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5. prosince 2003
od 10 hodin

Účinkují: Markéta a Martin, Petra Janů, Stanislav Hložek, Heidi Janků,
Jana Kociánová, Vlastimil Korec a medvídek Haribo

Na akci bude vyhodnocena soutěž ostravských škol O nejkrásnější vánoční
ozdobu a předány ceny. V připravených soutěžích pod Kouzelným vánoč-
ním stromem může vyhrát každý návštěvník třeba prádelní koš plný potra-
vin, maxizásobu sladkostí, fotoaparát, zlatý přívěsek, plyšovou hračku i CD.
Vstup volný

6. prosince 2003 
od 17 hodin

Účinkují: Václav Hudeček, Bára Basiková, Josef Laufer, Petra
Janů, Martin Maxa, Marta Kubišová, Stanislav
Hložek, Heidi Janků a další

Pořadem provází: Luděk Munzar a Marie Formáčková, David Petřík
a Miloš Skácel

Vstupné: 150 Kč
Předprodej: Městské informační centrum Ostrava, Nádražní ulice

Kouzelný

vánoční strom
Hvězdy ostravským

dětem

Pod patronací ostravsko-opavského biskupa F. Lobkowicze, primátora města Ostravy A. Zedníka, 
ministra vnitra S. Grosse a ministra životního prostředí L. Ambrozka

se bude konat na výstavišti Černá louka

Vydání obligací za tfii miliardy
korun bylo schváleno

Primátor A. Zedník a náměstek J. Chalupa na tiskové besedě
bezprostředně po hlasování o vydání obligací.

Téměř tři hodiny trvalo velmi věcné
a korektní rokování členů zastupitel-
stva o tom, zda a za jakých podmínek
vydat na zahraničních trzích komu-
nální obligace za sto milionů eur.
Město Ostrava touto jednorázovou
transakcí získá 3,2 mld. Kč. Zastupi-
telstvo 5. listopadu vydání obligací
schválilo. V odborné studii prezento-
vané konzultantem První městskou
bankou jsou naprosto objektivně vy-
hodnoceny slabé a silné stránky, tedy i
rizika tohoto kroku včetně zvýšení
dluhové služby. Nicméně ze studie vy-
plývá, že město může bez větších obav
přijmout vnější třímiliardový zdroj.

„Tyto prostředky posílí investiční
rozpočet města a umožní realizaci
řady staveb, které potřebujeme pro bu-
doucí rozvoj Ostravy,“ řekl náměstek
primátora a současně předkladatel ma-
teriálu Jaromír Chalupa. Podle před-
běžného návrhu by se měla za asi půl
miliardy dokončit výstavba střediska
správních činností, více než miliarda
korun by měla posílit oblast bydlení
včetně výstavby hospice i nového do-
mova důchodců. K lepší dopravě při-

spěje nejen finanční injekce do rekon-
strukcí místních komunikací za 120
milionů korun, ale také do akce pro-
dloužená Sokolská a přestupní uzel
Hranečník a autobusové centrum.
Společně se zapojením státních zdrojů
půjde asi 310 mil. Kč do průmyslové
zóny Hrabová a dalších 100 milionů
do nového centra Karolina. O konkrét-
ním rozdělení peněz budou členové
zastupitelstva jednat vždy při sestavo-
vání rozpočtu daného roku.

„Toto město skutečně nutně potře-
buje nový investiční impulz, což po-
tvrzují veškeré analýzy městského ma-
jetku a technické infrastruktury.
Obligace dokáží nejen pokrýt čtyřletý
investiční plán, ale i předčasně splatit
některé úvěry s vyšší úrokovou saz-
bou. Na splácení všech závazků při-
padne v následujících deseti letech
pouze jedna desetina rozpočtu a zadlu-
ženost města zůstane hluboko pod pří-
pustnou patnáctiprocentní hranicí,“
konstatoval primátor města Aleš Zed-
ník. (Maj) 

(Podrobnější informace přineseme
v prosincové Ostravské radnici.)
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NÁV·TùVA STAROSTÒ. Čtrnáct starostů a úředníků městských úřadů 
z Bosny a Hercegoviny přijal 14. října ostravský primátor Aleš Zed-
ník. Cílem setkání bylo získat informace o partnerství a spolupráci
města se soukromými firmami. Hosty nejvíce zajímaly zkušenosti
z privatizace vodáren a kanalizací, tepláren a dalších distribučních
společností. Starostové v rámci programu financovaného americkou
vládou navštívili také další česká města, například Kladno, Most, Lit-
vínov, Český Krumlov.

15. října 2003
Plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2003
Zastupitelstvo města schválilo Zprávu o plnění rozpočtu statutárního

města Ostravy za I. pololetí roku 2003.
Hospodaření města k 30. 6. 2003 vykazuje kladný hospodářský výsledek

ve výši 341 927 tis. korun. Celkové příjmy po konsolidaci (tzn. po vyloučení
převodů mezi vlastními účty) jsou plněny k upravenému rozpočtu na 57,6 %
(3 305 314 tis. korun). Daňové příjmy jsou plněny na 50,5 % k upravenému
rozpočtu a dosáhly výše 2 189 646 tis. korun.

Celkové výdaje po konsolidaci k 30. 6. 2003 představují objem
2 978 976 tis. korun, tj. plnění k upravenému rozpočtu na 41,5 %. Plnění
běžných výdajů je rovnoměrné, ve výši 49,5 % upraveného rozpočtu (v ab-
solutní hodnotě 2 022 697 tis. korun). Kapitálové výdaje činí 956 279 tis. ko-
run a jsou plněny na 31,0 %.

Návrh metodiky pro sestavování rozpočtu města Ostravy
Zastupitelstvo města schválilo metodiku pro sestavování městského roz-

počtu pro příští rok. Metodika dává rámec pro žadatele na rozpočet a sou-
časně určuje finanční vztahy mezi rozpočtem města a rozpočty městských
obvodů.

Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA

Zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení základního kapitálu obchodní
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA peněžitým vkladem v celkové výši 
498 845 tis. korun formou upsání nových akcií.

Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA
je navýšení nákladů na rekonstrukci a modernizaci Paláce kultury a sportu a
na II. etapu rekonstrukce Městského stadionu. V obou těchto zařízeních se
uskuteční řada významných kulturních, společenských a sportovních akcí
světového, evropského či regionálního formátu (Mistrovství světa v ledním
hokeji 2004, Zlatá tretra 2004 aj.).

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

21. října 2003
Dotace z Ekologického fondu
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí ne-

investiční dotace z Ekologického fondu města Ostravy ve výši 60 tis. Kč pro
vydavatelství MONTANEX, a.s., na vydání výpravné fotografické publikace
Poodří panoramatické. Publikace bude již třetí knihou ediční řady Tady jsme
doma, která prostřednictvím fotografií předního českého fotografa Petra Si-
kuly představuje přírodní krásy regionu.

Žáci pátých tříd na hokejovém turnaji v Kanadě
Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši

57 tis. Kč občanskému sdružení Hockey club VÍTKOVICE na zajištění účasti
družstva žáků na mezinárodním hokejovém turnaji v Ottawě. Turnaj se uskuteční
ve dnech 30. 12. - 4. 1. 2004 a je považován za neoficiální mistrovství světa žáků
této věkové kategorie. Celkové náklady činí 600 tis. Kč. Na úhradě této částky se
budou podílet rodiče mladých hokejistů a občanské sdružení HC Vítkovice. Ko-
mise rady města pro děti, mládež a sport poskytnutí dotace doporučila.

Žádost o dotaci Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Rada města schválila podání žádosti Radě vlády ČR pro záležitosti romské

komunity o dotaci ve výši 784 tis. Kč z programu Podpora sociální inkluze
příslušníků romských komunit - Podpora terénní sociální práce 2004 a fi-
nanční spoluúčast města ve výši 139 tis. Kč. V Ostravě je tento program rea-
lizován od roku 2000. V letošním roce působí terénní sociální pracovníci na
území městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih, Vítkovice,
Poruba, Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava.

Domov důchodců Petruškova - odvolání ředitele
Rada města odvolala ředitele Domova důchodců, Petruškova 6, Ostrava-

Zábřeh s účinností od 21. 10. 2003. Ředitel byl odvolán na základě výsledků
šetření stížnosti, které potvrdily některá pochybení středního zdravotnického
personálu. Řízením domova byl pověřen Oldřich Eliáš - pracovník odboru so-
ciálních věcí. (Pokračování na str. 10)

❏ Jednání rady mûsta

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA LISTOPAD 2003 Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ❏ Vydavatel: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
www.mmo.cz ❏ IČO 00845451 ❏ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ❏ Redakce: Marie Václavková, Lucie Olšovská, telefon:
596 282 291, 596 282 284, http://noviny.mmo.cz, e-mail: redakce@mmo.cz ❏ Fotografie: Táňa Arťušenková, Alois Jedlička a
Jiří Urban (pokud není uvedeno jinak) ❏ Tisk: Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské Hory ❏ Distribuce: 
Mediaservis s. r. o., Severomoravská divize, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava ❏ Vydáno: 14. listopadu 2003

Ostravská pobočka Konfede-
race politických vězňů pořádá 18.
listopadu ve vstupní hale Radnice
města Ostravy slavnostní setkání
u pamětní desky obětem zla. Pi-
etní akt k uctění Dne boje za svo-
bodu a demokracii (Mezinárodní
den studentstva) začne v 15.30 ho-

din. Součástí setkání bude připo-
menutí osudů žen za mřížemi ko-
munistických žalářů a pracovních
táborů a vystoupení Ostravského
pěveckého sboru ZUŠ E. Mar-
huly. Pořádající organizace zve
všechny občany, především žáky
a studenty. 

Pozvání Konfederace politick˘ch vûzÀÛ

Ostravané si pfiipomnûli vznik republiky
Pětaosmdesáté výročí vzniku sa-

mostatného Československa si 
28. října připomenuli Ostravané u
památníku v Husově sadu. „Oslavy
se konaly v různých politických po-
měrech a měnily se - jiné byly
v době první republiky, druhé repub-
liky, protektorátu, v poválečném ob-
dobí před rokem 1948, v letech 1948
až 1989, společně po roce 1989 a na-
konec v samostatné České republice,
přičemž v současnosti paradoxně
oslavujeme založení již neexistují-
cího státu. Ale odkaz českosloven-
ské státnosti se promítl do státnosti
české,“ řekl primátor města Aleš
Zedník. U příležitosti oslav udělil
ministr obrany Záslužný kříž minis-

tra obrany ČR in memoriam Arnoštu
Ruskovi, bývalému příslušníku 1. čs.
Armádního sboru v SSSR, který pře-
vzala jeho dcera. Československá
obec legionářská udělila pamětní
medaile Karlu Brhelovi, Věroslavu
Duškovi a Janu Pacinovi a čestná
uznání Jiřímu Absolonovi, Janu 
Kaspříkovi, Ladislavu Opletalovi,
pluk. v.v. Vasilu Popjukovi a Jaro-
míru Wagnerovi. Ministerstvo
obrany - asociace Vojáci společně
Ústřední rada Vojenského sdružení
rehabilitovaných v Praze udělila me-
daile pplk. Františku Fojtíkovi, plk.
Bohumilu Jakoubkovi, plk. Mikuláši
Končickému, plk. Josefu Pavlorkovi
a pplk. Albínu Žwakovi. (r)



Francouzská společnost CdF In-
génierie začala v září pracovat na
studii proveditelnosti, která posoudí
možnosti výstavby centra pro ener-
getické zhodnocení komunálního
odpadu na území města Ostravy.
Tento krok dokumentuje snahu ve-
dení města přistoupit zodpovědně a
především včas k řešení problému
s rostoucím množstvím odpadů,
které Ostravané vyprodukují. Jde o
to, abychom se s tímto průvodním
jevem moderní civilizace dokázali
vypořádat šetrně, s ohledem na pří-
rodu, která nás obklopuje. Vědomí
nezbytnosti ochrany životního pro-
středí ovlivňuje řadu dalších rozhod-
nutí a záměrů radnice. O prioritách i
konkrétních krocích v oblasti zlep-
šování životního prostředí na území
města jsme si povídali s náměstkem
primátora Mirko Jašurkem.

■ Vraťme se nejprve k zmiňo-
vané studii. Kdy bude hotová, co
bude obsahovat a kdo ji finan-
cuje?

Materiál by měl být dokončen
v dubnu příštího roku. Studie zhod-
notí různé varianty, jak nakládat
s komunálním odpadem s ohledem
na specifické podmínky Ostravy
včetně návrhů vhodné technologie
jejich spalování, vytipování lokality
pro výstavbu spalovny i možností
využití vzniklé energie. Očekáváme,
že na základě odborného posouzení
se prokáže, zda Ostrava spalovnu
potřebuje, a to je pro nás velmi důle-
žité. Pak můžeme diskutovat o tom,
kde vzít peníze na realizaci, kdo
bude investorem a tak podobně. Stu-
die je financována z grantu fran-
couzské vlády, která na tento účel
poskytla 220 000 eur. Této pomoci
si velmi vážíme, protože Francie je
v oblasti vývoje a výstavby spaloven
komunálního odpadu šetrných k ži-
votnímu prostředí nejdál v Evropě.
Vedle francouzských odborníků se
na zpracování studie podílejí také
čeští specialisté z Hutního projektu
ve Frýdku-Místku.

■ Mluvíte o spalovně komu-
nálního odpadu. To Ostravané
opravdu vyprodukují takové
množství odpadu, že není možný
jiný způsob likvidace - ukládání
na skládku nebo recyklace?

Se zvyšováním životní úrovně
obyvatelstva stále roste množství od-
padů a mění se jeho skladba. Cílem
je, aby co největší množství odpadů
bylo recyklováno. V současné době
se to daří přibližně u 10 až 20 pro-
cent odpadů v Ostravě. Jde přede-
vším o PET lahve, plasty, nebo sklo,
ale existuje řada odpadů, které se
v současnosti nedají efektivně využí-
vat a končí na skládce. Jenže skládka
v Hrušově kolem roku 2008 přestane

stačit a město by muselo hledat loka-
litu pro novou skládku. Navíc je
zřejmé, že poplatky za skladování
odpadů se budou stále zvyšovat,
takže přibližně v roce 2010 bude li-
kvidace odpadů skládkováním i spa-
lováním finančně stejně náročná.
Nemluvě o tom, že ukládání odpadů
na skládku není z dlouhodobého hle-
diska perspektivní. V případě spalo-
vání vzniká elektrická a tepelná
energie, která může být dále využita.
Je jasné, že město z hlediska pro-
dukce odpadů není schopno samo
zaplnit kapacitu spalovny, svozová
oblast musí být širší, ale hlavní inici-
ativa pravděpodobně zůstane na nás.

■ Záměr vybudovat novou spa-
lovnu se kdekoli v republice zpra-
vidla setkává s odporem ekologů.
Jaký je váš názor na ekologické
aktivisty?

Někdo chodí hrát golf, někdo chy-
tat ryby a někdo ve svém volném
čase chrání životní prostředí. Tato
skupina lidí je ve společnosti po-
třebná. Bohužel jsou mezi nimi i
lidé, kteří oblast ochrany životního
prostředí zneužívají k aktivitám,
které s ní nesouvisí. Jejich poža-
davky jsou nereálné. Například i
mně by se líbilo, kdybychom doká-
zali recyklovat 70 procent odpadů,
ale dosáhnout toho je obtížné, ne-li
nemožné. Je to otázka peněz a po-
chybuji, že by se ekologům podařilo
přesvědčit Ostravany, aby platili za
odvoz a likvidaci komunálního od-
padu čtyři tisíce korun měsíčně
místo současných přibližně čtyř set.

■ V září jsme se dočkali výraz-
ného vykročení směrem k defini-
tivní likvidaci olejových lagun po
bývalém podniku Ostramo, které
už dlouhá léta znepříjemňují život
obyvatelům blízkého sídliště. Na
mapě města však stále zůstávají
další místa, jejichž využití kompli-
kuje stará ekologická zátěž. Dá se

očekávat podobně příznivý vývoj i
v dalších případech?

Já osobně bych aktuální situaci
kolem sanace lagun neoznačoval za
jednoznačně příznivou. Konečně
došlo k něčemu, co už se mělo
dávno realizovat. Navíc pokud vím,
stále ještě nebylo vypsáno výběrové
řízení na sanaci lagun, takže opět
nastává určité zdržení.

Ne ve všech případech je však
postup odstranění starých ekologic-
kých zátěží takto komplikovaný a
zdlouhavý, mám na mysli oblasti
Vítkovic nebo Nové huti. Určité
problémy se zahájením celého pro-
cesu jsou v prostoru chemických zá-
vodů, které dnes patří společnosti
BorsodChem. Přístup Fondu národ-
ního majetku a ministerstva financí
je v tomto případě hodně liknavý a
sám nevím, proč. U dalších lokalit,
jejichž vyčištění nelze hradit z pro-
středků Fondu národního majetku,
například oblast bývalé DEZY nebo
hrušovských chemických závodů,
bude odstranění starých ekologic-
kých zátěží podstatně složitější a
náročnější. 

■ Ale vždyť přede dveřmi je
rok 2004 a zatím to vypadá, že se
v Ostravě v tomto směru ještě
mnoho práce neudělalo. Světlou
výjimkou je oblast Karoliny, kde
už byla kontaminovaná zemina
odstraněna...

Za jeden z hlavních důvodů zdr-
žení a průtahů považuji fakt, že
v České republice chybí specifický
zákon pro řešení starých ekologic-
kých zátěží. Vše se děje jen na zá-
kladě usnesení vlády s určitou pod-
porou zákonných norem. Celý
proces občas komplikuje i Fond ná-
rodního majetku. Ale faktem je, že i
když jde vše dobře, od podpisu tak-
zvané ekologické smlouvy mezi
fondem a novým vlastníkem privati-
zovaného majetku až k samotnému
odstranění staré ekologické zátěže

uběhne při splnění náležitostí tři až
deset i více let. A většina podniků,
které byly v Ostravě privatizovány,
podepisovala tyto smlouvy až po
roce 1998. 

■ Takže se už brzy dočkáme
odstranění starých ekologických
zátěží?

S ohledem na zdraví lidí a kvalitu
životního prostředí musí proces li-
kvidace starých ekologických zá-
těží, i přes nespornou finanční ná-
ročnost, pokračovat. Věřím, že
v horizontu deseti let bude na území
města v této oblasti výrazně lepší si-
tuace.

■ Minulost hornického města
se do tváře Ostravy vryla opravdu
nesmazatelným způsobem. Dalším
problémem, který město v této
souvislosti musí řešit, jsou výstupy
důlního plynu metanu na zemský
povrch. Jakými opatřeními jsou
snižována rizika související s
tímto jevem?

V březnu vznikla odborná pra-
covní skupina rady města. Podařilo
se dokončit projekt, který zkvalitní
monitoring výstupu metanu v nej-
ohroženějších lokalitách na území
města, a jsou jich desítky. Na riziko-
vých místech byla instalována auto-
matická čidla snímající koncentraci
metanu a údaje budou přenášeny do
centra tísňového volání. V těchto
dnech vedeme diskuzi s minister-
stvem životního prostředí o financo-
vání některých záležitostí, které
s tím souvisejí. Předpokládám, že
celý systém bude funkční do konce
roku a výrazně se tak zlepší pre-
vence. Protože likvidovat výbuch
metanu je samozřejmě podstatně fi-
nančně náročnější než věnovat pe-
níze na kvalitní monitoring, který
umožní včasný zásah.

■ Není to však jen dílčí opat-
ření?

Tento monitoring má jen dočasný
charakter. V současné době se zpra-
covává realizační projekt, který
bude řešit systémové zabezpečení
výstupu metanu v rámci celého 
ostravsko-karvinského revíru. Před-
pokládané náklady dosáhnou při-
bližně 700 milionů korun a budou
hrazeny ze státních prostředků.
Práce se rozběhnou koncem roku
2004.

■ Jaké jsou další priority města
v oblasti ekologie?

Velkým úkolem je také kvalitní
čištění odpadních vod. Jinými slovy
- musíme dořešit kanalizaci na
území města, především v některých
okrajových částech, například v Mi-
chálkovicích, Radvanicích a Barto-
vicích, Krásném Poli nebo Plesné.
Snažíme se, abychom i v této oblasti
splňovali přísná kritéria Evropské
unie. (LO)
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Snaha ‰etfiit Ïivotní prostfiedí ovlivÀuje fiadu rozhodnutí radnice
❏ Rozhovor



4 Ostravská radnice listopad 2003

■ K¤EST NOVÉHO SBORNÍKU.
V pořadí už 21. sborník Os-
trava, který vydal Archiv
města Ostravy, pokřtil náměs-
tek primátora Zbyněk Pražák.
„Všechny jeho části patří k
nejvyhledávanějším materiá-
lům. Věnují se totiž podrobně 
historii architektury, kultury,
ale i dalším oblastem, a to ne-
jen našeho města,“ uvedla ře-

ditelka archivu Blažena Przy-
bylová. Jeho první čísla dnes
už patří do kategorie sběratel-
ství. V novém sborníku zájemci
najdou studie zabývající se na-
příklad místopisem starých
Vítkovic, historií Německého
domu, ale i moravskoostravské
radnice, kronikář Martin Ju-
řica se zase věnuje Stodolní
ulici atd.

■ MISSIS OKOUZLILY. Moravské
kolo soutěže krásy MISSIS 2004
se uskutečnilo 25. října v Brně. V
porotě usedl také náměstek pri-
mátora Zbyněk Pražák. „Rozho-

dování bylo oprav-
du těžké. Mora-
vanky jsou jedna
hezčí než druhá.
Jsem přesvědčen,
že vítězky uspějí i
v únorovém celo-
státním finále,“
řekl po koruno-
vaci nejkrásněj-
ších maminek Mo-
ravy Z. Pražák.
(Na snímku koru-
nují Z. Pražák
spolu s generálním

ředitelem Trioly, a. s., Z. Slaví-
kem a šéfredaktorkou Týdeníku
Televize D. Kupsovou II. vicemis-
sis Moravy Jarmilu Rotterovou
s dcerou Michaelou.)

■ GERONTOLOGICKÉ
DNY V OSTRAVù. 
Více než čtyři sta od-
borníků z oblasti
zdravotnictví a so-
ciální péče, kteří se
starají o seniory, se
sjelo na Geron-
tologické dny do Os-
travy. Sedmý ročník
se konal od 15. do 17.
října v areálu VŠB-
TU Ostrava. Zaháje-
ní kongresu se zú-
častnila manželka prezidenta
Livia Klausová, záštitu nad
celou akcí převzal ostravský
primátor Aleš Zedník. 
„Přál bych si, aby výsledky
kongresu přispěly k dalšímu
zlepšení péče o seniory, aby
žili ve společnosti, která k
nim má úctu, vnímá jejich

problémy a snaží se všemi
prostředky udělat jejich život
krásnější,“ řekl při této
příležitosti primátor města.
Odborníci jednali o chorobách
cév ve stáří, terénní péči
v návaznosti na ústavní péči
o seniory a ošetřovatelství
v geriatrii.

Chcete si prohloubit kvalifikaci?
Střední průmyslová škola (SPŠ)

Moravská Ostrava sídlící v Krato-
chvílově ulici se stala 22. října mís-
tem prezentace projektu Regionál-
ního centra dalšího vzdělávání
(RCDV), který je financován ze stát-
ního rozpočtu a také z prostředků
Evropské unie programu PHARE
2000 - fondu rozvoje lidských
zdrojů. „Na jeho realizaci se podílí
více než 300 lidí v řešitelských tý-
mech z jedenácti spolupracujících
středních škol Moravskoslezského
kraje,“ řekl Vladimír Maňas, koordi-
nátor projektu a ředitel SPŠ Morav-
ská Ostrava.

Regionální centrum v rámci pro-
gramu analyzovalo poptávku morav-
skoslezských firem na vzdělávání
vlastních zaměstnanců a rovněž zá-
jem veřejnosti o rekvalifikace. „Řeši-
telské týmy škol inovují a tvoří nové
vzdělávací programy a připravují je-
jich realizaci podle konkrétních po-
žadavků a potřeb podnikatelské i ve-

řejné sféry,“ konstatoval V. Maňas
s tím, že pod patronací RCDV
vzniklo Regionální centrum vzdělá-
vání, jehož sídlem je právě Střední
průmyslová škola. Toto sdružení
právnických osob má zakladatel-
ským i spolupracujícím školám slou-
žit po skončení projektu k podpoře
dalšího vzdělávání i všech souvisejí-
cích činností.

Představitelé města podobné ini-
ciativy směřující ke vzdělávání ob-
čanů vítají a podporují. K těm nejza-
jímavějším programům patří
například výuka angličtiny a něm-
činy, ochrana průmyslových práv,
zpracování informací v datovém
systému ORACLE, vazačství a aran-
žování květin, ale i program nazvaný
Tiskoví mluvčí a odborníci v public
relations. Bližší informace zájemci
získají ve SPŠ v Kratochvílově ulici,
Moravská Ostrava, na č. 596 127 364,
596 118 465-6, 728 153 301, nebo 
e-mail: hana.jencova@volny.cz

Ostrava lákala investory 
na veletrhu v Mnichovû

Před měsícem se v Mnichově ko-
nal nejvýznamnější středoevropský
realitní veletrh EXPO REAL 2003.
Severomoravská metropole se v Ně-
mecku představila s vlastní expozicí
o rozloze 48 m2 již podruhé. Ostrava
prezentovala projekt Karolina, prů-
myslovou zónu Hrabová, obchodní
zónu u letiště v Mošnově, Vědec-
ko-technologický park a přednád-
ražní prostor Svinov. V čele dele-
gace stál primátor města Aleš Zed-
ník a jeho náměstek Vít Ruprich.
Partnery při prezentaci města byly
společnosti ŽS Brno - divize Po-
zemní stavitelství Ostrava a frý-
decko-místecká akciová společnost
Sey Development.

Letošního šestého ročníku se zú-
častnilo 1 279 vystavovatelů. Silné
zastoupení mělo samozřejmě Ně-
mecko a také sousední státy střední
Evropy. Podle oficiálních údajů
prošlo během tří dnů (6. - 8. října)
třemi veletržními halami o rozloze
38 tisíc m2 výstavní plochy více než
15 000 návštěvníků. EXPO REAL
v každém ohledu překročil rámec
německého hospodářského pro-

storu a stal se ve svém oboru mi-
mořádnou událostí evropského vý-
znamu.

A jak uspěla Ostrava? Primátor
Aleš Zedník vedl jednání s několika
velmi významnými investory, kteří
projevili zájem zejména o rozvo-
jové území Karolina v těsné blíz-
kosti historického centra města. 
„Naše jednání se zástupci společ-
nosti ECE a realitními agenty
Knight Frank probíhala velmi ko-
rektně a dá se předpokládat, že in-
vestoři do území Karoliny připra-
vují svůj vstup,“ řekl primátor.

Ostrava, podobně jako ostatní
vystavovatelé, zajistila v rámci své
prezentace opět zajímavý dopro-
vodný program, kterým lze vhodně
čas od času odlehčit pracovní atmo-
sféru obchodních jednání. A pro-
tože se město v příštím roce stane
spolupořadatelem Mistrovství světa
v ledním hokeji, jeden z výstavních
panelů se vázal právě k této udá-
losti. Investoři si mohli střelbou na
branku našeho národního hokejo-
vého týmu vyzkoušet, jak obtížné
bude překonat české gólmany. (m)

❏ Stfiípky

Pedagogové základních škol z
Maďarska, Švédska a ostravské
Církevní základní školy Přemysla
Pittra společně hledají řešení otá-
zek spojených s romskou minori-
tou. Děje se tak v rámci tříletého
projektu Evropské unie Sokrates,
jehož výsledky budou sloužit jako
podklad pro vznik legislativy v
rámci EU. Začátkem října společně
jednali v Ostravě na téma rovné
příležitosti pro romské ženy. Uči-

telé navštívili také Radnici města
Ostravy, kde se setkali s náměst-
kem primátora Zbyňkem Pražá-
kem. „Město podporuje řadu pro-
jektů zaměřených na tuto minoritu,
především na romské děti a mlá-
dež. Účastníme se i mezinárodního
projektu zaměřeného na vzdělávání
romských matek, tedy osob, které
nejvíce ovlivňují úroveň znalostí
dětí předškolního věku,“ uvedl 
Z. Pražák.

Sokrates: vzdûlávání romsk˘ch dûtí



Multifunkční budova Vědec-
ko-technologického parku

(VTP) v Ostravě-Pustkovci byla
slavnostně otevřena 20. října po
dvanácti měsících od zahájení
stavby. Celkové náklady na vybu-
dování tohoto centra parku dosáhly
přibližně 117 milionů korun, při-
čemž Evropská unie dotovala pro-
jekt 47,5 milionu korun.

„Objekt je srdcem areálu, který
bude sloužit zejména jako servisní,
ale i kulturní centrum parku.
K pronájmu nabízíme nejen kance-

lářské a laboratorní prostory. Pod-
nikatelské subjekty mohou využít
také společenské a prezentační
místnosti,“ řekl Jaromír Dudek, ře-
ditel VTP.

„Cílem tohoto projektu je vy-
tvořit v areálu optimální pod-
mínky pro uplatnění kvalifikované
pracovní síly. Vědecko-technolo-
gický park je jedním z nástrojů,
kterým chceme razantněji rozjet
náš region, díky němuž chceme
pomoci snižovat nezaměstnanost a
účinně bránit odchodu vzdělaných

a nadaných lidí jinam,“ uvedl ná-
městek primátora Petr Kajnar
s tím, že právě VTP bude aktivně
podporovat vznik nových firem,
jejichž zájmem je především vý-
zkum a vývoj, inovace a moderní
technologie. Už dnes se dá s ohle-
dem na zájem podnikatelských
subjektů hovořit o vzniku pracov-
ních příležitostí pro asi sedmdesát
lidí. 

J. Dudek neskrýval spokojenost
s tím, že zájem o pronájem kance-
láří a laboratoří v multifunkční bu-
dově se vyvíjí velmi příznivě. 

„V současné době je v jednání
asi polovina celkové plochy. Zvlášť
potěšitelné je, že do VTP míří i
společnost tak zvučného jména,
jako je Siemens. Právě Siemens -
kolejová vozidla, s.r.o., otevře
v parku své vývojové a konstrukční
centrum. Bez zajímavosti nejsou
ani další projekty v oblasti využití
alternativních energetických zdrojů
ostravských firem Arrow line, a.s.,
a AGRO-ECO spol. s r.o. Do parku
však nacházejí cestu také začínající
malí podnikatelé a dokonce jeden
student pátého ročníku Vysoké
školy báňské - TU Ostrava,“ kon-
statoval ředitel VTP.

Investorem moderního srdce vě-
decko-technologického parku je
statutární město Ostrava, zhotovi-
telem pražská akciová společnost
Konstruktiva Konsit, stavební do-
zor a funkci manažera vykonávala 
společnost City Invest Ostrava 
spol. s r.o. (M)
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Slavnostní přestřižení pásky se konalo za účasti téměř dvou stovek zá-
stupců kraje, města, Evropské unie, vysokých škol a firem z celého regionu.

NOV¯ KONTRAKT. Prezidenta japonské firmy Tosoh Kenichiho Uda-
gawu a generálního ředitele ostravské společnosti BorsodChem MCHZ
Alexandra Pálffyho 10. října přijal primátor Aleš Zedník. Představitelé
obou firem ho informovali o vzájemném kontraktu, kdy ostravská firma
prodala japonskému výrobci speciálních plastů vlastní licenci na tech-
nologii výroby anilínu. „Jde o nejvýznamnější prodej duševního vlast-
nictví, umu, dovednosti i práce českých vědců a dalších odborníků od
konce druhé světové války,“ prohlásil A. Pálffy. Dodal, že první anilín se
v jejich podniku začal vyrábět od počátku 60. let minulého století a ani-
línový blok byl v ostravské chemičce uveden do provozu v roce 1985.
Nový závod postaví Japonci na svých ostrovech a do provozu by měl být
uveden v květnu 2005.

Vûdecko-technologick˘ park je úãinn˘m nástrojem podpory inovaãních firem

Do VTP mífií spoleãnosti zvuãn˘ch jmen i studenti

Náměstek primátora Vít Ruprich
je odpovědný za ekonomický rozvoj
města, současně je předsedou dozorčí
rady VTP. Z této pozice hodnotí pro-
jekt VTP následovně:

„Je skutečně velmi dobře, že se
město rozhodlo investovat do reali-
zace vědecko-technologického par-
ku. Setkaly se tu peníze z městské po-
kladny, ale i ze státního rozpočtu a
Evropské unie, setkává se tu spo-
lečný zájem veřejného sektoru, vyso-
kých škol a podnikatelských sub-
jektů. A je naprosto nedůležité, že
mnohé z firem budou v parku působit
pouze přechodně, omezený čas.

Za námi je v podstatě ta lehčí práce
- vybudovali jsme jakýsi hardware.
Teď potřebujeme multifunkční bu-
dovu naplnit softwarem. Jde samo-
zřejmě o to, přilákat do Ostravy malé
a střední firmy, velké nevyjímaje,
které mají inovační náboj, využívají
nových technologií. Tyto podnikatel-
ské subjekty by se měly soustředit
kolem VTP, ale to je jen jedna z cest.
Nelze totiž přehlížet velmi významný
aspekt - účast hned tří univerzit
v rámci projektu, což je mimořádně
silný vědomostní potenciál. A město
samotné? Můžeme nabídnout nad-
standardní kroky podporující ze-
jména malé a střední firmy kolem
VTP. S primátorem A. Zedníkem
jsme se již shodli na přípravě granto-
vého schématu pro příští rok. Jeho
první část  chceme nasměrovat k ma-
lým a středním inovačním firmám,
které potřebují prorazit na trh a ne-
mají zatím zkušenosti ani zázemí.
Další část by se měla týkat výhradně
vědy a výzkumu s využitím vyso-
kého školství. Znamená to, že město
by zadávalo školám konkrétní od-
borné úkoly. Například pohled vyso-
koškolského týmu na využití Trojic-
kého údolí nebo takzvaných klastrů
může přinést hodně zajímavých i no-
vých poznatků. V každém ohledu
město musí více stimulovat a podpo-
rovat takové kroky, které povede
k větší daňové výtěžnosti. Mám na
mysli pomoc malým a středním fir-
mám, která ovšem nesmí být ome-
zena jen na poskytnutí půjčky.

Vše by mohlo být odstartováno od
příštího roku, na což musí pochopi-
telně reagovat městský rozpočet, ale
počítáme i se zapojením peněz z Ev-
ropské unie. Podobné grantové pro-
jekty jsou z unijních zdrojů běžně
spolufinancovány. (m) 

❏ K tématu

Mo‰novsk˘ areál
otevírá brány
podnikatelÛm 

Ve středu 19.11.2003 se v Moš-
nově uskuteční slavnostní otevření
podnikatelského areálu vybudova-
ného v rámci druhé etapy stavby Prů-
myslová zóna Ostrava – Mošnov.
Projekt získal podporu z Evropské
unie prostřednictví, programu Phare –
Doplňkový investiční program pro
Českou republiku, a to částkou 2,1
mil. EUR ( přibližně 63 milionů Kč ),
což představuje 44,7 % celkových ná-
kladů ve výši 143 mil. Kč. Minister-
stvo pro místní rozvoj přispělo 
17,5 mil. Kč. 

V rámci projektu byla provedena
rekonstrukce čtyřpodlažní budovy a
devíti bývalých vojenských ubytoven,
výstavba nového parkoviště o rozloze
70 000 m2, opravy komunikací a
chodníků v délce 470 m, veřejného
osvětlení, oplocení a odvodnění ploch
dopravců. Výstavba byla zahájena v
listopadu 2002 a trvala 10 měsíců.
Zhotovitelem stavby je společnost 
ŽS Brno, a.s., investorem statutární
město Ostrava a funkci manažera pro-
jektu vykonávala společnost ENAG,
spol. s r.o. (m)



„Bytová politika je velmi široká
oblast a téma. Zvláště když si uvědo-
míme různorodost jednotlivých měst-
ských částí, které se na jedné straně
vyznačují typicky venkovským způ-
sobem života, na straně druhé zdeva-
stovanými a vybydlenými domy
přímo v centru. A pak zde existují
přelidněná sídliště s nízkou úrovní
technické infrastruktury, nedostateč-
nou dopravní obslužností a bohužel i
s nedostatkem pracovních příležitostí
v konkrétním místě. Právě toto jsou
nejaktuálnější otázky, které je třeba
řešit úplně nejdříve v rámci bytové
politiky města Ostravy,“ řekla ve-
doucí bytového oddělení odboru ko-
munálního a bytového magistrátu 
Regina Kuchtová bezprostředně po
svém návratu z říjnového mezinárod-
ního semináře o bydlení v Praze.
Akci pořádalo ministerstvo pro
místní rozvoj a Williams Sutton Trust
- jedna z největších britských byto-
vých asociací.  Veškerá projednávaná
témata byla zaměřena výhradně na
bytovou politiku měst a obcí a by-
dlení jako celku.

„Ostrava má skutečně specifické
postavení v rámci ostatních statutár-
ních měst. Je třeba si uvědomit, že
městské obvody, jakými jsou Polanka
nad Odrou, Krásné Pole, Třebovice,
Radvanice a Bartovice, částečně na-
příklad i Michálkovice nebo Svinov,
mají hlavně podobu takzvaného ven-

kovského bydlení v rodinných dom-
cích, a to se všemi jeho klady i zá-
pory. S diametrálně odlišnými pro-
blémy se naopak potýkají občané a
zástupci radnic v obvodech Ostrava -
Jih, Poruba, Mariánské Hory a Hul-
váky i Moravská Ostrava a Přívoz.
Zde stojíme před množstvím nezod-
povězených otázek spojených s na-
huštěnou zástavbou panelových síd-
lišť,“ uvádí náměstek primátora
Jaromír Horák.

V roce 2001 dosahovala hustota
osídlení v Ostravě 1 493,9 obyva-
tele/km2, což je hned po Praze nej-

vyšší průměr v republice. Přitom celo-
republikový průměr činí 130,2 obyva-
tele na kilometr čtvereční. Ostrava má
tedy 11,5krát vyšší hustotu osídlení.
Náměstek primátora J. Horák upozor-
ňuje, že tento aspekt přináší poměrně
velká společenská rizika. Jde např. o
zvýšenou koncentraci mladých lidí ve
věku 19-24 let a kriminalitu dětí a
mládeže. S kumulací těchto problémů
i samotným bydlením sociálně sla-
bých vrstev obyvatelstva se setká-
váme hlavně v prostoru sídlištní zá-
stavby a naše město není výjimkou.

R. Kuchtová poukazuje na to, že
město Ostrava nečeká v sídlištích jen
technické zhodnocení paneláků, je-
jichž životnost byla stanovena na ma-
ximálně 30 let a přitom tu stojí a
slouží už i více než 50 let, ale i vý-
razná rekonstrukce okolního pro-
středí. Z původních projektů se při

stavbě sídlišť právě úprava prostředí
dostala na okraj zájmu a ve většině
případů nebyla vůbec provedena. A
tak se stalo, že v sídlištích scházejí
parkovací místa, komunikace pro
pěší, účelová hřiště pro nejrůznější
věkové kategorie. Ostrava se již ně-
kolik let snaží realizovat projekty
v rámci Programu regenerace panelo-
vých sídlišť ministerstva pro místní
rozvoj, v němž je pamatováno na cel-
kovou obnovu sídlištního prostředí
tak, aby každá plocha dostala kon-
krétní pojmenování a vymezení kon-
krétního účelu.

J. Horák uvádí, že město Ostrava
v současné době realizuje 2 projekty,
které splňují podmínky tohoto celo-
státního programu. Prvním je regene-
race sídliště Fifejdy I. V loňském
roce bylo na tuto investici uvolněno
ze státního rozpočtu 8 mil. Kč. Letos
v říjnu byla zahájena z rozpočtu
městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz regenerace sídliště Varenská
s tím, že v příštím roce se město po-
kusí získat finanční injekci ze stát-
ního rozpočtu. „Za mimořádně pozi-
tivní považuji skutečnost, že o
opravách a rekonstrukcích domů roz-
hoduje vlastník, ale o zhodnocení
vnitrosídlištního prostředí může
v rámci veřejného projednávání roz-
hodovat každý obyvatel. A to pova-
žuji za obrovský posun v komunikaci
mezi občany a zástupci městských
obvodů i magistrátu. Najít společnou
řeč v těchto citlivých otázkách není
snadné, ale ochota diskutovat a jednat
vyústila ve smysluplné akce, které
podporují sami obyvatelé sídlištních
celků,“ konstatuje náměstek primá-
tora Jaromír Horák. (Maj)
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P¤Í·TÍ ROK NA VÁNOCE V NOVÉM. Městský obvod Radvanice a Barto-
vice je investorem nového moderního Domu s pečovatelskou službou,
který bude dokončen v závěru příštího roku v Bartovicích za místním
společenským domem. V objektu bude k dispozici 29 bytových jedno-
tek (převážně 1+1), ale chybět zde nebude ani ordinace lékaře, byt
správce. Rovněž se počítá s využitím určených prostorů k provozování
služeb, o které mají obyvatelé této části města zájem. Zhotovitelem in-
vestice je sdružení dvou firem, a to UNIPS, a.s., a KAVIS, spol. s r.o.
Dosud bylo prostavěno 8 milionů korun, přičemž celkové náklady této
stavby byly vyčísleny na 36 mil. Kč. Technická infrastruktura přijde
na 12 mil. Kč. Státní fond rozvoje bydlení uvolnil ze svých zdrojů 14,5
milionu korun. (m)

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A
v y h l a š u j e 1 0 .  r o č n í k  s o u t ě ž e

DŮM ROKU 2003
■ Soutěž se vyhlašuje pro investory budov, ať

už novostaveb nebo rekonstrukcí, nacházejí-
cích se na správním území města Ostravy a
dokončených v letech 2002 a 2003.

■ Titul Dům roku obdrží nejvýše hodnocené dílo. S tímto titulem je spo-
jeno finanční ohodnocení ve výši 200 000 Kč a udělení bronzové plakety.

■ V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 100 000 Kč.

■ Kromě titulu Dům roku a odměny za umístění na druhém místě lze udě-
lit dalším objektům čestná uznání bez určení pořadí. Tato čestná uznání
nejsou spojena s finančním ohodnocením.

■ Budovy zkolaudované v období od 1.1.2002 do 31.12.2003 může přihlá-
sit do soutěže pouze jejich investor, a to podáním přihlášky na sekretari-
átu Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, kancelář č. 423
(4. poschodí Nové radnice), nejpozději do 12 hodin 31.12.2003. 
Přihlášku lze také poslat poštou, nejpozději ale do 31.12.2003 (rozhodne
razítko podací pošty).

■ Bližší informace o soutěži podá ing. arch. Petra Poledníková 
☎ 596 282 224.

Nestaãí jen opravy panelákÛ, nezbytná je celková obnova sídli‰tního prostfiedí

Pfiib˘vá parkovacích míst i hfii‰È pro dûti

Bydlení v sídlišti Fifejdy I. se stává příjemnějším a kvalitnějším.



O odpověď jsme požádali ředitele
společnosti OZO Ostrava Karla
Beldu, který říká, že každý občan by
měl mít možnost legálně zlikvidovat
odpady, které mu v domácnosti
vznikají. (Pozn. redakce: Základní
orientační schéma systému naklá-
dání s komunálními odpady jsme
zveřejnili v prázdninovém vydání
Ostravské radnice na hlavní tema-
tické dvoustraně.) Jde o sklo, plast,
papír, zbytkový komunální odpad,
velkoobjemový odpad, nebezpečný
odpad, ale i obyčejnou trávu.

Každý z těchto typů odpadů má
své nádoby nebo sběrná místa, kam
by je občané měli odkládat.

SKLO
Sklo patří do speciálních sběr-

ných nádob ve tvaru zvonu, které
jsou umístěny v ostravských obvo-
dech v počtu zhruba 600 ks. Do
těchto nádob občané mohou odklá-
dat veškeré sklo bez rozlišení barev,
ale dovnitř nepatří keramika a pla-
stové láhve.

PLAST
Plast patří do speciálních sběr-

ných nádob, které mají žluté víko a
jsou označeny nápisem PET - plast.

Občané mohou do nádob odkládat
především sešlápnuté PET - láhve,
případně další plasty, kanystry,
obaly od aviváží, šampony apod.
V městských obvodech je rozmís-
těno asi 450 ks těchto speciálních
kontejnerů a postupně jich přibývá.

PAPÍR
Papír je možno odevzdávat ve

sběrných surovinách, které se jeho
výkupem  zabývají. Ve městě nejsou
z ekonomických důvodů rozmístěny
speciální nádoby na papír a ani
v příštím roce OZO o jejich rozmís-
tění neuvažuje.

ZBYTKOVÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
To, co vám doma po vytřídění

skla, plastu a papíru zůstane, se na-
zývá zbytkový komunální odpad.
Ten patří do klasických popelových
nádob a kontejnerů, které jsou
umístěny v místě bydliště každého
občana. Tyto odpady se vozí přímo
na skládku a nejsou dále využí-
vány.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Velkoobjemovým odpadem z do-

mácností rozumíme především ná-

bytek, koberce, ledničky, pračky,
matrace, pneumatiky atd.

Tento odpad v žádném případě
nepatří do klasických popelových
nádob a kontejnerů na směsný ko-
munální odpad. Svozová vozidla ne-
jsou na tento odpad přizpůsobená a
činí OZO Ostrava značné provozní
problémy. Dále se tento odpad ne-
smí přistavovat na stanoviště klasic-
kých nádob, kde hyzdí okolí.

Velkoobjemový odpad může ob-
čan správně zlikvidovat třemi způ-
soby:
- může jej bezúplatně odvézt do stá-

lého sběrného dvoru, kterých je
v současné době na území Ostravy
vybudováno 10 a které fungují po
celý rok,

- počká do doby, kdy jsou v místě
bydliště přistaveny velkoobjemové
kontejnery (2x ročně),

- zavolá si na bezplatnou tel. linku
společnosti OZO Ostrava s.r.o. -
800 100 699. Za paušální poplatek
ve výši od 20 do 200 Kč si objedná
odvoz velkoobjemového odpadu.
Likvidace je bezplatná.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečným odpadem z domác-

ností rozumíme především barvy,
laky, ředidla, televize, zářivky, ba-
terky, baterie z automobilu, léky atd.

Nebezpečné odpady bychom měli
odkládat pouze do stálých sběrných
dvorů, které jsou na příjem těchto
odpadů vybaveny nebo do mobil-

ních či semimobilních sběren, které
jsou přistavovány v jednotlivých
městských obvodech.

TRÁVA
Od poloviny roku 2003 mohou

občané odkládat trávu ze svých za-
hrádek do stálých sběrných dvorů, a
to převážně v pátek a sobotu.

Kontaktní telefony OZO Ostrava:
sklo, plasty ☎ 596 133 158
velkoobjemový, nebezpečný
odpad a tráva ☎ 596 251 225
zbytkový komunální
odpad ☎ 596 133 186

„Toto je tedy komplexní systém
nakládání s komunálními odpady
umožňující občanovi, aby mohl od-
pady, které mu v domácnosti prů-
běžně vznikají, ukládat na místa
k tomu určená. Odpady se dále re-
cyklují a využívají jako druhotné su-
roviny nebo jako náhradní palivo pro
Cementárnu Hranice. Ale tento
systém má smysl pouze v případě, že
je občan ochoten skutečně aktivně
spolupracovat,“ zdůrazňuje K. Belda
a připomíná, že významnou součástí
celého systému je také ekologická
výchova. OZO Ostrava vybudovala
mimo jiné speciální učebnu, ve které
se děti dovědí, jak s odpady nakládat
a zároveň mohou na vlastní oči přímo
v provozu vidět, jak se z odpadů vy-
rábí náhradní palivo nebo jak jinak
dokáže společnost odpady dál zhod-
nocovat. (M) 
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❏ Vy se ptáte, my odpovídáme

Pfiichází zima, „pfiezujte“ aauuttaa
Od 1. listopadu začal na ostrav-

ských komunikacích a mostech platit
zimní režim zajištění sjízdnosti, takz-
vaný plán zimní údržby. Ačkoli není
zatím po sněhu ani památky, řidiči by
neměli zapomínat na nezbytné „pře-
zutí“ svých vozidel do zimních pneu-
matik - to je jeden z důležitých
vzkazů ostravských silničářů.

„Sjízdnost komunikací budeme
samozřejmě zajišťovat včasným
pluhováním a chemickým posypem
zkrápěnou solí. U čtyřpruhových
silnic nejdříve ošetříme pravý jízdní
pruh, až následně levou stranu.
V případě většího spadu sněhu bu-
dou do terénu vyjíždět kolony tvo-
řené nákladními vozy s čelními
nebo závěsnými pluhy. Přednostně
však vždy udržujeme silnice prv-
ního pořadí důležitosti,“ řekl ředitel
Ostravských komunikací (OK), a.s.,
Jindřich Mihal.

Výrobní náměstek OK Libor
Jacko připomenul lhůty pro odstra-
ňování sněhu ze silnic podle pořadí
důležitosti. „U rychlostní silnice na
to máme dvě hodiny, ale u místních
komunikací musíme zajistit bez-
pečný provoz do čtyř hodin u komu-
nikací I. pořadí důležitosti, pro III.
pořadí důležitosti platí čas do 24 
hodin.“

Přesáhne-li vrstva sněhu na vo-
zovce 3 centimetry, chemický po-

syp není prováděn do doby, než je
sníh odstraněn pluhováním. Už dnes
je připraveno v garážích akciové
společnosti Ostravské komunikace
15 sypačů, dvanáct traktorů se zad-
ními pluhy, jeden s rozmetadlem,
dvě sněhové frézy a další technika a
mechanismy včetně rychlého dispe-
čerského vozidla. Na skladě je zá-
soba 3 100 tun kamenné soli, která
bude podle potřeby dovážena z Pol-
ska. Spotřeba minulé zimní údržby
dosáhla 4 600 tun soli. Kamenná drť
je používána v menší míře, před-
nostně na úseky takzvaného vodá-
renského pásma. Jde o úsek silnice
28. října od Plzeňské po místní ko-
munikaci Fričova, a to v obou smě-
rech, a také úsek místní komunikace
U Boříka a Fričova. Současná zá-
soba inertního posypu činí asi 1 000
tun.

„Našimi velkými pomocníky jsou
samozřejmě dva hlásiče náledí.
V současné době vedeme jednání se
společností OVANET o výpůjčce
kamery, která by mapovala do-
pravní situaci na velmi frekventova-
ných Svinovských mostech. Ka-
mera na křižovatce 28. října a
Mariánskohorská u vodárny se nám
osvědčila. Dispečeři přesně vědí, co
se tam děje, a mohou v případě po-
třeby rychle zasáhnout,“ řekl ředitel
OK Jindřich Mihal. (m) 

„Co si mám představit pod pojmem komplexní systém nakládání
s komunálními odpady ve městě? Není tak jen jinými slovy řečeno -
občane plať!“ ptal se prostřednictvím telefonu pan A. Jaroš.

Zimní úržba začala
tentokrát o něco
dříve. Cestáři vyra-
zili na silnice už po-
slední týden v říjnu.
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„Padesát let otevírají ostravští
loutkáři generacím dětských

diváků magickou bránu do světa di-
vadla, do světa fantazie. Padesát let
v jejich rukou ožívají neživé věci,
aby přinesly hezkou chvíli svým di-
vákům,“ píše ředitel divadla loutek
Tomáš Volkmer v úvodní části pro-
gramu na letošní sezonu. A opravdu,
před padesáti lety 12. prosince 1953
se v Krajském divadle loutek ode-
hrála první premiéra. Děti, které
tehdy usedly v hledišti budovy na
Masarykově náměstí jsou dnes po-
malu v důchodovém věku. Někteří
z nich se možná stále vracejí, nej-
dříve se svými dětmi a později
s vnoučaty do nové budovy u výsta-
viště Černá louka.

Oficiální připomenutí této vskutku
zlomové události je plánováno opět

na 12. prosinec. Publikem na slav-
nostním představení inscenace Faust
se stanou současní i bývalí zaměst-
nanci, příznivci divadla a další osob-
nosti. Při této příležitosti vyjde také
almanach mapující historii i součas-
nost divadla. Krátký výlet do historie
ostatně nabízíme i na sousední straně.
A současnost? To není jen pozoru-
hodný repertoár plný představení pro
děti všech generací i dospělé publi-
kum, ale také autorská čtení ve zdejší
zkušebně, pravidelné výstavy ve foy-
eru nebo dlouhodobý projekt Terapie
loutkou zaměřený na mentálně posti-
žené děti. 

Divadlo loutek je čím dál zná-
mější i za hranicemi města. Dokládá
to ostatně i množství pozvání na
nejrůznější festivaly a zahraniční
hostování. Má-li ředitel Tomáš

Volkmer definovat specifika ostrav-
ského divadla loutek, bez zaváhání
jmenuje stabilní soubor, a přede-
vším štěstí a zároveň smůlu ply-
noucí z faktu, že působí, viděno
očima zbytku republiky, na perifé-
rii. „Festivalem Spectaculo Inter-
esse, jehož pátý ročník máme za se-
bou, se k nám snažíme přitáhnout
hosty z Česka i zahraničí. Když při-
jedou, zjistí, že je to vlastně
blízko a stojí za to se do
Ostravy vydat. Ales-
poň na pár dnů jsme
centrem loutkového
divadla. Daří se
nám připravovat
stále kvalitnější a
rozsáhlejší festi-
val, a to je přede-
vším zásluha vý-
razné finanční
podpory města.
Musím říci, že
město, jako náš
zřizovatel, se o nás
stará velice dobře.
Přesto přemýšlím, jak
v budoucnu změnit
systém provozování, pře-
devším v souvislosti se vstu-
pem země do EU, kdy se otevřou
nové možnosti a perspektivy,“ po-
dotýká T. Volkmer.

Do konce jubilejní sezony divadlo
chystá ještě premiéry dvou pohádko-
vých představení Tři zlaté vlasy Děda
Vševěda a Za-
hrada plná kouzel
pro nejmenší di-
váky a Gullive-

rovy cesty pro děti od 9 let. Opět jde
o tituly, které určitě zaujmou své
publikum a zároveň naplní umělecké
ambice, ze kterých soubor už dlouhá
léta neslevuje. „Nevěřícně jsme zírali
na statistiku ministerstva kultury.
V žebříčku sestaveném podle počtu
představení v sezoně se mezi velká
divadla s více soubory a s početným
ansáblem vklínilo naše malé divadlo

loutek. Jen připomínám, že
máme dvacet členů, prů-

měrně čtyři premiéry a
čtyři sta představení

ročně,“ říká T. Volk-
mer. Tento fakt záro-
veň může posloužit
jako odpověď těm
Ostravanům, kteří si
občas postesknou,
že by loutkoherci
mohli hrát ještě čas-
těji, například v so-
botu. Kapacita sálu
se 175 místy totiž

bývá při dvou neděl-
ních představeních pro

veřejnost zpravidla pře-
dem vyprodána. „Momen-

tálně jsme opravdu na hranici
fyzických, finančních a provoz-

ních možností, je neúnosné přidávat
další představení. Prakticky každý
pracovní den a v neděli se hrají dvě
představení, k tomu zájezdy, další
kulturní akce, musí se zkoušet nové
kusy,“ vysvětluje ředitel divadla.

Ředitel Divadla loutek Ostrava Tomáš Volkmer.

Divadlo loutek slaví padesátiny

Héraklés/Herkules, 2001



VOstravě žije ještě mnoho pa-
mětníků, kteří navštívili úplně

první loutková představení. Bla-
žena Przybylová, ředitelka měst-
ského archivu říká: „Současné Di-
vadlo loutek Ostrava navázalo na
tradici amatérského souboru s ná-
zvem Dřevěné království. Nad-
šenci z Dřevěného království pod
vedením Miloše Šiguta začali hrát
v roce 1946 v budově bývalé ka-
várny Union na Masarykově ná-
městí. Tento prostor sloužil loutko-

vému divadlu dlouhé roky až do
postavení nové budovy v roce
1999.“

První kroky směřující k vybudo-
vání profesionální loutkové scény
jsou spojeny s rokem 1953. Tehdy
v květnu Krajský národní výbor
v Ostravě jako zřizovatel divadla
uzavřel smlouvu s uměleckým ředi-
telem Zdeňkem Hapalou, jehož
úkolem bylo vytvoření nového sou-
boru. „Před Vánocemi téhož roku
mohli první malí dychtiví diváci

usednout na svá místa v hledišti a se
zaujetím sledovat pohádku Děda
Mráz. K prvním stálým loutkoher-
cům tohoto divadla patřil mimo jiné
i Jiří Volkmer, otec stávajícího ře-
ditele,“ dodává B. Przybylová.

Možná, že některý z následují-
cích názvů uvedených inscenací
vyvolá u starší generace krásné i
poněkud nostalgické vzpomínky na
návštěvu tohoto kulturního stánku,
kam se chodívalo buď s rodiči nebo
s mateřskou školou. Vždyť takové
tituly z konce 50. let jako Popelka,
Zvířátka a loupežníci, Zlatovláska,
Pejsek a kočička, Malý Muk, Lí-
zinka se staly pro mnohé nezapo-
menutelným zážitkem. Během prv-
ních pěti let (tj. do roku 1958)
Krajské divadlo loutek, jak zněl
oficiální název, připravilo celkem
24 inscenací.

V pořadí stá inscenace měla svou
premiéru 8. prosince 1978 a byla jí
lidová hra Johannes dr. Faust, kte-
rou režíroval vynikající Jan Kačer.
Hudbu k ní složil Petr Skoumal.

„Budova divadla na Masarykově
náměstí prošla v letech 1968-1972
nezbytnou gene-
rální opravou.
V době rozsáhlé re-
konstrukce se diva-
dlo stalo v podstatě
zájezdovou scénou,
a proto i inscenace
pro děti se musely
přizpůsobit kočov-
nému způsobu ži-
vota. K úspěšnému
představení tohoto
období patřila po-
hádka Sněhurka a
sedm trpaslíků,
která byla pojata

s lehce ironickou nadsázkou,“ uvádí
ředitelka archivu.

S budovou divadla na Masary-
kově náměstí se loutkoherci sym-
bolicky rozloučili 26. září 1999,
kdy se na dvoukolové dřevěné káře
vydali do nového moderního půso-
biště na Pivovarské ulici. (L&M)
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❏ Malá anketa
Chodíte rádi do loutkového diva-

dla?
Adriana Reliová, žákyně 9. tří-

dy ZŠ
Když si můžu vybrat mezi loutko-

vým a klasickým divadlem, raději
dám přednost loutkovému. Zdá se
mi, že i klasiku tady dokáží podat
zábavnějším a srozumitelnějším
způsobem.

Richard Liberda, herec
Chodím sem rád, protože mě baví

práce s příjemnými lidmi na zajíma-
vých projektech. A navíc mě tahle
činnost živí.

Jitka Melicharová, důchodkyně
Ano. S dcerami jsem navštěvo-

vala nejprve původní budovu na
Masarykově náměstí, dnes s vnu-
kem často trávím nedělní dopoledne
v hledišti nového divadla, které se
opravdu moc povedlo.

Irena Kněžíková, učitelka ZŠ
Ano, chodím sem už několik let, a

to nejen s dětmi, ale i na představení
pro dospělé. Zatím jsem nikdy ne-
byla zklamaná. Z repertoáru se dá
vybrat inscenace pro oba stupně zá-
kladní školy a navíc korespondující
s probíranou literaturou.

Míček Flíček, 1979

Půjdem spolu do Betléma, 1990
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❏ Úfiad práce v Ostravû
Končící rok 2003 byl mimo jiné Ev-

ropským rokem osob se zdravotním
postižením. Na konferenci úřadů práce
Moravskoslezského kraje věnované
problematice zaměstnávání zdravotně
handicapovaných občanů, kterou zor-
ganizoval Úřad práce v Ostravě, Stani-
slava Makovcová z ministerstva práce
a sociálních věcí informovala o po-
znatcích vyplývajících ze šetření, která
mapovala situaci v Evropě i jinde ve
světě. Poměry u nás se podle nich pří-
liš neliší od těch v okolních zemích.

V nedávné době proběhla na úrovni
Evropské unie a zemí OECD dvě po-
měrně rozsáhlá šetření týkající se po-
stavení osob se zdravotním postižením
na trhu práce a politiky vůči osobám
se zdravotním postižením v produktiv-
ním věku.

Zpráva OECD konstatovala, že
v žádné z 20 sledovaných zemí není
politika vůči osobám se zdravotním
postižením úspěšná, nicméně, a to je
pozitivní, v mnoha z nich jsou využí-
vána určitá inovativní opatření, která
by bylo možné uplatnit. Za jeden z dů-
vodů tohoto nepříliš povzbudivého
stavu je považován fakt, že politika
vůči osobám se zdravotním postižením
má dva potenciálně protichůdné cíle.
Jedním z nich je zabránit vyloučení
této skupiny občanů, což v praxi zna-
mená podporovat v co největší míře je-
jich zapojení do společnosti, a to
včetně zapojení na trh práce. Druhým
cílem je zajistit osobám se zdravotním
postižením takový příjem, který by jim
umožňoval žít důstojně i v případě, že

zdravotní postižení bude mít za násle-
dek pokles jejich výdělečného potenci-
álu. Uvést v soulad tyto dva cíle se do-
sud bohužel nikomu nepodařilo.

Počet osob se zdravotním postiže-
ním vzrůstá téměř ve všech vyspělých
zemích. Došlo také k významným
změnám, pokud se týká typu posti-
žení. Těžký typ postižení, jako je
ztráta zraku, sluchu a problémy mobi-
lity, které vyžadují podstatnou pod-
poru a přizpůsobení pracovního
místa, má pouze asi třetina osob
v produktivním věku. Vrozené posti-
žení se vyskytuje jen v malém pro-
centu případů. Většina osob se zdra-
votním postižením má onemocnění
nebo problémy, které se objevily až
v produktivním věku. Nejčastěji se
jedná o onemocnění vyvolaná stre-
sem, nemoci pohybového ústrojí a
kardiovaskulární. Na vzestupu jsou
hlavně problémy psychické. Obdobné
je to i v naší zemi a v Ostravě. A
stejně jako v jiných vyspělých zemích
i u nás se hledají způsoby, jak těmto
lidem pomoci. Úřadu práce v Ostravě
se např. letos podařilo ve spolupráci
se zaměstnavateli a zdravotně handi-
capovanými vytvořit za tři čtvrtě roku
41 pracovních míst v chráněných díl-
nách a na chráněných pracovištích.
Přesto úřad práce evidoval ke konci
letošního 3. čtvrtletí o 204 nezaměst-
naných občanů se změněnou pracovní
schopností více než ke stejnému datu
loni. Celkem jich bylo 3 196 z celko-
vého počtu 29 613 evidovaných neza-
městnaných. (SB)

Informace na internetu
Nepřetržitě se rozšiřují a prohlu-

bují informace, které mají k dispo-
zici uživatelé počítačů na inter-
netu. Krok s vývojem drží také
správa služeb zaměstnanosti mi-
nisterstva práce a sociálních věcí,
která nedávno zpřístupnila portál
se statistikami nezaměstnanosti a
informacemi o činnosti úřadů
práce v celé republice. Můžete si
prohlédnout nabídku volných pra-
covních míst evidovaných úřady
práce apod. Další možností je také
zadávání vlastních inzerátů, pokud
hledáte zaměstnání nebo chcete
změnit místo. Adresa stránky je
www.portal.ssz.mpsv.cz 

Od listopadu umožňuje Úřad

práce v Ostravě na webové
stránce: 
www.ot.uradprace.cz/inzerce/
index.asp nezaměstnaným lidem a
zájemcům o práci také si zadat
svůj inzerát. Nezaměstnaní ob-
čané, kteří nemají přístup k počí-
tači, mohou o tuto službu požádat
svou zprostředkovatelku nebo
zprostředkovatele.

Další novinkou na webové stránce
www.ot.uradprace.cz jsou infor-
mace o jeho účasti v projektech 
Evropské unie. Ty budou postupně
rozšiřovány a měly by zájemcům 
o vypracování projektů případně o
spoluúčast v nich poskytovat pravi-
delné aktuality. (SB)

(Pokračování ze  str. 2)

4. listopadu 2003
Botanická zahrada
Rada města projednala možnosti realizace botanické zahrady a uložila ve-

doucímu odboru komunálního a bytového předložit návrh na postupnou „bo-
tanizaci“ a estetizaci Zoologické zahrady Ostrava včetně nutných postupných
nákladů, požadavků na uvolnění potřebných pozemků, personálních potřeb
a způsobu získávání dendrologického materiálu. Pro umístění botanické za-
hrady byly zvažovány tři lokality: Trojické údolí, Zoologická zahrada Os-
trava a prostor mezi řekou Lučinou a Těšínskou ulicí. Po odborných konzul-
tacích a na základě zkušeností s existujícími projekty propojování
botanických a zoologických zahrad bylo doporučeno radě města toto řešení
aplikovat v podmínkách města Ostravy.

Dotace z ekologického fondu
Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí investiční

dotace z Ekologického fondu města Ostravy ve výši 277 tis. Kč společnosti
OZO Ostrava s.r.o., na vybavení sběrných dvorů v městských obvodech Stará
Bělá a Slezská Ostrava. Ve sběrných dvorech s odbornou obsluhou mohou
občané města odevzdávat velkoobjemový odpad, bílou techniku, zeleň, zá-
řivky, akumulátory, oleje, barvy a laky, léky, monočlánky, kyseliny, plasty,
sklo a spalitelné odpady.

Poplatek za komunální odpad
Rada města stáhla z programu jednání návrh obecně závazné vyhlášky,

kterou se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlavní důvody, které vedly ke stažení předloženého návrhu:
■ zdůvodnění návrhu nebylo shledáno vyčerpávajícím a dostatečným,
■ textové nejasnosti v návrhu vyhlášky - stanovení výše poplatku.

Členové rady města byli seznámeni s důvody pro navýšení poplatku (5%
zvýšení ceny dodavatele služby, očekávaný růst ceny pohonných hmot, roz-
šíření služeb a zvýšení DPH od poloviny příštího roku z 5 % na 22 %) a po-
žádali ředitele společnosti OZO Ostrava s.r.o., aby ve spolupráci s odborem
financí a rozpočtu zvážil opatření, která by vedla ke snížení nákladů, a tím
i navrhované výše poplatku.

5. listopadu 2003
Dotace z Ekologického fondu města
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z Ekolo-

gického fondu města Ostravy ve výši 60 tis. korun pro vydavatelství 
MONTANEX, a. s., na připravované vydání výpravné fotografické publikace
s názvem Poodří panoramatické. Publikace bude již třetí knihou ediční řady
Tady jsme doma, která prostřednictvím fotografií předního českého fotografa
Petra Sikuly představuje přírodní krásy regionu.

Úprava rozpočtu a závazných ukazatelů
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

Městskému informačnímu centru Ostrava ve výši 250 tis. korun na dotisk pro-
pagačních materiálů v souvislosti s konáním MS v ledním hokeji v roce 2004.

Mimořádný grant v oblasti kultury pro rok 2004
Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí do-

tace - mimořádného jednorázového grantu v oblasti kultury z rozpočtu města
Ostravy pro rok 2004. Dotace ve výši 1 575 tis. korun bude udělena dílu nebo
počinu mimořádných kvalit a trvalého charakteru. Výběrové řízení bude zve-
řejněno v tisku a na webových stránkách města.

Pojmenování nové komunikace
Zastupitelstvo města rozhodlo pojmenovat novou ulici, která začíná na

území městského obvodu Svinov na křižovatce s ulicí Mongolskou (cca 100
m) a pokračuje za křižovatkou s ulicí Opavskou v městském obvodu Třebo-
vice, názvem Sjízdná.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

❏ Jednání rady mûsta

Pohled do čalounické dílny v Centru pracovní rehabilitace v Ostravě-
Třebovicích, kde se mohou zaškolovat i lidé se změněnou pracovní
schopností, které tam vysílá úřad práce. Foto: Kamil Naščák

Nejvíce zdravotních problémÛ je vyvolan˘ch stresem



Mladí zájemci o dějiny a součas-
nost Ostravy se mohou zapojit do 
5. ročníku soutěže S bílým koněm
ve znaku, která je tradičně pořádána
za podpory statutárního města 
Ostravy. Zadání soutěže byla roze-
slána do základních a středních škol
ve městě a blízkém okolí a ještě
stále jsou k dispozici v pokladně
Ostravského muzea. V písemné
části musí žáci a studenti správně
zodpovědět otázky týkající se regi-
onálních dějin a kultury, například
identifikovat kresby významných
ostravských památek, určit znak
jednoho z městských obvodů, vy-
luštit skrývačku, ve které jsou uta-
jeny názvy hradů a zámků z okolí
atd. Vypracované odpovědi je třeba
doručit do Ostravského muzea nej-
později do 20. listopadu.

„Vzhledem k tomu, že se do sou-
těže zapojuje stále více řešitelů a do
finále se může dostat pouze úzký
výběr účastníků, připravili jsme le-
tos na začátek prosince poprvé i se-
mifinále. Dvacet autorů nejlépe vy-

pracovaných zadání se 9. prosince
v Ostravském muzeu ve finále utká
o hodnotné věcné ceny. Pro připo-
menutí 50. výročí nálezu slavné
sošky Landecké Venuše oživí set-
kání představení skupiny historic-
kého šermu Keltik nazvané Hrátky
s Venuší,“ uvedla historička Lucie
Augustinková, která je spolu s Ka-
teřinou Barcuchovou autorkou sou-
těže. (l)
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KLIENTI RENARKONU VYSTAVUJÍ. Návštěvníci Divadla Petra Bezruče si
mohou do konce roku prohlédnout výtvarné práce klientů o.p.s. Re-
narkon. V souvislosti s uvedením hry Trainspotting jsou k vidění ob-
rázky a keramika mladých lidí, kteří se léčí ze závislosti na drogách.
V Ostravě má zkušenosti s drogou každý čtrnáctý obyvatel města. Vý-
stava je proto také příležitostí nabídnout informace o možnosti pre-
vence a léčby závislostí a ukázat, že investice věnovaná do pomoci po-
třebným není zbytečná.

Dorkas pomáhá v krizi
Dorkas je řecké jméno učednice,

která konala dobré skutky. Její život
byl ohrožen a pouze rychlá pomoc
přátel ji zachránila. Právě podle ní je
pojmenován projekt tísňové péče pro
seniory a zdravotně postižené ob-
čany, který v druhé polovině letoš-
ního roku začala realizovat Slezská
diakonie, Centrum sociální pomoci
v Ostravě.

Hlavním cílem této moderní so-
ciální služby je poskytování nepřetr-
žité odborné pomoci v krizových situ-
acích prostřednictvím monitorova-
cího zařízení. Jedinou nutnou
podmínkou k využívání této služby je
pevná telefonní linka. V případě po-
třeby, jde především o případy úrazu,
zdravotního kolapsu či vloupání, se
uživatel dovolá pomoci. Aktivací dál-
kového ovladače velikosti krabičky

od zápalek dojde okamžitě k propo-
jení s dispečerskou stanicí. Operá-
torka zorganizuje odpovídající pomoc
- přivolá záchrannou službu, policii,
hasiče, případně zkontaktuje ošetřují-
cího lékaře, sousedy nebo příbuzné.
Projekt je financován z programu EU
Phare 2002 - Podpora aktivního ži-
vota seniorů, dotací z městského i
státního rozpočtu a příspěvků dárců.

Jednorázový poplatek za instalaci
zařízení v bytě je 1 000 Kč, měsíční
poplatek za pronájem zařízení a za
služby dispečinku 400 Kč. Současně
s touto službou lze využívat některou
z dalších navazujících aktivit - Pora-
denskou a Pečovatelskou službu nebo
centrum denních služeb pro seniory
Domovinka. Podrobnější informace
jsou k dispozici na tel. č. dispečinku
596 613 513. (o)

Arénka pro malé divadelníky
Jeviště i hlediště nejmenšího profe-

sionálního divadla v Ostravě Komorní
scény Aréna od 24. do 28. listopadu
zaplní malí divadelníci a jejich příz-
nivci. Desátý ročník nesoutěžní pře-
hlídky dětských kolektivů zabývají-
cích se divadelní tvorbou Arénka sem
přivede patnáct souborů z Ostravy a
okolí i hosty ze Slovenska.

„Arénka nabízí zdravým i handica-
povaným dětem jedinečnou příleži-
tost prezentovat se na jevišti skuteč-
ného divadla, předat si zkušenosti a
vzájemně se inspirovat. Těší mě, že
se tentokrát přihlásily dokonce čtyři
zařízení ostravského ústavu sociální
péče pro mentálně postižené. Přede-
vším jejich představení jsou tradičně
velkým zážitkem. I když obdivu-
hodné výkony podávají samozřejmě
všichni účinkující,“ říká Libuše 
Semenová z pořádající Komorní
scény Aréna.

Na programu je celkem dvacet
představení. Nebude chybět ani in-
spirativní ukázka práce profesionál-
ního souboru, tentokrát přijede Diva-
dlo Bořivoj Praha s inscenací Táta,
máma a já. Na programu jsou také
divadelní dílny pro děti, odpolední
odborné semináře pro vedoucí sou-
borů, učitele a další zájemce z řad
odborné veřejnosti a víkendové se-
mináře pro studenty Ostravské uni-
verzity zaměřené především na práci
s textem, tvorbu divadelních předsta-
vení a seminář k improvizaci. Před-
zvěstí Arénky bude výstava výtvar-
ných prací klientů kreativního
ateliéru Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené v Ostravě, která
je k vidění v prostorách Komorní
scény Aréna až do 4. prosince. Bližší
informace o programu zájemci zís-
kají na tel. č. 596 115 400 nebo 
596 114 585. (lo)

Upozornûní
Oddělení sociálněprávní ochrany

dětí a mládeže (tj. sociální pracov-
nice péče o děti a rodinu a kurátoři
pro mládež) odboru sociálních věcí
Úřadu městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz bylo přemístěno
z budovy na Sokolské tř. 28 do vě-
žového domu v Ostrčilově ul. č. 4.
Oddělení dávek sociální péče a od-
dělení péče o staré občany a zdra-
votně postižené uvedeného odboru
zůstávají v budově úřadu na Sokol-
ské třídě.

S bbííll˘̆mm konûm ve znaku

Paragrafík pro postiÏené
Občanské sdružení Liga za práva

vozíčkářů v rámci celé republiky rea-
lizuje řadu projektů zaměřených na
tělesně postižené klienty, především
vozíčkáře (např. časopis Vozíčkář
nebo půjčování auta s ručním říze-
ním). Praktickou službou, která han-
dicapovaným osobám umožňuje pří-
stup k potřebným informacím, je
bezplatná poradna pro život se zdra-
votním postižením s názvem Para-
grafík. Tento projekt je již druhým
rokem finančně podporován minis-
terstvem práce a sociálních věcí.
Kromě sociálněprávního poradenství
se pracovníci sdružení snaží klientům

pomoci a poradit s problémy v oblas-
tech: sociální příspěvky a výhody pro
tělesně postižené občany, invalidní
důchody, kompenzační a rehabili-
tační pomůcky, pečovatelská služba a
služba osobní asistence, odstraňování
architektonických bariér, kontakty 
na organizace zdravotně postiže-
ných, problematika zaměstnávání
zdravotně postižených, novinky v
legislativě. Zájemci mohou vyu-
žít bezplatnou telefonní linku: 
800 100 250, internetovou adresu:
www.ligavozic.cz  (odkaz poradna) a
e-mail: hanka@ligavozic.cz

(o)

FESTIVAL DECHOVEK. Symfonický dechový orchestr Konzervatoře Brno
se stal absolutním vítězem XI. mezinárodní soutěže velkých dechových
orchestrů Ostrava 2003, která se konala 17. a 18. října v Domě kultury
města Ostravy. Patnáct přihlášených orchestrů soutěžilo ve dvou kate-
goriích. V průběhu dvou dní se na pódiu vystřídalo 969 hudebníků. 
18. října přijal zástupce orchestrů, porotu a organizátory akce primá-
tor Aleš Zedník (na snímku v rozhovoru se skladatelem Evženem Zá-
mečníkem). 
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Děti, jejich rodiče i učitelky MŠ Keramická v Ostravě – Muglinově
prostřednictvím naší redakce posílají poděkování společnosti INTEX v
čele s ředitelem Vladislavem Uličným. Sponzorská akce, díky níž do-
stali předškoláci novotou zářící moderní vybavení koutků ke hraní,
udělala malým i velkým obrovskou radost.

„Na paměť a na věčné časy uklá-
dáme do své milé kroniky kytičku
vzpomínek na nově založený ochot-
nický soubor.“ Tuto větu zapsal 
12. února 1949 do kroniky divadel-
ního souboru z Dolu Jeremenko jeho
zakladatel Emil Podroužek. Zají-
mavý dopis o historii i současnosti
divadla do redakce poslali sami
ochotníci. My jsme z něj vybrali ná-
sledující řádky.

„První premiérou byla v dubnu
1949 zpěvohra Ondráš - pán Lysé
hory. V roce 1955 byl pro potřeby
divadla rekonstruován závodní klub
Dolu Jeremenko ve Vítkovicích.
Ochotníci hráli především klasický
repertoár včetně pohádek pro děti.
Do roku 1993 soubor připravil 
61 premiér a často vystupoval i
s umělci věhlasných jmen, například
s Otomarem Korbelářem, Vlastou

Fabianovou nebo Radovanem Lu-
kavským.

A teď už k současnosti. Před de-
seti lety byl v rámci útlumu těžby
v OKD zrušen závodní klub a ochot-
níci našli útočiště v Hrabové. Maji-
tel restaurace U lípy nám ochotně
pronajímá klubovnu a jeviště. Pod
novým názvem Divadlo u lípy jsme
s velkým úspěchem uvedli zpěvohru
Paní Marjánka - matka pluku a vese-
lohru se zpěvy Moje žena není an-
děl. Obě v režii Evžena Frydrycha.
Následovaly další inscenace a v sou-
časné době zkoušíme veselohru Ne-
požádáš o manželku bližního svého
v režii Drahomíry Podroužkové.
Členy souboru jsou převážně mladí
lidé různých profesí, ale společného
zájmu - dělat dobré divadlo a bavit
občany našeho regionu. Věříme, že
přes všechny problémy budeme di-
vákům rozdávat pohodu a radost.“

Hasiãi pomohli
Velké poděkování členům Hasič-

ského záchranného sboru města Os-
travy prostřednictvím Ostravské
radnice posílá paní Stračiaková
z Hrabůvky. V polovině září si za-
bouchla dveře svého bytu, kde na
sporáku právě vařila maso. Rychlý a
profesionální zásah hasičů však za-
bránil neštěstí a celá příhoda měla
pro starou paní dobrý konec.

Cesta k umûní
Základní umělecká škola (ZUŠ)

v Ostravě-Svinově je jedním z mála
zařízení tohoto typu, které zřizuje
obecní zastupitelstvo. ZUŠ s kapaci-
tou 310 žáků funguje v místní zá-
kladní škole a za jedenáct let své
existence si vybudovala velmi dobré
jméno. Více informací do redakce
zaslala ředitelka Lydie Romanská-
Lidmilová.

„Školu i město na významných
soutěžích a festivalech pravidelně re-
prezentuje dětský pěvecký sbor Can-
tabo. Pracuje u nás také Opavička -
přípravka pro dětské oddělení Folk-
lorního souboru Opavica. S velkým
úspěchem zahrálo na výměnných
koncertech v Salzburku a dalších ak-
cích kvarteto zobcových fléten Flauti
cantanti. Výborných výsledků dosa-
hují také žáci klavírního, pěveckého
a výtvarného oddělení. V současné
době škola žije inscenací malého
dětského muzikálu Dobroslava Lid-
mily Cesta na boso. Po zářijové pre-
miéře na Janáčkově konzervatoři se
chystají další představení. A na závěr
příjemná zpráva pro rodiče. Od dru-
hého pololetí tohoto školního roku se
chystá snížení školného.“

Dívka roku
Dům dětí a mládeže Ostrava-Po-

ruba vyhlásil 15. ročník celostátní
soutěže 13-15letých děvčat Dívka
roku 2004. V základních kolech loň-
ského ročníku soutěžilo 1 176 děv-
čat a přihlíželo celkem 35 tisíc di-
váků. Z finálového odpoledne 
24. května nakonec vzešla vítězka
Gabriela Kostíková z Přerova. Do
15. ročníku Dívky roku se mohou ve
všech domech dětí a mládeže hlásit
dívky, které v den konání základ-
ního kola soutěže dosáhly mini-
málně 13 let věku a kterým do 
31. 8. 2004 nebude 16 let. Základní
kola se budou po celé republice ko-
nat od prosince 2003 do konce
března 2004. Po dubnových oblast-
ních soutěžích se finále uskuteční
opět v Ostravě 22. 5. 2004. Novin-
kou letošního ročníku je dílčí soutěž
s názvem Dívka roku 2004 - Inter-
net. Přihlásit se mohou všechna děv-
čata, která soutěžila v některém ze
základních kol, a to bez ohledu na
to, jak se umístila. Bližší informace:
www.divkaroku.cz.

Pozvánka pro seniory
Antonie Káňová z Městské organi-

zace svazu důchodců ČR Ostrava nám
napsala o vědomostní soutěži, kterou
svaz uspořádal pro své členy. Věkový
průměr soutěžících byl 75 let a
všichni prokázali řadu znalostí a vě-
domostí. Členové městské organi-
zace, která sídlí v ulici M. Majerové
1733 v Porubě, připravují řadu dalších
zajímavých aktivit a zvou mezi sebe
všechny seniory, kteří se rádi baví a
nechtějí jen pasivně trávit podzim ži-
vota.

Blahopfiejeme!
Klub papírových modelářů při

Zvláštní škole Ibsenova Ostrava-Pří-
voz v říjnu úspěšně reprezentoval
město v soutěži českého poháru pa-
pírových modelářů Prostějovský pa-
pír. V konkurenci dalších klubů
z celé republiky ostravští modeláři
obsadili celkově třetí místo. Mladší i
starší žáci a junioři si za své modely
staveb, dopravní, letecké a pásové
techniky odvezli celkem čtyři druhá
a šest třetích míst.

Matematick˘ 
‰ampionát

Gymnázium Čs. exilu 669
v Ostravě-Porubě uspořádalo prv-
ní ročník Moravskoslezského
matematického šampionátu pro
žáky nejvyšších tříd základních
škol a nižších tříd gymnázií a pro
studenty středních škol. Cílem bylo
co nejvíce přiblížit matematické
zaměření gymnázia, získat podporu
základních škol i institucí
a předvést matematiku v co
nejlepším světle.

Soutěže se zúčastnilo více než
200 žáků včetně dětí z družební
polské školy. Vítězem nižší věkové
kategorie se stal Jan Sochor ze ZŠ
A. Hrdličky v Porubě. Nejlepší
v kategorii středních škol byl
Jaroslav Hančl z Gymnázia M.
Koperníka v Bílovci. Studenti
pořádajícího gymnázia obsadili
dvě druhé a jednu třetí příčku. Po
slavnostním vyhlášení následovala
beseda s Jiřím Grygarem, který byl
zároveň patronem celé soutěže.

Peníze na 
podporu zdraví

Součástí výuky v Gymnáziu Os-
trava-Hrabůvka je již několik let
předmět s názvem Zdravý životní
styl. Jeho součástí je výchova k zod-
povědnosti za vlastní zdraví a také
znalost první pomoci. Více než pa-
desát studentů je členy Mládeže
Českého červeného kříže. Peda-
gožka Daniela Radková nám na-
psala: „Velmi si vážíme zájmu a po-
moci statutárního města Ostravy.
Díky finanční dotaci, kterou jsme
v letošním školním roce získali, se
studenti mohli zapojit do odborných
seminářů a školení a připravit akce
pro veřejnost. Naši žáci pravidelně
spolupracují se záchranáři, hasiči,
pomáhají při charitativních akcích,
úspěšně školu i město reprezentují
ve zdravotnických soutěžích.“

Atletick˘ pohár
Nová dráha na atletickém oválu

Městského stadionu úspěšně prošla
další zatěžkávací zkouškou. V září se
tady konalo krajské kolo středoškol-
ského atletického poháru družstev.
Jak nám napsal Vladimír Petřek
z Ostravy, 250 sportovců soutěžilo
v bězích, hodu koulí, skoku do dálky
a výšky. Mezi dívkami získalo pohár
vítězů družstvo Gymnázia Komen-
ského z Třince a v kategorii chlapců
SPŠ z Frýdku-Místku. Nejlepší týmy
budou severní Moravu a Slezsko re-
prezentovat v celostátním kole stře-
doškolského atletického poháru
v Jablonci nad Nisou.

DÛm Foibé
Dům Foibé v ulici u Cementárny

ve Vítkovicích zajišťuje výchovu a
vzdělávání dětí s kombinovanými
vadami. Zdejší žáci se v září vydali
na školu v přírodě na chatu Teplárna
na Ostravici. Účastníci školy v pří-
rodě chtějí poděkovat všem milým
lidem a organizacím, díky kterým
děti zažily hodně radosti. Především
zřizovateli zařízení ostravskému
středisku Diakonie Českobratrské
církve evangelické, rodičům, oběta-
vým vychovatelům a mnoha spon-
zorům. Z dopisu učitelky Evy Tesár-
kové jsme vybrali: „Jede Foibé do
pohádky, jede tam a zase zpátky, ka-
marádi, kamarádky, kdo pojede
s ním? Takto jsme zvali naše děti do
školy v přírodě, která cestu do po-
hádky s pejskem a kočičkou
opravdu připomínala. Už v den pří-
jezdu se děti vydaly na první výlet,
prohlédly si letiště a letadla ve Frýd-
lantu nad Ostravicí. V dalších dnech
si děti zajezdily na konících na
farmě ve Sviadnově, vyrazily na vý-
let do Dřevěného městečka do Rož-
nova pod Radhoštěm, hledaly s pej-
skem a kočičkou poklad ukrytý
v blízkém okolí a v hotelu Odra na
Ostravici se mohly vyřádit v bazénu
a uvolnit se ve vířivé koupeli.“

Ochotnické divadlo



■ Charita Ostrava zve na Adventní
benefiční koncert, který se bude konat
10. prosince v 19 hodin v Evangelic-
kém kostele v Moravské Ostravě.
Hostem je sopranistka Eva Dřízgová-
Jirušová. Výtěžek z koncertu bude vy-
užit jako příspěvek na výstavbu ho-
spice v Moravskoslezském kraji.

■ Institut geoinformatiky Hor-
nicko-geologické fakulty VŠB-TU
Ostrava se již podruhé zapojil do me-
zinárodní akce Den GIS. Všichni zá-
jemci o geoinformační technologie
jsou 19. listopadu zváni do učeben a
laboratoří odborného pracoviště v are-
álu VŠB-TU. Přesný čas návštěvy je
potřeba předem domluvit: telefonní 
číslo 597 325 598 nebo e-mail:
ivana.ceskova@vsb.cz.

■ Základní škola v Ostrčilově ulici
25. listopadu od 15 do 17 hodin po-
řádá Den otevřených dveří. Rodiče
budoucích prvňáčků budou mít mož-
nost seznámit se s prostředím školy,
vzdělávacím programem a samotnými
vyučujícími a pro jejich děti je připra-
ven zajímavý odpolední program.

■ Pěvecké sdružení ostravských
učitelek srdečně zve na podzimní kon-
cert světské církevní hudby, který se
koná 24. listopadu v 19 hod. v kated-
rále Božského spasitele. Vstup je bez-
platný.

■ Sdružení ostravských základních
uměleckých škol uspořádalo 2. ročník
Festivalu ZUŠ. Přehlídka umění mla-
dých talentů začala 22. října slavnost-
ním koncertem a vyvrcholí v listo-
padu, kdy jsou na programu poslední
dvě akce: 18. 11. od 18 hodin Jazzový
podvečer v Klubu Parník v Sokolské
ulici a 27. 11. od 18 hod. Slovem a po-
hybem (taneční a literárně-dramatický
obor) v sále Janáčkovy konzervatoře.

■ Základní organizace Svazu Ma-
ďarů žijících v českých zemích připra-

vila od 10. do 30. listopadu Dny ma-
ďarské kultury v Ostravě 2003. Na
programu je koncert věnovaný 
F. Lisztovi, Dny maďarské kuchyně,
výstava fotografií Imre Zalkaho, vy-
stoupení tanečního souboru Duna, Ka-
teřínský bál a maďarská bohoslužba
v Římsko-katolickém kostele v Po-
rubě. Bližší informace o programu:
tel. č. 596 115 139, 602 872 345.

■ Ostravská společnost STOB
spolu s Janáčkovou konzervatoří po-
řádá 29. listopadu od 9 do 13 hodin
setkání všech, kteří chtějí trvale zhub-
nout a udělat něco pro zdravější ži-
votní styl. V prostorách konzervatoře
se bude cvičit, odborníci poradí napří-
klad jak bojovat s obezitou, stresy
nebo celulitidou. Podrobnější infor-
mace na www.stob.zde.cz nebo tel. č.:
596 735 226.

■ Sdružení Telepace připravilo tra-
diční setkání s lidovými řemesly a
zvyky, kouzlem Vánoc a vánoční at-
mosférou. Vánoční řemesla se usku-
teční 13. a  14. prosince od 14 do 18
hod. v sále sdružení na Kostelním ná-
městí č. 2.

■ Zeměpisné sdružení zve na vy-
cházku po čtvrti Vítkovice. Sraz
účastníků je 29. listopadu ve 13.30
hod. u plastiky zakladatele vítkovic-
kých železáren na Ruské třídě.

■ Plán výstav a akcí v multifunkč-
ním pavilonu na výstavišti Černá
louka je nabitý až do konce letošního
roku. Od 5. do 6. prosince si zájemci
mohou nechat např. změřit tlak, cho-
lesterol či váhu na výstavě Veletrh
zdraví. Ve stejném termínu je na pro-
gramu výstava Učeň, středoškolák a
vysokoškolák s doplňující expozicí
Pedagogika. Vánoční výstava betlémů
potrvá od 5. 12. do 15. 1. 2004 a Vá-
noční trhy od 16. do 21. prosince.
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2. BLENDY - osud devítiletého
středního špice je už jednou provždy
poznamenán zdravotním handica-
pem - špatně vidí a slyší. Možná právě
proto se ho jeho předchozí majitel ne-
milosrdně zbavil. V září jej nechal
uvázaného u stromu ve Vítkovicích. 

4. SENDY je osmiletá fena kří-
žence německého ovčáka. Do
útulku ji před rokem přivezli stráž-
níci ze svinovské tržnice, kde bez-
prizorně pobíhala. Je společenská a
bez problémů se začlení do rodiny
s dětmi i domácnosti starších lidí.

3. JONÁŠ - život se zatím nemazlil
ani s čtyřměsíčním štěnětem Jonášem.
Do útulku se dostal zraněný, se zlome-
nou nohou, už je v pořádku a čeká ho
jen poslední rentgenové vyšetření. Je
to malý mazánek, který má nejvyšší
čas dostat se do nové rodiny, která ho
vychová a postará se o něj.

1. KRYŠTOF - pětiletý kříženec
je velký kamarád s psími sousedy
v útulku a především má rád spo-
lečnost lidí. Proto bude spokojený
v rodině starších lidí, kteří často po-
bývají doma.

CVIâENÍ ZÁCHRANÁ¤Ò. Likvidaci následků dopravní nehody, při níž unikly
nebezpečné chemické látky, nacvičovali záchranáři 17. října v Marián-
ských Horách. Taktického cvičení složek Integrovaného záchranného
systému města Ostravy se zúčastnili profesionální hasiči, dobrovolní ha-
siči z Nové Vsi a Radvanic, záchranná zdravotnická služba, městská po-
licie, dopravní služba Policie ČR, havarijní komise Českých drah, vodo-
hospodářské orgány státní správy a další. Záchranáři nasimulovali 
situaci, kdy se na železničním přejezdu srazil nákladní automobil 
s železniční cisternou a z obou vozidel unikly nebezpečné látky. 
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❏ Ve zkratce

Kamerový systém, který Městská
policie Ostrava začala instalovat
v roce 1996, bude do konce letoš-
ního roku rozšířen na oblast v okolí
ulice Stodolní a část Vítkovic.

„Čísla o nápadu trestné činnosti i
frekvence a intenzita zákroků pro
udržení bezpečnosti a veřejného po-
řádku v lokalitě Stodolní a přileh-
lých ulicích dokazují, že značná
koncentrace osob na poměrně ma-
lém prostoru během víkendových
dní přináší problémy. Komplexní ře-
šení této nepříznivé situace očeká-
váme po zavedení několika opatření.
Kromě zmiňovaného rozmístění
šesti kamerových stanovišť k nim
patří ještě instalace aktivního osvět-
lení, změna dopravního systému a
přizpůsobení výkonu služby stráž-
níků a Police ČR. Chceme, aby se
lidé mohli bavit, ale ne na úkor
ostatních,“ vysvětluje ředitel měst-
ské policie Jan Hulva.

Dalších šest kamer se zaměří na
ulice Ruská, Ocelářská, Lidická a
Mírové náměstí ve Vítkovicích.
V Lidické ulici navíc do konce roku

vznikne služebna městské policie,
kde bude i vyhodnocovací stano-
viště tohoto kamerového systému.
Zřízení nových kamerových stano-
višť je financováno z preventivních
programů ministerstva vnitra a roz-
počtu města Ostravy. 

V současné době patnáct kamer
monitoruje lokality problémové
z hlediska častého výskytu trestné
činnosti či přestupků. V Moravské
Ostravě jde o Masarykovo a Smeta-
novo náměstí, ulice Zámecká a 
28. října. V Přívoze kamery sledují
ulice Nádražní, Muglinovská, hlavní
nádraží a křižovatku ulic Nádražní a
Mariánskohorská, v Porubě je to
Hlavní třída, ulice Porubská a Čka-
lovova. Zkušenosti s jejich provo-
zem jsou jednoznačně příznivé.
„Máme nepřetržitě k dispozici infor-
mace o aktuální situaci, což výrazně
zefektivnilo práci strážníků. Díky
tomu se nám podařilo přistihnout a
zadržet řadu zlodějů, výtržníků a
vandalů i předejít hrozícím doprav-
ním komplikacím,“ potvrzuje J.
Hulva. (LO)

Kamery zv˘‰í bezpeãnost

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 

☎ 596 967 288          www.mpostrava
Otevřeno: úterý - neděle 10 -15 hodin

Pracovníci útulku se obracejí na všechny zájemce o osvojení štěnat.
V současné době se v útulku sešlo nezvykle velké množství štěňat nej-
různějších velikostí i ras - jedno je krásnější a roztomilejší než druhé.
Stačí si jen přijít vybrat.



DÁVKY P¤I NEDOSTATEâNÉM
P¤ÍJMU

■ Kdo poskytuje tyto dávky?
Dávky poskytují pověřené obecní

úřady (stanovené vyhláškou číslo
388/2002 Sb.), u nichž je proto ne-
zbytné podávat žádost o jejich při-
znání. Obyvatelé města Ostravy se
musí obrátit na příslušný odbor (ná-
zev odborů zabývajících se sociální
problematikou se na jednotlivých úřa-
dech městských obvodů liší, pro zjed-
nodušení budeme používat pojmeno-
vání odbor sociálních věcí) úřadu

městského obvodu, kde jsou hlášeni
k trvalému pobytu. Na tomto místě
získají potřebné informace, vyplní žá-
dost, doloží potřebné údaje a sociální
pracovníci žádost posoudí a vydají
rozhodnutí.

■ Je možné odvolat se proti roz-
hodnutí?

Proti rozhodnutí příslušného od-
boru sociálních věcí úřadu městského
obvodu je možné se do patnácti dnů
odvolat, a to prostřednictvím úřadu,
který napadené rozhodnutí vydal. Od-
voláním se zabývá správní oddělení

odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu, který sídlí v Integrovaném
domě v ul. 30. dubna, Moravská Os-
trava.

OBECNÁ DÁVKA
■ Komu je určena obecná

dávka?
Dávka je určena osobám s nedosta-

tečnými příjmy. Jde o jednorázové
nebo měsíčně se opakující peněžité
nebo věcné dávky určené k zabezpe-
čení základních životních potřeb, rea-
gující na nedostatečný příjem občana,
popřípadě občanů žijících v domác-
nosti, jejichž příjmy se posuzují podle
zákona o životním minimu společně,
a kteří jsou sociálně potřební.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
dávku?

Občan splňuje podmínky sociální
potřebnosti za těchto základních pod-
mínek:
- příjem občana (společně posuzo-

vané osoby) nedosahuje částek ži-
votního minima

- občan si nemůže vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu
nebo z jiných vážných důvodů zvý-
šit příjem vlastním přičiněním, ze-
jména vlastní prací, nejde-li o ob-
čana, u něhož se tato podmínka
nezkoumá. Na tyto základní pod-
mínky mohou navazovat podmínky
další, týkající se posouzení celko-
vých sociálních a majetkových po-
měrů, evidence občana na úřadu
práce, jeho nároku na hmotné zabez-
pečení v nezaměstnanosti apod.

■ Jaká je výše dávky?
Jestliže občan (společně posuzo-

vané osoby) splňuje podmínky soci-
ální potřebnosti a je považován za ob-
čana sociálně potřebného, poskytují
se mu jednorázové nebo měsíčně se
opakující peněžité nebo věcné dávky.
Jde o dávky nárokové (obligatorní).
Jejich výše je stanovována individu-
álně po posouzení konkrétní žádosti. 

■ Co rozhoduje při stanovení
výše dávky?

Při rozhodování o výši opakující se
dávky se přihlíží k zákonným částkám
životního minima, ke skutečným odů-
vodněným nákladům, k majetkovým
poměrům, zda byly uplatněny nároky

na dávky důchodového nebo nemo-
cenského pojištění, dávky státní soci-
ální podpory, popřípadě nárok na vý-
živné a příspěvek na výživu podle
zákona o rodině.

■ Na jakou dobu se dávka při-
znává?

Dávka se na základě posouzení so-
ciální situace občana (společně posu-
zovaných osob) poskytuje jednorá-
zově nebo formou měsíčně se
opakující peněžité nebo věcné dávky
po dobu, po kterou jsou plněny pod-
mínky sociální potřebnosti. Dávky
nenáleží po dobu pobytu oprávněného
v cizině.

PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU
DÍTĚTE

■ Komu je určen tento příspěvek?
Příspěvek je určen sociálně potřeb-

nému nezaopatřenému dítěti, ke kte-
rému osoba povinná výživou nežijící
s dítětem ve společné domácnosti ne-
plní vyživovací povinnost stanovenou
rozhodnutím soudu, popřípadě vyži-
vovací povinnost plní v nižší výši.
Podmínky sociální potřebnosti, které
jsou shodné s obecnou dávkou, musí
spolu s dítětem splňovat všechny spo-
lečně posuzované osoby.

■ Jaká je forma příspěvku?
Dávka je při splnění podmínek ob-

ligatorní (nároková). Poskytuje se for-
mou opakující se nebo jednorázové
dávky, a to zpravidla v peněžité po-
době.

■ Jaká je výše příspěvku na vý-
živu?

Dávka se poskytuje ve výši stano-
veného výživného, nejvýše však ve
výši rozdílu mezi příjmem dítěte a
jeho životním minimem včetně pří-
padného zvýšení částek u dítěte s po-
třebou nákladného dietního stravo-
vání, nebo u dítěte, které je držitelem
průkazu ZTP/P. Při stanovení výše
příspěvku na výživu se nepřihlíží ke
skutečným nákladům na zajištění zá-
kladních životních potřeb. Příspěvek
je tedy poskytován ve výši rozdílu i
tehdy, když skutečné náklady na do-
mácnost jsou nižší či vyšší než odpo-
vídající částka životního minima.

(Pokračování příště)
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
V několika předcházejících čís-

lech Ostravské radnice jsme pro-
stor v pravidelné rubrice vyhra-
dili informacím o dávkách státní
sociální podpory. V sociální ob-
lasti zůstaneme i v dalším pokra-
čování našeho seriálu, tentokrát se
zaměříme na dávky sociální péče.

Při poskytování dávek státní
sociální podpory se netestuje ma-
jetek rodiny. Dávky jsou rozdě-
leny na dávky poskytované ad-
resně podle výše příjmu v rodině a
na dávky poskytované každé

osobě, bez ohledu na výši jejího
příjmu, pokud splňuje ostatní
podmínky stanovené zákonem.
V případě dávek sociální péče se
posuzuje více podmínek, nejen
příjmy ve vazbě na výši životního
minima, ale také celkové sociální a
majetkové poměry, skutečné odů-
vodněné náklady, osobní aktivita
při zajišťování příjmů atd.

„Pomoc občanům, kteří se do-
stávají do obtížné sociální situace
je zabezpečena peněžitými nebo
věcnými dávkami, poskytovanými

v rámci stávajícího systému so-
ciální péče, který je součástí
systému sociálního zabezpečení.
Současný, dosud netransformo-
vaný systém sociální péče, je defi-
nován jako pomoc státu občanům,
jejichž životní potřeby nejsou do-
statečně zabezpečeny příjmy
z pracovní činnosti, dávkami dů-
chodového nebo nemocenského
pojištění a občanům, kteří pomoc
potřebují vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nebo věku,
anebo kteří bez pomoci společ-

nosti nemohou překonat obtížnou
životní situaci nebo nepříznivé ži-
votní podmínky. Lze je rozdělit na
dávky poskytované ve vazbě na
sociální potřebnost občana, popří-
padě sociální potřebnost osob
s občanem společně posuzova-
ných, nebo jde o dávky vázané na
určitou sociální skupinu nebo
konkrétní sociální událost,“ vy-
světlila Milada Motlochová, ve-
doucí správního oddělení odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ma-
gistrátu. (o)

Pfiehled dávek sociální péãe
1. Dávky při nedostatečném příjmu
Dávky k řešení sociální potřebnosti: - obecná dávka

- příspěvek na výživu dítěte

Fakultativní (nenároková) dávka při nedostatečném příjmu

2. Účelové dávky na specifické potřeby
Dávky rodinám s nezaopatřenými dětmi:
- příspěvek pro těhotné ženy, rodiče s nezaopatřenými dětmi a nezaopatřené děti
- příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte
- příspěvek při uzavření manželství
- příspěvek na úhradu za užívání bytu
- příspěvek na rekreaci dětí důchodce

Dávky občanům společensky nepřizpůsobeným
Dávky občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc:
- dávky občanům žijícím v mimořádně obtížných poměrech
- dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech

z důvodu živelní pohromy nebo požáru

3. Dávky zdravotně postiženým osobám a osobám pečujícím o zdravotně
postižené osoby

Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
Dávky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.:
- jednorázové peněžité a věcné dávky
- jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní

úpravu motorového vozidla
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
- příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů
- příspěvek na zařízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice
- příspěvek na provoz telefonní stanice
- příspěvek při opuštění ústavu
- příspěvek na zvýšené životní náklady
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
- příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
- příspěvek na společné stravování



Vzáří jsme na tomto místě psali
o ulici a jejím okolí, jejíž věhlas,

a je v tuto chvíli naprosto jedno, jestli
v pozitivním či negativním slova
smyslu, překročil hranice města.
V každém ohledu patří oblast Stodolní
ulice k nesmírně zajímavým historic-
kým místům centra Ostravy. Ostatně
kronikář Martin Juřica zevrubně ma-
poval tuto lokalitu téměř tři roky a vý-
sledky své studie nazvané Od stodoly
k 100dole nedávno zveřejnil v jedna-
dvacátém Sborníku příspěvků k ději-
nám a současnosti Ostravy a Ostrav-
ska, který vydal Archiv města
Ostravy. Pojďme se tedy opět spo-
lečně podívat tam, kam o víkendech
proudí hlavně za zábavou do místních
klubů davy mladých i starších lidí.
Mnozí z nich možná ani nevědí, že
dříve tu stávaly jen stodoly.

Music club E 99 na rohu Stodolní
a Porážkové ul., č. p. 1793

„Z mapy z roku 1833 se můžeme
dozvědět, že na tomto místě stávaly
dvě stodoly. Později zde však byla
prázdná parcela, což pravděpodobně
souvisí s častými požáry, které po-
stihly i tyto dva hospodářské objekty.
Na pozemku, na kterém dnes stojí
klub E 99, nikdo nestavěl až do roku
1927. Tehdy tu vyrostl třípatrový
obytný dům č. p. 1793 s obchodními
místnostmi v přízemí. Pro ně obdržel
bednář Antonín Starosta šenkovní
koncesi. O dalším nájemci hostince -
Pavlu Dudovi se dozvídáme ze zápisů
z roku 1942,“ uvádí Martin Juřica
s tím, že zdejší klientelu tvořili také
zaměstnanci jatek stojících přes ulici
(dnes kluby Boomerang a Tunnel). Po
2. světové válce v letech 1953-1966
zde fungoval z hospody adaptovaný
Kulturní dům pracovníků v masném
průmyslu, jehož součástí bylo agitační
středisko. S přestěhováním masné vý-
roby do Martinova se přízemí domu
na rohu Stodolní a Porážkové vrátilo
k původnímu účelu. Hanušovickou
pivnici (adaptovaná v roce 1966), na-
zývanou také Restaurace u jatek, vy-
střídala Nošovická pivnice. Ta zde

fungovala až do 90. let minulého sto-
letí.

S postupnou přeměnou Stodolní
a přilehlých ulic v pověstný Clubland
se podle dobového tisku Nošovická
pivnice IV. cenové kategorie, do které
chodili hosté v montérkách na pivo
a uzené žebro s hořčicí, změnila v Mu-
sic club E 99. „Svou činnost zahájil
v symbolické datum, a to 17. listopadu
1999. Původní název měl znít E 55,
ale návrh narazil na nesouhlas man-
želky jednoho ze spolumajitelů. Inte-
riéru klubu dominují části automobilů,
motorek a dopravní značky. Pořádají
se zde pravidelné taneční večery s vi-
deoprojekcí, na kterých zní hudba od
50. let 20. století až do žhavé součas-
nosti,“ říká městský kronikář. 

Česká Ibiza
v ulici Musorgského, č. p. 880
I na tomto místě stála původně dře-

věná stodola. Ta však byla v 19. sto-
letí přestavěna na zděnou. Podle Mar-
tina Juřici je tento objekt jedním
z mála pozůstatků nejstarší zástavby
v lokalitě a každý si může udělat do-
cela dobrou představu o tom, jak
kdysi zmiňované stodoly ve Stodolní
a okolních ulicích vypadaly. „Sou-
časní majitelé stavby pravděpodobně
ani nevědí, že prostory klubu kdysi
sloužily k uskladnění zemědělských
plodin a možná také k ustájení do-
bytka. V roce 1892 byla hospodářská
budova adaptována na přízemní
obytný dům se skromnými nájemními
byty pro dělníky. Dům nebyl podskle-
pen a záchody s žumpou a nezbytné
kůlny se nacházely ve dvoře. Z obyt-
ného domu se později stal obchod.
V roce 1943 se zde nacházela pro-
dejna mléka, v 90. letech 20. století
prodejny textilu, náhradních dílů pro
automobily a nábytku.“

V roce 1995 byla v objektu umís-
těna herna s automaty a od roku 1999
zde sídlil nejdříve klub U krokodý-
lího ocasu se zajímavou výzdobou
inspirovanou románem Miky Walta-
riho Egypťan Sinuhet a dnes Česká
Ibiza.

Židovská modlitebna
v ulici Musorgského, č. p. 383

Důkazem, že na Stodolní
ulici a v jejím okolí nebyly
pouze stodoly, obytné budovy
a hostince, je dnes již neexistu-
jící dům č. p. 838 v Musorg-
ského ulici, kdysi nazývané Mo-
zartova. 

„V letech 1890–1891 nechala
Filoména Kolářová stávající
stodolu přestavět na třípokojový
obytný dům s kuchyní a ven-
kovními záchody a kůlnami.
Tato praxe byla v oblasti Sto-
dolní ulice naprosto běžná,“ při-
pomíná M. Juřica.

V roce 1908 postavili noví
majitelé - manželé Kojetínští
dvorní budovu, později adapto-
vanou na židovskou modli-
tebnu. Ta se stala místem
častých bohoslužeb místní ži-
dovské komunity.

Ve 20. letech 20. století se
v domě, patřícímu dalším maji-
telům - Evě a Salomonu Blei-
chovým (místní rabín), nachá-
zela také krejčovská dílna Františka
Havlíčka. O pracovních a hygienic-
kých podmínkách, které tehdy nebyly
ničím výjimečným, se dozvídáme ze
zápisu Městského stavebního úřadu
v Moravské Ostravě z roku 1927: Při
prohlídce bylo zjištěno, že v krejčov-
ské dílně o rozloze 5 x 4,20 m se kromě
krejčovské pece a krejčovské tabule
zdržuje 14 osob... ve dvorní budově se
nacházejí 2 primitivní záchody, prkny
ohražené, neodpovídajících rozměrů,
bez osvětlení, větrání a splachování.
Bývalá prádelna vedle těchto záchodů
a nálevka v této slouží jako pisoir. Ka-
nál a žumpa jsou patrně ucpány, takže
vystupují fekálie v šachtici poblíž
vjezdu až na úroveň dvora...

Martin Juřica dále říká, že antise-
mitské nálady nebyly v předválečné
Ostravě neobvyklé. Dokazuje to stíž-
nost sousedů z roku 1922 na rušení
nočního klidu a žádost o zrušení ži-
dovské modlitebny. Podepsaní stěžují
si na rušení nočního klidu a žádají
zrušení židovské modlitebny v Mozar-
tově ulici. Zde odehrávají se zběsilé
orgie ve řvaní až do dvanácté hodiny

noční, takže podepsaným není zaručen
klidný spánek. ...Jest prostě nemožno
nám takových huronských výkřiků
denně poslouchati a tím rušiti spánek
po deváté večer a žádáme o bezod-
kladné zrušení modlitebny této, neboť
jsou zde rodiny, kde jsou děti, které
vždy křikem tím se děsí...

V odpovědi rabín Salomon Bleich
psal, že 4. 8. 1922 za pobytu židov-
ského Wunderrabiho zněla modlitba
poněkud hlasitěji a déle trvala. V jiné
dny... se nikdy nemodlí dlouho do noci
a také ne příliš hlasitě, aby tím mohli
býti obyvatelé okolních domů ze
spánku rušeni...

Od počátku 30. let 20. století pře-
stávala stávající budova modlitebny
vyhovovat, proto se Chaja Lea Blei-
chová rozhodla postavit novou. Různé
průtahy způsobily, že ke kolaudaci
patrové novostavby došlo až v tragic-
kém roce 1938. Druhou světovou vál-
kou, na jejímž konci zasáhla oba ob-
jekty letecká puma, se dějiny domu
i židovské modlitebny uzavírají.
V roce 1947 došlo k demolici obou
objektů. (M&M)
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Podzimní měsíce jsou v ostravské
zoo ve znamení jelení říje. Jele-

novití kopytníci patří ke zdejším tra-
dičním chovancům. Novým druhem
je 14 kg vážící jelínek s exotickým
jménem muntžak malý pocházející z

jihovýchodní Asie. Návštěvníci
podzimní zoo si mohou prohlédnout
několik nových přírůstků. Vedle
mláďat lamy alpaky je to především
srpnové mládě hrocha obojživel-
ného. Nabízí se také jedna z posled-
ních možností vidět loňská mláďata
tygra ussurijského, která se do konce
roku přestěhují do zoo v Lisabonu a
švédském Borasu. Milovníci zim-
ních procházek zoologickou zahra-
dou jsou zváni 13. prosince na stro-
jení vánočního stromku spojené s
návštěvou některých zvířat. Zájemci
se mohou přihlásit na tel. č. výuko-
vého oddělení: 596 241 269. Zoolo-
gická zahrada je v průběhu listopadu
a prosince otevřena každý den od 8
do 16 hodin, pavilony a pokladny se
zavírají v 15 hod. (o)
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GOLF POD RADNIâNÍ VùÎÍ. Primátor města Ostravy Aleš Zedník se 17. října
na Radnici města Ostravy sešel s letošními mistry České republiky druž-
stev v golfu, členy týmu Park golf club TJ Nová huť Ostrava. Mistrov-
ský pohár získal tento klub poprvé v roce 1999. O ten letošní bojovalo
deset klubových družstev. Podle trenéra golfistů René Pinka nejtěžší
okamžiky na cestě za titulem přišly při utkání s družstvem z Poděbrad.
„Nad všemi družstvy jsme vždycky vyhrávali s převahou a tady jsme to
uhráli jen těsně - pět ku čtyřem.“ Aleš Zedník golfistům poděkoval za re-
prezentaci města a sám si vyzkoušel svou přesnost při patování.

Klub maminek
V Biskupském gymnáziu v Dolní

ul. 31 v Zábřehu byl 16. října slav-
nostně otevřen Klub pro maminky s
handicapovanými dětmi. Klub je v
provozu každý den od 15 do 17 hod.
Vstup je bezplatný. Zvány jsou ma-
minky z celé Ostravy, je pro ně při-
praven atraktivní program, o jejich
děti se postarají odborní asistenti. Na
každý měsíc je připravena speciální
akce, například v listopadu burza
použitých a nepotřebných kompen-
začních pomůcek, v prosinci módní
přehlídka a mikulášská zábava. (o)

Bludn˘ balvan
V období čtvrtohor se až do

české země dostaly ledovce
z daleké Skandinávie. Zanechaly
tady nejen morénové valy, ale také
horniny, které doputovaly ze
severu až k nám. Tak prozaický je
původ bludných balvanů. Kusy
švédské žuly dodnes leží přímo
v centru Ostravy na výstavišti
Černá louka (viz foto). V Ostravě-
Kunčicích je k vidění dokonce
největší bludný balvan v České re-

publice s úctyhodnými rozměry 
320 x 250 x 155 cm a objemem
6,5 m3.

❏ Ostravská NEJ

Krteãek pro dûti i rodiãe
Rodiče spolu se svými dětmi mo-

hou od prvního srpnového dne nav-
štívit Mateřské centrum (MC) Krte-
ček. Díky vstřícnému přístupu
městského obvodu Poruba se usíd-
lilo v objektu mateřské školy v ulici
Slavíkova. Centrum je místem set-
kávání a smysluplného trávení vol-
ného času matek i otců na mateřské
dovolené a jejich dětí. Snaží se eli-
minovat rizika sociální izolace a z
toho plynoucí krize, která v dnešní
době tak často postihuje především
mladé rodiny v anonymním pro-
středí velkých měst. „Do našeho
projektu chceme postupně integro-
vat i rodiče zdravotně postižených

dětí, aby se naše společenství stalo
místem skutečného překonávání ba-
riér a předsudků,“ říká Kateřina
Ožanová z MC Krteček.

Pro děti ve věku od 0 do 6 let jsou
v centru připraveny pravidelné pro-
gramy zaměřené především na roz-
víjení kreativity a podporu jejich
zdravého vývoje - výtvarné a pra-
covní dílny, cvičení, masáže, zpí-
vání a tanec. Rodičům jsou určeny
přednášky a besedy, společenské a
sportovní akce. MC Krteček je
v provozu od pondělí do čtvrtka od
8.30 do 12.00 hod. a od 14.30 do
17.00 hod., v pátek od 8.30 do 12.00
hod. (l)

Pozvánka do podzimní zoo

Adrenalin na filmovém plátnû
Cestovní kancelář Turistika a

Hory a Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava pořádají
pod záštitou primátora města Aleše
Zedníka od 20. do 23. 11. Meziná-
rodní festival outdoorových filmů
(dobrodružné, extrémní a adrenali-
nové snímky). Slavnostní zahájení
se uskuteční 20. listopadu v 18 ho-
din v Minikinokavárně. Festival
uvede první český přemožitel Mt.
Everestu Leopold Sulovský.

Vlastní promítání filmových do-
kumentů se uskuteční v klubu At-
lantik a Minikinokavárně vždy ve
dvouhodinových blocích a podle
jednotlivých kategorií.

Diváci mohou zhlédnout desítky
soutěžních profesionálních i ama-
térských filmů z atraktivních míst
naší planety z oblasti horolezectví,
trekingu, extrémního lyžování,
snowboardingu, raftingu, ja-
chtingu, ale i potápění, speleologie,
paraglidingu, letectví apod. Mezi
soutěžními filmy jsou i snímky
oceněné v jiných soutěžích a festi-
valech.

Vyhlášení vítězných filmů, pře-
dání cen a přehlídka nejlepších
filmů celého festivalu se bude konat
v neděli 23. 11. ve 14 hodin v Klubu
Atlantik.

Organizátoři připravili v rámci
festivalu velmi zajímavý dopro-
vodný program. V klubu Atlantik se
uskuteční besedy s mistry sportu a
legendami ostravského horolezec-
kého klubu, s účastníky bývalých
československých národních expe-
dic Ludovítem Záhoranským a Če-
slavem Wojcíkem, výstava fotogra-
fií pod názvem Kavkaz autora Jiřího
Kráčalíka ze zájezdu a expedic CK
Turistika a Hory.

Předprodej vstupenek a bližší in-
formace o mezinárodním festivalu zá-
jemci získají v CK Turistika a Hory,
ul. P. Křičky 20, tel.: 596 620 500, 
e-mail:info@mfof.cz, www.mfof.cz,
v klubu Atlantik, Čsl. legií 7, tel.:
596 112 936, Minikinokavárně, Čsl.
legií 20, tel.: 596 121 765 a v Měst-
ském informačním centru, Nádraž-
ní 7, tel.: 596 123 913 nebo Hl. ná-
draží, tel.: 596 136 218. (m)

DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

volání Ostrava
150 - hasiči

155 - záchranná služba

156 - městská policie

158 - Policie ČR

112 - slouží především

cizincům


