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V Ostravû jednali ministfii Polska, Rakouska, Slovenska a âeska o dopravním propojení stfiední Evropy

M. ·imonovsk˘ a A. Zedník: prodlouÏená Rudná bude!
Jak účinně zajistit dokonalé napo-

jení nových členských států Evropské
unie na celosvětový dopravní systém
a jak souvisí s Ostravou urychlené vy-
budování dopravní trasy VI. trans-
evropského multimodálního tranzit-
ního koridoru Gdaňsk-Ostrava-Vídeň,
spojujícího sever a jih Evropy?
Hodně, potvrdily to také  strategické
cíle mezinárodní konference Trans-
port 2003, která se uskutečnila v ho-
telu Atom 25. a 26. listopadu.

Pozvání na sedmý ročník setkání
mezinárodního rozměru přijali mí-
stopředseda vlády a ministr infra-
struktury Polska Marek Pol, vice-
kancléř Rakouska a spolkový ministr
pro dopravu, inovace a technologie
Hubert Gorbach a ministr dopravy,
pošt a telekomunikací Slovenska Pa-
vol Prokopovič a ministr dopravy ČR
Milan Šimonovský. Ten v úvodu
svého vystoupení řekl, že podobná
jednání přinášejí nové impulsy do ře-
šení problémů a korigují společné
úsilí při rozvoji infrastruktury. „Jsem
rád, že se nám podařilo rozlousknout
tvrdý oříšek - výstavbu dálnice D47, o
němž se jednalo loni. Po deseti letech

debat se staví a jsem přesvědčen, že
kvalitně připravená stavba bude do-
končena do konce roku 2008.“

Následovalo historicky první před-
stavení aktualizované dopravní poli-
tiky České republiky s výhledem na
příštích deset let. Podle ministra M.

Šimonovského musí odvětvové strate-
gie nahradit průřezová politika do-
pravy, která se bude opírat o kom-
plexní pojetí ekonomického rozvoje.
Česká republika bude muset řešit pře-
devším problémy související s obrov-
ským nárůstem automobilismu a bez-

pečností na našich silnicích, protože 1
300 vyhaslých životů ročně při do-
pravních nehodách je alarmující sku-
tečnost. Dále zdůraznil, že nová do-
pravní politika se vrací k efektivitě a
hospodárnosti s důrazem na šetrnost
k životnímu prostředí. V nových do-
pravních procesech musí pochopitelně
sehrát významnou roli moderní do-
pravní technologie.  

„Konference Transport má několik
rovin - mezinárodní tady reprezentují
ministři, ale opomenout nelze rovinu
regionální a městskou. Pro samotnou
Ostravu má v podstatě podobu jaké-
hosi hesla, nebo chcete-li společného
pozdravu mezi ministrem dopravy Ši-
monovským a mnou. Loni to byla
dálnice D47, letos prodloužená
Rudná, což je prioritní otázka do-
pravní infrastruktury a opravdu pal-
čivý problém současnosti. Právě tato
dvě slova učíme vyslovovat naši
vládu. Už dnes přemýšlím, jaký po-
zdrav bude vhodný pro příští rok. A
něco mi říká, že by to mohla být do-
cela dobře průmyslová zóna v Dolní
Lutyni,“ podotkl primátor Ostravy
Aleš Zedník. (Maj)

Slavnostním přestřižením pásky zahájil M. Šimonovský s A. Zedníkem
odbornou výstavu Transport 2003.

Na výstavišti Černá louka  se
rozzářil 5. prosince patnácti-

metrový smrk, který krášlí ozdoby
vyrobené ostravskými dětmi (foto-
grafie vlevo). Na radnici jich přišlo
198. Porotu nejvíc upoutala nád-
herná ovečka se zvonečkem od
šestiletého Martina Nováka ze ZŠ
Paskovská a třpytivý vánoční kapr
z dílny předškoláků - třídy Berušek
z porubské MŠ V zahradách. Vítě-
zové, ale i ostatní děti si z výsta-
viště odnesli nejen spoustu hezkých

dárků a sladkostí, ale hlavně pří-
jemnou předvánoční náladu.

Ta provázela 6. prosince téměř
čtyřhodinový vánoční koncert pod
názvem Hvězdy ostravským dětem.
K jeho čestným hostům patřili pri-
mátor Ostravy Aleš Zedník, ministr
životního prostředí Libor Ambro-
zek, náčelník generálního štábu Ar-
mády ČR Pavel Štefka a manželka
ministra vnitra Šárka Grossová
(foto uprostřed). Když se moderá-
tor večera ptal všech patronů na 

nezapomenutelný dárek z dětství,
ostravsko-opavskému biskupovi
Františku Lobkowiczovi se vybavil
obyčejný hokejový puk, který mu
koupila maminka za 3 koruny a při-
tom  udělal radost za tisíce. Vá-
noční koncert  tisíce, přesněji 432
852 Kč, přinesl. Z toho po 150 tisí-
cích získal ostravský Dětský do-
mov pro děti do 3 let a Církevní ZŠ
P. Pittra, další peníze byly rozdě-
leny mezi dětské domovy v ul. Bu-
kovanského v Ostravě a Čeladné,

část obdržela Nadace Diamant dě-
tem, Domov pro matku a dítě sv.
Zdislavy v Plzni a Katolická charita
Ostrava.

Na obří PF, věnovanou preziden-
tovi ČR Václavu Klausovi, se po-
depsali mnozí hosté i účinkující so-
botního koncertu. Učinil tak i
slezkoostravský duch - symbol
hradu (foto vpravo), který bude 13.
a 14.12. a 20. a 21.12. poprvé po
deseti letech zpřístupněn veřej-
nosti, a to od 11 do 18 hodin. (m)

VÁNOâNÍ A NOVOROâNÍ PROVOZ NA LINKÁCH DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA NAJDETE NA STR. 11–13.

Na âerné louce znûly koledy a rozdávaly se dárky
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11. listopadu 2003
Podnikatelský záměr
Rada města schválila podnikatelský plán obchodní společnosti Kremato-

rium Ostrava, a. s., na rok 2004. Krematorium Ostrava bylo založeno statu-
tárním městem Ostrava 17. prosince 1997. V současné době činí základní ka-
pitál společnosti 28 318 460 Kč. Akcie jsou v listinné podobě a jejich
majitelem je město.

Služba Městské policie Ostrava v obci Dolní Lhota
Rada města rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním

městem Ostrava a obcí Dolní Lhota. Smlouva umožní, aby strážníci Městské
policie Ostrava vykonávali své pravomoci v plném rozsahu i na území obce
Dolní Lhota. Činnost MěP Ostrava bude realizována prostřednictvím telefo-
nického kontaktu pověřené osoby (starosta, místostarosta nebo tajemník) na
Centrum tísňového volání. O zřízení nové služebny se neuvažuje. Náklady
spojené s výkonem úkolů městské policie ponese obec Dolní Lhota.

18. listopadu 2003
Nepeněžitý vklad společnosti OVANET a.s.
Rada města v působnosti valné hromady rozhodla o zvýšení základního ka-

pitálu společnosti OVANET a. s. o 6 000 000 Kč nepeněžitým vkladem. Rada
tak navazuje na usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2003, kterým rozhodlo
vložit formou nepeněžitého vkladu administrativní budovu společnosti 
v ul. Hájkova 13 včetně souvisejících pozemků. Rada města rovněž rozhodla
o změně stanov, které byly aktualizovány a respektují tzv. německý model ří-
zení, kdy je představenstvo společnosti voleno dozorčí radou.

Rekonstrukce hotelu Atom
Rada města vzala na vědomí zprávu jednatele a zprávu dozorčí rady spo-

lečnosti Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o., o průběhu rekonstrukce a moder-
nizace hotelu Atom a stavu financování. Rada uložila jednateli společnosti
a dozorčí radě hledat společně další úspory při realizaci rekonstrukce a před-
ložit do 2. 12. 2003 zpřesněnou zprávu doplněnou o konečný propočet ná-
vratnosti poskytnutých zdrojů a konečný rozpočet rekonstrukce hotelu Atom.

Rozpočtová opatření
Rada města rozhodla:
- o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Lhotka ve výši

130 tis. Kč na dofinancování cyklistické trasy P.
- o poskytnutí investiční dotace Domovu důchodců Opavská ve výši

600 tis. Kč na zřízení systému elektronické požární signalizace v souladu
s požadavky Hasičského záchranného sboru města Ostravy. O poskytnutí do-
tace rozhodne zastupitelstvo města. Rada města schválila rozpočtové opa-
tření, kterým se dofinancuje rekonstrukce místní komunikace ul. Holubova na
katastru městského obvodu Vítkovice ve výši 1 500 tis. Kč.

Návrh na pojmenování ulic
Rada města souhlasí s návrhem přejmenování části stávající ulice Dobro-

slavická názvem K Hájku a s návrhem pojmenování nové ulice v městském
obvodě Plesná názvem Šípková.

2. prosince 2003
Návrh rozpočtu pro rok 2004
Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Ostravy

pro rok 2004 a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet v předlože-
ném znění, schválit účelovou dotaci městským obvodům ve výši 50 000 tis.
Kč, neúčelovou dotaci městským obvodům ve výši 513 252 tis. Kč, závazné
ukazatele pro příspěvkové organizace a investiční dotace městským obvodům
ve výši 124 601 tis. Kč. O rozpočtu bude jednat zastupitelstvo města 17. pro-
since.

Centrum tísňového volání
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uvolnění finanč-

ních prostředků ve výši 900 tis. Kč z Fondu pro upevnění veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany osob a majetku pro Hasičský záchranný sbor města
Ostravy. Prostředky budou využity na realizaci propojení Centra tísňového
volání a výjezdových stanovišť a služeben Městské policie Ostrava v rámci
Integrovaného záchranného systému na území města Ostravy.

Pozemky Karolina
Rada města souhlasila s návrhem na koupi pozemků v areálu Karolina od

společnosti Dalkia Morava, a. s., za cenu nejvýše 38 141 600 Kč. O koupi po-
zemků bude rozhodovat zastupitelstvo města v návaznosti na Smlouvu o bu-
doucí smlouvě, která byla uzavřena v červenci 2002. Jde o pozemky s výmě-
rou více než 47 tis. m2.

Podpora podnikání, vědy a výzkumu, podpora sportovních aktivit
Rada města souhlasila se začleněním částky 10 mil. Kč do rozpočtu na rok

2004 na podporu inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a vý-
zkumu formou dotací - městských grantů a uložila vedoucímu odboru eko-
nomického rozvoje zpracovat příslušné zásady. Rada města souhlasila s vy-
tvořením účelové rezervy v celkové výši 35 mil. Kč v návrhu rozpočtu pro
rok 2004 na podporu sportovních aktivit a uložila vypracovat návrh zásad pro
její užití.

❏ Jednání rady mûsta

Předseda české vlády Vladimír
Špidla a ministr financí Bohuslav

Sobotka se 1. prosince setkali s vede-
ním, členy zastupitelstva města Os-
travy, starosty jednotlivých obvodů,
a také s občany. Premiér a jeho mi-
nistr navštívili Radnici města Ostravy
po výjezdním zasedání vlády na hejt-
manství Moravskoslezského kraje.
Tématem setkání, které se uskuteč-
nilo ve velkém zasedacím sále, byla
reforma veřejných financí a její do-
pad na rozpočet města Ostravy. Mi-
nistr financí v této souvislosti ujistil,

že vláda nebude řešit deficit státního
rozpočtu na úkor rozpočtů krajů a
obcí.

Hovořilo se také o nákupu stíhaček
pro armádu, hospodaření nemocnic,
sanaci starých ekologických zátěží,
revitalizaci panelových sídlišť a dal-
ších tématech. Většina dotazů přítom-
ných občanů směřovala k problému
rostoucí nezaměstnanosti ve městě.
„Usilujeme o maximální zaměstna-
nost, protože to je klíčová hodnota
pro stabilní sociální systém. Ale
v takto citelně zasažených krajích to

bude chvíli trvat. Nemohu vám slíbit,
že do pěti let bude na Ostravsku ne-
zaměstnanost o pět procent nižší. Ale
mohu vám slíbit postupnou realizaci
kroků, které by k tomuto cíli měly
vést. Mezi ně patří například podpora
perspektivní průmyslové zóny, vý-
stavba dálnice D47, podpora rekvali-
fikací, zpřísnění výplaty sociálních
dávek a tak dále,“ odpověděl mimo
jiné premiér Špidla. 

Poslední otázku diskusního fóra
položil primátor A. Zedník. Zajímalo
ho, jak oba představitelé vlády vidí

budoucnost Ostravy v horizontu ná-
sledujících deseti let. 

„Ostrava a celý kraj projde stejným
vývojem jako mnohá západoevropská
průmyslová centra. Promění se v ob-
last s běžnou průmyslovou produkcí,
která rozhodně nebude v rámci repub-
liky zaostalá,“ reagoval V. Špidla.
„Naděje je ve vstupu země do Evrop-
ské unie příští rok. Ostrava se pak
ocitne ve výhodnější zeměpisné po-
loze,“ prohlásil B. Sobotka. Podle něj
má právě tento region velkou šanci
získat podporu z fondů unie. (o)

âlenové vlády diskutovali o reformû vefiejn˘ch financí
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Pro řadu lidí je archivář trochu podi-
vín, který se jen tak přehrabuje dlouhé
hodiny ve starých, prachem pokrytých
papírech. Jak ale říká Blažena Przyby-
lová, ředitelka Archivu města Ostravy,
být archivářem znamená mít hlavně
obrovské nadšení a zaujetí pro věc.

Pražský registrátor Josef Rank už
v roce 1880 napsal: Jest to práce, které
každý jiný úřad a úředník se štítí,... na-
píná paměť, kazí oči a plíce, jakož i šat
a prádlo. A tato slova mají do určité
míry platnost i dnes, i když uchová-
vání písemností se výrazně zmoderni-
zovalo a archiváři už dávno v přítmí
starých depozitářů nepolykají tuny
prachu.

■ Archiv si letos připomněl 80 let
své existence. Osmdesátka v životě
lidském je už docela hezký věk. Jak
je to v případě sledování času vámi
archiváři?

Co může znamenat osmdesát let,
když si vezmeme, že v archivu máme
uloženy písemnosti od roku 1362? Jde
o listinu udělující právo konat šestnác-
tidenní trh, kterou pro zajištění prospe-
rity města vydal Karel IV. Navíc tímto
činem prakticky začíná první péče o pí-
semnosti. Privilegium mělo pro 
Ostravu mimořádnou důležitost, vždy
muselo být po ruce a mít zajištěnu ná-
ležitou péči, aby se žádným způsobem
nepoškodilo nebo neztratilo. I v této
souvislosti je tedy 80 let instituce ar-
chivu pouhá kapka času.

■ Skromnost stranou, v ní se
zrcadlí spousta užitečné, usilovné a
doslova mravenčí práce.

Samozřejmě se hodně změnilo a
rozdíly v péči o archivní písemnosti ve
středověku a dnes jsou markantní.
Když byla postavena v raném novo-
věku stará radnice, tak se veškeré pí-
semnosti soustředily právě tam. Byla
na ně vyrobena speciální kovová tru-
hla. V 16. století propukl rozsáhlý po-
žár a popelem lehaly celé domy, listiny
zůstaly neporušeny. Nejzřetelnější
skok v péči o archivní památky se da-
tuje od roku, kdy vznikla instituce ar-
chivu a městským archivářem byl 1.
září 1923 jmenován Alois Adamus.
Před ním stál těžký úkol - začít pečovat
o písemnosti a shromažďovat je na
jedno místo. V té době totiž písemnosti
putovaly ze staré pošty do Staré rad-
nice, v roce 1924 byly umístěny v ma-
riánskohorské radnici, po dostavbě
Nové radnice byly přestěhovány zase
zpět do Staré radnice, krátce byly ulo-
ženy také v tehdejší kavárně Union,
odtamtud putovaly do Nové radnice a
v roce 1960 se městský archiv stěhoval
do stávající budovy, což je bývalá pří-
vozská radnice.

■ Kovové truhly už dávno nestačí,
nahradila je jedna celá budova. Ko-
lik písemností v současné době ar-
chiv uchovává?

Více než pět kilometrů, přičemž
fondů je přes 1 200. A pokud se týká

nového depozitáře pro městské archi-
válie, dostavěn byl v roce 1996. 

■ S archivem mnohý z nás spo-
juje podvědomě starý zaprášený pa-
pír. Přitom jsme ve věku digitalizace
a moderních technologií. Nečekají
v tomto směru archiv změny?

Podle mne si archiv ještě dlouho za-
chová tu svéráznou charakteristiku
práce se zažlout-
lým, i když už
méně zapráše-
ným starým papí-
rem. Možná nám
tak trochu hrozí
období digitál-
ního temna. Pro
archiv je ještě
nyní prostě důle-
žité mít vše na
papíře. Nemůže
se stát nějakým
muzeem počíta-
čové techniky.
Stačí si uvědo-
mit, jak jde právě
tato oblast na-
šeho života
rychle dopředu.
To, co bylo na začátku 90. let super-
moderní, je dnes problém přečíst. Data
na disketách mají jen omezenou život-
nost a nedokáži si představit, jak na
nich hledáme data za sto nebo tisíc let.
Stačí nějaký magnetický výboj, neopa-
trná manipulace, a přijdeme rázem o
všechny drahocenné údaje.

■ Otázkou, jak ideálně a ještě
bezpečněji zachovávat data, se zabý-
vají archivy na celém světě. Existuje
jednoznačný názor?

Pokud jde o digitalizaci jako tako-
vou, tak nikoli. Mohu odpovědně říci,
že náš archiv, podobně jako naprostá
většina ostatních, zůstane v součas-
nosti věrný klasickým postupům, sa-
mozřejmě s plným využitím dostupné
počítačové techniky. Zdaleka nejde
jen o staromilství ostravských archi-
vářů. A ještě jedna zajímavost - docela
paradoxní je skutečnost, že intenziv-
nějším používáním techniky, která
nám umožňuje vše kopírovat, zvětšo-
vat, tisknout a podobně, do archivu ne-
přichází méně písemností. Naopak.

■ Nemůže to být proto, že jsme se
dříve dokázali vyjadřovat pomocí
obyčejných psacích strojů úsporněji
a stručněji?

Snad ano, v každém ohledu přiná-
šejí počítače pisatelům i nám archivá-
řům větší možnosti.

■ Archiv ale nemůže být jen skla-
dištěm dokonale uchovávaných pí-
semností, které zůstanou skryty
před zraky lidí.

Užitečnost archivu se dá vyjádřit
nejen kvalitou péče o archivní mate-
riál, ale zejména otevřeností směrem
k veřejnosti. Prezentace naší činnosti
formou pravidelných výstav ve foyeru
Nové radnice, vydávání publikací i
studijní možnosti přímo v badatelně je
věc všeobecně známá. Kdo má napří-
klad větší zájem o historii, může přijít

do studovny, vybrat si téma, které ho
zajímá, o němž by chtěl vědět něco
víc, vyplní si badatelský list a podle
svých požadavků a samozřejmě našich
možností, protože musíme žádaný ma-
teriál mít, začíná jeho cestování
v čase.

■ Zájemce u vás najde vše, co se
týká historie města?

V městském archivu máme uloženy
pouze písemnosti vzniklé z činností
úřadů a institucí s působností pro
město Ostravu. Ráda bych zdůraznila,
že nemáme například písemnosti Kraj-
ského národního výboru. Ten sice síd-
lil v Ostravě, ale jeho působnost byla
celokrajská. Stejně tak asi zklameme
genealogy, v archivu nejsou matriky.
Pokud se někdo zajímá o minulost
svých předků, o svůj původ, musí znát
místo narození příslušného jedince.
Tato data najdou lidé ve státních ob-
lastních archivech. Například, když se
některý z našich předků narodil v Mo-
ravské Ostravě, pak matriky do roku
1900 jsou k dispozici v Zemském ar-
chivu v Opavě.

■ Takže podobná pátrání končí u
vás neúspěchem?

Ne vždy, záleží o jakou informaci
jde. U nás můžeme například zjistit
některé i docela cenné údaje z karto-
téky domovského práva. Bohužel po-
bytová evidence se pro Ostravu nedo-
chovala.

■ Takové právo měl každý oby-
vatel města?

Ano, každý občan měl někde do-
movské právo. To ale neznamená, že
se v dané obci narodil, nebo že tam
bydlel. Právo se získávalo po otci. Po-
vinností domovské obce bylo postarat
se v případě sociální či jiné nouze o
dotyčného. Takže na základě tohoto
práva můžeme některé údaje o našich
předcích zjistit a dohledat. Podobně
lze postupovat v případě podnikání
osoby na území města. Když byla jeho
živnost zapsaná v živnostenském rejs-
tříku, dokážeme v pátrání pomoci.

■ Badatelské možnosti v archivu
jsou určeny výhradně Ostravanům?

Rozhodne-li se u nás studovat z ar-
chivních materiálů třeba Eskymák,
může přijít. Stačí, když bude znát ob-

stojně česky nebo německy. Záleží
také na požadavku. Zcela běžnou in-
formaci posíláme i elektronickou poš-
tou. Jestliže téma potřebuje důklad-
nější prostudování z naší strany,
zájemce může požádat o takzvanou re-
šerši, ale to vše je už za úplatu. Upo-
zorňuji však, že archiv se nemůže
v žádném případě stát místem, kde se
24 hodin kopírují stovky listin, které si
budou lidé zakládat. Archiváři mají i
jiné úkoly. Služba ve studovně musí
umět odpovědět na základní dotazy,
badatele správně nasměrovat, vysvětlit
mu, jakým způsobem s písemnostmi
pracovat, jaká jsou jeho práva a povin-
nosti.

■ Bývá plno?
Záleží jak a kdy. Zájem je hodně

ovlivněn zpracováváním témat diplo-
mových prací, ale do studovny chodí
kromě studentů také senioři i lidé
středního věku. Otevřeno je čtyři dny
v týdnu. V pondělí a středu od 8 do
17.30, v úterý do 16 hodin a ve čtvrtek
do 15 hodin.

■ Kdy vlastně začínáme hovořit o
archivních materiálech?

Událost z dnešního rána je už histo-
rie. Písemnosti se stávají archiváliemi
v okamžiku oficiálního převzetí k nám
do archivu, v archiválii se může pro-
měnit hned druhý den např. leták nebo
reklamní nabídka ostravské firmy,
která je uložena do tzv. Sbírky sou-
dobé dokumentace. Denní tisk uklá-
dáme do knižního fondu. Ta nabídka
je velmi pestrá. Nejstarší ostravské no-
viny máme ze 17. prosince 1875 a ne-
schází tu ani jediné číslo všech sedmi
ročníků Ostravské radnice.

■ V polovině prosince pošleme
další... Nicméně, rok pomalu končí,
co chystáte na ten příští?

Právě teď finišují práce na dalším
vydání Ostravského kalendária, které
bude slavnostně pokřtěno koncem
ledna. V tu dobu zahájíme přípravu
naší tradiční výstavy ve foyeru Nové
radnice. A protože v roce 2004 bude
Ostravou hýbat sport, tak i Archiv
města přispěje trochou do mlýna. Ex-
pozice bude o sportovních aktivitách
Ostravanů - o začátcích bruslení a ly-
žování na zdejších haldách, o turistice,
plavání i veslování na řece Odře. Vě-
řím, že toto poněkud odlehčené téma
zaujme stejně jako veduty - nejhezčí
hlavičkové papíry ostravských firem a
podniků, které ozdobí v příštím roce
naši galerii na schodech přímo v bu-
dově archivu.

■ Moderní instituce otevřená ve-
řejnosti - takový je a stále chce být
archiv?

Rozhodně. Archivnictví nepřešla-
puje na místě, i přes mnohá úskalí a
omezení se snaží nezkostnatět. Jak
jsem už řekla, žádný archiv nemá vý-
znam, jestli jsou do něj pouze uklá-
dány písemnosti, udržovány v patřičné
teplotě a vlhkosti. Naše minulost
oplývá příběhy a rozmanitými svědec-
tvími, které je nesmyslné izolovat
v depozitářích. (Maj)

Archiv uchovává více neÏ pût kilometrÛ písemností
❏ Rozhovor



■ OSTRAVA MÁ MÚZU THÁLII. Divadlo Petra Bezruče 6. prosince
v pražském Švandově divadle slavnostně zahájilo IX. ročník pře-
hlídky České divadlo adaptací románu F. M. Dostojevského Idiot v re-
žii Sergeje Fedotova. Ostravští divadelníci při této příležitosti převzali
také cenu Múza Thálie za počin minulého ročníku přehlídky. Ocenění
odborná porota udělila za dokonalé sladění všech složek inscenace Do-
mana Nowakowského Ústa Micka Jaggera v režii Andrzeje Celiń-
ského. Přehlídka České divadlo pořádaná uměleckou agenturou Foi-
bos na prkna Švandova divadla přivede v průběhu celé sezony něko-
lik souborů z celé republiky.

■ OKOUZLUJÍCÍ MAMINKY.
Když přicházel na pódium
mezi krásky českého ko-
la MISSIS 2004 primátor
A. Zedník, na uvítanou
v sále zněla známá a popu-
lární hymna fotbalového
týmu Baník Ostrava „Ba-
níčku, my jsme s tebou“.
Jak primátor po skončení
soutěže v Chomutově pro-
hlásil, české maminky i je-
jich děti byly okouzlující.
„V únorovém finále jim ale
budou rovnocennými sou-
peřkami naše Moravanky,
o tom jsem přesvědčen.“ (A. Zedník v rozhovoru s Lucií Jozovou a je-
jím synem Dominikem.)

Ostravská radnice prosinec 20034

■ RADNICÍ ZNùLY ZVONKY.
Spolupráci města s církví, přede-
vším pak s Biskupstvím ostrav-
sko-opavským, ocenil při setkání
s primátorem města Alešem
Zedníkem, které se uskutečnilo
20. listopadu v Radnici města
Ostravy, apoštolský nuncius ar-

cibiskup Ervin Josef
Ender. „Potřebovali
bychom, aby stejně
dobrá spolupráce
existovala i na celo-
státní úrovni. Tak,
aby církev mohla
rozvíjet svoje čin-
nosti ke prospěchu
České republiky,“
řekl nuncius. Pri-
mátor vzácnému ho-
stu předal mimo

jiné také jednu z vánočních
ozdob, které Ostravané zaslali
na magistrát v rámci výtvarné
soutěže O nejkrásnější vánoční
ozdobu. Keramické zvonky vy-
robily děti z Domu Foibé Diako-
nie Českobratrské církve evan-
gelické.

■ DIVADLO PLNÉ DùTÍ. Desátý
ročník nesoutěžní přehlídky dět-
ské divadelní tvorby Arénka při-
vedl do Komorní scény Aréna
čtrnáct souborů z mateřských

a základních škol,
základních umě-
leckých škol, os-
travského ústavu
pro mentálně po-
stižené a dalších
dětských kolek-
tivů, které se vě-
nují divadlu. Na
jevišti se od 24. do
28. listopadu vy-
střídalo téměř sto
padesát účinkují-
cích včetně hostů

z divadelního souboru umělecké
školy z Bánovců nad Bebravou.
V programu nechyběly ani tra-
diční odpolední tvůrčí dílny pro
děti i dospělé.

❏ Stfiípky âlenství v prestiÏním klubu
Ostrava se oficiálně stala členem

Štrasburského klubu - neformální
organizace sdružující velká města
z budoucích členských zemí
Evropské unie. Cílem
členů je prosazovat
v evropských institu-
cích společné zájmy,
podporovat takové
sjednocování Evropy,
které zachová plura-
litní centra rozhodo-
vání. „Budovaná Evropa
se promění v konkrétní vý-
sledky snadněji, pokud evrop-
ská města naváží svazky založené na
vzájemné spolupráci a výměně zku-
šeností. Z tohoto důvodu jsme roz-
hodnuti přijít s iniciativními kroky
v rámci decentralizované spolupráce

a posílit vzájemné styky v oblasti
hospodářství, vědy, školství a kul-
tury. V tomto smyslu požadujeme,

aby se vícepólové uspořádání,
které je konstitutivním prv-

kem Evropské unie, stalo
nedotknutelnou zása-
dou a základní úloha
měst a obcí unie v pro-
cesu sjednocení byla
zakotvena v budoucí

ústavní smlouvě. S cí-
lem zachovat vyrovnané

rozmístění evropských in-
stitucí také žádáme, aby se

města v nových členských zemích
stala sídly agentur a orgánů Evrop-
ské unie,“ píše se mimo jiné ve spo-
lečném prohlášení starostů člen-
ských měst. (o)

Vánoãní stromky jsou uÏ v prodeji
Předvánoční období je v plném

proudu, ale jaké by to byly svátky
bez tradičních vanilkových rohlíčků,
bez libých tónů českých koled a ne-
zbytného stromečku. Modernější a
určitě i ekologičtější je stromek
umělý, ale ruku na srdce - čerstvý
jehličnan přímo z lesa provoní byt
přece jen s větší intenzitou.

Ostravské městské lesy už zahá-
jily, podobně jako v minulých le-
tech, prodej smrků a borovic u há-
jenek v Hošťálkovicích, Plesné,
Proskovicích, dále ve Staré Bělé v
areálu bývalých kasáren v Bělském
lese (ředitelství městských lesů) a
rovněž na Masarykově náměstí
v centru města.

Jak nás informovala Ivana Hálová
ze společnosti Ostravské městské
lesy, vánoční stromky pocházejí
z vlastních plantáží společnosti.

„Šetřílkové, kteří by si chtěli odnést
domů stromek bez placení, mohou
zplakat nad výdělkem. Lesníci už
provedli postřiky lesních kultur che-
mickými přípravky, které při vyš-
ších teplotách velmi nepří-
jemně páchnou a dokonale
zamoří celý byt. Takže
vánoční svátky se mo-
hou proměnit v noč-
ní můru,“ upozorňuje
I. Hálová.

Smrček do jed-
noho metru lze poří-
dit za zhruba 85 korun,
dvoumetrový přijde asi na dvě
stovky a za čtyřmetrový jehličnan
zájemce zaplatí okolo 260 korun.
Borovice jsou poněkud dražší, ale
zase déle v teplých bytech vydrží.
Dva metry vysoký strom stojí 340
korun. (M)

Odvoz odpadu bude zaji‰tûn 
i na ·tûdr˘ den

Také letos bude společnost OZO
Ostrava s.r.o. zajišťovat pro občany
během vánočních svátků odvoz ko-
munálního odpadu, a to v mimořád-
ných směnách. „Nasadíme veškerou
techniku a pochopitelně všechny pra-
covníky střediska odvozu odpadu.
Právě v tyto dny se až dvojnásobí
množství odpadu z domácností a na
některých stanovištích nestačí ani
každodenní odvoz kontejnerů. Proto
bychom chtěli požádat občany, aby
v zájmu udržení čistoty našeho města
některé odpady, které jsou navíc
sběrnou surovinou, neodkládali oka-
mžitě do kontejnerů, ale vynesli je
později, případně je vrátili do sběru.
Jde zejména o obalový papír z dárků,
případně plastové obaly, které patří
do kontejnerů na sběr plastů. Rovněž
chceme požádat, aby lidé na stano-
viště kontejnerů neodkládali nábytek,
televize, ledničky a podobný velko-
objemový odpad. Ten patří do sběren
velkoobjemového odpadu, které jsou

k dispozici v každé městské části i v
našich provozovnách. Jedině s při-
spěním nás všech a osobním zodpo-
vědným přístupem  zajistíme ve
městě v době svátků pořádek,“ říká
vedoucí provozovny OZO Vladimír
Horkel.

Kontejnery na sídlištích budou vy-
prazdňovány denně už od soboty
20.12. až do 31.12. s jediným volným
dnem 26. prosince. V případě přepl-
nění nádob mohou občané zatelefo-
novat na dispečerskou linku OZO -
596 133 186. Podle V. Horkela bude
odvoz odpadu pomocí popelových
nádob 70, 110 a 240 litrů organizován
v posledních dvou týdnech roku tak,
že vždy první tři běžné svozové dny
do středy, tzn. ve dnech 22. - 24.12. a
29.- 31.12. budou zachovány a další
dva svozové dny (čtvrtek a pátek) bu-
dou posunuty o jeden den, tedy na pá-
tek a sobotu. Takže popeláři budou
jezdit 26. a 27. prosince a 2. a 3. ledna
příštího roku. (m)
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Pro příští rok je rozpočet města na-
vrhován v částce 5,8 miliardy korun.
Posíleny by měly být rozpočty jedno-
tlivých městských obvodů, což je
podle vyjádření primátora města
Aleše Zedníka velmi pozitivní signál.
Díky 513 milionům korun neúčelové
dotace a dalším 50 milionům účelové
dotace se některé obvody konečně
dostávají na hranici soběstačnosti a
jen na nich už bude záležet, jak s ní
naloží a jak si ji udrží.

„V návrhu rozpočtu jsou zapojena
veškerá úsporná opatření. Otázkou
je, zda masivní investice, které oče-
káváme v příštím roce, jsou reálné.
Pokud by emise obligací probíhala
podle schvalovaného harmono-
gramu, tak budeme mít k dispozici 
3 miliardy opravdu až o prázdni-
nách,“ uvedl primátor s tím, že v ná-
sledujících čtyřech letech Ostrava
bude investovat zhruba 7 miliard ko-
run. K tomu je třeba připočíst ještě
630 milionů Kč z letošního roku,
které už nebudou prostavěny.

Pokud se týká posílení investiční

stránky rozpočtu, zcela zákonitě na
to musela navazovat minimalizace
běžných výdajů. Ušetřit přibližně
dvě procenta oproti rozpočtu v roce
2003 budou muset v příštím roce
všechny příspěvkové organizace a
také ty, které čerpají městské zdroje.
„Největším příjemcem dotace z roz-
počtu je tradičně ostravský dopravní
podnik. V jednu dobu se nezadrži-
telně návrh rozpočtu blížil k mili-
ardě, v první fázi projednávání jsme
jej stlačili na 853 milionů korun a
dnes vše nasvědčuje tomu, že lze
uspořit ještě dalších 8 milionů, a to
s ohledem na to, aby nedošlo v žád-
ném případě ke zhoršení podmínek
cestování v rámci městské hromad-
né dopravy,“ konstatoval primátor
A. Zedník.

Rada města souhlasila se začleně-
ním 10 milionů korun na zavedení
nového systému městských grantů
podporujícího inovační aktivity ma-
lého a středního podnikání. Vůbec
poprvé se v návrhu rozpočtu objevuje
(zatím takzvaná účelová dotace) zá-

rodek dalšího grantového schématu
na podporu sportovních aktivit.
„Podle našeho záměru by mělo 
35 milionů korun podpořit sportovní
kluby, které se systematicky věnují
talentované mládeži a v jejichž řa-
dách vyrůstají vynikající vrcholoví
sportovci. Velkou naději získat tyto
prostředky mají nesporně hokejový
klub Vítkovice a fotbalový klub Ba-
ník. Talentované mládeži, jež pak re-
prezentuje město, se věnují s velkými

úspěchy už řadu let,“ podotkl primá-
tor s tím, že zásady pro použití těchto
peněz budou členové zastupitelstva
schvalovat příští rok v březnu. Od 
3. prosince visí znění návrhu hospo-
daření města pro příští rok na úřed-
ních deskách magistrátu. Občané se
s ním mohou seznámit také na inter-
netu (www.mmo.cz). Zastupitelstvo
bude o návrhu rozpočtu statutárního
města Ostrava pro rok 2004 jednat
17. prosince. (m)

Rozpoãet mífií do finále

Investiãní moÏnosti mûsta v pfií‰tích letech porostou

Město Ostrava využije ke svému
financování dluhopisy. Za-

stupitelstvo 5.11. rozhodlo o jedno-
rázové emisi komunálních obligací
na zahraničních trzích ve výši sto
milionů eur (3 mld. Kč). 

„Investiční rozpočet pro následu-
jící rok se bude schvalovat ve dvou
fázích. Na zastupitelstvu 17. pro-
since to bude finanční objem vyšší
než 1 400 milionů korun, což umožní
financování rozestavěných staveb,
jako jsou kanalizační sběrače, akce
prováděné v souvislosti s pořádáním
Mistrovství světa v ledním hokeji
2004 a jiné. Po emisi obligací za při-
bližně tři miliardy korun v polovině
příštího roku bude v letech 2004 až
2006 rozpočet každoročně navýšen o
jednu miliardu. Celkový objem in-
vestic ve městě Ostravě v následují-

cích třech letech včetně státních do-
tací a zdrojů z fondů Evropské unie
by měl dosáhnout přibližně osmi mi-
liard korun,“ říká náměstek primá-
tora Petr Kajnar.

Dodává, že investiční aktivity
města jsou zaměřeny prioritně na
vytvoření pracovních příležitostí.
Samotný fakt, že Ostrava proinves-
tuje miliardu korun ročně z obligací,
znamená vytvoření asi jednoho ti-
síce pracovních příležitostí navíc, a
to přímo v oblasti stavebnictví na
území města. „Ostrava prochází nej-
horší krizí od třicátých let minulého
století, kdy starosta za sociální de-
mokracii Prokeš vybudoval novou
radnici, která se stala nejen zdrojem
obživy pro tehdejší obyvatele, ale
později také jedním ze symbolů Os-
travy. Investiční prostředky směřu-

jeme do oblastí, které řeší nejen stá-
vající nezaměstnanost, ale také tam,
kde teprve nová pracovní místa
vzniknou. Jde například o průmyslo-
vou zónu Hrabová, ve které by mělo
být vytvořeno do roku 2008 alespoň
1 500 pracovních příležitostí v ob-
lasti výroby, logistiky a vývoje.
První firma by měla zahájit výrobu
v Hrabové na podzim příštího roku.
Také máme zájem vybudovat další
objekt ve vědecko-technologickém
parku, v němž budou sídlit firmy
pracující v oblasti vysoce kvalifiko-
vané produkce a vývoje, a to ve 
spolupráci s vysokými školami
v Ostravě a regionu.“

Nezanedbatelné investiční pro-
středky posílí rovněž rozvoj území
Karoliny v centru města (výkup po-
zemků a infrastruktura - prodloužení
ulice Sokolské otevře přístup
k území, jehož dekontaminace příští
rok končí). Jak uvádí P. Kajnar,
velmi důležitou oblastí, kam budou
finanční zdroje směřovat, je rozvoj
bydlení pro všechny občany a
všechny generace. „Chceme otevřít
minimálně jeden nový domov dů-
chodců, abychom vyřešili nedosta-
tek míst. Také počítáme s výstavbou
domů s pečovatelskou službou ve
Staré Bělé a pro obyvatele Poruby.
Je naprosto nezbytné polidštit síd-
liště, kde žijí dvě třetiny obyva-
tel města. Regenerace panelových
domů a zlepšení vzhledu veřejných
prostranství je podmínkou pro to,
aby se lidé cítili ve městě jako doma.
Stále intenzivnější rozvoj automobi-
lové dopravy vyžaduje nové parko-
vací plochy, a to především na síd-
lištích, ale také opravu stárnoucích

komunikací. Zlepšení veřejné do-
pravy je předmětem pozornosti in-
vestičního výhledu pro následující
roky. Zefektivnění provozu městské
hromadné dopravy by mělo přinést
přemístění provozovny ve Sládkově
ulici do nových prostor v bývalém
areálu kasáren na Hranečníku. Vy-
budování dopravního terminálu na
Hranečníku, kde budou končit mezi-
městské spoje a navazovat tramva-
jová a později také trolejbusová do-
prava, patří k prioritám rozvoje
dopravní infrastruktury,“ končí vý-
čet investičních záměrů P. Kajnar.
Připomíná, že přestavěním skeletu
naproti Domu kultury města 
Ostravy, který po čtyřiceti letech po-
třebuje obnovu jako sůl, se vyřeší
dva problémy najednou - zmizí letitá
jizva na tváři města a vznikne pro-
stor, kde si budou moci občané vyří-
dit pod jednou střechou agendu, jako
jsou občanské, řidičské, technické
průkazy, pasy aj. Do oblasti rozvoje
veřejných služeb patří také rekon-
strukce městské knihovny, budování
integrovaných středisek hasičů a po-
licie a společná investice s krajem
do integrovaného bezpečnostního
centra.

„Aby investiční činnost mohla
pokračovat ve vysoké míře i po roce
2006 a nebyla ovlivněna splátkami
úvěru - obligací, chystáme efektiv-
nější nakládání s výdaji veřejných
služeb. V tomto směru stojí za
zmínku pilotní projekt městského
obvodu Poruba, kde došlo k úspo-
ře třiceti pracovníků a roční ob-
jem ušetřených prostředků činí asi
13 milionů korun,“ podotkl náměs-
tek primátora Petr Kajnar. (M)
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STOP RYCHLÉ JÍZDù. Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice za-
koupil nový typ stacionárního světelného informačního radaru VIASIS
3000. Přístroj byl umístěn na Těšínské ulici a dokáže měřit, zobrazit 
a současně vyhodnotit rychlost jedoucího vozidla. „Řidiči jsou na světel-
ném displeji informováni, jakou rychlostí momentálně projíždějí. Podle
policejních statistik patří právě překračování povolené rychlosti k nej-
častějším prohřeškům na našich silnicích. Radar budeme postupně pře-
mísťovat do nejohroženějších lokalit obvodu,“ řekl starosta městského
obvodu Vojtěch Mynář. Zařízení, které dokáže rovněž odečítat počet
projetých aut, čímž lze průběžně sledovat dopravní zátěž silničního
úseku, instalovala firma PROMATT traffic controlling - Ostrava. (m)

Úfiad práce zv˘hodÀuje podmínky
u vefiejnû prospû‰n˘ch prací

Ostravští zaměstnavatelé, kteří
vytvoří pracovní místa v rámci ve-
řejně prospěšných prací, mohou od
1. prosince počítat s vyšší finanční
podporou úřadu práce, a to formou
dotace na mzdové prostředky včetně
sociálního a zdravotního pojištění, a
také s prodloužením doby vyplácení
této podpory.

Rok od roku roste podíl uchazečů
o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě
bez práce. Jak vyplývá z analýzy
Úřadu práce v Ostravě, více než rok
je bez práce 51,1 % nezaměstnaných
a déle než dva roky dokonce 32,9 %
z nich. Znamená to, že více než po-
lovina lidí v evidenci úřadu práce
patří do kategorie lidí dlouhodobě
nezaměstnaných. Právě dlouhodobá
nezaměstnanost mírně, ale nepřetr-
žitě roste.

Úřad práce se proto rozhodl od 
1. prosince zvýšit motivaci zaměst-
navatelů, kteří vytvoří pracovní 
příležitosti pro dlouhodobě neza-
městnané uchazeče ve veřejně pro-
spěšných pracích. Na jedno pracovní
místo bude měsíčně poskytovat do-
taci 10 800 Kč, a to ne jako dosud
maximálně 9 měsíců, ale jeden rok.

Dotace bude poskytována jmenovitě
na uchazeče o zaměstnání evidované
déle než 9 měsíců.

Letos totiž dále klesal počet vy-
tvořených pracovních míst v rámci
veřejně prospěšných prací. Hlavní
příčinou nižšího zájmu zaměstnava-
telů vidí Věra Polívková z ostrav-
ského úřadu práce, která se zabývá
touto problematikou, ve využívání
práce občanů odsouzených za méně
závažnou trestnou činnost k obecně
prospěšným pracím. Podle údajů ve-
doucí střediska Probační a mediační
služby ČR v Ostravě Kateřiny Palu-
dové letos vykonávalo či vykonává
na území Ostravy alternativní tresty
celkem 414 osob, z toho 256 osob
pracuje u úřadů jednotlivých měst-
ských obvodů, které v minulosti vy-
užívaly práci nezaměstnaných lidí. 

(SB)

Do dubna 2004 bude připravena
podstatná část přednádražního pro-
storu svinovského nádraží tak, aby
byla zajištěna bezpečnost a pohodlí
cestujícím, zejména pak těm, kteří
přijedou do Ostravy za ledním ho-
kejem. Právě v tu dobu bude naše
město hostit světový šampionát.
Svinov patří k nejfrekventovaněj-
ším železničním stanicím na Os-
travsku a denně tudy projde 27 tisíc
lidí. Za pár měsíců jich bude pod-
statně víc a určitě není od věci do-
hlížet na stavební tempo, průběh 
i kvalitu prací. Proto se také 24. 
listopadu konal v tomto prostoru
oficiální kontrolní den.

„Stavba byla zahájena letos
v září a podle toho, co jsme dnes
viděli, vše nasvědčuje tomu, že re-
konstrukce je na dobré cestě ke
vzniku nejmodernějšího, ale i nej-
krásnějšího železničního nádraží.
Dokončení přednádražního pros-
toru je ale běh na dlouhé trati.
Jsem přesvědčen, že na první metu
v dubnu příštího roku dosáhneme
bez větších obtíží. Hned po mi-
strovství světa bude zahájena
druhá etapa stavby - vlastní rekon-
strukce stávající výpravní budovy,
a to za plného provozu. Na úpravy
celého přednádražního prostoru i
centrální budovy poskytly České

dráhy 320 milionů a město Ostrava
230 milionů korun,“ řekl primátor
Aleš Zedník.

Oprava historické nádražní bu-
dovy, jež pochází z roku 1895,
bude realizována do konce roku
2005. Ředitel Stavební správy
Českých drah v Olomouci Jiří
Mlynář uvedl, že objekt je v hava-
rijním stavu, dům je vlhký, sklepy
jsou zatopeny spodní vodou, která
musí být nepřetržitě odčerpávána.

„Od začátku letošního roku už
byly postaveny nové podchody k
nástupištím, kolejiště a perony.
Zatím nám přeje počasí, a tak vše
nasvědčuje tomu, že na začátku

prosince se začne klást živičný po-
vrch na příjezdových komunika-
cích vedoucích k nádraží. Vybu-
dovány budou čtyři křižovatky,
z toho dvě kruhové, a to na ulici
Bílovecké a nové Peterkově. Do
příštího jara budou hotova nová
parkoviště pro 145 vozidel i zastře-
šené autobusové zastávky. V ře-
šení je samozřejmě ještě velmi 
důležitá přepravní strategie nava-
zující na Svinovské mosty,“ dodal
náměstek primátora Jaromír Horák
s tím, že rekonstrukce přednádraží
si vyžádala demolici několika 
objektů. Na jeho severní straně
bude však přistavěn ke dvěma tří-
podlažním domům objekt, který
bude sloužit Dopravnímu podniku
Ostrava. (M)

StûÏejní ãást pÛlmiliardové rekonstrukce bude dokonãena je‰tû pfied svûtov˘m ‰ampionátem v ledním hokeji

Svinovské nádraÏí se mûní pfied oãima

Upozornûní
Úřední hodiny Úřadu práce

v Ostravě budou 31. prosince
jen od 8 do 13 hodin, nikoli až
do 17 hodin, jak bývá ve
středu obvyklé.
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KNIHOVNA NA V¯STAVI·TI. Po dvouměsíčním stěhování byla 24. listopadu
veřejnosti opět zpřístupněna centrální pobočka Knihovny města 
Ostravy, a to v prostorách pavilonu C na ostravském výstavišti Černá
louka. Návštěvníci tady najdou provozně-ekonomické oddělení, ředitel-
ství knihovny, oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů, od-
dělení automatizace knihovny a především půjčovní oddělení (půjčovnu
pro dospělé, hudební oddělení, studovnu, čítárnu, Britské centrum). Pro-
vozní doba je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9-18 hod., sobota 9-12 hod.
Adresa pro písemný styk, telefonní čísla a e-mailové adresy se nemění.
Původní sídlo ústřední knihovny v ul. 28. října 2 prochází rozsáhlou re-
konstrukcí, která potrvá až do roku 2005. Ústřední dětské oddělení na-
dále zůstává v Tyršově ul. 12, své služby beze změn poskytuje také všech
29 poboček Knihovny města Ostravy. (o)

Nov˘ azyl pro matky s dûtmi v tûÏké Ïivotní situaci
Dětský domov pro děti do tří

let stále rozšiřuje a zkvalitňuje
své služby. V listopadu bylo
v rámci Dne otevřených dveří
představeno nové oddělení pro
matky s dětmi.

O měsíc dříve byl po rekon-
strukci zprovozněn objekt bývalých
jeslí v Skautské ulici, kam se přesu-
nulo dvacet dvou až čtyřletých dětí.
Uvolněné prostory v hlavní budově
v Jedličkově ulici zaplnily pokojíky
pro matky, které se se svým novoro-
zencem ocitly v obtížné životní si-
tuaci, návštěvní místnost a pra-
covny psychologů. „Každodenní
praxe ukázala, že nám chybí dů-
stojné a příjemné prostředí, kde by
se rodiče mohli setkávat se svými
dětmi. Také jediný pokoj, který
jsme dosud měli vyhrazen pro pobyt
matky s dítětem, byl stále obsazený,
takže jsme nemohli pomoci dalším

zájemkyním. Nyní máme k dispo-
zici čtyři pokoje s vybavenou ku-
chyňkou a společenskou místnost.

Oddělení je zatím ve zkušebním
provozu, ale už jsme tady měli osm
maminek,“ konstatoval ředitel dět-

ského domova pro děti do tří let
Zdeněk Novotný. 

V České republice je přibližně 
20 až 21 000 dětí v ústavní péči.
Ostravský dětský domov pro děti
do tří let má kapacitu 137 lůžek pro
kojence a batolata, o které se rodiče
nemohou nebo nechtějí postarat.
Dvě třetiny zdejších dětí se po čase
vrací do své původní rodiny. Od
roku 1992 se zvýšil průměrný věk
přijímaného dítěte o 16 měsíců,
prodloužila se doba pobytu, při-
bývá těžce postižených dětí, které
potřebují nákladnou péči. Podle 
Z. Novotného je to daň za pokrok
medicíny, která sice dokáže zachrá-
nit novorozence s nízkou porodní
váhou, který by dříve neměl naději,
ale mnohdy za cenu trvalých handi-
capů. Provoz dětského domova je
financován převážně z rozpočtu
města Ostravy. (lo)

Do muzea jin˘mi dvefimi
Stará radnice na Masarykově ná-

městí se ukryla za lešení, takže je na
první pohled zřejmé, že komplexní
rekonstrukce historické budovy se
rozjela na plné obrátky. Stavební
práce potrvají přibližně dva roky a
Ostravské muzeum, které tady sídlí
už od roku 1931, zůstane po celou
dobu v provozu.

„Návštěvníci už si zvykají na nový
vchod v ulici Pivovarská, přímo u za-
stávky autobusu č. 99 Černá louka.
Rekonstrukce omezila také prostory,
které můžeme využívat,  po přechod-
nou dobu proto nejsou přístupné stálé
expozice. Ostravanům to však vyna-
hradíme atraktivními výstavami se
zajímavým doprovodným progra-
mem, které pro ně chystáme,“ slíbila
ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

Od 12. prosince až do poloviny
ledna bude v muzeu instalována vý-
stava Radostné Vánoce a šťastný
nový rok - pozdravy a pohlednice,
tradičně doplněná o betlémy. Vý-
stava České loutkové divadlo - histo-
rie a současnost z Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi bude

k vidění od 16. prosince do poloviny
února. Na stejný termín připravuje
Divadlo loutek Ostrava expozici vě-
novanou svým narozeninám s podti-
tulem 50 let s loutkami v Ostravě.

„V příštím roce plánujeme výstavu
zaměřenou na historické stolní
hračky a hry. Chceme ukázat dětem,
že i před érou počítačů si lidé doká-
zali hrát, zábavnou formou trénovat
logiku a paměť. V této souvislosti
bych ráda požádala spoluobčany,
kteří vlastní hry či hračky z dětství
svého nebo svých předků, o jejich
případné zapůjčení pro tuto výstavu,“
dodává J. Kábrtová.

Po rekonstrukci bude Ostravské
muzeum zrenovováno doslova od
sklepa až po střechu. Rozšíří se pro-
story pro stálé expozice, přibude
přednáškový sál vybavený nejnovější
audiovizuální technikou, v přízemí
vznikne moderní badatelna s interne-
tovou kavárnou, kde si návštěvníci
budou moci v klidu prohlédnout a
zpracovat materiál zapůjčený z kni-
hovny, fotoarchivu nebo přímo od
muzejních pracovníků. (LO)

Občanské sdružení Kafira nabízí
v rámci projektu podporovaného a
spolufinancovaného Evropskou unií
a českou vládou příležitost pro ob-
čany s těžkým zrakovým postižením
a nevidomým. Zájemci mohou vyu-
žít bezplatné nabídky ke vzdělávání
v nově zřízeném školicím středisku v
Ostravě, ul. 1. máje 670/128.

Kurzy práce s počítačem jsou ur-
čeny občanům (začátečníkům i po-
kročilým), kterým zraková vada při-

náší závažná omezení v samostat-
ném životě i v pracovním uplatnění a
kteří mají nebo chtějí používat elek-
tronickou kompenzační pomůcku.
Klientům jsou v Kafiře k dispozici
odborníci v oblasti pracovněprávní,
sociálněprávní, speciálně pedago-
gické a psychologické. Další infor-
mace zájemci získají na telefonním
čísle 777 574 358 (paní Kolle-
rová) nebo internetové adrese: 
www.kafira.cz (l)

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  OSTRAVA
v y h l a š u j e  p r o  r o k  2 0 0 4

výběrové řízení na poskytnutí dotace - mimořádného grantu
v oblasti kultury na dílo nebo počin mimořádných kvalit

a trvalého charakteru
Tematický okruh: VÝTVARNÉ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

s možným umístěním děl: ulice Reální, ulice Umělecká,
ulice Zahradní

Projekty spolu s přihláškami (zpracovanými na předepsaném formuláři)
a přílohami musí být odevzdány nejpozději do 30. 1. 2004 včetně, a to
v podatelně magistrátu nebo zaslány poštou doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy, odbor kultury, školství, mládeže a sportu
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

Po termínu předložené projekty nebudou do grantového řízení zařazeny.
Bližší informace, podmínky a přihlášky: N. Brožková, tel. 596 283 231
Zásady a přihlášky také na internetové adrese: www.mmo.cz

Bezplatné kurzy pro postiÏené
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âesko-Slovensko: Prezident Schuster zahájil  
Z programu pracovní náv‰tûvy

Radnice města Ostravy:

8.30 Příjezd prezidenta s manželkou a do-
provodem na Prokešovo náměstí

8.35  Přijetí primátorem města

Diskuze se zástupci rady, zastupitel-
stva a politických klubů

8.50  Krátká tisková konference

Dům kultury města Ostravy:

9.30 Přivítání prezidenta a jeho man-
želky rektorem Vysoké školy báňské
- TU Ostrava Tomášem Čermákem

Krátké setkání s vedením vysoké školy

10.00  Slavnostní zasedání Vědecké rady
VŠB a odevzdání čestného titulu
„Doctor honoris causa“ prezidentovi
Rudolfu Schusterovi

Prezident Schuster má k Ostravě vřelý vztah.

Krátce po osmé hodině 19. listo-
padu přistál na mošnov-
ském letišti speciál se sloven-

ským prezidentem Rudolfem
Schusterem, jeho manželkou Ire-
nou a doprovodem.

„Jsme velmi potěšeni, že vzácní
hosté zvolili při své pracovní cestě
také návštěvu naší radnice. Vzhle-
dem k tomu, že pan prezident půso-
bil dříve jako primátor Košic, což
je velmi podobné město naší Os-
travě, určitě bychom si měli o čem
povídat. Vydalo by to zřejmě na
dlouhé hodiny, ale náš čas je limi-
tovaný,“ poznamenal primátor Aleš
Zedník. 

„Přijel jsem tu jako domů, pro-
tože s Ostravou mě váží ty nejkrás-
nější vzpomínky mladého inženýra
v době, kdy jsem v tomto městě
získával vzdělání a sbíral zkuše-
nosti. Už když jsem primátoroval
v Košicích, velmi úzce jsem s Os-
travou spolupracoval a cením si, že
kontakty obou měst stále trvají.
Navíc jsem přesvědčen, že po
vstupu do Evropské unie se ještě
prohloubí,“ řekl prezident Sloven-
ské republiky Rudolf Schuster.

„Marně se snažím vzpomenout, jestli jsem někdy zahájil oficiální návštěvu některého místa tancem a ještě tak časně,“ řekl na úvod slavnostního při-
jetí R. Schuster. Hned při vstupu do radniční budovy vzali do kola prezidentský pár tanečníci Slezského souboru Heleny Salichové. Foyerem tak na
chvíli zněly nádherné tóny lidové „východňarské“ písničky A od Prešova.



Slovenský prezident
Rudolf Schuster byl
ve středu 19. listo-
padu 2003 nejsledo-
vanější a nejfotogra-
fovanější muž Os-
travy.

Připravila: 
M.Václavková

Foto: T. Kratochvil,
J. Urban, A. Jedlička
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 náv‰tûvu Ostravy valãíkem

Primátor města předal prezidentovi Slovenska sedmdesát šest centimetrů dlouhý meč. Ocel pochází přímo z ostravských hutí. V hlavici je vsazen
kousek antracitu. Umělecký návrh je autorským originálem Jiřího Kronďáka z Újezdu nad Lesy, který se nechal inspirovat honosnými meči 
a dýkami, tolik příznačnými pro italskou renesanci. Manželka prezidenta dostala unikátní čajovou soupravu vyrobenou z karlovarského porcelánu.
Jde o přesnou kopii servisu z roku 1856 pro hraběte Thuna. Mimochodem, originál čajové soupravy je vystaven v muzeu v Klášterci nad Ohří.
Prezidentský pár se podepsal rovněž do Pamětní knihy města Ostravy.

Setkání prezidenta s představiteli města se neslo v přátelském duchu. „Chtěl bych poblahopřát členům rady, zastupitelstva a předsedům politických
klubů - Ostrava se změnila k lepšímu a výrazně zkrásněla. Je to skutečně vidět na každém kroku, ať už jde o čistotu, zeleň nebo bezpečnost,“ pozna-
menal R. Schuster.
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2. JULINKA je dvouletá fena kří-
žence německého ovčáka. Strážnici ji
do útulku přivezli v listopadu z Černé
louky, kde bezprizorně a vystrašeně
pobíhala, jako by stále hledala svého
pána. Nový domov by mohla najít u
starších nebo osamělých lidí.

4. TIM je roční štěně s velmi tem-
peramentní a milou povahou. Je to
malý rošťák, který potřebuje pe-
vnou výchovu, hodně pohybu a ak-
tivit. Nejlépe mu bude na zahradě u
dobrých lidí.

3. PEPÍK je kříženec srnčího
ratlíka, který přes veškerou péči
špatně snáší pobyt v útulku. Od-
mítá potravu a teskní. Co nejrych-
leji by potřeboval najít laskavé a
trpělivé pány, kteří mu pomohou
znovu najít důvěru v člověka.

1. DONA je sedmiletá fena ně-
meckého ovčáka, která během
svého téměř půlročního pobytu
v útulku dokázala, že je dobrý hlí-
dač, k neznámým lidem je ostražitá
a nedůvěřivá, ale k těm „svým“ na-
opak velmi přátelská a přítulná.

1

2

3

4

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

·KOLÁCI MALOVALI SVÒJ SVùT. Krizové centrum pro děti a rodinu
Centra sociálních služeb magistrátu ve spolupráci s dalšími organiza-
cemi připravilo při příležitosti Světového dne prevence týrání a zneu-
žívání dětí výtvarnou soutěž. Odborná porota v čele s malířem a grafi-
kem Josefem Odráškou ohodnotila z 540 účastníků, žáků základních
škol z Ostravy a okolí, mimořádnou cenou kresbu Moje rodina Kate-
řiny Kutáčové ze ZŠ A. Kučery v Hrabůvce. Diplom a poukaz na ví-
kendový pobyt pro celou rodinu od CK Čedok vítězce předal náměs-
tek primátora Zbyněk Pražák 19. listopadu v rámci slavnostního pro-
gramu v Divadle loutek.

Nadûje pro obûti násilí
První výročí existence má za se-

bou Poradna pro oběti násilí, týrání
a zneužívání Elpis, která je součástí
Centra sociální pomoci zřizovaného
Slezskou diakonií v Rolnické ulici
v Ostravě-Nové Vsi.

Řecké slovo Elpis neboli naděje
definuje cíl poradny - poskytnout
obětem násilí naději, že existuje ně-
kdo, komu není jejich situace lho-
stejná, kdo jim může pomoci vymanit
se z neustálého koloběhu násilí.

Klientům je bezplatně a anonymně
poskytováno sociálněprávní poraden-
ství i navazující odborná psycholo-
gická péče a právní poradenství. Po-
radna nabízí také zprostředkování
azylového ubytování, kontaktů na

jiné instituce, doprovod na jednání
s úřady, policií nebo soudem. Nejčas-
tějšími klienty Elpisu jsou čtyřiceti-
leté ženy, oběti domácího násilí ze
strany manžela nebo partnera. Nej-
více diskutovanou problematikou
jsou pak trestní oznámení, rozvody,
majetková vypořádání a zejména
otázka bydlení. Poradna se zabývá
rovněž prevencí sociálně-patologic-
kých jevů u dětí a mládeže a bez-
platně realizuje preventivní pro-
gramy na ostravských základních a
středních školách, například na téma
šikana, rasismus, sexuální obtěžo-
vání, domácí násilí nebo problema-
tika vztahů. Bližší informace zájemci
získají na tel. č. 596 615 935. (o)

Blížící se Vánoce přivádějí do ob-
chodů nejen lidi vybírající vhodný
dárek pro své blízké, ale také kap-
sáře a zloděje, kteří chtějí využít ná-
kupního shonu a lidské nepozornosti
ve svůj prospěch. Městská policie
Ostrava proto přijímá v těchto dnech
bezpečnostně-preventivní opatření
sloužící k zamezení této trestné čin-
nosti. V centru města bude navýšen
počet hlídek. Budou se pohybovat
v místech, kde se předpokládá vyšší
výskyt trestné činnosti, např. v okolí
bank, pošt, spořitelen, parkovišť a
velkých obchodních center. Další
preventivní opatření mají pomo-
ci zvládnout plynulost dopravy v
centru. Strážníci budou upozorňovat
řidiče na možnosti parkování v pod-

zemních garážích a záchytných par-
kovištích. V okrajových částech
města, na jejichž území se nacházejí
lesní školky, se strážníci zaměří
na zamezení krádeží vánočních
stromků. Zvýšená pozornost bude
věnována také znečišťování a neo-
právněnému záboru veřejného pro-
stranství, například stánkovým pro-
dejem. To vše ve spolupráci s Policií
České republiky. 

„Přes všechna tato opatření by si
lidé měli dávat velký pozor na své
osobní věci. Pootevřené kabelky a
volně položené předměty v zaparko-
vaných autech lákají zloděje, a to
nejen ve vánočním období,“ upozor-
ňuje Zuzana Larišová z MěP 
Ostrava. (o)

Dûti doplácejí na
problémy dospûl˘ch

Krizové centrum pro děti a rodinu
je navzdory svému názvu otevřené
všem lidem v krizi, bez ohledu na
věk nebo sociální postavení. Příští
rok oslaví deset let existence, od roku
2001 je součástí Centra sociálních
služeb Magistrátu města Ostravy.

„Vždy se nejprve snažíme získat
co nejvíce informací o problému,
který klienta trápí, a poté společně
hledáme cestu, jak jej řešit. Ročně
poskytneme více než dva tisíce 
odborných konzultací. Stále častěji se
objevuje násilí v rodině, lidé jsou
agresivnější, neschopní komunikace.
Možná s tím souvisí i další velký pro-
blém, který zasahuje děti i dospělé, a
to je rozpad rodiny. Vždyť jen v loň-
ském roce se v Ostravě rozvedlo té-
měř tisíc tři sta manželství,“ přibli-
žuje činnost centra jeho vedoucí
Marta Holčáková. Právě doba Vánoc
je podle M. Holčákové příležitostí,
kdy si rozvedení manželé prostřed-
nictvím svých dětí vyřizují účty. Ro-
dič, který má dítě svěřeno do péče,
což bývá v současné praxi zpravidla
matka, například znemožní návštěvu

otce, záměrně nepředá dárky či po-
zdravy. Nebo se naopak rodiče před-
hánějí, kdo ohromí dražším a exklu-
zivnějším darem, bez ohledu na
skutečná přání svého potomka. „Ape-
luji na rodiče, ať jsou rozumní a vel-
korysí alespoň v době nejkrásnějších
svátků v roce. Dítě má právo být s ot-
cem i matkou a není fér z pozice sil-
nějšího bránit vzájemným kontak-
tům. Bezohlednost a egocentrismus
dospělých se může velmi negativně
odrazit v psychice i zdraví dětí,“ na-
bádá Marta Holčáková.

Krizové centrum má šest stálých
pracovníků a dva externisty. Ostra-
vané je mohou kontaktovat telefo-
nicky nebo osobně bez jakéhokoliv
doporučení. Služby jsou poskyto-
vány zdarma a v případě potřeby i
zcela anonymně. Lidé, kteří se obá-
vají prozrazení identity, mohou svůj
problém konzultovat s odborníky
také prostřednictvím internetu. Kri-
zové centrum sídlí ve Veleslavínově
ulici č. 17, poblíž Radnice města Os-
travy, telefonní číslo: 596 123 555, 
e-mail: kc@mmo.cz (LO)

Dávejte si pozor na kapsáfie
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

FAKULTATIVNÍ (NENÁRO-
KOVÁ) DÁVKA PŘI NEDOSTA-
TEČNÉM PŘÍJMU

■ Kdy je poskytována tato
dávka?

Dávka je poskytována v situaci,
kdy občan nebo osoby s ním společně
posuzované sice mají nedostatečný
příjem, ale nesplňují všechny pod-
mínky sociální potřebnosti.

■ Komu je určena dávka při ne-
dostatečném příjmu?

Především občanovi, který sice ne-
splňuje podmínky sociální potřeb-
nosti, ale hrozí mu vážná újma na
zdraví. V dalších případech jde o za-
jištění základních životních potřeb
osob, které podmínky sociální po-
třebnosti plní, ale nelze je uznat za
sociálně potřebné vzhledem k tomu,
že tyto podmínky neplní některá ze
společně posuzovaných osob.

■ Jaká je forma dávky?
Jde o nenárokovou dávku, která

má zajistit pomoc v nezbytném roz-
sahu. Proto většinou bývá nižší než
odpovídající částky životního mi-
nima. Zpravidla se poskytuje jako
věcná dávka, aby se předešlo jejímu
zneužití.

DÁVKY RODINÁM S NEZAO-
PATŘENÝMI DĚTMI

PŘÍSPĚVEK PRO TĚHOTNÉ
ŽENY, RODIČE S NEZAOPATŘE-
NÝMI DĚTMI A NEZAOPATŘENÉ
DĚTI

■ Komu je určena tato dávka?
Tato dávka je určena k úhradě jed-

norázových mimořádných výdajů ro-
dinám, ve kterých vyrůstají nezaopat-
řené děti, popřípadě těhotným ženám.
Dávka není vázána na sociální potřeb-
nost žadatele.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na dávku?

Jde o dávku nenárokovou. Při roz-
hodování o přiznání dávky je bráno
v úvahu například zda žadatelé nejsou
dostatečně zajištěni příjmy z pracovní
činnosti, dávkami nemocenského
nebo důchodového pojištění nebo ji-
nými příjmy a zda pro ně vznikla po-
třeba úhrady jednorázových mimo-
řádných výdajů (nástup dítěte do
školy, škola v přírodě, letní tá-
bor, atp.).

■ Jaká je výše dávky?
Peněžitá dávka může dosáhnout

výše 15 000 Kč, věcná dávka výše 
8 000 Kč, výjimečně 15 000 Kč.

■ Na jakou dobu se dávka při-
znává?

Dávka se poskytuje jednorázově, v
průběhu roku může být z různých dů-
vodů poskytnuta i vícekrát.

PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ ZÁ-
KLADNÍHO VYBAVENÍ DÍTĚTE

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Dávka pomáhá budoucím pěstou-
nům překlenout období tzv. předpěs-

tounské péče a pořídit dítěti základní
vybavení.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?

Jde o dávku nenárokovou. Posky-
tuje se osobě, která převzala (se sou-
hlasem příslušných orgánů) dítě,
které jí má být svěřeno do pěstounské
péče a osobě, která se má stát poruč-
níkem dítěte, které jí bylo svěřeno
předběžným opatřením soudu. Nárok
vzniká vždy, jde-li o dítě, které dosud
žilo v zařízení pro výkon ústavní vý-
chovy.

■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje do výše 

4 500 Kč u dítěte předškolního věku a
do výše 6 000 Kč u starších dětí.

■ Na jakou dobu se příspěvek
přiznává?

Příspěvek se poskytuje jednorá-
zově.

PŘÍSPĚVEK PŘI UZAVŘENÍ
MANŽELSTVÍ

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Příspěvek je určen na zakoupení
základního vybavení domácnosti dě-
tem žijícím v pěstounské péči.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?

Nárok na příspěvek vzniká dítěti,
které bylo do uzavření manželství
v pěstounské péči. (Pěstounská péče
končí v osmnácti letech dítěte.)

■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek může dosáhnout výše 

10 000 Kč.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ZA
UŽÍVÁNÍ BYTU

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Příspěvek je určen pro případy, kdy
na osiřelé nezaopatřené dítě, žijící
v náhradní rodinné péči, popřípadě
zletilé nezaopatřené osiřelé dítě, které
se připravuje na povolání, přechází
užívací právo k bytu a přitom z růz-
ných důvodů nemá vlastní příjem. 

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?

Přechod práva osobního užívání
bytu na:
- nezaopatřené osiřelé dítě žijící v ná-

hradní péči
- zletilé nezaopatřené osiřelé dítě při-

pravující se na povolání
- nepostačující vlastní příjem osiře-

lého dítěte na úhradu za užívání bytu
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje ve výši

úhrady za užívání bytu a služby s tím
spojené, snížené o částku, o kterou
příjem dítěte včetně přídavku na dítě
převyšuje částku životního minima.
Dávku lze poskytnout také ve výši
potřebné k úhradě dluhu, který již ne-
zaopatřenému osiřelému dítěti vznikl.

■ Na jakou dobu se příspěvek
přiznává?

Příspěvek se poskytuje opakovaně
po dobu, kdy nezaopatřené osiřelé
dítě splňuje podmínky nároku.

PŘÍSPĚVEK NA REKREACI
DĚTÍ DŮCHODCE

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Příspěvek je určen především dě-
tem invalidních důchodců, které díky
této dávce mohou využít letních
prázdnin k aktivnímu odpočinku.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?
- jde o rekreaci vlastního (osvoje-

ného) dítěte důchodce nebo dítěte
převzatého do péče nahrazující péči
rodičů ve věku do skončení povinné
školní docházky

- rodič - důchodce splňuje podmínky
sociální potřebnosti

- rodič - důchodce nesplňuje pod-
mínky sociální potřebnosti, ale jeho
rodina má zvýšené životní náklady
v důsledku déletrvající nemoci nebo
invalidity některého z členů rodiny

- nebo je rodič - důchodce účastníkem
odboje
Příspěvek lze přiznat i z jiných váž-

ných důvodů.
■ Jaká je výše příspěvku?
Dávka se poskytuje ve výši 80 %,

výjimečně až do plné výše celkových
nákladů na rekreaci dítěte.

■ Na jakou dobu se příspěvek
přiznává?

Příspěvek se poskytuje jednorá-
zově.

DÁVKY OBČANŮM, KTEŘÍ
POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ PO-
MOC

PENĚŽITÉ A VĚCNÉ DÁVKY
OBČANŮM, KTEŘÍ SE PŘE-
CHODNĚ OCITLI V MIMOŘÁDNĚ
OBTÍŽNÝCH POMĚRECH NEBO
V NICH ŽIJÍ

■ Komu je určena tato dávka?
Jde o nenárokové peněžité nebo

věcné dávky, určené občanům, kteří
se přechodně ocitli v mimořádně ob-
tížných poměrech nebo v nich žijí.
Příspěvek je určen i občanům, kteří se
ocitli v mimořádně obtížných pomě-
rech z důvodu živelní pohromy nebo
požáru.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na dávku?
- občan, který se přechodně ocitl

v mimořádně obtížných poměrech
nebo v nich žije a splňuje podmínky
sociální potřebnosti

- v případě, že se občan ocitl v mimo-
řádně obtížných poměrech z důvodu
živelní pohromy nebo požáru se
podmínka sociální potřebnosti ne-
zkoumá
■ Jaká je výše dávky?
Výše dávky pro občany, kteří se

přechodně ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech nebo v nich žijí není
určena. Občané, kteří se ocitli v mi-
mořádně obtížných poměrech z dů-
vodu živelní pohromy nebo požáru,
mohou získat peněžitou dávku až do
výše 30 000 Kč, a to s ohledem na
majetkové poměry občana a jeho ro-
diny.

■ Na jakou dobu se dávka při-
znává?

Občanům, kteří se přechodně ocitli
v mimořádně obtížných poměrech
nebo v nich žijí je dávka poskytována
jednorázově. Občanům, kteří se pře-
chodně ocitli v mimořádně obtížných
poměrech z důvodu živelní pohromy
nebo požáru, je dávka poskytnuta rov-
něž jednorázově.

PŘÍSPĚVEK OBČANŮM, KTE-
ŘÍ SE OCITLI V MIMOŘÁDNÝCH
NEPŘÍZNIVÝCH SOCIÁLNÍCH
PODMÍNKÁCH

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?

Občan se ocitl v mimořádně ne-
příznivých sociálních podmínkách.
Jaké konkrétní podmínky budou zo-
hledněny záleží na rozhodnutí obce
(příslušného odboru úřadu městského
obvodu, kde má občan trvalé byd-
liště).

■ Jaká je výše příspěvku?
Výše příspěvku není stanovena.

Závisí na finančních možnostech
obce a na sociálních podmínkách ob-
čana.

■ Na jakou dobu se příspěvek
přiznává?

Peněžitý příspěvek je poskytován
jednorázově.

BEZÚROČNÉ PŮJČKY 
Komu je půjčka určena?
Jde o jednu z forem pomoci obča-

nům, kteří se ocitli v nepříznivé ži-
votní situaci, kterou mohou překonat
prostřednictvím půjčky, avšak tuto
půjčku nemohou běžným způsobem
získat.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na půjčku?

Na půjčku má nárok občan, který:
a) se ocitl v nepříznivé životní situaci,

kterou může překonat půjčkou a
nemůže ji získat jinak

b) splňuje podmínky pro poskytnutí
příspěvku na zakoupení motoro-
vého vozidla
Uzavření písemné smlouvy s ma-

gistrátem (s městským obvodem) o
půjčce s ujednáním lhůty splatnosti
(maximálně pět let) a výše splátek.

Půjčka není nároková, není posky-
tována ze státního rozpočtu, ale z roz-
počtu města (městského obvodu)
podle zákona o obcích.

■ Jaká je výše půjčky?
Občané, kteří se ocitli v nepříznivé

životní situaci, mohou získat půjčku
nejvýše 20 000 Kč. Občané, kteří
splňují podmínky pro poskytnutí přís-
pěvku na zakoupení motorového vo-
zidla, mohou získat půjčku až do výše
40 000 Kč.

■ Kde se podává žádost o
půjčku?

V případě uvedeném pod písm. a)
se žádost podává na úřadě městského
obvodu podle místa trvalého bydliště
občana, v případě uvedeném pod
písm. b) se žádost podává na ma-
gistrátu. (Pokračování příště)



Rozvoj průmyslu a příliv znač-
ného množství obyvatel vy-

tvářely z Moravské Ostravy na pře-
lomu 19. a 20. století město v neu-
stálém pohybu. Město, pro které
můžeme použít také přívlastek
multietnické. Vždyť v běžném kaž-
dodenním životě se v ulicích, v ob-
chodech prolínala směsice češtiny,
němčiny, polštiny i jidiš. A jak říká
ředitelka archivu Blažena Przyby-
lová, město pozvolna, ale neustále,
měnilo svou architektonickou tvář.
Rostly nové obytné domy a také
stavby, které, řečeno dnešní termi-
nologií, jsou objekty občanské vy-
bavenosti. 

„Před 100 lety Ostravané pravdě-
podobně se zájmem začali sledovat
stavební ruch na rohu ulice Zá-
mecké spojující hlavní (dnes Masa-
rykovo) náměstí s významnou 
komunikační tepnou - Nádražní tří-
dou. Pokud by zde byla tabule
označující stavbu, tak by si na ní
mohli přečíst, že jistý Josef Petzak,

řečený Pecák - tak uváděl své
jméno v žádosti o vydání koncese,
tady pro návštěvníky města staví
nový hotel. Jeho podnikatelský zá-
měr vycházel z osobních zkuše-
ností, které získal v Moravské Os-
travě při provozování pronajaté
restaurace v Německém domě, kde
zcela jistě i poptávka po solidním
ubytování patřila k velmi častým
dotazům. A tak volná parcela v sou-
sedství Německého domu, kolem
které musel prakticky denně pro-
cházet, byla nejspíše jen jedním
z mnoha impulzů vedoucích k roz-
hodnutí právě pro stavbu hotelu,“
připomíná ředitelka B. Przybylová.

Ubytování a pohostinské služby
nabízela ve městě řada zařízení,
z nichž k nejvýznamnějším patřil
hotel National (později hotel Pa-
lace), Slavia (na Hollarově ulici)
nebo Gambrinus na Masarykově
náměstí. Ale Josef Petzak vsadil
vše na jednu kartu - na dokonalost
a jedinečnost, což podtrhoval i zvo-

lený název Imperial, tedy velko-
lepý, císařský. Manželé Petzakovi
v nabídce zdůrazňovali vysoce ele-
gantní ubytování v pokojích s elek-
trickým osvětlením a ústředním
vytápěním. 

„Na základě pozitivního šetření
na místě samém, na konci března
1903, mohla známá ostravská sta-
vební firma Mihatsch & Ulrich za-
hájit svou práci. Žádost o kolaudaci
třípodlažní budovy byla podána
městskému stavebnímu úřadu na
Štědrý den téhož roku. Kolaudace
samotná proběhla na Silvestra. Na
Nový rok 1904 majitelé již vítali
první zvědavé návštěvníky. Otev-
ření upoutalo pozornost především
místního německého tisku, jehož
zpravodajové nešetřili slovy
chvály. V jejich příspěvcích se pro-
línaly jen superlativy, jako na pře-
lomu století bylo město obohaceno
o okázalou stavbu působící impo-
zantním dojmem nebo že město zís-
kalo novou nádhernou ozdobu. Zá-
roveň konstatovali, že nový hotel
založený ve velkolepém stylu a lu-
xusně, vybavený vším komfortem
splňuje všechny nároky na moderní
ubytování,“ uvádí ředitelka ar-
chivu. Tehdejší inzeráty lákaly ná-
vštěvníky rovněž na výbornou ví-
deňskou kuchyni a zdůrazňovaly
značky nabízeného piva - Ostrav-
ské císařské ze Strassmannova pi-
vovaru nebo z Měšťanského pivo-
varu v Plzni Pilsner Urquell. 

Podstatné je, že během krátké
doby hotel získal velmi dobré re-
nomé. V poměrně krátkém čase se
manželé Petzakovi rozhodli svůj
podnik dále rozšířit. „Můžeme se

pouze domýšlet, co bylo tím nejvý-
znamnějším podnětem k výraz-
nému zvýšení hotelové kapacity.
Zda za tímto činem stála jen ros-
toucí poptávka po ubytování, nebo
zda se jim ve vhodnou chvíli na-
skytla jedinečná příležitost k od-
koupení sousední nemovitosti, kte-
rou městský lékař označil za
nevhodnou k bydlení. Na místě de-
molovaného domu byla navržena
stavba tzv. dependance, umožňu-
jící podstatné rozšíření počtu hote-

lových pokojů. Nová třípatrová bu-
dova, zkolaudovaná v září 1910,
byla v přízemí propojena s původní
hotelovou částí. V parteru mohli
strávit příjemné chvíle pohody i
obyvatelé města, a to v kavárně
nebo v některém z mnoha salonků,
z nichž jeden byl výhradně ozna-
čen jako dámský, či zavítat do 
výčepu piva,“ říká B. Przybylová
s tím, že hotel Imperial byl upřed-
nostňován německými návštěv-
níky. S češtinou či polštinou by-
chom se v tomto zařízení setkali
jen ojediněle. Jen pro zajímavost -
Češi nejčastěji navštěvovali svůj
hotel Slavii, Poláci zase raději za-
vítali do svého Polského domu. 

(M&B)
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Zapomenutá Ostrava: hotel Imperial

Hotel Imperial tvoří po rekonstrukci v první polovině 90. let 20. století uce-
lený blok od třídy 28. října po ulici Zámeckou.



■ Knihovna města Ostravy připra-
vila pro malé i velké čtenáře řadu před-
vánočních akcí. Během volných dní se
děti ve věku 6 až 15 let mohou připra-
vovat na novou celoměstskou soutěž s
názvem Euroexpres - vstupte, prosím.
Od ledna do dubna účastníci symbo-
licky projdou historickou, současnou i
budoucí Evropou. První z celkem tří
kol začíná 5. ledna ve všech poboč-
kách Knihovny města Ostravy. Po-
drobné informace lze získat přímo v
knihovně nebo na www.kmo.cz.

■ Oddíl aktivního pohybu FiZA
team při TJ Baník Ostrava pořádá 28.
prosince 23. ročník sportovně-spole-

čenské akce Kufrování v Ostravě. Při-
praven je Orientační běh pro všechny -
děti, mládež i rodiče a Lesní běh Běl-
ským lesem. Prezentace závodů začne
v 9.15 hodin u Koliby v Bělském lese.

■ Zoologická zahrada Ostrava při-
pravila malý vánoční dárek - od 24. do
31.12. budou mít děti do 15 let vstup
zdarma. V prosinci je zoo otevřena
každý den od 8 do 16 hodin, pokladny
a pavilony se zavírají o hodinu dříve.
Pravidelní návštěvníci zahrady si už
mohou koupit permanentní vstupenky
na příští rok. Bližší informace zájemci
získají ve výukovém a propagačním
oddělení Zoo Ostrava, tel. č. 596 241
269.

■ Národní divadlo moravskoslez-
ské hraje pro své diváky také o vánoč-
ních a novoročních svátcích. Napří-
klad v Divadle Antonína Dvořáka je
25. prosince od 16 hodin na programu
opera W. A. Mozarta Kouzelná flétna
a o den později Shakespearova Kome-
die omylů. První den nového roku se
také v 16 hodin rozezní tóny veselé
opery A. Dvořáka Čert a Káča. Diva-
dlo Jiřího Myrona na Silvestra od 16
hodin uvádí lidovou operetu Járy Be-
neše Na tý louce zelený. 

■ Vyhlídková věž Nové radnice je
celý rok otevřena každý den od 9 do 17
hod. Ve svátečním období je provoz
upraven: 24. 12 od 10 do 14 hod., 25.,
26., 31.12. a 1. 1. od 10 do 17 hodin. 
I v zimních měsících věž nabízí netra-
diční pohled na Ostravu, panorama
Beskyd, Poodří a polské příhraničí.

■ Společenský sál Domu kultury
města Ostravy 20. 12. od 16.30 hod.
hostí tradiční Vánoční koncert Ostrav-
ského dětského sboru. Od 20. do 
21. 12. se koná festival vánočních
zvyků, koled a řemesel s mezinárodní
účastí - Souznění. 

■ Otevírací doba krytého bazénu
v Porubě během vánočních prázdnin:
22., 23., 29., 30. 12. 7.00 - 21.30
27., 28. 12. 9.00 - 19.30
31. 12. 9.00 - 15.00
24., 25., 26. 12. a 1.1. mimo provoz
Informace: tel. č. 596 918 561.

■ Lázně v Moravské Ostravě, So-
kolská ul., jsou od 24. 12. do 1. 1.
z technických důvodů uzavřeny.

■ Otevírací doba Zimního stadi-
onu v Porubě: Bruslení veřejnosti
v kryté hale č. 2 - středa,  sobota, ne-
děle, během vánočních prázdnin bude
rozsah bruslení veřejnosti rozšířen. 

Informace: tel. č. 596 977 111 a
v pokladně hal č. 2.

■ Svatá noc J. Temla a Rybova
Česká mše vánoční zazní na Vánoč-
ním koncertě Janáčkovy filharmonie
Ostrava (JFO) 18. 12. ve společen-
ském sále Domu kultury města Os-
travy. Do nového roku filharmonie
vstoupí 8. ledna Novoročním koncer-
tem, který zároveň zahájí mezinárodní
projekt Česká hudba 2004 věnovaný
výročím předních osobností české
hudby a také rok, ve kterém JFO
oslaví padesáté výročí svého vzniku.
Filharmonie zahraje pod vedením
svého dlouholetého šéfdirigenta Ota-
kara Trhlíka cyklus symfonických
básní Bedřicha Smetany Má vlast.

■ Divadlo loutek k vánoční atmo-
sféře přispěje představením Půjdem
spolu do Betléma, které je na pro-
gramu od 18. do 21. a 28. 12. Druhý
vánoční svátek 26. 12. se mohou děti
se svými rodiči či prarodiči vydat na
pohádku Mařenka a Jeníček, Smolíček
Pacholíček. 

■ Ženský pěvecký sbor Duha zve
všechny příznivce na vánoční koncert
u příležitosti životního jubilea Jiřího
Pavlicy s názvem Vinšujem Vám
štěstí, zdraví. Koncert se uskuteční 13.
prosince v 18.30 hod. v sále Janáč-
kovy konzervatoře v Ostravě.

■ Vánoční svátky jsou již několik
let důvodem k setkání ostravských

obyvatel domovů důchodců a klientů
ústavu sociální péče pro mentálně po-
stižené, které se tentokrát uskuteční
16. 12. v Janáčkově konzervatoři. Pro
účastníky je připraven průřez operou
W. A. Mozarta Figarova svatba v po-
dání studentů pěveckého oddělení
konzervatoře. Pořadatelem této tra-
diční akce je odbor sociálních věcí a
zdravotnictví magistrátu a ostravský
ústav sociální péče pro mentálně po-
stižené.

■ Netradičním dárkem pod vánoč-
ním stromkem může být publikace ze
zbrusu nové edice vydavatelství Re-
pronis s názvem Ostravica, která zají-
mavou formou přibližuje historické i
současné zajímavosti Ostravy a okolí.
Prvním vydaným svazkem jsou Lan-
decké pověsti. K dostání jsou v knih-
kupectvích, v Městském informač-
ním centru, v muzeích, případně
přímo ve vydavatelství Repronis.
Publikace zaměřené na další z pláno-
vaných více než dvaceti témat budou
následovat v lednu a únoru.
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DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

volání Ostrava

150 - hasiči

155 - záchranná služba

156 - městská policie

158 - Policie ČR

112 - slouží především

cizincům

VÁNOâNÍ STROM. Na balkoně
Nové radnice se opět po roce roz-
zářil vánoční strom. Jak nám
sdělil Jaroslav Procházka z Tech-
nické správy majetku magist-
rátu, čtyřmetrový smrk opět do-
dala akciová společnost Ostrav-
ské městské lesy za cenu, která
nepřesahuje 500 korun. „ To jsou
prakticky veškeré náklady spo-
jené s vánoční výzdobou radnice.
Před pěti roky jsme zakoupili ze-
lené girlandy, které jsou umís-
těny po celém obvodu terasy bal-
konu ve třetím  podlaží. Měníme
vždy pouze nefunkční vánoční
svíčky,“ řekl J. Procházka. (m)

Tfiíkrálová sbírka 2004 
Česká katolická charita pořádá

v prvních dnech nového roku celo-
státní Tříkrálovou sbírku. Této tra-
diční akce se zúčastní také Charita
Ostrava ve spolupráci s Charitou sv.
Alexandra. Tříkrálová sbírka 2004
bude pořádána formou koledování a
rozesílání složenek do domácností.
Ve dnech 2. až 12. ledna vyjdou do
ulic skupinky koledníků s pokladnič-
kami - tři králové Kašpar, Melichar a
Baltazar, aby přinesli lidem radost a
koledovali pro ty, kteří to nejvíce po-
třebují.

Posláním Charity Ostrava a Cha-
rity sv. Alexandra je pomáhat lidem
v nouzi bez ohledu na jejich národ-
nost, vyznání, či barvu pleti. Reali-
zují nejrůznější sociální a humani-
tární projekty zaměřené na potřebné

lidi. Z Tříkrálové sbírky 2004 budou
podpořeny tyto projekty: výstavba
hospice v ostravském regionu, rozvoj
chráněných dílen - pracovní uplat-
nění handicapovaných lidí, pořízení
automobilu pro mobilní hospicovou
jednotku, projekt První šance - uby-
tování sociálně znevýhodněných
mladých lidí a volnočasové aktivity
osob se zdravotním postižením v
Hrabyni.

„Obracíme se na všechny občany
s laskavou žádostí o pomoc při Tří-
králové sbírce. Bez podpory lidí, kteří
vnímají potřeby osob trpících jakým-
koli handicapem, se neobejdeme.
Proto věřím, že se Ostravané zapojí
do této krásné akce s úmyslem po-
moci potřebným,“ konstatoval ředitel
Charity Ostrava Martin Pražák. (r)

Kam za kulturou, sportem ãi zábavou?

Městské informační centrum (MIC)
Ostrava, o.p.s., obhájilo loňský úspěch
v celostátní soutěži pořádané renomo-
vaným  magazínem cestovního ruchu
C.O.T. Business. Ředitelka centra
Dagmar Kremzerová převzala 3. pro-
since v Praze na Žofíně zvláštní cenu
2. ročníku soutěže Náš kraj 2002 v ka-
tegorii nejlepší turistické informační
centrum. Udělením mimořádného
ocenění odborná porota reagovala na
fakt, že ostravské „íčko“ svou kvalitou
a úrovní služeb jednoznačně převyšuje
ostatní centra v republice.

„K naší dobré vizitce patří přede-

vším celoroční provoz a dlouhá oteví-
rací doba všech tří poboček, početná
a stabilní klientela, zapojení do celo-
republikových projektů a rozsah slu-
žeb, které jsme schopni návštěvní-
kům města i samotným Ostravanům
poskytnout,“ říká D. Kremzerová.
Standardní nabídku informačních slu-
žeb doplňují i takové speciality, jako
je například lokalizace ostravských
ulic včetně historických názvů od
konce 19. století. Od  roku 1995, kdy
bylo MIC otevřeno, do konce listo-
padu 2003 jej navštívilo 1 539 085
osob. (o)

Ostrava má nejlep‰í infocentrum

Krásné Vánoce
a úspěšné
vykročení 

do roku 2004 
Vám přeje

redakce


