
Účastníci festivalu si z Ostravy
odvezli  originální pamětní list.

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ¤ÍJEN 2003

Statutární město Ostrava
kancelář primátora

v y h l a š u j e v ý t v a r n o u s o u t ě ž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Ozdoby zkrášl í  obří  vánoční  strom v Ostravě

Podmínky soutěže
- zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy (základní školy, mateřské školy, školní družiny, zájmové kroužky, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobně)
- ozdoby mohu být vytvořeny z libovolného materiálu, mají být minimálně 40–60 cm veliké a opatřeny háčky nebo šňůrkami na pověšení

- každou vánoční ozdobu označte jménem, věkem, adresou a případně tel. spojením a zašlete nejpozději  do 20. 11. 2003 na adresu:

Statutární město Ostrava - kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
kontaktní osoba: Markéta Šostoková, tel.: 596 283 131, e-mail: msostokova@mmo.cz

CENY PRO JEDNOTLIVCE
1. cena - zlatý přívěsek, plyšový medvěd
2. cena - plyšový medvěd
3. až 10. cena - sladkosti

CENY PRO KOLEKTIVY
1. cena - 5 000 Kč, přenosný barevný televizor
2. cena - 4 000 Kč
3. cena - 3 000 Kč
4. až 10. cena - sladkosti 

V rukou primátora A. Zedníka a náměstka primátora 
Z. Pražáka během přijetí na radnici nechyběly loutky.

Divadelní scény a ulice v centru
města v prvních říjnových dnech zapl-
nily loutky všech tvarů, velikostí a ba-
rev a především loutkoherci z třiceti
souborů ze třinácti zemí světa.
Všechny sem přivedl 5. mezinárod-
ní loutkářský festival Spectaculo 
Interesse. Začal oficiálním přijetím na
Nové radnici 29. září a vyvrcho-
lil slavnostním vyhlášením vítězů 
4. října. 

Jedinečnou kulturní akci, která
svým rozsahem a šíří záběru nemá
v České republice obdoby, připravilo
Divadlo loutek za výrazné finanční
podpory města Ostravy. Všech pade-
sát představení provázela bezpro-
střední atmosféra a nadšený potlesk
diváků. Hlavní cenu za nejlepší před-
stavení nakonec získalo německé di-
vadlo Wilde & Vogel za hru Exit -
Eine Hamletfantasie. (o)

MMûûssttoo  oovvllááddllii loutkoherci

Foto: F. Řezníček

Všichni  výherci  obdrží  s ladkost i  MAOAM a HARIBO.

Divadlo Drak z Hradce Králové předvedlo publiku
inscenaci Andílci.
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CENY MùSTA. Violoncellista, pěvec, hudební vědec a pedagog Ivan
Měrka a spisovatel, historik, politolog a právník Bořivoj Čelovský pře-
vzali na zářijovém zasedání zastupitelstva z rukou primátora Aleše 
Zedníka Cenu města Ostravy za celoživotní dílo. „Jsem velmi rád, že
právě takové osobnosti žijí mezi námi a že je mohu přivítat na ostrav-
ské radnici,“ poznamenal při předávání cen primátor.

16. září 2003
Úpravy náměstí Msgre. Šrámka
Na návrh útvaru hlavního architekta bylo schváleno zadání studie úprav ná-

městí Msgre. Šrámka v Moravské Ostravě. Ta se má stát koncepčním podkla-
dem pro pokračování kultivace veřejných prostor v centru města. Provedena již
byla rekonstrukce Jiráskova náměstí a Poštovní ulice a pokračují opravy ulice
Zahradní. V nové studii bude zpracován návrh estetizace plochy v okolí tzv. no-
vého kostela, který se bude zabývat mimo jiné i řešením dopravy v tomto místě,
ale i bezbariérového vstupu do kostela. Architektonické studio KUBARCH,
které se podílelo na úspěšné realizaci rekonstrukce správní budovy Severomo-
ravské plynárenské a. s., je nesporně zajímavým partnerem pro podobný typ
úkolu a lze očekávat, že by do úprav městského centra mohlo přinést nové ná-
pady i přístup k drobné architektuře. Cena studie nepřesáhne 99 750 Kč.

23. září 2003
Rozpočtová opatření
■ Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční

příspěvky Národnímu divadlu moravskoslezskému (2 mil. Kč) na kulturní ak-
tivity, Komorní scéně Aréna (400 tis. Kč) a Divadlu loutek (200 tis. Kč) na pod-
poru divadel. Finanční prostředky v celkové výši 2,6 mil. Kč byly poskytnuty
ministerstvem kultury.

■ Městský obvod Hrabová požádal radu města o posílení investičního tran-
sferu o částku 470 tis. Kč na dofinancování investiční akce Dům s pečovatel-
skou službou v ul. Bělská.

Dotace ze Státního fondu životního prostředí
Rada města rozhodla o přijetí finančních prostředků ve výši 24 395 tis. Kč

(tj. 85 % celkových nákladů) na investiční akci Sanace nepovolené skládky
Nad Porubkou, realizovanou městským obvodem Poruba s tím, že částku 
4 305 tis. Kč uhradí městský obvod z vlastního rozpočtu.

❏ Jednání rady mûsta

17. září 2003
Víceletý grant pro Divadelní společnost Petra Bezruče
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace (víceletý

grant města Ostravy) Divadelní společnosti P. Bezruče v celkové výši 15 mil.
korun pro období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2006. Peníze jsou určeny na umělec-
kou, kulturní a zvláště pak divadelní činnost.

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob
a majetku

Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout dotaci z Fondu pro upevnění veřejného
pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku ve výši 4 953 tisíc korun pro po-
třeby Městské policie Ostrava (MěP). Dotace bude použita následovně:
- dokrytí podílu města při realizaci projektu prevence kriminality s názvem Ka-

merový monitorovací systém Vítkovice ve výši 723 tisíc korun,
- dokrytí podílu města při realizaci projektu k řešení bezpečnosti a veřejného

pořádku v oblasti ulice Stodolní ve výši 980 tisíc korun,
- realizace požadavků při zajištění uložení střelných zbraní ve zbrojních skla-

dech provozovaných MěP ve výši 450 tisíc korun,
- obnova vozového parku používaného MěP k výkonu veřejného pořádku ve

výši 2 mil. Kč,
- nákup koní pro jízdní oddíl MěP za 350 tisíc korun,
- zřízení kamerového stanoviště napojeného na kamerový systém Přívoz na do-

pravním uzlu ul. Mariánskohorská, Cihelní, Jirská za 450 tisíc korun.
Petice proti výstavbě prodejny potravin HRUŠKA
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici Samosprávy SBD Poruba proti

výstavbě prodejny potravin v ulici A. Hrdličky v Ostravě-Porubě a rozhodlo
neprodávat část pozemku o výměře asi 800 m2 společnosti HRUŠKA pro
stavbu objektu.

Stipendia města Ostravy
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí Stipendia města Ostravy ve studijním

roce 2003-2004 dvanácti vybraným studentům vysokých škol v České repub-
lice a interním doktorandům, každému v celkové výši 25 tisíc korun. Stipen-
dium ve výši 69 tisíc korun získá student vysoké školy v zahraničí. Do výběro-
vého řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy pro školní rok 2003-2004 se
přihlásilo 40 žadatelů.

Účast města na projektu Virtuální náměstí světové kultury
Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města Ostravy na projektu Virtuální

náměstí světové kultury, připravovaného zemským hlavním městem Drážďany
a Trans-Media Akademií Hellerau za podmínky získání podpory z programu
Kultura 2000 a kulturní nadace SRN.

Jde o projekt, v němž se prostřednictvím moderní výpočetní techniky propojí
hudební a výtvarné umění se spontánními pohybovými reakcemi diváků, kteří
si tato díla prohlížejí. První virtuální náměstí bylo uvedeno do provozu v Dráž-
ďanech 12. června 2003.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta
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Tabuli u Pfiíbora zaplatilo mûsto Ostrava
Na čtyřproudové silnici I/48 u Pří-

bora upozorňuje řidiče na odbočku
do Ostravy od brzkého rána 15. září
nová tabule. Dotaci ve výši 257 tisíc
korun poskytlo vlastníku komuni-
kace, kterým je ostravské Ředitelství
silnic a dálnic, město Ostrava.

„V předchozích letech jsme se set-
kávali se stížnostmi, že pokud řidič
nezná cestu z Olomouce do Ostravy,
většinou odbočku mine a přijíždí do
města přes Frýdek-Místek,“ uvedl
náměstek primátora Jaromír Horák.
„To, že máme splněno, jsem 15. září
hlásil ještě dříve, než se mne stačil
primátor zeptat. Kontrolní otázka,
zda už nové návěstidlo u Příbora
stojí, padla na poradách vedení města
již vícekrát,“ dodal J. Horák. Primá-
tor Aleš Zedník poznamenal, že snad
jednou město nebude muset platit

všechny ukazatele na dálnici vedoucí
do Ostravy a upozorňovat tak řidiče,
že třetí největší město České repub-
liky je vzdáleno tolik a tolik kilo-
metrů od dopravního značení.

Právě na nedostatečné značení zá-
stupci města upozorňovali Ředitel-
ství silnic a dálnic několik let. Podle
vedoucího odboru dopravy magist-
rátu Jiřího Tichého by ale správce
komunikace nové návěstidlo umístil
až v rámci další údržby, to znamená
asi tak v průběhu pěti let. Proto
město Ostrava, které nemůže inve-
stovat peníze do majetku jiné orga-
nizace, využilo možnosti vložit pe-
níze do údržby a oprav komunikací.
Ředitelství silnic a dálnic pak stej-
nou výši finančních prostředků
uvolnilo na výrobu a instalaci no-
vého ukazatele. (m)



Zkušenosti posledních let ukazují,
že investorům zdaleka nestačí po-
bídky v podobě úlev na daních či přís-
pěvků na rekvalifikaci. Chtějí k nim
navíc i vhodnou, nejlépe již zainve-
stovanou lokalitu. Náměstek primá-
tora Vít Ruprich k tomu dodává, že
státní podpora industriálních zón při-
náší samozřejmě efekt, ale ani tak
nelze počítat s tím, že se sem začnou
investoři hrnout ve velkém.

■ Ale nedá se říct, že by město
bylo v tomto ohledu málo aktivní.
Nebo se mýlím?

Naopak. Pravdou je, že město musí
zintenzivnit pobídky směrem k domá-
cím i zahraničním investorům. Pokud
přijde do regionu kvalitní český in-
vestor, nelze dělat žádné rozdíly.
Město může poskytnout pobídky tý-
kající se připravenosti pozemků, po-
čínaje jeho přijatelnou cenou, kvali-
tou infrastruktury a konče třeba
zajištěním dopravního napojení.
Systém pobídek doplňuje významnou
měrou prezentace daných lokalit na
veletrzích. Avšak nikdo nemůže počí-
tat s tím, že se průmyslové zóny na-
plní ze dne na den.

■ Zůstaňme ještě u zkušeností,
na jedné straně jsou u nás investoři
podle jejich vlastních vyjádření
odrazovaní přílišnou byrokracií, na
straně druhé v jejich očích vítězí
dobrá infrastruktura.

Hodně záleží na standardním pro-
středí a přístupu úřednického aparátu.
Je to vždy diskuze o konkrétním pří-
padu. Určitě by se daly některé po-
stupy při vyřizování potřebných nále-
žitostí, jako je stavební povolení,
zápis v obchodním rejstříku a po-
dobně, zkvalitnit, ale vždy jen v zá-
konných lhůtách. Dovoluji si tvrdit,
že dnes je v některých aspektech pří-
stup úředníků, tedy i těch ostrav-
ských, k příchozím investorům pod-
statně lepší. Město by mělo po-
stupovat podle určených pravidel a
není reálné, aby v každém obvodu
vznikla průmyslová zóna. Trend se
ubírá docela jiným směrem. Jde o to,
vyčlenit strategická území, pozemky

zcelit, postavit infrastrukturu a nabíd-
nout investorovi. Takto jsme postupo-
vali v případě zón v Hrabové a Moš-
nově. V příštím roce by sem mohli
vstoupit první investoři, ale to říkám
s velkou opatrností. Nechci předbíhat
události. O Mošnov od poloviny 90.
let projevilo zájem už několik zajíma-
vých investorů, včetně amerických a
tchajwanských, ale nakonec se každý
z nich rozhodl zatím neinvestovat.

■ Čím je to ovlivněno?
Značný vliv mají už dané para-

metry, které samotné město ovlivnit
nemůže, a to je vzdálenost Ostravy od
rozhodovacího ekonomického a poli-
tického centra, jakým je Praha. Ne-
méně významnou roli hraje i nedosta-
tečné dopravní spojení tohoto regionu
a našeho města s ostatním světem, i
když to není prvotní problém. V kaž-
dém ohledu je Ostrava třetím největ-
ším městem v republice, leží ovšem
v její nejvýchodnější části. Domní-
vám se, že mnohé se začne měnit po
vstupu České republiky do Evropské
unie. Ocitneme se uprostřed silněj-
šího ekonomického prostoru, v němž
jsou striktně uplatňována jednotná
pravidla a mohou tady být postupně a
hlavně rychleji umísťovány investice.

■ Na čem je založen systém pod-
pory rozvoje průmyslových zón?

Jde o tři základní kritéria: v regi-
onu je vyšší než průměrná nezaměst-
nanost, lokalita je dostatečně atrak-
tivní pro investory a na vybraných

pozemcích jsou vybudovány inženýr-
ské sítě. Takže zcela zjednodušeně -
město koupí pozemek, ten zasíťuje,
zainvestuje, následně levně prodá za
netržní ceny nebo pronajme. Zárukou
pak je vytvoření určitého počtu pra-
covních příležitostí. Faktem je, že
podporovat vznik průmyslových zón
prioritně podle toho, kde je vysoká
míra nezaměstnanosti, nestačí. Inves-
toři si žádají jinak atraktivní lokalitu a
mnohdy jsou schopni si pracovní sílu
přitáhnout sami. Tento rozpor v
zájmech je třeba mít na zřeteli a po-
každé mimořádně citlivě vybalanco-
vat už proto, že osmnáctiprocentní
nezaměstnanost v Ostravě je hodně
vysoká.

■ Kolik město dosud vyčlenilo
na přípravu průmyslových zón ze
svého rozpočtu?

Některé pozemky město vykupuje
průběžně několik let. K tomu buduje
postupně infrastrukturu. Od roku
1997 se ta částka pohybuje okolo 600
milionů korun, v čemž jsou zahrnuty
také dotace státu a zdroje Evropské
unie. Pokud se nám podaří získat
další finanční prostředky z evrop-
ských fondů, mohli bychom spoluin-
vestovat vedle zón v Mošnově, Hra-
bové a vědecko-technologického
parku ještě strategickou zónu kraj-
ského významu s dopadem na za-
městnanost občanů Ostravy.

■ Boom velkých investic na
takzvané zelené louce jistě nebude

pokračovat donekonečna. Ostatně
celostátní program rozvoje průmy-
slových zón je zatím koncipován do
roku 2005.

Budováním zón na zelené louce 
likvidujeme zemědělskou půdu, při-
čemž uvnitř města zůstává hodně
zdevastovaných lokalit po ukončené
průmyslové činnosti. V každém pří-
padě je to území, kterému je třeba
zpátky vdechnout život moderního,
společenského, kulturního i sportov-
ního života. To vše se může podařit
za předpokladu, že se do ozdravného
procesu těchto území pustí společně
veřejný i soukromý sektor. Pokud ne-
bude v dalších letech už zájem o po-
zemky, tedy výstavbu na zelené
louce, mohli bychom prostředky
použít na revitalizaci nevyužívaných
objektů. Ale je si třeba uvědomit, že
jestliže se dnes náklady na přípravu
jednoho hektaru průmyslové zóny
pohybují ve statisících, úprava zniče-
ných nemovitostí si vyžádá řádově
vyšší náklady.

■ Můžete prozradit, jak to vy-
padá v současné době v kuchyni
příprav investičních zón?

Zájemců o vstup do ostravských
zón je dost. Od začátku roku jsme
jednali s devatenácti potenciálními
investory. Jistě pochopíte, že konkrét-
nější nebudu. Jen pro zajímavost, do
budoucna se i v Ostravě počítá s pod-
porou rozvoje nájemních objektů,
jako součásti průmyslových zón. Po-
kud nabídneme investorovi zároveň
nájemní budovu - halu, může hned
začít vyrábět. Takovéto servisní prů-
myslové zóny už dnes fungují u Brna
a Humpolce. Nejdříve  musíme po-
jmenovat  budoucnost Ostravy a jasně
si stanovit, jestli sem dokážeme přilá-
kat výroby s větší přidanou hodnotou,
novými technologiemi a jestli město
z gruntu zmodernizujeme. Za pokus
to určitě stojí. Na konec chci zdůraz-
nit, že vše se nemůže spojovat jen s
velkými investory. Existuje zde
mnoho malých a středních firem,
které se mohou úspěšně rozvíjet a za-
městnávat lidi. I s těmito subjekty ko-
munikujeme a hledáme cesty, jak se
město může stát vhodným místem pro
podnikání. (Maj)
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❏ Rozhovor

„Podporovat vznik prÛmyslov˘ch zón prioritnû podle toho, kde je vysoká míra nezamûstnanosti, nestaãí,“ fiíká námûstek primátora Vít Ruprich

PrÛmyslové zóny se nenaplní ze dne na den

PrÛmyslová zóna Ostrava-Hrabová
Umístění Jižně od Makra mezi ulicí Místeckou

a potokem Zif
Velikost Celé území určené územním plánem pro

lehký průmysl - 95 ha
I. etapa 48 ha pozemků v majetku města - z toho
(severně od ulice Nebeského) 30 ha připraveno pro investory
II. etapa 6 ha pozemků v majetku města
(jižně od ulice Nebeského)
Realizovaná výstavba Střední komunikace a inženýrské sítě 1. část

za Tescem
Výstavba v přípravě Rekonstrukce nadjezdu nad Místeckou

a dopravní napojení v prostoru ulice
Nebeského, retenční nádrže, inženýrské sítě

PrÛmyslová zóna leti‰tû Ostrava-Mo‰nov
Umístění V blízkosti letiště Ostrava-Mošnov
Velikost Celé území určené územním plánem pro

podnikatelskou činnost - 140 ha
I. etapa 30 ha v majetku města, z toho 20 ha

připraveno pro investory
II. etapa (areál pro drobné 40 ha včetně objektů v majetku města - areál 
a střední podnikatele) připraven pro podnikatele
Realizovaná výstavba - I. etapa Inženýrské sítě a příjezdová komunikace

v délce 1,2 km
Realizovaná výstavba - II. etapa Zrekonstruováno 9 budov na výrobní

a skladovací účely, 1 budova administrativní,
parkoviště, komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení včetně inženýrských sítí



Ministr životního prostředí Li-
bor Ambrozek 8. září osobně

předal ostravskému primátorovi
Aleši Zedníkovi velmi důležitý do-
kument přesně definující podmínky
likvidace olejových lagun po bývalé
chemičce Ostramo.

„Poté, co vláda v červnu odstra-
nila poslední legislativní překážku,
mohlo ministerstvo životního pro-
středí vydat podmínky pro sanaci.
Základním požadavkem je, aby od-
pady byly vytěženy a dekontami-
novány do konce roku 2010. Na
tento krok musí navazovat vyčiš-
tění podzemních vod a celého
území na stanovené limity i ná-
sledný monitoring tak, aby bylo
dále využitelné a z hlediska hygie-
nických norem bezpečné. Na likvi-
daci lagun poskytl stát garanci ve
výši 4 miliardy Kč,“ řekl Libor
Ambrozek. „Na tento dokument

čekalo město Ostrava 13 let, 2 mě-
síce a 5 dnů. Jsem nesmírně rád, že
jej konečně držím v rukou. Bez dal-
ších průtahů tak může začít proces
odstraňování lagun, které dlouhá
léta ztrpčují život především oby-
vatelům blízkého sídliště. Věřím,
že jsme zároveň učinili velký krok
k tomu, aby z území města začaly
mizet další ekologické zátěže z dob
minulých,“ konstatoval při této pří-
ležitosti primátor Aleš Zedník.

Sanační limity schválené minis-
terstvem životního prostředí budou
začleněny do zadání veřejné ob-
chodní soutěže na likvidaci lagun.
Výběrové řízení v nejbližších
dnech vyhlásí a v obchodním věst-
níku zveřejní státní podnik Diamo,
který připravuje likvidaci čtyř ná-
drží s více než 350 000 m3 nebez-
pečných a páchnoucích odpadů už
od roku 1996. (o)
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■ T¤I VELVYSLANCI V OSTRAVù.
Přeshraniční spolupráce Mo-
ravskoslezského kraje a Kato-
vického vojvodství před vstu-
pem Česka a Polska do EU, to
bylo hlavní téma oficiální ná-
vštěvy Ostravy velvyslanců Ně-
mecka Michaela Libala, Francie
Joëla De Zorziho a Polské re-
publiky Andrzeje Krawczyka.

„Všichni máme
v tomto regionu
společný zájem,
a to ukázat úz-
kou spolupráci
mezi našimi stá-
ty na celostátní
úrovni, ale i jed-
notlivých regi-
onů,“ pozname-
nal na krátkém
setkání s novi-
náři M. Libal.

Velvyslanci navštívili 22. září
Novou radnici, kde je přijal pri-
mátor Aleš Zedník se svými ná-
městky. Následující den se
vzácní hosté zúčastnili v Domě
Librex zahájení Dnů Německa,
navštívili rovněž výstavu kona-
nou v rámci česko – francouz-
ských dnů v Janáčkově konzer-
vatoři.

■ STRA·IDELN¯ SKLEP.
Zakletá princezna
vrostlá do skály, bři-
cho draka, který sežral
prince, ledová síň, had
hlídající poklad... Už
tento letmý výčet origi-
nálních exponátů z
nové prohlídkové trasy
v Pohádkovém sklepě
strašidel naznačuje, že
je na co se dívat. Ná-
městci primátora Zby-
něk Pražák a Jaromír Horák
slavnostním přestřižením pásky
26. září nový okruh oficiálně
otevřeli. Strašidelný sklep od
dubna 2000 sídlí na výstavišti

Černá louka a jen během prázd-
ninových měsíců do něj zavítalo
téměř 6 000 návštěvníků. Sklep je
přístupný od úterý do soboty od
10 do 16 hodin.

■ SOUTùÎ PRO MAMINKY
S DùTMI. Ostrava bude 7. února
hostit finále soutěže MISSIS

2004. Do 11. ročníku
tradiční soutěže o
nejsympatičtější ma-
minku se přihlásilo
více než 4 000 žen se
svými ratolestmi.
Budoucí adeptky na
zisk korunky pro ví-
tězku v neveřejném
výběru vybírala po-
rota, ve které zasedl
náměstek primátora
města Ostravy Zby-
něk Pražák, man-

želka primátora Dita Zedníková
spolu s šéfredaktorkou Týdeníku
Televize Danielou Kupsovou.

■ UROLOGICKÁ KONFERENCE. Metropole Moravskoslezského kraje se
ve dnech 1. až 3. října stala místem konání mezinárodní Výroční kon-
ference České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E.
Purkyně. Téměř 600 účastníků absolvovalo řadu přednášek rozděle-
ných do dílčích sekcí, diskuzní panely i prezentace výsledků práce jed-
notlivých odborných pracovišť. Součástí prestižního sympozia byl
kurz Evropské školy urologie. Bohatý doprovodný a společenský pro-
gram zajistilo Městské informační centrum Ostrava. Přítomní lékaři
ocenili skvělou organizaci, důstojnou atmosféru i možnosti, které na-
bízí Ostrava pro kongresovou turistiku.

Likvidace lagun mÛÏe zaãít

Dobr˘ signál pro Ostravu 
Z hodnoty Baa1 na A3 zvýšila 

16. září společnost Moody's Investor
Service své hodnocení města Os-
travy. Vysoká bonita města vychází
z dlouhodobých výsledků hospoda-
ření Ostravy. Ratingová agentura
oceňuje zejména kvalitní řízení a sil-
nou finanční výkonnost, která se
opírá o konzervativní rozpočtovou
politiku města. Experti ze společ-
nosti Moody's se shodují v tom, že i
přes rozsáhlý program investičních
výdajů města, byla zachována nízká
úroveň jeho zadlužení a potvrzena
tak finanční stabilita a záruka solid-
nosti pro zahraniční investory. 

Právě jedním z významných pozi-
tiv výsledku ratingu je jednoznačný
záměr přilákat investory. Podobné

analýzy se snaží této poptávce vyjít
vstříc. Zvýšení ratingového hodno-
cení je tedy dobrým signálem pro
všechny obchodní a finanční part-
nery města. Známka A3 totiž v ter-
minologii ratingové stupnice hodno-
cení znamená silnou schopnost pro
včasné splácení závazků. 

Jak je dále v oficiální hodnotící
zprávě uvedeno, přínosná je i ta sku-
tečnost, že po nedávné finanční re-
formě příjmy z větší části již nezá-
visí na místních ekonomických
podmínkách. Ekonomiku města sice
negativně ovlivnila průmyslová re-
strukturalizace v 90. letech, avšak
od té doby dochází postupně ke
změně orientace ekonomické zá-
kladny. (m)

Už 36. ročník mezinárodního festivalu
propagačních filmů Tourfilm se kon-
cem září společně s festivalem Tour
region film konal v Karlových Varech.
Jako každoročně tady soutěžily stovky
filmů, ale také webových stránek a 
CD nosičů z celkem 134 zemí. Město

Ostrava si z minulých ročníků odneslo
nejedno ocenění za prezentační mate-
riály z Karlových Varů, ale i českých
regionálních soutěží. Letos získalo CD
s názvem Ostrava – City of Colours
diplom Tour region filmu  za nevšední
náplň a grafické zpracování. 

❏ Stfiípky

Úspûch na festivalu Tourfilm



Prezentace mezinárodních inves-
tičních příležitostí Investment

forum 2003 se 2. a 3. října zúčastnilo
více než 150 hostů z 20 zemí světa.
Zaznělo 25 příspěvků tematicky za-
měřených na otázky spojené s vý-
stavbou průmyslových zón na zelené
louce, na připravenost ČR na nadchá-
zející členství v EU, státní podporu
přímých zahraničních investic, mo-
dernizaci dopravní a logistické infra-
struktury apod.

Primátor města Aleš Zedník se ve
svém vystoupení zaměřil výhradně
na ty, kteří chtějí podnikat v tomto
městě. Proto akcentoval nejen inves-
tiční rozpočtové možnosti města, ale
třeba i místní klimatické podmínky.
„Když Ostrava propaguje spolupráci
privátního a veřejného sektoru, tak to
myslí naprosto vážně. Má dostatek

vlastních sil i prostředků,“ konstato-
val A. Zedník. Vlastní oslovování 
investorů je stanoveno úrovní průmy-
slových zón v Mošnově a Hrabové,
které nejsou určeny svou rozlohou
pro velké investory, ale pro středně
velké firmy. Ty by měly přinést do
města a regionu stovky nových pra-
covních příležitostí.

„Obecně je pro investory dlouho-
době žádaným cílovým tématem
stavba na zelené louce. Ale na druhé
straně tu existuje celá řada podniků
činných v tradičních průmyslových
odvětvích, jako je strojírenství a hut-
nictví, kam úspěšně vstupují zahra-
niční partneři a velmi razantně posi-
lují kapitál. Za všechny bych
jmenoval indickou společnost ISPAT
Nová huť, americký Autopal nebo
německou společnost Siemens, která

zaměstnává v České republice v pěta-
dvaceti firmách 11 tisíc lidí a nejvíce
se její investiční aktivity koncentrují
na ose Brno-Ostrava. V těchto přípa-
dech se nenaplnily obavy ze zavírání
továren a masového propouštění, ale
do podniků přišla naprosto nová fi-
remní kultura a hlavně nabídka no-
vých pracovních míst,“ uvedl primá-
tor města. Dodal, že např. Siemens
potřebuje do své nové pražské kon-
strukční kanceláře více než sto kon-
struktérů - inženýrů. „Hledá zatím
marně. Technické obory netáhnou a
přetrvává představa, že ekonomické
vzdělání přinese vyšší plat. Kde se
schovává pověst českých inženýrů?“
ptá se primátor.

Zvýšení konkurenceschopnosti
českých podniků a zajištění pomoci
malým a středním podnikům pro-
střednictvím zdrojů Evropské unie
označil za prioritu vládní agentury
CzechInvestu její generální ředitel
Martin Jahn. „Tento region je do-
brým místem pro investice. Jeho bo-
nita stále roste, vždyť nabízí vý-
znamné propojení mezi severem a

jihem. Už dnes tu působí známé
firmy se silnými značkami a zane-
dbatelná rozhodně není vysoká kva-
lita a vzdělanost technických pracov-
níků,“ řekl M. Jahn.

Na otázku, zda má význam pořá-
dání dalších investičních setkání
v Ostravě, primátor A. Zedník od-
pověděl: „Myslím si, že by bylo
špatné tuto tradici narušit, a to i pře-
sto, že dnes už fórum dospělo do ja-
kési seminární a akademické roviny
v příjemném hotelovém prostředí.
To důležité se odehrává stejně v ku-
loárech a během konkrétních pra-
covních setkání. Pokud by se po
dařilo konferenci vtisknout ráz 
veletrhu investičních příležitostí 
a přímých jednání, využil bych 
k tomu například pavilon na Černé
louce. Prostě bych raději Invest-
ment forum zasadil do pracovněj-
šího rámce. A zřejmě by stálo za to
vrátit původní nápaditost slavnostní
večeři konané vždy druhý den akce,
protože začíná mít podobu plesu ve
Vídeňské opeře s příchutí značného
šosáctví.“ (M)

fiíjen 2003 Ostravská radnice 5

SLONINEC V ZOO BUDE DO KONCE ROKU POD ST¤ECHOU. V dubnu příš-
tího roku bude dokončena výstavba nejmodernějšího pavilonu pro
slony v České republice na rozloze 8 hektarů, která začala letos
v březnu. Celkové náklady akce, jejímž generálním dodavatelem je
Bytostav Ostrava, a.s., projektantem Ateliér IDEA, spol. s r.o., a in-
vestorem statutární město Ostrava, činí bezmála 72 milionů korun.
V současné době je prostavěno necelých 26 mil. Kč.

Ještě letos bude dokončena hrubá stavba slonince se třemi boxy pro
samice, případně i s mláďaty, a dvěma boxy pro samce. Taková je ma-
ximální kapacita objektu. Součástí stavby jsou rovněž výběhy s bazé-
nem a bahništěm, technické zázemí, sklady, nezbytné prostory pro ná-
vštěvníky a především pak prosklená expozice, kde má vzniknout „in-
dická džungle“. Právě v ní se sloni indičtí cítí jako doma. Realizací
tohoto záměru se navíc vytvoří podmínky pro řadu jiných zvířat, která
se slony v přírodě společně žijí. (m)

Ve vûdecko-technologickém
parku vznikají pracovní místa

Přesně rok trvala výstavba Mul-
tifunkční budovy v areálu Vědec-
ko-technologického parku (VTP)
v Pustkovci, jejíž provoz byl zahá-
jen 1. října. 

Radim Mrázek, manažer pro
ekonomiku a marketing VTP říká,
že celkové náklady spojené s vý-
stavbou atraktivních kancelář-
ských, laboratorních, ale i spole-
čenských a reprezentačních prostor
pro firmy, orientující se na vý-
zkum a vývoj vlastních produktů a
aplikací, dosáhly přibližně 118
mil. Kč. Evropská unie ze svých
zdrojů uvolnila více než 50 mili-
onů korun.

VTP si klade cíl vytvořit pod-
mínky pro uplatnění kvalifikované
pracovní síly, snížit nezaměstna-
nost na městské a regionální
úrovni a hlavně pak přibrzdit nega-
tivní trend tzv. odlivu mozků. „Ně-
kolik společností chystá v našem
parku realizaci slibných a skutečně
zajímavých projektů. Například
společnost Central Card, která vy-
vinula patentovaná řešení dílčích

částí technologií pro výrobu čipo-
vých karet, má zájem vývoj nové
technologie dokončit a ověřit ve
VTP, což přinese nabídku asi dva-
ceti nových pracovních míst. Jiné
společnosti přicházejí do parku
s projekty v oborech vývoje speci-
alizovaného software, IT poraden-
ství nebo neokybernetiky. Novou
pobočku otevře společnost zabýva-
jící se využíváním alternativních
energetických zdrojů a ekologií.
Vědecko-technologický park však
otvírá dveře i oborům, jakými jsou
nanotechnologie, biotechnologie a
podobně,“ uvádí R. Mrázek s tím,
že v případě úspěchu všech probí-
hajících jednání najde pracovní
uplatnění přibližně 70 osob.

Připočteme-li k tomu již dříve
vzniklá místa v rámci projektů akci-
ových společností Ingelectric a 
Elcom - divize virtuální instrumen-
tace (50 pracovních míst), prostor
VTP se stává v měřítku města Os-
travy významným místem nabídky
nových a hlavně vysoce kvalifiko-
vaných pracovních příležitostí. (m)

PrestiÏní investiãní fórum 2003 



Uplynulé dny daly neklamně na-
jevo, že přichází čas podzimní. Zna-
mená to, že nastává období posled-
ních letošních jízd po cyklistických
trasách.

„Naše město se má v tomto ohledu
čím chlubit. Blížíme se totiž k po-
myslné půlící čáře v celkovém počtu
kilometrů cyklistických tras, s nimiž
se počítá v územním plánu města.
Vyznačeno je 159 kilometrů, dalších
sedm bude dokončeno ještě do konce
roku,“ říká náměstek primátora Jaro-
mír Horák. Konzultant magistrátu
v oboru cyklistické dopravy Martin
Krejčí dodává, že městu se v tomto
roce podařilo vůbec poprvé získat na
výstavbu cyklistických tras finanční
prostředky z evropského fondu
Phare. Jde o zhruba půlkilometrovou
trasu v Třebovicích, kde je realizo-
vána úprava Jantarové stezky za ne-
celých 2,4 milionu korun. V Hrabové
se zase buduje přístupová komuni-
kace podél řeky Ostravice (asi 2 km),
jejíž součástí je také cyklistická
stezka. Sedmdesát procent z celko-
vých nákladů je hrazeno ze zdrojů
Evropské unie, zbývajících třicet
procent financuje město.

Náměstek primátora J. Horák při-
pomíná, že Ostrava získala rovněž
příspěvek z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury. Částka ve
výši 780 tisíc korun je určena na vý-
stavbu cyklistické trasy T podél ulice
Martinovské. 

„Minulý měsíc byl dokončen asi
čtvrtkilometrový úsek od vítkovic-
kého nádraží směrem k Místecké.
Vyznačeny byly trasy v Hošťálkovi-
cích a Svinově. Počítá se také s tím,
že bude opětovně zprovozněna 
cyklotrasa A v obvodu Ostrava - Jih
kolem gymnázia v ulici Františka
Hajdy a dokončen úsek k Dolu Mi-
chal na trase v Michálkovicích. Do
konce roku bude ještě opravena ulice
Ječmínkova ve Staré Bělé a zahájena
výstavba trasy v přednádražním pro-
storu svinovského nádraží podél Bí-

lovecké ulice. Cyklisté se mohou tě-
šit také na propojení Lhotky a Bob-
rovníků,“ ukončil krátký výčet in-
vestic v rámci cyklistické dopravy
náměstek primátora.

Na otázku, proč není město propo-
jováno cyklistickými trasami v del-
ších úsecích, Martin Krejčí odpovídá:
„Samozřejmě, že stávající rozpočty
města i obvodů pamatují na cyklis-
tické stezky, ale jde o částky do
zhruba 5 mil. korun ročně. Poptávka
se však pohybuje kolem 30 milionů
ročně. Také proto byly nastartovány
intenzivní diskuze, jak změnit sou-
časný, poněkud nevyhovující model

financování a jak efektivně postupo-
vat při zajišťování investiční vý-
stavby cyklistických stezek. Rozho-
dující role by měla být předána
městským obvodům a samotné
město bude pouze dohlížet na soulad
s územním plánem. V celém městě
budou postupně vytipovány strate-
gické trasy. Zčásti to budou trasy na-
vazující na okolní území, například
v rámci koncepce rozvoje cyklistické
dopravy Moravskoslezského kraje,
případně i trasy propojující centra
významného osídlení podél hlavních
komunikací. Mám na mysli sídliště
na západu a jihu města, centrum Os-
travy a významné průmyslové a ob-
chodní lokality. Takovéto trasy by
město Ostrava projektovalo a finan-
covalo, a to nejen z vlastních zdrojů.
To znamená, že u strategických tras
bychom pak mohli stavět celé úseky
v krátkém časovém období. O vý-
stavbě méně významných tras budou
rozhodovat jednotlivé městské ob-
vody.“

Pokud se týká absolutní výše pří-
spěvků určených na výstavbu cyklis-
tických stezek, Ostrava patří v rámci
celé republiky k nejlepším. Problé-
mem však je, že oproti jiným obcím
ostravští kolaři jezdí po méně či více
frekventovaných komunikacích a je-
jich bezpečnost je poněkud nižší než
kdekoli jinde v Česku. Například
v Pardubicích je převážná část všech
tras vedena výhradně po cyklistic-
kých stezkách, v Ostravě je to asi jen
z jedné čtvrtiny. (M)
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❏ Malá anketa

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. Dětské dopravní hřiště v Přívoze bylo v so-
botu 20. září plné malých účastníků silničního provozu. U příležitosti
Evropského dne bez aut se tu prohánělo na kolech, koloběžkách a šla-
pacích čtyřkolkách na 80 dětí.

Dal‰í kilometry pro cyklisty

Jak jste se v pondělí 22. září
(Evropský den bez aut) dopravili
do zaměstnání nebo školy?

Mirko Jašurek, náměstek pri-
mátora

Auto jsem nechal doma a využil
městské hromadné dopravy. Cestu
na radnici jsem zvládnul docela
rychle i pohodlně, ale musím se při-
znat, že jsem si přivstal.

Martin Kubiš, student vysoké
školy

Den bez aut nebo cokoli jiného
mě nemůže vyvést z míry. Chovám
se cílevědomě ekologicky a auto
jsem z garáže ani tentokrát nevytáh-
nul, protože ho prostě nemám.

Leona Nevrlá, podnikatelka
Ani jsem nevěděla, že je Den bez

aut, ale obávám se, že bych autem
jela v každém případě. Při mém na-
bitém programu se bohužel musím
řídit heslem, že čas jsou peníze.

Petr Měkýš, úředník
Bydlím poměrně daleko od Os-

travy a vzhledem ke špatné dopravní
dostupnosti musím dojíždět do za-
městnání každý den autem. Životní
prostředí se snažím šetřit jinými
způsoby.

ÚSPù·NÁ JÍZDA STAROSTÒ. Pátého ročníku propagační jízdy na kole z Plesné do Polanky nad Odrou se 19. září
v rámci Evropského týdne bez aut zúčastnilo 37 starostů a představitelů města. Na trase nechyběli ani známí vy-
znavači sportu, zvláště pak cyklistiky - primátor města Aleš Zedník a jeho náměstci Mirko Jašurek a Vít Rup-
rich. Trasu dlouhou zhruba 20 kilometrů zvládli naprosto všichni a bez jakýchkoli problémů zdolali i velmi ob-
tížný úsek v údolí Plesenského potoka s přejezdem úzké lávky. Jak jsme se ale dověděli, někteří účastníci letošní
Jízdy ostravských starostů najeli daleko víc kilometrů. Pokud totiž bydlí na opačném konci města, na startu
v Plesné mohli mít v nohách v 9 hodin ráno i patnáctikilometrovou rozcvičku. Na závěr jízdy se většina aktérů
setkala na semináři, který byl tematicky zaměřen na aktuální otázky financování cyklistických stezek na území
Ostravy a jejich značení. (m) 
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KONâÍ KUS SPORTOVNÍ HISTORIE MùSTA. V červenci rozhodli členové
rady města o odstranění stavby zimního stadionu Josefa Kotase. Demo-
lici za 7 milionů korun provádí od začátku září sdružení VOKD - OKD,
Doprava. Místa, kde nezůstalo z dřívější slávy ostravského hokeje tak-
řka nic - snad jen vzpomínky pamětníků, naposledy využívali v roce
1993 motokrosaři. Poté byl první zastřešený stadion v republice z dů-
vodu totální zchátralosti zakonzervován. V následujících letech se stal
doslova rájem bezdomovců a vandalů, kteří rozebrali a zpeněžili, co se
dalo. V roce 2002 vedení města rozhodlo o demolici objektu s tím, že tato
lukrativní plocha v těsné blízkosti centra nezůstane bez využití. (m)

Stavba dálniãního obchvatu
Ostravy zaãíná tento mûsíc
Smlouvu na výstavbu téměř sed-

mikilometrového úseku obchvatu
Ostravy podepsaly minulý měsíc
Ředitelství silnic a dálnic ČR a
Sdružení Moravskoslezská dálnice,
které tvoří firmy ODS - Dopravní
stavby Ostrava, Stavby silnic a že-
leznic Praha a OKD Doprava. Kon-
trakt činí něco málo přes 4,5 mili-
ardy korun. Letos budou uvolněny
potřebné peníze na stavbu prvního
úseku z Fondu dopravní infrastruk-
tury. V příštím roce se počítá s pro-
středky z dluhopisů, které schválila
Poslanecká sněmovna. Jde o jednu

z nejnáročnějších částí budoucí
osmdesátikilometrové dálnice D47.
Do roku 2008 bude postaveno
v tomto úseku dvaadvacet mostů,
z toho bude jedenáct dálničních a
dvě mostní estakády.

Zároveň pokračuje výstavba dvou-
kilometrového úseku dálničního ob-
chvatu Ostravy, která byla firmou
ODS - Dopravní stavby Ostrava před
letními prázdninami přerušena. Dů-
vodem byla březnová výpověď
smlouvy konsorciu Housing&Con-
struction a pozastavení přísunu peněz
za provedené práce. (m) 

Levnûj‰í parkování v garáÏích na Dubinû
Akciová společnost Ostravské komunikace, spravující garáže Dubina, za-

hajuje 15. října akci, kdy zákazník u každého sjednání podnájmu na dobu jed-
noho roku a při platbě předem, zaplatí částku, která odpovídá ceně za pou-
hých deset měsíců. Zvýhodněné parkování si mohou zájemci vyřídit do 
14. listopadu tohoto roku.

CENÍK PARKOVNÉHO PRO NEVYHRAZENÉ STÁNÍ*
Období Cena Identifikace Režim

Do 1 roku 5 000 Kč Parkovací čip S výjezdem

* Provozovatel negarantuje konkrétní parkovací místo, avšak garantuje,
že majitel parkovacího čipu nebo lístku bude mít vždy místo na zapar-
kování.

CENÍK PARKOVNÉHO PRO VYHRAZENÉ STÁNÍ**
Období Cena Identifikace Režim

Do 1 roku 8 000 Kč Parkovací čip S výjezdem

** Provozovatel garantuje konkrétní parkovací místo, podle výběru majitele
čipu, avšak mimo 1. nadzemní podlaží.

Upozornění: Takto zvýhodněná cena parkování se platí jednorázově
předem a platí pouze v případě volných parkovacích míst. Podrobnější
informace zájemci získají na tel. čísle garáží: 596 626 256.

Centrum pfiíhraniãní spolupráce
Pfiípravy na MS 2004 nepolevují

Nově vzniklé Centrum příhra-
niční spolupráce (CPS), u je-
hož zrodu stála poradenská firma
Trainer, s.r.o., spolu s česko-pol-
skou smíšenou obchodní komorou,
má za sebou již dva měsíce testo-
vacího provozu.

„Centrum příhraniční spolupráce
je obchodní prostor s koncentrací
kontaktů a informací a vzniklo pře-
devším za účelem poskytování
komplexních služeb pro společ-
nosti se zájmem o mezinárodní
spolupráci. Je pro zahraniční sub-
jekty prvním záchytným bodem
v novém prostředí. Mají zde mož-
nost využívat kancelářský servis,
vést obchodní jednání, prezentovat
své výrobky a služby potenciálním
obchodním partnerům. Z opačného
pohledu mají nejen tuzemské firmy
z regionu zase příležitost najít
vhodnou nabídku nebo partnera pro
své obchodní aktivity v sousedních

zemích,“ vysvětluje Štěpán Rai-
nisch, ředitel společnosti Trainer.

Dodává, že centrum poskytuje
svým klientům nejen klasické kan-
celářské služby, asistenční servis a
prostory k obchodním jednáním,
ale také přístup k širokému poten-
ciálu Evropské poradenské agen-
tury, jež je partnerem celého pro-
jektu. Mimochodem, tato agentura
zajišťuje poradenský servis při čer-
pání nejrůznějších podpůrných do-
tací národních i evropských fondů,
a to zejména z programů přeshra-
niční spolupráce.

Centrum příhraniční spolupráce
má sídlo v rezidentní vilové čtvrti
v centru Ostravy, na křižovatce ulic
Vítězná a Sadová, v blízkosti rad-
nice a polského konzulátu. Zájemci
získají podrobnější informace o čin-
nosti ostravského Centra příhraniční
spolupráce na tel. č. 595 136 901
nebo adrese: www.trainer.cz. (m)

Na zářijovém zasedání zastupitel-
stva předložil primátor města Aleš
Zedník informace o stavu příprav Os-
travy a příslušných společností na ko-
nání mistrovství světa v ledním hokeji,
které se uskuteční příští rok na jaře.

Odbornou i laickou veřejností je
v této souvislosti sledován zejména
průběh rekonstrukce a modernizace
Paláce kultury a sportu, poněvadž jde o
rozsáhlou a finančně velmi náročnou
investici, jejíž náklady se pohybují
v objemu zhruba půl miliardy korun.
Na základě uzavřené smlouvy mezi
objednatelem Vítkovice Aréna, a.s., a
zhotovitelem TCHAS, spol. s r.o., byla
5. června předáním staveniště zahájena
vlastní realizace oprav i přístavby a ve-
stavby. V září byly ukončeny bourací
práce a v současné době probíhá re-
konstrukce  stávajících šaten, sociál-
ních zařízení ve vstupních prostorech
objektu. Zahájeny byly rovněž práce
na svislých konstrukcích vestavby
stejně tak kabeláž silnoproudých a sla-
boproudých rozvodů.

Pokud se týká budování technické
infrastruktury, její náklady představují
100 mil. Kč a investor Vítkovice

Aréna, a. s., smluvně zajišťuje rekon-
strukci nástupních ploch i parkoviště.
Vypsáno již bylo výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce ulice Zá-
vodní.

Ve vazbě na konání MS v ledním
hokeji byla k letošnímu září rovněž
ukončena kompletní rekonstrukce kři-
žovatky Ruská - Závodní včetně svě-
telné signalizace, dále rekonstrukce
ulice Porubské v úseku od ulice
Opavské až po ulici Hlavní, přístavná
tramvajová kolej na ulici Palkov-
ského, v okolí Zimního stadionu SA-
REZY byly v rekordně krátkém čase
opraveny  vozovky v ul. Porubská,
Čkalovova, Španielova a Dětská a vy-
budována podélná a příčná parkovací
stání.   

Kromě již zmiňovaných oprav Pa-
láce kultury a sportu jsou v současné
době realizovány rekonstrukce  míst-
ních komunikací v okolí Zimního sta-
dionu, pokračuje výstavba  nové tram-
vajové zastávky v ul. Ruské  před
severním vchodem do Paláce kultury a
sportu a výstavba kolejového propo-
jení  v křižovatce Pavlovova - Výško-
vická. (M)

Členové zastupitelstva se 2. října zúčastnili v Paláci kultury a sportu Dne
otevřených dveří.
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Mûsto dotuje zdravotnictví miliony korun roãnû

Jak známo, zdraví máme jen
jedno, a proto je třeba o ně ná-

ležitě pečovat. Hlavní díl práce a
zodpovědnosti je v tomto směru sa-
mozřejmě na nás samotných. Ale
ve chvíli, kdy se vyskytne problém
nebo obtíže, hledáme pomoc od-
borníků. Péče o zdraví obyvatel je
dlouhodobě v centru zájmu vedení
města Ostravy. O tom ostatně nej-
lépe vypovídá následující rozhovor
s náměstkem primátora Zbyňkem
Pražákem.

Jaká je geneze vztahů města ke
zdravotnickým zařízením na jeho
území?

K 1. 1. 1991 došlo k rozdělení
Městského ústavu národního zdraví
v Ostravě a vzniku samostatných

subjektů, příspěvkových organizací
města. Šlo o tři nemocnice, pět poli-
klinik, lékárenskou službu, Dětský
domov pro děti do tří let, Městskou
záchrannou službu a Městskou hygi-
enickou stanici. V průběhu let 1992
až 1998 byla většina těchto zařízení
zařazených do privatizace postupně
převedena na nové nabyvatele.
V březnu 2000 město Ostrava pro-
dalo zadluženou Závodní nemocnici
Vítkovice a vznikla soukromá Vítko-
vická nemocnice blahoslavené Marie
Antoníny, a.s. Takže v současné
době se město stará jen o Městskou
nemocnici Ostrava, Dětský domov
pro děti do 3 let a Městskou záchran-
nou službu. Díky námi nezaviněným
průtahům zatím zůstal nezprivatizo-
ván ještě objekt rehabilitace patřící
k Městské poliklinice Poruba. Jde o
jednu malou budovu s několika za-
městnanci.

Tolik tedy ohlédnutí zpátky, ale
jaký předpokládáte další vývoj
v této oblasti?

Vize je taková, že Městská zá-
chranná služba bude postupně redu-
kována, především s ohledem na
fakt, že zdravotnická záchranná
služba se sjednotí pod jedním zřizo-
vatelem - krajským úřadem. Lékař-
ská služba první pomoci a sanitní
přeprava pro obyvatele jsou podle

mého názoru činnosti, které zůstanou
potřebné i v budoucnosti a město by
se proto na jejich činnosti mělo na-
dále podílet. Další osudy Dětského
domova pro děti do 3 let výrazně
ovlivní připravovaný zákon, který
pravděpodobně převede všechny dět-
ské domovy pod správu krajského
úřadu. A co se týče městské nemoc-
nice, když jsem v roce 1990 přišel na
radnici, nebyla v právě radostném
stavu, potřebovala rekonstrukce vět-
šiny pavilonů a ani přístrojové vyba-
vení nebylo nejlepší. No a každý, kdo
nemocnici v poslední době navštívil,
si určitě všiml, jak velké pozitivní
proměny se dočkala. Díky investicím
z rozpočtu města, které zatím dosáhly
1,5 miliardy Kč a stále pokračují, se
stává špičkovou evropskou nemoc-
nicí.

Z vašich slov je patrné, že oblast
zdravotnictví patří k prioritám ve-
dení města. Dokládá to ostatně i
tabulka ilustrující, kolik peněz
z městského rozpočtu jde do zdra-
votnictví.

Skutečně ve všech ohledech přesa-
hujeme povinnosti, které nám ukládají
zákonné normy ve vztahu ke svěře-
ným zdravotnickým zařízením. Napří-
klad lékařská služba první pomoci je
v Ostravě řešena nejlépe v republice.
Je zajišťována 24 hodin denně na třech

pracovištích v rámci města. A to i
poté, co v dalších městech Moravsko-
slezského kraje byl v letošním roce
rozsah této služby z úsporných dů-
vodů výrazně omezen. De facto nás
nic nenutí ani k vysokým investicím
do městské nemocnice. Mohli by-
chom ji udržovat třeba jen v provozu-
schopném stavu bez nároků na růst
kvality péče o pacienty. Naštěstí za-
stupitelé města vždy podporovali
snahy zajistit obyvatelům města vyso-
kou úroveň zdravotnických služeb.

Mají šanci na finanční podporu
z rozpočtu města také jiné subjekty
pracující ve zdravotnictví než zmi-
ňované příspěvkové organizace?

Právě tomuto účelu slouží
systém grantů a dotací, který má
Ostrava dobře propracován. Zastu-
pitelé na svém zářijovém zasedání
zrušili Fond zdraví, který ztratil
svou životaschopnost a ze kterého
byly dosud poskytovány příspěvky
vybraným žadatelům. Oblast zdra-
votnictví se stala samostatnou
grantovou kategorií. Navíc,
všechno souvisí se vším, takže
vlastně také řádově stovky milionů
korun, které každý rok jdou do ob-
lastí volnočasových aktivit dětí a
mládeže nebo sportu, jsou podpo-
rou a prevencí dobrého zdraví oby-
vatel města.

Mûstská nemocnice
Ostrava

Třicet oddělení městské nemocnice
má k dispozici 1 045 lůžek včetně 190
lůžek Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných v Radvanicích. Ročně je hospita-
lizováno průměrně 25 000 pacientů,
třetina z nich přijíždí z okolních obcí.

„Náš zřizovatel město Ostrava ze
svého rozpočtu pravidelně investuje
do postupné rekonstrukce a obnovy
budov včetně vybavení nemocnice.
Chová se jako správný hospodář, který
se dobře stará o svůj majetek, protože
většina objektů je v jeho vlastnictví.
Město finančně dokrývá také ty čin-
nosti, které nejsou hrazeny ze vše-
obecného zdravotního pojištění, ale
pro provoz nemocnice jsou nezbytné.
Jde například o dotace pro Dětský re-
habilitační stacionář v Porubě nebo na
činnost sociálních sester,“ konstatuje
ředitel nemocnice František Jurek.

Největší investicí posledních let,
která přispěla k výraznému zkvalitnění
zdravotní péče, je nový radiodiagnos-
tický (RDG) pavilon a související sta-
vební úpravy - celkem šlo o šest sta-
vebních objektů. Výstavba začala v
říjnu roku 2001 a slavnostní otevření
se uskutečnilo letos 29. května. Cel-
kové náklady včetně technického vy-
bavení přesáhly 470 milionů korun.
Přístrojové vybavení RDG pavilonu je
na špičkové úrovni.

Ke spokojenosti všech zúčastně-
ných stran je v současné době řešen
problém kolem budovy v ul. Odboje,

kde je dosud umístěno administrativní
zázemí včetně ředitelství nemocnice,
odborné ambulance, hemodialýza a
plicní oddělení. Tento objekt patří
státu, který jej hodlá využít jako místní
sídlo Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. „Pro nás to zna-
menalo připravit se na vystěhování a
najít vhodné prostory. Nejlepším řeše-
ním se ukázalo být bývalé Kleinovo
sanatorium přímo v areálu nemocnice.
Pokud zastupitelé schválí investiční
záměr, měla by se do objektu už na
podzim příštího roku přestěhovat celá
administrativa a vedení nemocnice. V
roce 2005 by měla navázat rekon-
strukce tzv. staré ortopedie, kam
chceme přesunout odborné ambu-
lantní provozy včetně plicního oddě-
lení, laboratoře a výdejnu léčiv,“ vy-
světluje F. Jurek.

V rámci závěrečné fáze generelu
dostavby a přestavby městské nemoc-
nice by v prostoru dnešní chirurgie
měla vzniknout do roku 2007 společná
jednotka intenzivní péče chirurgic-
kých oborů se specializovanou septic-
kou jednotkou. Přesunem dětského
oddělení do objektu dnešní Interny III
vznikne komplex pro matku a dítě.
Uvolněné prostory v samostatné bu-
dově pak budou sloužit pro následnou
péči a gerontologickou péči.

Dûtsk˘ domov 
pro dûti do tfií let

Dětský domov pro děti do tří let
svým názvem možná vytváří mylnou

V˘daje z rozpoãtu mûsta Ostravy na zdravotnictví
v posledních pûti letech (tis. Kã)
Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Celkem

1999 10,5 89,2 99,7

2000 5,4 97,6 103,0
2001 41,3 114,4 155,7

2002 214,2 121,9 336,1
2003 186,2 118,0 304,2

Celkem 457,6 541,1 998,7
Investice
Největší objem investičních výdajů byl určen Městské nemocnici Ostrava

(celkem 447,9 mil. Kč, z toho 432,9 na Radiodiagnostický pavilon). Městská
záchranná služba získala 9,4 mil. Kč na pořízení sanitních vozidel a zdravot-
nických přístrojů pro LSPP a ZZS.

Neinvestiční výdaje
Největší objem neinvestičních výdajů byl určen Dětskému domovu pro

děti do 3 let (311,3 mil. Kč) a LSPP (107,8 mil. Kč). 



fiíjen 2003 Ostravská radnice 9

představu tradičního zařízení pro opuš-
těné děti, odkud vede cesta zase jen do
dětského domova. Jenže 62 % zdejších
dětí se po určité době vrací do své
vlastní biologické rodiny a přibližně 50
dětí ročně najde nové zázemí v rámci
náhradní rodinné péče. Pouze malé
množství dětí se stěhuje do dětského
domova pro starší.

„Kapacita našeho zařízení je 137
lůžek. V současné době u nás děti zů-
stávají průměrně 412 dní, zatímco
v roce 1994 to bylo 124 dní. Medicína
totiž prodělala obrovský vývoj, takže
dnes se rodí i děti, které by dříve ne-
přežily, často však za cenu následné
dlouhodobé náročné péče. Ve většině
případů jde o neurologická poškození.
Kromě dětí vyžadujících odbornou
péči tady jsou také potomci rodičů,
kteří se o ně odmítají postarat nebo
péči nezvládají ze zdravotních, sociál-
ních či ekonomických důvodů,“ vy-
světluje ředitel dětského domova Zde-
něk Novotný.

Malí Ostravané tvoří 51 % klientů
domova, zbytek má trvalé bydliště
v jiných částech Moravskoslezského
kraje. Provoz domova je přesto finan-
cován téměř výhradně z rozpočtu
města. „Jsem rád, že město se o koje-
necký ústav dobře stará, ne všichni mí
kolegové v rámci republiky mají tak
vstřícného zřizovatele,“ podotýká 
Zdeněk Novotný.

Dětský domov sídlí v Jedličkově
ulici od roku 1930. K původní budově
časem přibyl ještě sousední objekt a
spojovací chodba. Domov využívá
také dvě budovy po bývalých jeslích
v ulici Skautská a Rýparova. „Víme,
že výstavba zcela nového sídla podle
našich představ je v současné době
nereálná, ale postupně chystáme ales-
poň koncepční změny, aby stávající
budova odpovídala moderním evrop-
ským trendům,“ uzavírá ředitel Zde-
něk Novotný.

Mûstská záchranná
sluÏba Ostrava

Pro všechny složky této organizace
zřizované městem je v rozpočtu na rok
2003 vyčleněno téměř 40 milionů ko-
run. Součástí Městské záchranné
služby je lékařská služba první po-

moci, zdravotnická záchranná služba,
sanitní doprava, autodílny a útvar kri-
zového managementu, který zajišťuje
přípravu fungování ostravského zdra-
votnictví v době mimořádných udá-
lostí včetně materiálně technického
zabezpečení.
■ Lékařská služba první pomoci 

(LSPP) poskytuje ambulantní péči ob-
čanům v případech náhlé změny zdra-
votního stavu nebo při zhoršení prů-
běhu onemocnění vzniklých v době
mimo pravidelný provoz ambulant-
ních zdravotnických zařízení. Není
tedy určena pro běžné vyšetřovací
nebo léčebné výkony, které je možné
provést v době běžného provozu zdra-
votnických zařízení.

„LSPP není prodlouženou ordinací,
či snad náhradou péče registrujícího
lékaře. Je určena pro náhle vzniklé
stavy, nikoli pro řešení potíží, které tr-
vají již několik dnů a se kterými už pa-
cient dávno mohl navštívit svého
praktického lékaře. Lékař na pohoto-
vosti nemá k dispozici zdravotní do-
kumentaci pacienta, takže při léčbě
vychází pouze z údajů, které mu o
svých potížích sdělí. Totéž platí v pří-
padě zubní LSPP. Každý občan má
být zaregistrován u praktického lé-
kaře. Ten pak má nejlepší přehled o
prodělaných chorobách, případné aler-
gii, o užívaných lécích apod. Může
tedy nejlépe léčit začínající onemoc-

nění a předcházet tak akutním sta-
vům,“ apeluje na občany vedoucí od-
dělení zdravotnictví odboru sociálních
věcí a zdravotnictví magistrátu Helena
Biskupová.

Městská záchranná služba zabezpe-
čuje také výjezdovou LSPP pro do-
spělé pacienty a mládež od 14 let, a to
tehdy, když tito pacienti z důvodu
svého nepříznivého zdravotního stavu
nemohou navštívit ordinaci LSPP. Pro
dětské pacienty výjezdová služba s lé-
kařem zajištěna není. V případě po-
třeby je však možné po dohodě s dis-
pečinkem LSPP vyslat pro nemocné
dítě k ošetření na LSPP sanitní vůz.

Telefonní číslo dispečinku LSPP
je 596 612 111.

Zdravotní výkony provedené v
rámci LSPP jsou hrazeny ze systému
zdravotního pojištění. Provoz LSPP je
ovšem finančně velmi náročný. Pouze
z tržeb zdravotních pojišťoven jej
nelze zajistit, ztráta je proto dokrý-

vána z rozpočtu města (letos přibližně
26,3 milionu Kč).
■ Zdravotnická záchranná služba
(ZZS) poskytuje odbornou předne-
mocniční neodkladnou péči při sta-
vech, které bezprostředně ohrožují ži-
vot, působí náhlé utrpení a náhlou
bolest nebo změny chování a jednání
postiženého, ohrožují jeho samotného
nebo jeho okolí. Mohou vést prohlu-
bováním chorobných změn k náhlé
smrti, bez rychlého poskytnutí od-
borné první pomoci mohou způsobit
trvalé následky. Pro tyto případy
slouží tísňová linka 155.

Přestože s účinností od 1. 1. 2003
odpovídají za zajištění činnosti ZZS
kraje, město Ostrava i v letošním roce
finančně dokrylo provoz dvou výjez-
dových skupin. Rada města 30. 9. sou-
hlasila s ukončením provozování ZZS
Městské záchranné služby k 31. břez-
na 2004. Postupně by mělo dojít k pře-
vodu majetku a zaměstnanců na
Územní středisko záchranné služby v
Ostravě.
■ Sanitní doprava zajišťuje převozy
pacientů z celého území města Os-
travy, a to jak místní, tak dálkové pře-
vozy. Telefonní číslo na dispečink sa-
nitní dopravy, kde je možné na
základě doporučení lékařem objednat
převoz pacienta k vyšetření, je 
596 618 853. V pracovní dny je do-
prava zajišťována třinácti sanitními
vozidly.

Město Ostrava ze svého rozpočtu
poskytuje dotaci (v letošním roce 
1,6 mil. Kč) na dokrytí ztráty u do-
pravy infekčních a imobilních paci-
entů. Zdravotní pojišťovny totiž fi-
nančně nezohledňují tyto náročné
převozy, takže pro ostatní dopravce
nejsou příliš atraktivní.

Dvoustranu připravila: 
Lucie Olšovská

LSPP všeobecná Ordinační doba Telefon
pro dospělé prac. dny nepr. dny, svátky

Centrum
Městská záchranná služba Ostrava nepřetržitě nepřetržitě 596 618 865 
Varenská 5 kl. 135 
Poruba
Poliklinika Poruba-Mephacentrum 18.00 - 6.00 nepřetržitě 596 973 155
Opavská 962
Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka 18.00 - 6.00 nepřetržitě 596 784 872
Dr. Martínka 7

LSPP všeobecná Ordinační doba Telefon
pro děti prac. dny nepr. dny, svátky

Centrum
Městská nemocnice Ostrava 15.30 - 6.30 nepřetržitě 596 192 608
Janovského 6
Poruba
Poliklinika Poruba-Mephacentrum16.00 - 6.30 nepřetržitě 596 973 125
Opavská 962
Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka 16.00 - 6.30 nepřetržitě 596 784 874
Dr.Martínka 7

LSPP Ordinační doba Telefon
stomatologická prac. dny nepr. dny, svátky

Centrum
Městská záchranná služba Ostrava 18.00 - 6.00 nepřetržitě 596 618 865
Varenská 5 kl.152 

Pfiehled pohotovostních sluÏeb v Ostravû



Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání Úřadu
práce v Ostravě sídlící v Bieblově
ulici, zpracovalo také letos spolehli-
vou příručku pro děti, jejich rodiče a
pedagogy, která jim poskytne
všechny potřebné informace spojené
s volbou povolání patnáctiletých.
Jmenuje se Kam po základní škole
pro školní rok 2004/2005 a k dispo-
zici ji mají školy, poradenské stře-
disko a je také umístěna na webové
stránce Úřadu práce v Ostravě na ad-
rese: www.uradprace.cz pod odka-
zem Speciální poradenství.

Kromě základních rad, jak si zvo-
lit vhodné povolání, brožura obsa-
huje rejstřík oborů na ostravských
středních školách a příklady kon-
krétních povolání, vzdělávací na-
bídku na středních školách v Os-
travě pro školní rok 2004–2005,
informace o mimoostravských ško-
lách, o přijímacím a odvolacím ří-
zení, adresář vybraných institucí a
také vzory vyplněných přihlášek na
střední školy.

Údaje o všech středních školách
v republice poskytuje Atlas středních
škol rozdělený podle krajů. Zájemci
do něj mohou nahlédnout rovněž
v informačním a poradenském stře-
disku, ale také na internetové adrese:
www.atlasskolstvi.cz

Několik rad, jak začít s volbou
povolání z brožury Kam po základní
škole:
■ Pokuste se formulovat vlastní

představu, čeho chcete v životě do-
sáhnout. Přemýšlejte především o
tom, co byste dělali rádi. Když člo-
věk dělá něco opravdu rád, bývá
zpravidla úspěšný a spokojený.

■ Zhodnoťte své schopnosti a dosa-
vadní školní výsledky, položte si
především tyto otázky: Co umím?
Co dovedu? Jaké jsou mé před-
nosti?

■ Zvolte si odpovídající stupeň ná-
ročnosti přípravy na povolání (vy-
učení, vyučení s maturitou, matu-
rita, vyšší odborná nebo vyso-
koškolská příprava), abyste při
studiu prožili úspěch, který vás
bude povzbuzovat k další práci.

■ Upřesněte své sebehodnocení
podle dalších bodů, tj. tělesný a
zdravotní stav, zájmy a osobní
vlastnosti. Položte si otázky: Jsem
zdravý? Mám zdravotní potíže?
Co mě baví a zajímá? Jaký jsem?

■ Seznamte se s konkrétní vzdělá-
vací nabídkou středních škol, na-
příklad využitím brožury ostrav-
ského úřadu práce nebo návštěvou
vybraných škol.

■ Domýšlejte návaznost školní pří-
pravy na výkon povolání nebo

skupiny povolání, projděte si pře-
hled oborů studia a povolání ve
čtvrté části brožury.

■ Víte něco bližšího o vybraném po-
volání? Pokuste se odpovědět na
tyto otázky: Jaký bude charakter
mé práce? S čím budu pracovat,
případně o koho budu pečovat?
Jaký bude cíl mé práce? S jakými
pracovními prostředky budu pra-
covat? V jakém prostředí se budu
pohybovat a pracovat?

■ Znáte vzdělání a povolání rodičů,
dalších příbuzných a známých?
Rozhovorem s těmi, kteří toto po-
volání vykonávají, můžete získat
mnohé cenné odpovědi. Také
v informačním a poradenském
středisku úřadu práce si můžete
vyhledat informace a porovnat své
dosavadní poznatky s názory od-
borníků (profesiogramy, video-
filmy, materiály škol).

■ Zkuste si také uvědomit, jaké po-
žadavky klade vaše zamýšlené po-
volání na osobnost člověka. Kdo
může a bude toto povolání ús-
pěšně vykonávat? Postupujte
podle stejných bodů jako u sebe-
hodnocení a pokuste se o srov-
nání.

■ Je zvolené povolání stejně vhodné
pro chlapce i pro dívky? To roz-
hodně není otázka, kterou byste
měli opomenout.

■ Opatřete si informace o postavení
povolání na trhu práce. Víte, které
povolání se na trhu práce v Os-
travě, v jejím okolí a v České re-
publice jeví jako perspektivní,
tzn. že nebude příliš obtížné najít
po skončení přípravy zaměstnání?
Která povolání se z tohoto po-
hledu jeví spíše jako riziková?
Některé informace najdete i
v brožuře. (SB)
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Víte, kam po základní ‰‰kkoollee??
❏ Úfiad práce v Ostravû

Teì je‰tû získat práci!
Skupina romských mužů ve věku od 18 do 42 let absolvovala od 20. května

do 23. září rekvalifikační kurz zednické práce, který byl výsledkem spolu-
práce úřadu práce a Romské zaměstnanecké agentury při dálnici D47. Ta
vznikla z podnětu Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR.
Všech třináct mužů, kteří kurz začali, jej také úspěšně ukončili a jeden z nich
získal ještě před ukončením kurzu zaměstnání. Ostatní by mohli najít práci
při výstavbě dálnice D47.

Meziroãní srovnání rekvalifikaãní ãinnosti
Ukazatel leden až srpen leden až srpen 2003 - 2002

2002 2003 absolutně %
počet uchazečů zařazených 
do rekvalifikací 1 579 1 629 +50 +3,2
počet uchazečů, kteří úspěšně 
ukončili rekvalifikace *) 1 543 1 714 +171 +11,1
počet uchazečů zaměstnaných
po rekvalifikaci *) 840 895 +55 +6,5
průměrné náklady na rekvalifikaci
1 uchazeče v Kč 5 407 5 192 -215 -4,0

Mezi činnosti, kterým Úřad práce v Ostravě věnuje velkou pozornost, se
řadí rekvalifikace. Jejich výrazným přínosem je vyšší přizpůsobivost účast-
níků kurzů změnám na trhu práce, s každou další kvalifikací, znalostí či do-
vedností se uchazečům o zaměstnání do budoucna otevírá více možností pra-
covního uplatnění. Rekvalifikační kurzy nezaměstnané rovněž aktivizují,
probouzejí u nich zájem o práci a obnovují pracovní návyky. U mladistvých
a absolventů škol a učilišť dokonce tyto pracovní návyky pomáhají vytvářet.
Za osm měsíců letošního roku bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno již 
1 629 uchazečů o zaměstnání, což je o 50 (+3,2 %) více než ve stejném ob-
dobí loňského rekordního roku, v němž se do rekvalifikační činnosti zapojilo
zatím nejvíce osob (2 680) za celou dobu existence úřadu práce.

Úřad práce v Ostravě od poloviny
září rozšířil dostupnost dotací, které
poskytuje zaměstnavatelům, pokud
přijmou, obtížně zaměstnatelného
uchazeče. Od 1. srpna zvýšil dotace
na zaměstnávání občanů starších 55
let, od 15. září stejnou dotaci rozšířil
na uchazeče o zaměstnání již nad
padesát let. Usiluje tak o snížení ne-
ustále rostoucí dlouhodobé neza-
městnanosti, kterou jsou nejvíce
ohroženi právě lidé kolem padesáti
let a starší.

Od 15. září může tedy zaměstna-
vatel na základě své žádosti získat
od úřadu práce měsíční finanční
příspěvek až do výše 10 000 Kč na

úhradu mezd a jejich náhrad včetně
pojistného na sociální a zdravotní
pojištění na dobu jednoho roku. Zá-
kladním předpokladem pro poskyt-
nutí této dotace je uzavření pracov-
ního poměru na dobu neurčitou
s obtížně umístitelným uchazečem o
zaměstnání nad 50 let s hrubou mě-
síční mzdou minimálně 7 200 Kč.

Od začátku roku do konce září se
úřadu práce podařilo zaměstnat v
rámci dotovaných společensky účel-
ných míst celkem 57 uchazečů nad
50 let věku a samostatnou výděleč-
nou činnost s finanční podporou
úřadu práce zahájilo 23 osob nad pa-
desát let. (SB)

Zv˘hodnûné dotace 
na nezamûstnané jiÏ od padesáti let

NeuvaÏují o své profesi reálnû

Nejvíce uchazečů úřad práce vyslal do kurzů práce s počítačem (262), sva-
řování (200) a živnostenského podnikání (180).

Je patrné, že zájem nezaměstnaných občanů o rekvalifikace se rok od roku
zvyšuje. Na druhé straně ale zároveň existuje značná část lidí, která intenzívně
nehledá nové pracovní uplatnění a čeká na zaměstnání v oboru, pro který má
vzdělání. Pro některé nezaměstnané je obtížné akceptovat západoevropskou
praxi celoživotního vzdělávání. Jejich myšlení je mimo realitu doby. (JZ)

*) včetně osob zařazených, respektive rekvalifikovaných v předchozím roce
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JAPONSK¯ DAR. Začátkem září byla dokončena realizace grantu, který
poskytla vláda Japonského císařství, ve formě zvukové a osvětlovací
techniky pro Národní divadlo moravskoslezské. Zástupci japonského
velvyslanectví si přijeli do Ostravy osobně prohlédnout Divadlo Jiřího
Myrona, kde je moderní technika nainstalována. Prezentace se zúčast-
nil také náměstek primátora M. Jašurek. Vzácná návštěva si zvolila
termín 4. října tak, aby se mohla zúčastnit také první premiéry nové
sezony, kterou byla opera Madama Butterfly. Nezbytnou podmínkou
realizace japonského grantu byla rekonstrukce jevištních technologií,
kterou financovalo statutární město Ostrava.

SÁL PLN¯ TANCE A ZPùVU. Festival s názvem Otevřené oči pro každého
se konal v polovině září v sále kulturního domu v Heřmanicích. Své
umění předvedli žáci základních a zvláštních škol z celé Ostravy i děti
z ústavů sociální péče a dětských domovů.

Jubilejní koncertní sezona
Janáčkova filharmonie Ostrava

(JFO) se 6. října vrátila z úspěšného
turné po jihokorejských městech. Na
jedenácti koncertech spolu s korej-
skými sólisty prezentovala skladby
z díla Mozarta, Stamice a Beetho-
vena. Koncem října hudebníci odjíž-
dějí do Barcelony, kde je čekají tři
koncerty v rámci mezinárodního fes-
tivalu uspořádaného při příležitosti
inaugurace nových varhan.

Přestože cestovní kalendář JFO je
plný i v zimních a jarních měsících,
domácí publikum v žádném případě
nepřijde zkrátka. Zářijovým zahajo-
vacím koncertem se na plno rozběhla
opravdu výjimečná sezona. „Mimo-
řádná je hned ze dvou důvodů. Filhar-
monie slaví 50 let existence a navíc se
za pár měsíců přehoupneme do leto-
počtu končícího číslicí 4 a na ten při-
padá řada jubileí velikánů hudebního
nebe, především Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.
Takže se budeme intenzivněji než
kdy jindy věnovat české hudbě. Po-
zvali jsme k hostování řadu špičko-
vých dirigentů a sólistů. Věřím, že se

nám naše výročí podaří oslavit přede-
vším vynikajícími výkony a opět do-
kážeme, že jsme orchestrem evropské
úrovně,“ konstatoval ředitel JFO Jan
Hališka.

Opravdu reprezentativní kolekce
koncertů je připravena na začátek no-
vého roku. Na Novoročním koncertě
zazní Má vlast, která zároveň zahájí
cyklus Rok české hudby. V programu
výročního koncertu k 50 letům JFO
22. ledna jsou stejné skladby jako na
prvním koncertě po založení filhar-
monie - předehra k Smetanově opeře
Libuše, Janáčkův Taras Bulba a Dvo-
řákova Novosvětská symfonie. „Sku-
tečného bombonku se hudbymilovné
publikum dočká v dubnu. Pokud
všechna jednání dopadnou dobře,
v nově zrekonstruovaném Paláci kul-
tury a sportu zazpívá na svém gala-
koncertu slavný tenorista José Carre-
ras, kterého doprovodí Janáčkova
filharmonie a stočlenný pěvecký
sbor. Známé operní árie a písňový re-
pertoár by s ním měla zazpívat také
jihokorejská sopranistka Mi-Hae
Park,“ dodal J. Hališka. (LO)

V˘tvarná soutûÏ pro dûti
V listopadu 1989 byla Valným

shromážděním OSN přijata Úmluva o
právech dítěte. Na počest této vý-
znamné události je 19. listopad vyhlá-
šen Světovým dnem prevence týrání a
zneužívání dětí. V Ostravě se touto
problematikou už od roku 1994 za-
bývá Krizové centrum pro děti a ro-
dinu Centra sociálních služeb Ma-
gistrátu města Ostravy. Každý rok
zdejší odborníci poskytnou přibližně 
2 500 konzultací, pro bezplatnou po-
moc či radu sem mohou přijít rodiče 
i děti. Podle zkušeností vedoucí centra
Marty Holčákové v posledních letech
přibývá případů domácího násilí, so-
ciálních a bytových problémů souvi-
sejících s rostoucí nezaměstnaností,
letité spory provázejí také uspořádání
vztahů k nezletilým dětem.

Při příležitosti Světového dne pre-

vence týrání a zneužívání dětí vyhlá-
silo krizové centrum pro děti a rodinu
ve spolupráci s Dětským domovem
pro děti do 3 let v Ostravě, Městským
ředitelstvím PČR a odborem sociál-
ních věcí a zdravotnictví magistrátu
výtvarnou soutěž. Děti si mohou vy-
brat z témat: Moje rodina, Moje
prázdniny, Moje největší přání. Sou-
těž je rozdělena do dvou věkových
kategorií: 6–10 let, 10–15 let. Vý-
tvarná díla malých autorů zasílejte 
do 31. 10. v obálce označené heslem
Soutěž na adresu Krizové centrum
pro děti a rodinu, P.O.BOX 200, 
729 00 Ostrava 1. Na zadní stranu ob-
rázku nezapomeňte uvést jméno a pří-
jmení, věk, školu a adresu autora. 
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Další 
informace mohou zájemci získat na
tel. č. 596 123 555. (l)

Dnem 1. října 2003 nabývá účin-
nosti zákon č. 280/2003 Sb., kterým
se mění zákon č. 482/1991 Sb., o so-
ciální potřebnosti, ve znění pozděj-
ších předpisů. Pozitivní změnu při-
nesl občanům, kteří musí ze
zdravotních důvodů dodržovat dietu.
Zvýší se jim životní minimum.

Od 1. října se zvyšují částky ži-
votního minima potřebné k zajištění
výživy a ostatních základních osob-
ních potřeb u osob, jejichž zdra-
votní stav vyžaduje, na základě do-
poručení odborného lékaře, zvýšené
náklady na dietní stravování. Podle
dosavadní právní úpravy se u těchto
osob počítalo jednotné navýšení
o 600 Kč. Ministerstvo práce a soci-
álních věcí stanoví prováděcí vy-
hláškou částky na dietní stravování,
které jsou nově diferencovány
podle jednotlivých typů diet.

Pro občany, kteří již pobírají

dávky sociální péče a jejichž zdra-
votní stav vyžaduje zvýšené náklady
na dietní stravování, bude tato změna
znamenat, že je budou pracovníci so-
ciálních odborů úřadů městských ob-
vodů postupně vyzývat k doložení
nových potvrzení o těchto zvýšených
nákladech. Výše dávky se pak bude
měnit na základě vyjádření odbor-
ného lékaře. „Pochopitelně nebude
možné provést u všech občanů tyto
změny již v měsíci říjnu, stane se tak
nejpozději do 6 měsíců od účinnosti
zákona. Dávka se zvýšila od 1. října
a rozdíl ve výši dávky bude dopla-
cen. Na závěr musím zdůraznit, že se
nejedná o samostatný příspěvek na
dietní stravování, jak se mnohdy ob-
čané domnívají, ale o zvýšení částek
životního minima z důvodu dietního
stravování,“ vysvětlila Milada Mot-
lochová z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví magistrátu. (o)

Dieta: Ïivotní minimum vzrostlo

■ Sportovní klub ZŠ Ostrava-
Hrabová připravil závody na koleč-
kových bruslích pro žáky a žákyně
základních škol s názvem Hrabová
in line. Závody se uskuteční 14. října
za každého počasí. Prezentace začne
v 15.15 hod. před budovou školy.

■ Sdružení Telepace ve své bu-
dově na Kostelním náměstí 2 pořádá
Víkend s textilními řemesly. Ve
dnech 18. a 19. října od 14 do 18 ho-
din si návštěvníci mohou vyzkoušet
malování na textil (je vhodné přinést
si jednobarevné tričko), tkaní
v rámu nebo práci s ovčím rounem.

■ První narozeniny má Altán
klub v Domě kultury NH v Ostravě-
Zábřehu. Slavit se bude nejen kon-

certem Pavla Dobeše 18. října, ale
také originální Helloween party 
31. října. 

■ Druhý ročník Festivalu základ-
ních uměleckých škol, kde děti
předvedou, co všechno se naučily,
se uskuteční od 22. 10. do 27. 11.
Zahajovací koncert je na programu
22. 10. od 18 hod. v Janáčkově kon-
zervatoři.

■ Před sto lety byla založena první
základní škola ve Výškovicích. V so-
botu 13. září se u budovy v Husarově
ulici, která sloužila školní výuce do
roku 1973 a v současnosti ji využívá
taneční klub Didence, shromáždili
bývalí žáci i učitelé. Položili kytice u
památníku válečných obětí a vzpo-
menuli také na kamarády a spolu-
žáky, kteří se těchto dnů nedožili.

❏ Ve zkratce
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MEDAILE A POHÁRY. „Díky vám jsem poprvé v životě držel v ruce olym-
pijskou medaili. Je to velmi pěkný pocit. A ještě lépe se určitě cítí ti, kte-
rým všechny tyto poháry a medaile patří,“ ocenil primátor Aleš Zedník
úspěch dvanácti mentálně postižených ostravských sportovců. Byli mezi
nimi také držitelé zlaté a stříbrné medaile z 11. letních světových her spe-
ciálních olympiád v irském Dublinu z dvojhry ve stolním tenise Jan Lanta
a Jarmila Kundertová. Olympiády se zúčastnilo sedm tisíc mentálně po-
stižených sportovců ze 165 zemí světa. Dva poháry za první a druhé místo
ve Hrách bez hranic ve francouzské Bretani přivezla družstva klientů os-
travského Ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Slavnostní přijetí
sportovců na Nové radnici se uskutečnilo 18. září. (l)

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 464/9 ze dne 

17. 9. 2003 výběrové řízení na poskytnutí účelových dotací a dotací - měst-
ských grantů pro rok 2004 na podporu aktivit v oblastech:
■ sociální péče
■ využití volného času dětí a mládeže
■ tělovýchovy a sportu
■ pomoci handicapovaným dětem a mládeži
■ prevence kriminality a protidrogové prevence
■ zdravotnictví

Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit:
■ občanská sdružení
■ obecně prospěšné společnosti
■ nadace, nadační fondy, pokud jsou přímými realizátory projektů
■ jiné právní subjekty (účelová zařízení církví, sportovní kluby apod.)

Pravidla pro poskytnutí účelových dotací a dotací - městských grantů (dále
granty), včetně tiskopisů přihlášek do výběrového řízení, si mohou zájemci
vyzvednout na těchto adresách:

pro oblast sociální péče
– Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice 

30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoba O. Pelechová, 
tel. 596 284 722, e-mail:opelechova@mmo.cz

pro oblast zdravotnictví
– Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice 

30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoba M. Matějová, 
tel. 596 284 703, e-mail: mmatejova@mmo.cz

pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
– Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice 

30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoby:

oblast prevence kriminality
O. Hrdinová, tel. 596 284 936, e- mail: ohrdinova@mmo.cz

protidrogová prevence
T. Niklová, tel. 596 116 504, 596 284 934, e-mail: tniklova@mmo.cz

pro oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu 
a pomoci handicapovaným dětem a mládeži

– Magistrát města Ostravy, odbor kultury, školství, mládeže a sportu, Proke-
šovo nám. 8, 729 30 Ostrava, kontaktní osoby:

oblast handicapovaných dětí a mládeže
O. Kováriková, tel. 596 283 415, e-mail: kovarikova@mmo.cz

oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu
P. Červenka, tel. 596 283 457, e-mail: pcervenka@mmo.cz

TÉMATA GRANTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH:
Oblast sociální péče:

1. Terénní služby sociální péče:
a) osobní asistence
b) pečovatelská služba
c) dobrovolnické hnutí
d) sociální asistence pro rodiny s dětmi s výchovnými a výukovými pro-

blémy
2. Občanská poradna
3. Integrační aktivity pro skupiny starých a zdravotně postižených občanů

Oblast prevence kriminality:
1. Podpora nabídky nízkoprahových aktivit v problémových, kriminogenními

faktory zatížených lokalitách města, se zaměřením na rizikové skupiny
obyvatel.

2. Integrační aktivity pro rizikové skupiny občanů, občanů ohrožených soci-
álně patologickými jevy a občanů společensky nepřizpůsobených.

3. Podpora programů, zaměřených na pomoc obětem trestných činů, zane-
dbávaným, týraným a zneužívaným dětem.

4. Podpora dalších preventivních programů, zaměřených na snižování krimi-
nality ve městě v souladu se schválenou „Strategií prevence kriminality“.

Oblast protidrogové prevence:
1. Podpora terapeutických aktivit v zařízeních s rezidenční péčí
2. Podpora vzdělávání pracovníků protidrogové prevence
3. Podpora rozšiřování počtu terénních sociálních pracovníků (streetworkerů)
4. Podpora programů specifické primární protidrogové prevence

Oblast zdravotnictví:
1. Integrační aktivity pro skupiny zdravotně postižených občanů:

- pobytové akce pro zdravotně postižené občany, spojené s nácvikem pou-
žívání kompenzačních pomůcek (edukace), s přednáškami zdravotnic-
kých pracovníků

- podpora vzniku krizových a komunitních center pro zdravotně postižené,
mobilních (psychiatrických) týmů pro duševně nemocné

2. Aktivity (projekty) zaměřené na podporu zdraví, vzdělávací programy,
osvětovou zdravotnickou činnost:
- akce významně reprezentující město
- zdravotnické preventivní programy
- výchovně vzdělávací programy (akce, činnost) a osvěta

3.  Podpora hospicového hnutí

Oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu:
1. Modernizace a rekonstrukce stávajících hřišť na území města Ostravy.
2. Podpora sportovně talentované mládeže.
3. Významné akce reprezentující město.

Oblast pomoci handicapovaným dětem a mládeži:
1. Klubová činnost pro handicapované děti a mládež.
2. Komunitní centrum - zajišťování komplexní péče o handicapované děti a

mládež.
3. Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených.
4.  Abilympiáda

Přihlášky do výběrového řízení včetně projektů je nutno doručit
osobně na podatelnu nebo poštou na výše uvedené adresy, nejpozději do:
14. 11. 2003 (včetně).

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací - grantů v oblasti kultury

z rozpočtu statutárního města pro rok 2004
TEMATICKÉ OKRUHY:

1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění a architektura včetně ediční činnosti a výtvarných 

výstav
4. Kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity

Projekty spolu s přihláškami zpracovanými na předepsaném formuláři
včetně příloh, musí být odevzdány na podatelně magistrátu nebo zaslány
poštou doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor kultury, školství, mládeže a sportu
Prokešovo nám. č. 8
729 30 Ostrava
nejpozději do 14. 11. 2003 (včetně).

Po termínu předložené projekty nebudou do grantového řízení zařazeny.
Bližší informace, podmínky a přihlášky: N. Brožková, tel. 596 283 231.

Zásady a přihlášky naleznete také na adrese: www.mmo.cz.
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU

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

2. ELIŠKA má čtyři roky a moc
ráda se mazlí. Potřebovala by hod-
ného a trpělivého pána, například
starší manželský pár nebo osamě-
lého seniora, kterému bude věrnou
společnicí. Eliška se neobejde bez
finančně nenáročné léčby, díky
které ji už netrápí epileptické zá-
chvaty.

4. CITA je pětiletý kříženec ně-
meckého ovčáka. Cita je velmi spo-
lečenská, hodná a poslušná fena.
Jako hlídač opuštěných objektů se
vzhledem ke své neagresivní po-
vaze příliš nehodí, zato na zahradě
u domu nových laskavých majitelů
bude určitě spokojená.

3. NELA je sedmiletá fena kří-
žence, která patří ke služebně nej-
starším obyvatelům třebovického
útulku. Zasloužila by si najít klidný
domov a novou chuť do života.
Hodí se do bytu i na zahradu, k ro-
dině i osamělým lidem.

1. BERT je pětiletý kříženec ma-
lého knírače, který už rok rezigno-
vaně čeká v útulku na laskavého
pána. Nenáročný, hodný pejsek se
určitě bez problémů přizpůsobí no-
vým podmínkám a bude spokojený
na zahradě u domku, v bytě, u star-
ších lidí i v rodině s odrostlejšími
dětmi.

BESKYDSK¯ POHÁR. Dvoudenní soutěž v požárním sportu přivedla do
Ostravy deset družstev profesionálních hasičů z celé Evropy. Od 18. do
19. září soutěžící změřili síly v běhu na 100 metrů překážek, výstupu
do 4. podlaží, štafetě na 4x 100 metrů s překážkami a požárním útoku.
Pohár pro vítěze 23. ročníku soutěže si odvezli reprezentanti Ruska.
Družstva České republiky obsadila 2. a 3. místo.

Prevence nemusí b˘t nuda
Nový školní rok se naplno rozběhl

a s ním i pokračování programu pre-
vence sociálně patologických jevů,
který už od roku 1999 pro ostravské
základní školy připravuje obecně
prospěšná společnost Renarkon, od
roku 2002 pak jeho Centrum pri-
mární prevence. V průběhu více než
čtyř let se do něj zapojilo téměř 
25 000 školáků.

„Každá doba přináší specifické pro-
blémy a rizika a tím i témata pro naše
setkání s dětmi. Kromě původních
bloků zaměřených na problematiku
drog včetně alkoholu a cigaret v sou-
časné době školám nabízíme také
další ožehavá témata, jako je šikana,
sexualita, tolerance k národnostním
menšinám nebo závislost na počítači a
televizi. Těší nás, že stále roste zájem
o dlouhodobý preventivní program
s názvem Buď OK, kdy děti od 6. do
9. třídy a dále pak na středních ško-
lách postupně projdou všemi tematic-
kými bloky,“ říká David Kondělka
z Centra primární prevence.

Terapeuti Renarkonu neděsí děti
suchopárnými přednáškami. Součástí

tak zvaného prožitkového programu
jsou hry odhalující osobnostní struk-
turu třídy, rozhovory i inscenování
scének situací, které mohou děti samy
zažít. A jaké mají vlastně dnešní děti
povědomí o drogách? „Šokovalo mě,
že zkušenosti s kouřením mají už děti
na prvním stupni základních škol. O
drogách mají spoustu více či méně
pravdivých informací. Snažíme se
proto o prevenci v pravém smyslu
slova. Nemůžeme zabránit tomu, aby
se dítě k droze dostalo, ale pokud se
tak stane, musí dokázat odmítnout
s vědomím nebezpečí, která s sebou
droga nese. Na základě nezkreslených
a reálných údajů děti motivujeme, aby
přemýšlely a utvořily si vlastní ná-
zor,“ odpovídá D. Kondělka.

Preventivní programy pro základní
i střední školy a učiliště nejsou jedi-
nou činností Renarkonu. K dalším ak-
tivitám patří především O.K. Club Re-
narkon pro mladé, který působí v sídle
společnosti v Mariánskohorské ulici
v Přívoze a řada vzdělávacích akcí a
přednášek pro odbornou i laickou ve-
řejnost. (O)

V Ostravě, jako prvním městě
České republiky, začalo v září praco-
vat DONA Centrum Bílého kruhu
bezpečí (BKB) - poradna pro oběti
domácího násilí. Klienti tady bez-
platně získají informace v oblasti
trestněprávní, sociálněprávní a orga-
nizační, velmi důležitou psychologic-
kou pomoc i emocionální podporu.
K nadstandardním službám patří do-
provody k soudu a na policii a zpro-
středkování finanční pomoci.

Na otázku, proč bylo první DONA
Centrum zřízeno právě v Ostravě, od-
pověděla vedoucí regionální poradny
BKB Marie Šedivá: „V současné
době téměř polovina našich klientů
přichází s problémem domácího ná-
silí. Jde o velmi zákeřný druh agrese,
protože často zůstává za zavřenými
dveřmi a útočníkem bývá blízký člo-

věk. Navíc zasahuje všechny sociální
i věkové skupiny. Ostravská poradna
je lidským i odborným potenciálem
dobře připravena pomáhat obětem.
Naše zkušenosti pak mohou posloužit
jako vzor pro vznik dalších center.“

Zřízení DONA Centra je součástí
pilotního projektu BKB, který usiluje
o komplexní přístup k řešení tohoto
nebezpečného problému na úrovni
města. Jako partneři se jej účastní ze-
jména policisté, sociální pracovníci a
psychologové. 

DONA Centrum sídlí v Domě kul-
tury města Ostravy, ul. 28. října 124.
Otevřeno je v pondělí a pátek od 8 do
14 hodin, ve čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Telefon: 597 489 207, e-mail:
donacentrum@quick.cz. Obětem do-
mácího násilí slouží také non-stop 
telefonní linka 251 511 313. (o)

Podpora z vládních zdrojÛ
Město Ostrava již posedmé zís-

kalo státní účelovou dotaci na pro-
jekty v rámci Komplexního sou-
činnostního programu prevence kri-
minality. Cílem programu, do kte-
rého je zapojeno téměř sto měst
v republice, je podpora aktivit smě-
řujících ke snižování kriminality
a dalších sociálně patologických
jevů.

„Republikový výbor pro preven-
ci kriminality ministerstva vnitra
schválil našemu městu dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 1 703 000
Kč. V oblasti sociální prevence byly
vybrány dva projekty městského ob-
vodu Ostrava-Jih. První má název
Rodina - základ života. V podstatě
jde o rozšíření činnosti centra vol-
ného času Klika v Bedrnově ulici
v Zábřehu (od loňského roku připra-
vuje řadu pozoruhodných volnoča-
sových aktivit pro děti) o víkendové

akce určené dětem ze sociálně sla-
bých rodin i jejich rodičům. Druhý
projekt Repro neboli resocializačně-
preventivní program je zaměřen na
skupinu delikventních dětí z tohoto
obvodu. V oblasti situační prevence
byl finančně podpořen projekt Měst-
ské policie Ostrava s názvem Kame-
rový monitorovací systém Ostrava-
Vítkovice,“ vysvětlila Olga Hrdi-
nová z oddělení prevence krimina-
lity a drogové problematiky odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ma-
gistrátu.

První část peněz na sociální pro-
jekty ve výši 203 000 Kč minister-
stvo financí uvolnilo v červnu. Pro-
středky na kamerový systém v
objemu 1,5 mil. Kč budou městu
poskytnuty v nejbližších dnech. Na
všech zmiňovaných projektech se
finančně spolupodílí město Os-
trava. (lo)

11

22

33

44

Pomoc obûtem násilí
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

POHŘEBNÉ
■ Komu je poskytováno pohřebné?
Touto dávkou se přispívá na ná-

klady spojené s vypravením pohřbu.
Příjem rodiny se netestuje.

■ Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na pohřebné má osoba, která

vypravila pohřeb osobě, která měla ke
dni úmrtí trvalý pobyt na území
České republiky, nebo byl-li pohřeb
vypraven v České republice. Nárok
na pohřebné vzniká dnem pohřbení
podle zákona o pohřebnictví.

■ Jaká je výše pohřebného?
Jde o jednorázovou dávku. Výše

pohřebného je stanovena, na rozdíl od
ostatních dávek SSP, pevnou částkou
5 000 Kč.

■ Co je třeba doložit k vyplněné
žádosti?
- průkaz totožnosti žadatele
- úmrtní list zesnulé osoby, nebo zá-

znam z matriky o úmrtí osoby
- fakturu za vypravení pohřbu
- doklad o dnu, měsíci a roce po-

hřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo
doklad o pohřbení do hrobu

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně ve
lhůtě 1 roku.

PORODNÉ
■ Komu je poskytováno porodné?
Porodné je dávka, kterou se matce

jednorázově přispívá na náklady, sou-
visející s narozením dítěte. Při po-
skytnutí dávky není zkoumán příjem
rodiny.

■ Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na dávku má žena, která po-

rodila dítě. Jestliže žena, která dítě
porodila, zemřela a porodné nebylo
vyplaceno jí ani jiné osobě, má na po-
rodné nárok otec dítěte. Nárok na po-
rodné má rovněž osoba, která pře-
vzala dítě do věku jednoho roku do
trvalé péče nahrazující péči rodičů.

■ Jaká je výše porodného?
Jde o jednorázovou dávku. Po-

rodné činí 5násobek částky životního
minima na osobní potřeby dítěte. Na-
rodí-li se dvě děti současně, pak výše
porodného činí 6násobek a v   případě
narození tří a více dětí 10násobek
součtu částek životního minima na
osobní potřeby těchto dětí.

■ Co je třeba doložit k vyplněné
žádosti?
- průkaz totožnosti žadatele
- rodný list dítěte
- v případě, že bylo dítě převzato do

péče nahrazující péči rodičů - roz-
hodnutí příslušného orgánu

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně ve
lhůtě 1 roku.

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
■ Jak je definována pěstounská

péče?
Pěstounská péče je formou ná-

hradní rodinné výchovy. Soud svěřuje
dítě pěstounovi do péče na jeho žá-

dost v případech, kdy se o něj vlastní
rodiče nemohou nebo nechtějí starat.
Dávky pěstounské péče jsou čtyři a
jsou určeny ke krytí nákladů svěře-
ných dětí, na odměnu pěstouna a další
náklady spojené s touto péčí.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

■ Kdo má nárok na tento příspě-
vek?

Nárok na příspěvek na úhradu po-
třeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do
pěstounské péče. Nárok na tento přís-
pěvek se zachovává i po dosažení zle-
tilosti dítěte, nejdéle však do 
26. roku jeho věku, jde-li o nezaopat-
řené dítě, které trvale žije a společně
uhrazuje náklady na své potřeby s oso-
bou, která byla do dosažení zletilosti
jeho pěstounem. Při dosažení zletilosti
se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.

■ Kdy zaniká nárok na tuto
dávku?

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
nenáleží po dobu, po kterou je dítě v
plném přímém zaopatření ústavu pro
péči o děti nebo mládež, nebo v péči
jiné osoby na základě rozhodnutí pří-
slušného orgánu o svěření dítěte do
péče nahrazující péči rodičů.

■ Jaká je výše příspěvku na
úhradu potřeb dítěte?

Poskytuje se nezaopatřenému dítěti
v pěstounské péči měsíčně ve výši 
2násobku částky životního minima na
osobní potřeby tohoto dítěte.

Výše příspěvku pro zaopatřené ne-
zletilé dítě se stanoví jako součin
částky na osobní potřeby zaopatře-
ného dítěte a koeficientu 1,2.

Při stanovení výše příspěvku na
úhradu potřeb dítěte se částka život-
ního minima na osobní potřeby dítěte
násobí:
- v případě, že jde a dlouhodobě ne-

mocné dítě, koeficientem 2,1
- v případě, že jde o dítě dlouhodobě

zdravotně postižené, koeficientem
2,6

- v případě, že jde o dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, koefici-
entem 2,8
Jestliže dítě požívá důchod z dů-

chodového pojištění, náleží příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, jen je-li
vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto
příspěvkem a částkou důchodu.

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně ve
lhůtě 3 měsíců.

Odměna pěstouna

■ Co je účelem tohoto příspěvku?
Odměna pěstouna je určitým způ-

sobem společenské uznání osobě, pe-
čující o cizí dítě v pěstounské péči.

■ Jaká je výše odměny pěstouna?
Výše odměny činí 0,5násobek

částky životního minima na výživu a
ostatní základní osobní potřeby pěs-
touna za každé svěřené dítě.

■ Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na dávku má pěstoun, kte-

rému bylo svěřeno dítě do pěstoun-
ské péče, a to až do zletilosti dítěte a

poté po dobu, po kterou má dítě svě-
řené do pěstounské péče nárok na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte a
žije s pěstounem ve společné domác-
nosti.

Nárok na odměnu za výkon pěs-
tounské péče má pěstoun, i když dítě,
které mu bylo svěřeno do pěstounské
péče, nemá nárok na příspěvek na
úhradu potřeb dítěte jen proto, že po-
žívá důchod z důchodového zabezpe-
čení, jehož výše je stejná nebo vyšší
než uvedený příspěvek.

■ Kdy zaniká nárok na tuto
dávku?

Odměna pěstounovi nenáleží, jest-
liže dítě, které bylo svěřeno do pěs-
tounské péče, je v plném přímém za-
opatření ústavu nebo v péči jiné
osoby na základě rozhodnutí přísluš-
ného orgánu.

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze žádat zpětně ve
lhůtě 3 měsíců.

Příspěvek při převzetí dítěte

■ Co je účelem tohoto příspěvku?
Účelem příspěvku při převzetí dí-

těte je přispět na nákup potřebných
věcí pro dítě, přicházející do náhradní
péče.

■ Jaká je výše příspěvku při pře-
vzetí dítěte?

Jde o jednorázovou dávku. Příspě-
vek je vyplácen ve výši 4násobku
částky životního minima na výživu a
ostatní základní potřeby dítěte.

■ Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na příspěvek má pěstoun,

který převzal dítě do pěstounské péče,
nebo osoba, které bylo dítě před roz-
hodnutím soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče svěřeno do péče na-
hrazující péči rodičů. 

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně ve
lhůtě 1 roku ode dne převzetí dítěte.

Příspěvek na zakoupení
motorového vozidla

Kdo má nárok na tuto dávku?
Nárok na příspěvek má pěstoun,

který má v pěstounské péči nejméně
čtyři děti, pokud zakoupil osobní mo-
torové vozidlo nebo zajistil nezbyt-
nou celkovou opravu osobního vo-
zidla a toto vozidlo nepoužívá pro
výdělečnou činnost.

■ Jaká je výše příspěvku na za-
koupení motorového vozidla?

Příspěvek je poskytován ve výši 
70 % pořizovací ceny vozidla, resp.
ceny opravy vozidla, nejvýše však
100 000 Kč.

■ Co je třeba doložit k vyplněné
žádosti?
- pro všechny uvedené osoby průkaz

totožnosti
- u dětí do 15 let rodný list
- rozhodnutí o svěření uvedeného dí-

těte do pěstounské péče nebo do
předpěstounské péče

- potvrzení o nezaopatřenosti všech
dětí od 15 let věku 

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

O tuto dávku lze požádat zpětně ve
lhůtě 1 roku.

VÝŠE NEJČASTĚJI POSKYTOVANÝCH DÁVEK
Výše přídavku na dítě v Kč/měs.
nezaopatřené dítě při příjmu rodiny v násobcích životního minima

do 1,1 1,1– 1,8 1 ,8–3 ,0
do 6 let 541 474 237
od 6 do 10 let 605 530 265
od 10 do 15 let 714 625 313
od 15 do 26 let 784 686 343

Základní výše sociálního příplatku v Kč/měs.
nezaopatřené dítě při příjmu rodiny v násobcích životního minima

1,0 1,2 1,4 1,59
do 6 let 634 423 212 50
od 6 do 10 let 709 473 237 50
od 10 do 15 let 837 558 279 50
od 15 do 26 let 919 613 307 50

Ve stanovených sociálních situacích (např. při zdravotním postižení dětí a
rodičů, při osamělosti rodiče, při narození více dětí současně) je úroveň přís-
pěvku vyšší oproti uvedené základní výši.

Výše příspěvku na bydlení v Kč/měs.
domácnost při příjmu domácnosti v násobcích životního minima

1,0 1,2 1,4 1,59
jednočlenná 668 445 223 50
dvoučlenná 870 580 290 50
tří nebo čtyřčlenná 1080 720 360 50
pěti a vícečlenná 1212 808 404 50

Sociální příplatek i příspěvek na bydlení je nejvyšší při čistém peněžním pří-
jmu domácnosti na úrovni životního minima. Čím je tento příjem vyšší, tím
úroveň dávek klesá až na minimální úroveň 50 Kč.

Výše rodičovského příspěvku 2 552 Kč/měs.
(u nezaopatřeného rodiče ve věku do 26 let - 2 695 Kč/měs.)
Výše porodného
při narození jednoho dítěte 8 450 Kč
při narození dvou dětí 20 280 Kč
při narození tří dětí současně 50 700 Kč



Dům číslo popisné 209 stával
na lukrativním místě v centru

Ostravy v ulici 28. října. Ještě na
začátku osmdesátých let minulého
století kolem něj denně bez jaké-
hokoli zájmu prošel mnohý z nás.
A dnes? Stojí tu pivnice hotelu
Imperial, přistavěná v polovině
90.  let.

„Takto výhodně situovaná
stavba vybízela k provozování
různých živností, kterých se
v domě vystřídalo několik. Právě
na Masarykově náměstí a v přileh-
lých frekventovaných ulicích se
tísnil jeden obchod vedle druhého.
Původně na parcele stály dva sa-
mostatné obytné domy. Ty patřily
Karlu Bernerovi a Floriánu Kol-
bemu. Zkolaudovány byly v roce
1842. Kromě obytných místností
byl ve zmiňovaném domě čp. 209
obchod a kolařská dílna,“ říká 
Jaroslava Novotná z městského 
archivu.

Dodává, že v roce 1885 a 1889,
kdy oba domy patřily již jedinému
majiteli – manželům Wolfovým,
došlo k jejich podstatné přestavbě.
V rámci ní bylo postaveno první
patro a do dvora částečně i patro
druhé. Oba domy byly stavebně
propojeny, což se projevilo přidě-
lením jednoho popisného čísla. Od
roku 1894 zde měl svůj obchod 
s drogerií Ludwig Gregor.

„V roce 1910 se v souvislosti
s další přestavbou domu poprvé
setkáváme s novým židovským
majitelem, Hugo Strachem. Přímo
v domě provozoval živnost vyrá-
bějící slunečníky a deštníky. Ho-
nosně ji nazval První moravsko-
ostravská výrobna slunečníků a
deštníků. V roce 1914, rok po jeho
smrti, byla živnost na čas zasta-
vena. Nicméně dům zůstal až do

roku 1941 majetkem jeho synů
Waltra a Kurta Strachových a
manželky Olgy Strachové, později
provdané za Rudolfa Alberse. Ro-
dina Strachových na počátku 
20. let 20. století obchod s dešt-
níky obnovila,“ připomíná J. No-
votná. Druhý obchod v domě byl
pronajímán Antonínu Krausovi,
prodejci různých bandáží, protéz a
dalšího zdravotnického materiálu.
V roce 1932 převzal Krausův ob-
chod Antonín Hofman a otevřel
zde kavárnu a cukrárnu Noblesse.
V roce 1935 v objektu sídlila
firma Jelínek obchodující s klo-
bouky, hedvábím, bílým zbožím a
dámským a pánským prádlem.

Jak dále uvádí J. Novotná, do
osudů židovské rodiny Stracho-
vých-Albersových výrazně za-
sáhla 2. světová válka. Téměř

všichni její členové se ocitli v te-
rezínských transportech a zemřeli
v osvětimských plynových komo-
rách nebo v jiných koncentračních
táborech. V roce 1941 byl dům nu-
ceně převeden na Vystěhovalecký
fond pro Čechy a Moravu a ná-
sledně prodán německé rodině Ko-
walczikových. Při spojeneckých

náletech byla budova značně po-
škozena. Nedostala sice přímý zá-
sah, ale výbuchy z leteckých pum

srovnaly se zemí dva okolní domy
a svými otřesy způsobily trhliny
na fasádě a stržení hlavní římsy
v průčelí. „V roce 1946 byl vydán
demoliční příkaz, ale ten byl po-
zději zrušen. V období 1945–1948
byla na dům uvalena národní
správa. V přízemí si zřídily své
obchody firmy Jelínek a Sokol,

které svým zákazníkům nabízely
textilní zboží a klobouky. Od roku
1950 objekt využívala lékárna U
svaté Barbory a také textilní pro-
dejna Tep. V prvním patře měly
fotografickou laboratoř Českoslo-
venské stavební závody. Kromě
toho se v domě nacházely nájemní
byty pro zaměstnance Oděvního
podniku města Ostravy,“ říká 
archivářka s tím, že v následují-
cích letech se v domě objevovaly
různé stavební závady, které ne-
byly dostatečně řešeny, a to jak
v provozních, tak i bytových jed-
notkách. V roce 1958 nakonec
krajský hygienik označil bytové
jednotky za zdravotně závadné,
ale byty byly s definitivní platností
zrušeny až v roce 1967. Poté slou-
žily jen jako převlékárny staveb-
ním dělníkům.

Dům, v němž se vyráběly dešt-
níky a slunečníky, následně po-
dávala lahodná káva a dortíky, zá-
kusky, nebo prodávalo čisté hed-
vábí a luxusní prádlo, byl zbourán
23. října 1982. (M&J)
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❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava: první 
v˘robna sluneãníkÛ a de‰tníkÛ

V říjnu 1982 byl objekt zbourán.

30. léta 20. století září 2003



Stříbrnou medaili
v disciplíně párová
čtyřka mužů z mistrov-
ství světa ve veslování,
které se konalo v srpnu
v Miláně, přinesl na
Radnici města Ostravy
reprezentant Petr Vitá-
sek. Primátor Aleš Zed-
ník mu osobně poblaho-
přál a přidal netradiční
dárek - pádlo s vlastno-
ručním věnováním. „Ve-
sel mám doma nepočí-
taně, ale pádlo ještě ani
jedno. Určitě si jej vysta-
vím mezi vzácné tro-
feje,“ slíbil Petr Vitásek,
v současné době závo-
dící za Duklu Praha.
„Jsem rád, že mohu na
radnici přivítat zdejšího
rodáka, který posunul
dál sportovní jméno Os-
travy. Před jedenácti lety
začínal v ostravském
veslařském klubu Perun,
který letos slaví 110. vý-
ročí existence,“ uvedl
primátor. Tento veslařský klub síd-
lící na Černém potoce s dlouhou 
a bohatou  historií je stále otevřen

dětem a mladým lidem, kteří se tady
mohou věnovat atraktivnímu sportu
a smysluplně trávit volný čas. (o)

❏ BEZ KOMENTÁ¤E DEN NATO, LETI·Tù OSTRAVA-MO·NOV, 13. 9. 2003
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❏ Ostravská NEJ

Adresa: Radnice města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
☎ 596 283 110

Radniãní vûÏ

Ne každá radnice má věž. Ta os-
travská je unikátní, protože je největší
radniční budovou v republice a má
zároveň nejvyšší radniční vyhlídko-
vou věž - měří 85,6 m. Z vyhlídkové
terasy ve výšce 72 m je za hezkého
počasí neuvěřitelný rozhled až k ho-
rám Beskyd a Jeseníků, na Opavsko i
do blízkého Polska. Ve vyhlídkové
věži sídlí pobočka Městského infor-
mačního centra Ostrava, která po celý
rok připravuje řadu zajímavých akcí.
Například 28. října od 9 do 19 hodin
se počtvrté koná Den otevřených
dveří na věži s volným vstupem.

Centrum tísÀového 
volání Ostrava

150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR
112 - slouží především

cizincům

❏ Ve zkratce

Podzim na v˘stavi‰ti
Součástí výstaviště Černá louka

je už téměř rok nový multifunkční
pavilon, který se také v podzimních
měsících stane dějištěm mnoha zají-
mavých akcí. 

Český svaz chovatelů v těchto pro-
storech pořádá ve dnech 18. a 19.
října Mezinárodní přehlídku ušle-
chtilých koček. Inspiraci k zařizování
interiéru i praktické rady architektů
týkající se renovace bytového jádra
mohou získat návštěvníci výstavy
Dům a byt 23. až 25. října. Ve stej-
ném termínu je připravena také 
ostravská stavební výstava - For
Arch Ostrava 2003. Hned tři výstavy
jsou v kalendáři ve dnech 4.  až 6. li-
stopadu: 2. ročník mezinárodního

Průmyslového veletrhu Ostrava,
Požární technika 2003 a Protect.
Oblíbenou podzimní akcí je Gastro
Festival, který se koná 13. až 15. li-
stopadu. Nabídne řadu ochutnávek a
ukázek novinek nejen ze sortimentu
potravin, ale rovněž technologií
s tímto oborem spojených. Součástí
této akce je prezentace hotelových a
středních škol, které v několika kate-
goriích soutěží o putovní pohár primá-
tora Ostravy. Tradiční listopadovou
událostí je Transport 2003. Usku-
teční se ve dnech 25. a 26. listopadu
v Hotelu Atom společně s odbornou
konferencí. Jubilejní 10. ročník vý-
stavy Elektrotechnika 2003 se koná
25. až 27. listopadu. (o)

Oddíl slaví
Atletický oddíl TJ VOKD Po-

ruba pořádá u příležitosti oslav 
30 let své existence 24. října set-
kání sportovců, trenérů, rozhodčích
i organizačních pracovníků, kteří
oddílem prošli. 

Slavnostní den začne na rekon-
struovaném stadionu oddílu (nyní
SAREZA) v Skautské ulici v Po-
rubě prohlídkou a atletickým troj-
bojem od 14.00 do 17.00 hodin.
Vyvrcholí společenským setkáním
v menze Vysoké školy báňské-
Technické univerzity v Porubě,
které začne v 18.00 hodin. Organi-
zátoři vyzývají všechny zájemce o
účast, aby je kontaktovali na tel. č.
596 952 704, 605 848 141 nebo 
e-mail: ma-ta@volny.cz. (l)

Pádlo pro stfiíbrného veslafie
■ Školská fotbalová liga vstoupila

20. září slavnostním výkopem na
hřišti SOU společného stravování v
Hrabůvce do pátého ročníku. Tato ce-
loroční soutěž pro neregistrované
žáky začala před čtyřmi lety v
Ostravě-Jihu a postupně se rozšířila
do dalších pěti obvodů. 

■ Poslední 25. ročník Podzimního
montérského putování se koná 
18. října a odstartuje mezi 6. a 11. ho-
dinou od horského hotelu Montér.
Připraveny jsou trasy pro pěší od 
12 do 100 km a pro horská kola 
od 22 do 100 km.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení zve na 4,5 km dlouhou vy-
cházku přírodní památkou Turkov u
Třebovic. Sraz účastníků je 18. října
ve 13.45 hod. na svinovských mos-
tech, zastávka tramvaje č. 4, směr
Martinov.

■ Basketbalový oddíl děvčat SBŠ
Ostrava pořádá nábor nových hráček -
ročníky narození 1989 až 1995. Jde 
o jeden z největších basketbalových
oddílů ve městě, který má v současné
době více než 700 členek a za sebou
řadu úspěchů v žákovských mistrov-
ských soutěžích. Bližší informace zá-
jemkyně získají na tel. č. 736 643 517.


