá, koncerty, divadelní
představení a řada atrakcí pro děti i
dospělé.
■ Ostravská městská organizace
Českého svazu chovatelů (ČSCH)
13. září připravila atraktivní výstavu činčil jihoamerických v klubovně základní organizace ČSCH v
ul. Křížkovského v Klimkovicích.
V zámeckém parku bude k vidění
výstava drobného zvířectva.
■ Kvalitní víno, burčák a domácí
speciality mohou ochutnat návštěvníci Tradičního vinobraní, které pořádá Dům kultury NH v OstravěZábřehu 19. září na náměstí SNP.
Náladu od 14 hodin zpříjemní cimbálovka Tolar, vystoupení žáků základních uměleckých škol z obvodu
Ostrava-Jih, nebudou chybět recesní soutěže pro dospělé ani soutěže a atrakce pro děti. Speciálním
hostem bude skupina folkrockových muzikantů, kteří si říkají Docuku.

PRVNÍ ·KOLNÍ DEN. Netradičně začal školní rok pro několik desítek školáků Církevní základní školy Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. První
zářijový den je navštívil primátor města Aleš Zedník a jeho náměstek
Zbyněk Pražák a nepřišli s prázdnou. Všechny děti dostaly krásné
dárky. Šťastné vykročení do prvního školního dne a mnoho úspěchů
v celém roce popřál dětem náměstek Z. Pražák, který je také hned vyzkoušel z počtů. „Moc jsem se do školy těšil,“ zářily oči Denisovi Gregorovi z 1. B, když dostal malý kamión se žvýkačkami. Ve škole má ještě
staršího bratra, a tak už přesně věděl, co ho čeká. „Dětem se tu hodně
věnují, jsem ráda, že se učí právě v této škole,“ dodala jeho maminka
Krista Teglášová. Většina žáků Církevní základní školy P. Pittra pochází ze sociálně slabších romských rodin z celé Ostravy. Prvňáčci si
proto neodnášeli jen sladkosti, ale dostali také sešity, tužky, pastelky
a další školní pomůcky. „Přeji zdejším dětem především moudré rodiče,
kteří dokáží ocenit, že vzdělání je prvním předpokladem, aby jejich děti
čekal lepší osud,“ řekl primátor A. Zedník.
(Foto: J. Hrachovec)

Loutky oÏiví mûsto
V ulicích a divadelních scénách
v centru Ostravy se od 29. září do 4.
října budou dít věci nevídané. Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo interesse sem přivede více než
tři sta účinkujících z třiceti souborů
z dvanácti zemí světa. Hrát se bude
od rána do večera nejen v Divadle
loutek a stanu před jeho budovou,
ale také na jevišti Divadelní společnosti Petra Bezruče, Komorní scéně
Aréna, v sále Telepace na Kostelním
náměstí. Divadelníci zaplní i centrum města, především Masarykovo
náměstí.
„V rámci celé republiky neexistuje jiný mezinárodní loutkářský
festival takového rozsahu, kvality a
šíře záběru. Musím přiznat, že v tuzemské loutkářské komunitě je Ostrava vnímána jako nesmírně vzdálené místo, opravdu venkov. O to
cennější je fakt, že jsme sem dokázali přitáhnout divadelníky z celého
světa. Lidé uvidí opravdu to nejlepší, bude se prolínat česká, evropská a asijská loutkářská škola a tradice. Snad nic nezakřiknu, ale
vypadá to, že severomoravská metropole zažije opravdu jedinečnou
akci, což by se nám nepodařilo bez
výrazné podpory města Ostravy a
spolupráce s dalšími městskými organizacemi. Primátor Aleš Zedník
navíc převzal oficiální záštitu nad

celou akcí,“ konstatoval ředitel Divadla loutek Tomáš Volkmer.
Stále větší počet účastníků a divadelních scén, které ovládnou, nejsou
jedinými novinkami pátého ročníku
této soutěžní přehlídky. Poprvé budou
mít vlastní odbornou porotu a ceny
pro vítěze kromě profesionálů také
studentská divadla z celé Evropy. Pro
děti a studenty jsou připraveny tvůrčí
dílny. Každý den bude vycházet festivalový časopis s recenzemi, programem a aktualitami. Své umění předvede například divadlo DRAK
z Hradce Králové, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Kvelb z Českých Budějovic, soubory z Nizozemí, Ruska,
Slovenska, Polska, Maďarska, Japonska, Tchaj-wanu, Německa, Anglie,
Švýcarska či Francie. Vyvrcholením
nabitého programu bude společné
pouliční představení několika souborů Labyrint světa a srdce loutky
3. října v centru města.
Touto pozoruhodnou kulturní akcí
pro Ostravany všech generací a zájmů Divadlo loutek vstupuje do 50.
sezony své existence. Všechny venkovní produkce jsou přístupné
zdarma, vstupenky do sálů je možné
získat v předprodeji v Divadle loutek. Podrobný program a další informace budou k dispozici na internetových stránkách www.dlo-ostrava.cz
(LO)
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Odborníci chtûjí pomáhat
Jedenáctý ročník česko-francouzských dnů, které již tradičně iniciuje
Komise pro handicapované děti a
mládež rady města, opět přivede do
Ostravy řadu odborníků z obou
zemí. Cíl každoročních setkání se
nemění – předávat si zkušenosti,
hledat nové a stále zdokonalovat
osvědčené způsoby a metody pomoci zdravotně postiženým.
Letošní ročník se uskuteční od
22. do 25. září a je rozdělen do tří
hlavních témat. První je určeno především speciálním pedagogům, psychologům a klinickým logopedům –
Dysfázie a využití alternativních neverbálních metod komunikace.
„Druhé téma – Vytváření pracovních příležitostí pro osoby s mentálním postižením chápeme jako výzvu
pro podnikatele, kteří by mohli vytvořit nová pracovní místa pro tuto
skupinu obyvatel. Kromě teoretických informací máme připravenu
také řadu praktických rad, například
prezentaci aktivního sociálního
učení jako prevenčního stimulu zaměstnávání a uplatnění sebereflexních technik. Přednášky i diskuze
k oběma tématům se uskuteční 22. a
23. září v SOŠ a SOU pro tělesně
postiženou mládež v Porubě,“ při-

blížila odborný program koordinátorka celé akce Olga Kováriková
z odboru školství, kultury a vzdělanosti magistrátu. Třetí téma – Resocializace a reintegrace sociálně vyloučených osob – lidí v krizi bude
probíhat formou workshopů, a to
22. září v Charitním domě sv. Františka a v úterý 23. září v Domě na
půl cesty.
Kromě francouzských odborníků
především z Asociace Genets d’Or
z Bretaně a představitelů renomovaných ostravských zařízení pro handicapované se workshopů zúčastní
také specialisté z Krakova.
Součástí doprovodného programu
bude oblíbená Abilympiáda, tentokrát zaměřená na adrenalinové
sporty pro handicapované mladé
lidi.V Janáčkově konzervatoři bude
k vidění výstava fotografií Petra Čecha Žijí společně s námi, cyklus
snímků dokumentujících běžný život člověka s handicapem od dětství
až po dospělost. Připraven je také
slavnostní studentský koncert.
Vzhledem k omezené kapacitě
zařízení zájemci o účast na kterékoliv akci musí kontaktovat O. Kovárikovou, tel. č. 604 226 147, e-mail:
kovarikova@mmo.cz
(lo)

NOVÁ ATRAKCE ZOO. Osmý srpnový den se v ostravské zoologické zahradě samici Katce narodilo mládě. Od roku 1967, odkdy se hroši
obojživelní v zoo chovají, je to už 27. novorozenec. Kromě malého hrocha se o prázdninách narodila také mláďata lam alpak, ovcí a koz kamerunských a samička oslíka. I podzimní měsíce určitě nabídnou
mnoho krásných dní, jako stvořených k příjemné procházce zahradou.
Senioři, kteří prokáží svůj věk, mají na Den seniorů 20. září vstup do
zoo zdarma, v 10 a 14 hodin mohou navíc prohlídku absolvovat v doprovodu odborného průvodce. Zajímavé akce se budou v areálu zahrady dít také 4. října při příležitosti Dne zvířat. Připraveno je například slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší umělecké ztvárnění tygra.
(o)

Stát nabízí bezplatnou prevenci

Ministryně Marie Součková a primátor Aleš Zedník

P

rimátor města Ostravy, podobně
jako další regionální politikové,
občas stojí před těžkým rozhodováním. Zda se vydat na pracovní jednání do Prahy a v tomto tradičním
sídle všech důležitých institucí lobbovat za zájmy svého města nebo dát
přednost domácí akci. „Někdy si
opravdu říkám, jak to udělat, abych
mohl být na dvou místech zároveň a
neuniklo mi nic zásadního,“ potvrzuje primátor Aleš Zedník. Podstatná
rozhodnutí se navíc nedělají jen při
oficiálních příležitostech, často je
dobré nechybět ani při méně formálních událostech, jako jsou nejrůznější kulturně-společenské akce. „Za
ukázkový příklad dobrého lobbingu
považuji důležitý příslib, který jsem
získal od ministryně zdravotnictví
Marie Součkové. Ujistila mne, že

v návrhu rozpočtu na příští rok v kapitole jejího rezortu, je začleněno
20 milionů korun na rekonstrukci
Kleinova sanatoria v areálu Městské
nemocnice Ostrava. To je velký úspěch, protože v průběhu roku už je
prakticky nemožné do této kapitoly
cokoliv dostat,“ konstatoval Aleš
Zedník. Redakce Ostravské radnice
navíc od ministryně zdravotnictví
získala důležité informace zaměřené
na bezplatnou prevenci, které naše
čtenáře určitě zaujmou.
V České republice existuje poměrně dobře propracovaný systém
preventivních prohlídek, podložený
dokonce prováděcí vyhláškou č.
56/1997 Sb. k zákonu č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato právní norma stanoví obsah a časové rozmezení preventiv-

ních prohlídek a zaručuje plnou
úhradu všech zmiňovaných vyšetření. Patří sem především časté kompletní preventivní prohlídky dětí
včetně některých laboratorních vyšetření. Registrovaní pacienti od 18
let mají každé dva roky nárok na preventivní prohlídky, které zahrnují
například vyšetření EKG, cholesterolu, glykemie, každoroční prohlídky u stomatologa a ženy od 15 let
také u gynekologa.
V posledních letech je největší pozornost věnována kardiovaskulárním
nemocem a nádorovým onemocněním. Tomuto trendu odpovídá novelizace zmíněné vyhlášky z roku
2000, kdy do ní byl zapracován preventivní screening colorektálního
karcinomu testem na okultní krvácení, které se provádí u osob starších
50 let ve dvouletých intervalech. Jde
o velmi důležitý krok k záchytu rakoviny střeva v období, kdy pacient
ještě nemá žádné zjevné příznaky a
k operativnímu zákroku proto dochází ve fázi, kdy je nemoc plně vyléčitelná. Od roku 2002 vyhláška zahrnuje také screeningové vyšetření,
které má za úkol včasné odhalení rakoviny prsu. Žena starší 45 let má
každé dva roky nárok na mamologické vyšetření, na které ji posílá
praktický lékař nebo gynekolog.
Mezi sekundární prevenci patří i
dispenzární péče. Jde o vyhláškou č.
60/1997 Sb. stanovené stavy a nemoci, které jsou v době zařazení do

dispenzární péče ve stabilizovaném
stavu, ale přepokládá se, že by mohlo
dojít ke zhoršení. Cílem je proto
kontrolními klinickými nebo laboratorními vyšetřeními předpokládanému zhoršení předejít. Rovněž tato
péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Stejně jako některé
z prohlídek v rámci závodní preventivní péče, která má za úkol předejít
úrazům nebo nemocem z povolání
nebo jejich zhoršení. Ale pozor. Zákon ukládá, že na preventivní lékařské prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají
nárok pouze registrovaní pacienti.
Takže zaregistrovat se u dobrého a
pečlivého praktického lékaře se
opravdu vyplácí. Neregistrovaný
pacient, i když je pojištěn u některé
ze zdravotních pojišťoven, si preventivní prohlídky platí sám.
Bohužel ne všichni lékaři své pacienty na preventivní prohlídky
aktivně zvou, i když jejich úhradu
mají ke své kapitační platbě navíc.
Ministryně zdravotnictví proto doporučuje občanům, aby preventivní prohlídku v uvedených časových rozmezích u svého lékaře vyžadovali.
Ministerstvo zdravotnictví pracuje na
programu zvyšování kvality při poskytování zdravotní péče. V ambulantní oblasti bude právě provádění
preventivních prohlídek jedním
z nejvíce sledovaných kritérií.
Na závěr Marie Součková připomíná, že přes propracovaný systém
sekundární prevence by lidé měli
dbát především na prevenci primární. Tedy zdravý životní styl a životosprávu.
(O)
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V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ byla zahájena
V současné době na úseku občanských průkazů
platí celkem 10 vzorů občanských průkazů. Zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, byla zkrácena doba
platnosti stávajících vzorů občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů do konce roku 2005
tak, aby byla zabezpečena jednotnost identifikačních dokladů k 1. lednu 2006.
„O výměnu občanských průkazů mohou občané
žádat už v tomto měsíci. Mají tak příležitost splnit
svou zákonnou povinnost bez dlouhého a zbytečného čekání při podání žádostí a potřebných dokladů. Výměna občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů je osvobozena od správních poplatků,“ říká vedoucí oddělení občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů
odboru vnitřních věcí magistrátu Magdaléna Peroutková.
Platnost dosavadních občanských průkazů je
stanovena zákonem 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
■ občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993
(typ knížka), v nichž nebylo vyznačeno státní
občanství České republiky, pozbyly platnosti
dnem 31. prosince 2001,
■ občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
(typ identifikační karta), které budou vydány do
31. prosince 2003, pozbývají platnosti dnem
31. prosince 2005,
■ občanské průkazy vydané před 1. červencem
2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle
však do 31. prosince 2005.
Podle M. Peroutkové žádost o vydání občanského průkazu a doklady podává občan osobně
nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (nevyžaduje se plná moc). V Ostravě lze tuto žádost po-

dat v oddělení občanských průkazů, evidence
obyvatel a cestovních dokladů odboru vnitřních
věcí Magistrátu města Ostravy se sídlem v ulici
Bohumínská 1, Ostrava-Slezská Ostrava nebo
také na úřadech městských obvodů pověřených
vedením matrik. Jsou to Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih,
Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice. Žádosti přijímají rovněž obecní úřady pověřené vedením matrik ve správním obvodu
statutárního města Ostravy (Vřesina, Klimkovice,
Velká Polom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Šenov, Václavovice), a to podle místa trvalého pobytu občana. Jak připomíná M. Peroutková, žádost o výměnu občanského průkazu může
být podána na matričním úřadu i mimo místo trvalého pobytu občana.
Občan, který žádá o vydání nového občanského
průkazu, je povinen předložit:
■ vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (žádost je k dispozici na výše uvedených
úřadech a na středisku informačních služeb odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy),
■ dosavadní občanský průkaz,
■ 1 fotografii,
■ případně další doklady osvědčující skutečnosti
zapisované do občanského průkazu na žádost
občana nebo potřebné k odstranění zjištěných
rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci
obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

vinen si převzít občanský průkaz u nás na oddělení v ulici Bohumínská 1, Slezská Ostrava. Vyhotovený průkaz si občan převezme osobně. Pokud se nemůže dostavit, a to ze závažných
dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí
jeho předání pracovníci Magistrátu města Ostravy, popřípadě obecního úřadu pověřeného vedením matrik, v jehož správním obvodu se občan
zdržuje,“ vysvětluje vedoucí oddělení Magdaléna
Peroutková.
Úřední hodiny, v nichž lze podat žádost o vydání nového občanského průkazu, úseku občanských průkazů odboru vnitřních věcí Magistrátu
města Ostravy:
pondělí:
středa:
čtvrtek:

8 hod. - 17 hod.
8 hod. - 17 hod.
8 hod. - 16 hod.

Bližší informace o předání vyhotoveného nového občanského průkazu zodpoví úřednice úseku
občanských průkazů:
M. Peroutková, vedoucí oddělení

☎ 974 728 800
M. Volná, vedoucí úseku občanských průkazů
☎ 974 728 802
J. Králová, příjem žádostí o vydání občanského
průkazu
☎ 974 728 804
☎ 974 728 806
M. Holaňová, výdej vyhotovených občanských
průkazů
☎ 974 728 805

„Vyhotovený občanský průkaz si může
občan převzít na úřadu městského obvodu
nebo obecním úřadu pověřeném vedením
matrik podle místa svého trvalého pobytu,
jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je po-

Od 1. ledna 2006 bude platný už jen občanský průkaz vydávaný od července 2000. Je vyroben ve formě laminované karty o rozměrech 74x105 mm se zaoblenými rohy. Hlavní barvy občanského průkazu jsou odstíny zelené a fialové.
Přední strana průkazu obsahuje vedle základních údajů o držiteli (jméno, příjmení, rodné číslo apod.) a o době platnosti dokladu také tištěnou fotografii
a vzor podpisu držitele dokladu a strojově čitelný kód.
Zadní strana obsahuje jednak povinné údaje, kterými jsou trvalý pobyt, rodné příjmení, rodinný stav, ale i informace o omezení či zbavení způsobilosti
k právním úkonům, soudní zákaz pobytu v určité obci, a dále nepovinné údaje, které mohou být na požádání občana zapsány. Jde například o údaje o manželovi, manželce či dětech.
(m)
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Nebojte se úﬁadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
■ Komu je poskytován příspěvek na bydlení?
Příspěvek na bydlení přispívá
na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými
příjmy. Poskytování příspěvku
podléhá testování příjmů společně
posuzovaných osob za kalendářní
čtvrtletí. Za příjem se v tomto případě považuje i přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.
■ Kdo má nárok na tuto
dávku?
Nárok na dávku má vlastník
nebo nájemce bytu, který je v bytě
hlášen k trvalému pobytu, jestliže
rozhodný příjem všech osob trvale
hlášených v bytě je nižší než součin částky životního minima a koeficientu 1,60 a vzniká dnem splnění všech podmínek. Za nájemce
bytu se považuje též nájemce
obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle
zvláštních právních předpisů (občanského zákoníku).
Dávku nelze přiznat osobě,
která užívá byt na základě podnájemní smlouvy, nebo je-li byt užíván z titulu věcného břemene.
■ Na jaké období se dávka
přiznává?
Dávka se přiznává na období od
1. července do 30. června následujícího kalendářního roku.
■ Co je třeba doložit k vyplněné žádosti?
- pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let
rodný list
- pro děti od 15 let - potvrzení o
nezaopatřenosti dítěte (potvrzení
o studiu apod.)
- pro každou osobu, která je v
bytě hlášená k trvalému pobytu,
vyplněný doklad o výši příjmu
za předcházející čtvrtletní období
- doklad o tom, že byt je užíván na
základě nájemní smlouvy nebo
na základě vlastnictví nemovitosti
■ Do kdy je potřeba prokázat
nárok na dávku?
Pro trvání nároku na výplatu
příspěvku na bydlení je nutno
vždy do konce října, ledna a
dubna prokázat rozhodný příjem,
nestane-li se tak, zastaví se výplata dávky. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce prosince, března, nebo června, zaniká
nárok na předmětnou dávku.
■ Je možné o tuto dávku žádat zpětně?

Od 1. 7. 2003 lze o tuto dávku
požádat zpětně ve lhůtě 3 měsíců
(novela č. 125/2003 Sb. Zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře).
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
■ Komu je poskytován rodičovský příspěvek?
Tato dávka je určena rodiči v
době, kdy není výdělečně činný,
popřípadě je jeho činnost omezena, protože osobně celodenně a
řádně pečuje o malé dítě. Pro poskytování této dávky není testován příjem rodiny.
■ Kdo má nárok na tuto
dávku?
Na tuto dávku má rodič nárok,
jestliže osobně, celodenně a řádně
pečuje o dítě do 4 let věku, nebo
do 7 let, je-li dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
■ Jaké jsou další podmínky
výplaty této dávky?
Nárok na výplatu má rodič, pokud v době péče o dítě nemá v kalendářním měsíci nárok na příjem
z výdělečné činnosti nebo má
tento příjem pouze omezený čistý příjem nesmí přesáhnout
výši 1,5násobku životního minima na osobní potřeby rodiče.
Je-li rodič výdělečně činný jako
osoba samostatně výdělečná, poskytuje se mu rodičovský příspěvek zálohově v těch kalendářních
měsících, kdy jeho příjem z uvedené činnosti nepřesáhne stanovenou částku a po uplynutí kalendářního roku se rodičovský příspěvek
zúčtuje podle skutečně dosažených příjmů.
■ Kdy zaniká nárok na tuto
dávku?
Podmínka osobní celodenní
péče o dítě není splněna, je-li dítě
umístěno v jeslích, mateřské škole
nebo jiném obdobném zařízení pro
děti předškolního věku déle než 5
kalendářních dnů v měsíci, s výjimkami dále uvedenými. Nárok
zaniká také v případě, že rodič má
po celý kalendářní měsíc nárok na
dávky nemocenského pojištění či
pobírá hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti vyšší než rodičovský příspěvek, nebo má příjem z
výdělečné činnosti v zahraničí, a
to bez ohledu na jejich výši.
Nárok na poskytování rodičovského příspěvku zaniká rovněž
přiznáním příspěvku při péči o
blízkou nebo jinou osobu.
■ V jakých případech také
náleží rodičovský příspěvek?
Tento příspěvek náleží i v případech, kdy:

- dítě pravidelně navštěvuje léčebně - rehabilitační zařízení
nebo speciální mateřskou školu
či jesle se zaměřením na vady
zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené nebo mentálně
retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně
- pokud dlouhodobě zdravotně
postižené dítě nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené dítě
pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení
pro děti, v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně
- dítě navštěvuje jesle, mateřskou
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku
v rozsahu nepřevyšujícím čtyři
hodiny denně a jestliže stupeň
zdravotního postižení zraku
nebo sluchu obou rodičů je v
rozsahu 50 % a více
- dítě navštěvuje jesle, mateřskou
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku
nejvýše pět kalendářních dnů v
kalendářním měsíci.
■ Jaká je výše rodičovského
příspěvku?
Výše rodičovského příspěvku
činí za kalendářní měsíc součin
částky na osobní potřeby rodiče,
který má na rodičovský příspěvek
nárok, a koeficientu 1,10.
■ Co je potřeba doložit k vyplněné žádosti?
- pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí rodný list,
je-li žadatel nezaopatřené dítě,
potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení o studiu apod.)
- za kalendářní měsíce, kdy žadatel
pobíral dávky nemocenského pojištění nebo hmotné zabezpečení
uchazečů o zaměstnání - potvrzení o nároku na dávky ovlivňující výši rodičovského příspěvku
- je-li dítě zdravotně postižené potvrzení o zdravotním stavu dítěte
- pokud dítě navštěvuje předškolní zařízení - potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání
této návštěvy v jeslích, mateřské
škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního
věku
- u osob samostatně výdělečně
činných je příspěvek poskytován zálohově. K 30. červnu následujícího roku je nutno doložit
potvrzení o příjmu a doklad
OSSZ o počtu měsíců, v nichž
byla činnost vykonávána a o
výši nemocenských dávek. Pokud nebudou tyto doklady předloženy, je vyplacený příspěvek
přeplatkem.
■ Je možné o tuto dávku žádat zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně
ve lhůtě 3 měsíců.
ZAOPATŘOVACÍ
PŘÍSPĚVEK
■ Komu je poskytován zaopatřovací příspěvek?
Zaopatřovací příspěvek je určen
pro případy, kdy muž nebo žena
koná vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenské cvičení v Armádě České republiky
nebo v Hradní stráži, nebo civilní
službu a nemá po dobu služby nárok na náhradu mzdy, platu nebo
jiného příjmu podle zvláštních
předpisů.
■ Kdo má nárok na tuto
dávku?
- nezaopatřené dítě vojáka
- manželka vojáka, která pečuje o
dítě ve věku do čtyř let, popřípadě o dítě ve věku do sedmi let,
je-li dítě dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené
- manželka vojáka, která je plně
invalidní, nebo z jiného vážného
důvodu nemůže být výdělečně
činná
- osoba, které soud přiznal vůči
vojákovi výživné nebo příspěvek
na výživu, nebo která uzavřela s
vojákem dohodu o placení výživného nebo příspěvku na výživu,
pokud voják pro výkon uvedené
služby nemůže plnit svou vyživovací povinnost
■ Jaká je výše zaopatřovacího příspěvku?
Výše zaopatřovacího příspěvku
činí 0,67násobku částky životního
minima na osobní potřeby oprávněné osoby.
■ Co je třeba doložit k vyplněné žádosti?
- pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let
rodný list
- pro osobu, která koná vojenskou
službu - potvrzení o době trvání
služby
- pro manželku vojáka - potvrzení
o důvodu, pro který nemůže vykonávat výdělečnou činnost (potvrzení o studiu, rozhodnutí o
přiznání invalidního důchodu
apod.)
- rozsudek soudu nebo dohodu o
vyživovací povinnosti vojáka
vůči osobě uplatňující nárok na
příspěvek
- je-li žadatel nezaopatřené dítě - potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení o studiu
apod.)
■ Je možné o tuto dávku žádat zpětně?
O tuto dávku lze požádat zpětně
ve lhůtě 3 měsíců.
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Zapomenutá Ostrava: Stodolní ulice
❏ Archiv mûsta Ostravy
„Existuje jen málo ulic, které by
se dostaly do povědomí lidí. Stodolní ulice v Moravské Ostravě je
bezesporu jednou z nich. Její věhlas se již neomezuje pouze na
Ostravu, ale přesahuje region a
bez nadsázky je možné tvrdit, že
je známá prakticky v celé republice a dokonce i za jejími hranicemi, což se projevilo i v průzkumech veřejného mínění,“ píše
kronikář Martin Juřica z archivu
města na úvod své podrobné studie této lokality. Jak jsme se dověděli, s mapováním takzvaného
clublandu uprostřed města začal
někdy v roce 2000. A výsledky?
Jsou víc než zajímavé, a to zejména z pohledu historického.
Ostatně, posuďte sami - některé
pasáže, samozřejmě se svolením
autora, dnes zveřejníme. S celou
prací se pak mohou zájemci seznámit na konci září. Archiv
města totiž vydává v pořadí už
jednadvacátý sborník příspěvků
k dějinám a současnosti Ostravy a
Ostravska, který vychází v nákladu 500 kusů. Čtenáři v něm najdou právě studii „Od stodoly
k 100Dole“ Martina Juřici. (pozn.
red.: 100Dola – název jednoho ze
současných barů ve Stodolní ulici.)
Dějiny Stodolní ulice a jejího
okolí nezačínají s otevřením prvního klubu, ale sahají hlouběji do
minulosti. Ta byla v případě této
části Moravské Ostravy překvapivě bohatá.

Stodoly
...Nejstarší vyobrazení stodoly
stojící na Stodolní ulici pochází
z roku 1838, kdy Jan Matuščík žádal
o její stavbu na místě shořelé budovy. Některé stodoly byly ještě v
70. letech 19. století kryty slámou.
Až po několika požárech začaly být
vyzdívány. Z dochovaných pramenů
víme, že tyto objekty sloužily
k uskladnění nejen obilí, ale také
dalších polních plodin. Počet stodol
v dané lokalitě se v průběhu času

30. léta 20. století

stále měnil. Např. v letech 18601885 se pohyboval kolem 55, což
byl dle dochovaných situačních
plánů mezní počet hospodářských
objektů v tomto prostoru.
Stodoly často podléhaly požárům.
V 19. století zde hořelo v letech
1811, 1827, 1857 a 1860. Zvláště
požáry z 29. 8. 1857 a 18. 3. 1860
byly velmi ničivé. V roce 1863 pohltily plameny více než 40 staveb.
V roce 1857 nabídla pohotově Moravskoostravská společnost pro obchod s dřevem snížené ceny na obnovu shořelých staveb. Zájem o
stavby stodol nekončil ani v 90. letech 19. st., kdy byl podán návrh na
rozšíření parcel pro stavbu dalších
20 budov. Tento záměr však narážel
na odpor Rothschildova vítkovického těžířstva, které chtělo pod potenciálními parcelami dolovat uhlí.
Naštěstí však ohradník, definitivně
schválený v roce 1888, zamezil
těžbě v tomto prostoru, a tak zde
bylo možno začít stavět také obytné
budovy...

Obytné domy
...Ze stavebních spisů se dozvídáme, že velká část domů byla přestavěna ze zděných stodol (zachovány byly obvodové zdi a střecha)
na přízemní obytné domy s jednoduchým vybavením (světnice, kuchyně, sklep, záchod vně budovy).
Od 90. let 19. století se začaly
také stavět honosnější patrové
obytné domy většinou situované do
blízkosti Nádražní ulice. K domům
byly přistavovány koňské stáje, prádelny a další hospodářské budovy.
Proměna Stodolní ulice a jejího
okolí v obytnou čtvrť trvala do prvních let 20. století. Po nějakou dobu
vedle sebe stály jak domy, tak stodoly a sýpky měšťanů, což jistě dodávalo této části Moravské Ostravy
poněkud bizarní vzhled...

Hotely a hostince
...Nejvýznamnějšími
podniky
v tomto prostoru byly bezesporu

hotely Slavia
a Brioni.
Hotel Slavia byl otevřen v roce
1899 a hostinská a výčepní koncese
byla udělena
Janu Winklerovi. Dle dobového tisku
se s elegancí
jeho 22 pokojů
žádný
jiný hotel nemohl srovnávat a návštěvníci české
kavárny si mohli vybrat ze sedmi
desítek nabízených časopisů. Hotel
Slavia se zapsal i do politických
dějin, když se právě zde 28. 10.
1918 sešla schůzka zástupců politických stran, která připravila ustavení národního výboru pro moravskoostravský okres, jehož první
schůze se za předsednictví Jana
Prokeše o den později tamtéž uskutečnila. Zde se také v době předmnichovské republiky konaly
schůze Společenstva hostinských a
výčepníků Moravské Ostravy. Před
rokem 1989 zde byly umístěny
kanceláře k. p. Vítkovice - Hutní
montáže a dnes v něm funguje rockový klub Oheň.
Dalším hostinským zařízením
byl Hotel Brioni čp. 876 na Stodolní ulici. V roce 1912 bylo Karlu
Schindlerovi povoleno přenést sem
hostinskou koncesi z domu čp.
834. Provoz byl zahájen 14. srpna
1912 koncertem hornické kapely
řízené panem Mazákem. V 30. letech měl již 65 hostinských pokojů,
čepovalo se zde 12% Budějovické
pivo a Plzeňský Prazdroj. V hotelu
probíhaly pravidelné koncerty salonního orchestru. Právě tady byl
poprvé v Moravské Ostravě učiněn
první vážnější pokus o stálý kabaretní provoz. Za německé okupace
se hotel nazýval Schindler, po
válce pak Odra. V současnosti zde
působí soukromé rádio Helax a Helax club...

srpen 2003

Veﬁejné domy a prostituce
...Nelze zamlčet, že Stodolní,
Masná a Poděbradova byly ulice,
kde se v Moravské Ostravě od 90.
let 19. století nejvíce koncentrovala
prostituce a s ní související negativní jevy. O provozování „nejstaršího řemesla“ se dozvídáme především díky častým stížnostem zde
bydlících občanů. Nevěstinec provozoval ve svém domě na Stodolní
ulici prodejce sodovek A. Fikaček,
na téže ulici v domě čp. 861 vedla
veřejný dům (v pramenech nazvaný
Bordelhaus) Tereza Bretterová a
další se nacházel tamtéž v domě čp.
852 (označovaný jako Lüsthaus):
...„Do tohoto domu scházívají se za
večera a nocí mužské osoby různých
tříd, nejvíce ve stavu podnapilém a
znepokojující hlukem spící obyvatelstvo, navštěvovatelé tito velmi
často nemohou do onoho domu trefiti, klepají na okna a dvéře sousedů, dobývají se do sousedních stavení a nemravnými posuňky,
žádostmi a věcmi obtěžují a urážejí
občany. [...] Obrazy tyto nelze už ze
studu ani slovy vylíčiti a můžeme jen
krátce říci, že jest to hotová Sodoma
a Gomora mravních výstředností,
před níž styděti se musí nejen dospělý, nýbrž zvláště mládež“...
Po 2. světové válce ztrácel tento
prostor na svém významu a byl určen k postupné asanaci.
Nový dech nabrala Stodolní ulice
a její bezprostřední okolí v 90. letech 20. století.
(M&M)
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StanleyÛv pohár poprvé v Ostravû

Stanleyův pohár si v obchodním centru ve společnosti Richarda
Šmehlíka prohlédl také primátor Aleš Zedník a generální manažer
vítkovického hokejového klubu a člen rady města František Černík.

Horníci slaví
Hornické muzeum OKD v Ostravě-Petřkovicích se 6. září stane
místem konání tradičních oslav Dne
horníků. Slavnostní průvod s hornickou dechovkou, mažoretkami a krojovanými horníky se po 10. hodině
vydá z náměstí v Petřkovicích do areálu muzea. V 11 hodin se u kapličky
sv. Barbory uskuteční mše svatá. Dechová kapela se usadí na pódiu před
Harendou u Barborky a bude návštěvníkům až do odpoledne zpříjemňovat
chvíle strávené u hornické restaurace.
Hlavní program na velkém pódiu vyvrcholí koncertem skupiny Olympic,
který začne v 16 hodin. Návštěvníci
se mohou těšit na řadu doprovodných
akcí v celém areálu.

Den NATO potﬁetí
Na letišti Ostrava-Mošnov se
13. září od 11 do 18 hodin uskuteční
3. ročník Dne NATO v Ostravě. Organizátoři slibují akci, která svým
rozsahem a zaměřením nemá obdoby v České republice ani ve
střední Evropě. V atraktivním programu nebude chybět elitní Tygří
letka bitevních vrtulníků Mi-24,
předvedení jízdy tanku a bojového
vozidla pěchoty, ukázka práce leteckých záchranářů a protiteroristických jednotek. Vstup na Den
NATO je zdarma.

❏ BEZ KOMENTÁ¤E

Poprvé v historii města si mohli
Ostravané na vlastní oči prohlédnout
legendární pohár pro vítěze Stanley
Cupu. Do rodného města jej přivezl
ukázat obránce hokejového klubu
New Jersey Devils Richard Šmehlík.
Po oficiálním přijetí slavného hokejisty a jeho tatínka na Radnici města
Ostravy se v sobotu 2. srpna dočkali
i obyvatelé města. V areálu obchodního centra Shopping Park bylo připraveno zábavní odpoledne, kterého
se zúčastnila téměř tisícovka lidí. Vítkovického odchovance na pódium
přivedl primátor Aleš Zedník a generální manažer vítkovického hokejo-

DokáÏe‰ to taky! Celostátní projekt Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu o.p.s. s názvem Dokážeš to taky! je určen ženám, které
prodělávají náročnou onkologickou léčbu, nebo se z následků nemoci
zotavují. V Ostravě se organizace plavecké štafety dlouhé 3 105 metrů
ujalo Sdružení onkologických pacientů Onko-Amazonky. Všichni
příznivci, další plavci i diváci jsou zváni 23. září od 16 hodin na krytý
bazén na Sokolské ulici (Čapkárna), aby svou účastí celou akci podpořili.
Onko-Amazonky zájemce upozorňují také na přednášku přednosty
Radioterapeutické kliniky FNsP v Porubě Pavla Vodvářky na téma
Medicína a šarlatánství při nádorových onemocněních, která se koná
7. října v 18 hodin v klubu Atlantik, ulice Čs. legií 7.

vého klubu a člen rady města František Černík. „Když nejde pohár za primátorem, musí primátor za pohárem,“ zareagoval Aleš Zedník hned
v úvodu na skutečnost, že podle původního plánu měl R. Šmehlík Stanleyův pohár přinést už na páteční návštěvu radnice. K překvapení všech
však z Kanady dorazili pouze bodyguardi bez stříbrné trofeje, která se
zatoulala na letišti. R. Šmehlík rozdával autogramy a v krátkém rozhovoru
prozradil například svou představu
o složení ideálního týmu, kde by
v bráně nechyběl Dominik Hašek
a v útoku Jágr s Hejdukem.
(o)

❏ Ostravská NEJ

DÛm knihy Librex

Baseballisté se ucházejí o mistrovství
Ostrava má šanci stát se v roce 2005
dějištěm vrcholné události baseballového sportu – Mistrovství Evropy
mužů. „Ostrava patří mezi kandidátskými městy k největším favoritům.
Výhodou je, že jsme už dvakrát s úspěchem uspořádali mistrovství Evropy v baseballu juniorů a kadetů s
celkovou účastí 19 národních týmů,“
zdůraznil místopředseda České baseballové asociace Radim Kepák.
Místem konání této významné
sportovní akce by se měl stát areál Arrows Ostrava v Porubě. Ten však zatím nesplňuje všechny technické parametry. Je zapotřebí rozšířit parkovací
plochy, dobudovat osvětlení, zavlažování hřiště a zkvalitnit hráčské zázemí. „Dlouhodobě se prezentujeme
jako město sportu a cíleně podporujeme řadu aktivit v této oblasti. A
proto také stojíme o to, aby Ostrava

získala pořadatelství nebo spolupořadatelství mistrovství Evropy v tomto
atraktivním sportu, který si získává
stále větší oblibu veřejnosti. Podle
mých informací by si úpravy porubského hřiště pro potřeby této prestižní
události vyžádaly zhruba pětimilionové náklady. Případnou finanční
podporu na realizaci uvedených investic v nejbližší době projednáme
v příslušných orgánech města,“ konstatoval náměstek primátora Zbyněk
Pražák. Ostravané by se tak mohli dočkat přehlídky dvanácti nejlepších evropských týmů a pomoci českému národnímu týmu k dosažení vysněného
postupu na mistrovství světa. Zároveň
by mohl být zveleben sportovní areál,
který neslouží jen baseballu, softballu,
ale také jiným aktivitám. Pravidelně
se tady koná například Běh olympijského dne.
(lo)

Adresa: Dům knihy Librex
Smetanovo náměstí 8
☎ 596 117 675
Unikátní stavba někdejšího obchodního domu Brouk & Babka
byla postavena v roce 1928 podle
návrhu známého architekta Karla
Koláře na Smetanově náměstí v Ostravě. V roce 2001 byl v komplexně
zrekonstruované budově, na ploše
3000 m2 a čtyřech patrech, otevřen
největší obchod s knihami v republice. Dům knihy Librex je také místem konání zajímavých kulturních
akcí pro veřejnost. Například ve
dnech 23. a 24. září se tady v rámci
dlouhodobého projektu Ostrava do
Evropy konají Dny Německa s výstavami, četbou, projekcemi a besedami.
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