
Téměř tisíc sto nových pracovních
příležitostí v příštích pěti letech má
zájem vytvořit nizozemská develo-
perská společnost CTP Project Invest
v průmyslové zóně Hrabová. 

Ve čtvrtek 5. února odpoledne
byla v budově Radnice města 
Ostravy podepsána smlouva o bu-
doucích kupních smlouvách, v níž je
dohodnuto, že město společnosti
CTP Project Invest postupně prodá
zhruba 30 hektarů pozemků, na kte-
rých Holanďané vybudují jedenáct
objektů a připraví je pro zahraniční
investory k pronájmu.

„Podepsáním smlouvy došlo
k propojení města s developerskou
společností, jejíž rolí je profesionálně
a naprosto kvalifikovaným způsobem
převzít zodpovědnost za vybudování
infrastruktury a zázemí průmyslové
zóny v Hrabové. Pozitivní reference,
které provázejí CTP Project Invest,
nacházíme na mnoha místech repub-
liky a doufám, že tento krok do bu-
doucna ocení nejen odborná veřej-
nost, ale i lidé, kteří zde najdou nové
pracovní možnosti. Dnes končí hra
na průmyslové zóny a začíná tvrdá
práce,“ řekl bezprostředně po pode-
psání smlouvy primátor města Aleš
Zedník.

Ředitel CTP Project Invest Remon
Vos uvedl, že koupě pozemků od
města bude postupovat ve třech eta-

pách až do roku 2008.
„Výstavba první haly
bude zahájena letos
v květnu a její dokon-
čení je plánováno na
říjen. V současné době
jednáme s investory
z Velké Británie, Ně-
mecka a Holandska,
kteří už o Hrabovou
projevili zájem. Jde o
společnosti, které se
zabývají například
přesným strojíren-
stvím a obory vstřiko-
vání plastických hmot.

„Město do projektu
dosud vložilo 230 mi-
lionů korun a potřeba
je ještě 300 milionů
korun, polovinu z toho
by měla financovat
vládní agentura Czech-
Invest. Při úspěšném
rozvoji tohoto území
se městu náklady brzy
vrátí a vznikem 1 080 pracovních
míst to může být i více, když si spo-
čítáme, že podpora jednoho neza-
městnaného přijde stát ročně na 250
tisíc korun,“ řekl náměstek primátora
Petr Kajnar.

Podle Hany Chlebné, náměstkyně
ředitele agentury CzechInvest, je
projekt průmyslové zóny v Hrabové

reakcí na vzrůstající poptávku inves-
torů po kvalitních nájemních objek-
tech, vhodných pro výrobu i pro
strategické služby. Takových příle-
žitostí byl v tomto regionu zatím
velký nedostatek. „V současné době
spolu s městem a krajským úřadem
připravujeme strategii pro rozvoj
průmyslových zón a dosud neobsa-
zená území. Jsem přesvědčena, že
přišel čas pro rozvoj tohoto města a
celého regionu. Když se podíváte na
mapu rozšířené Evropy a uděláte si
diametr zhruba 350 kilometrů, tak
zjistíte, že na něm máme všechna
hlavní okolní města,“ podotkla 

H. Chlebná s tím, že nájemní ob-
jekty v Hrabové pomohou prosadit
Ostravsko jako nové a hlavně ce-
nově výhodné strategické centrum
pro výrobu a služby právě v rozší-
řené Evropské unii.

Jak zaznělo na tiskové besedě,
chystaný prodej zhruba 30 hektarů
pozemků v Hrabové soukromému
developerovi lze označit jako první
krok vedoucí k rozvoji této zóny. Ve
druhé etapě bude s podporou minis-
terstva průmyslu a obchodu investo-
rům poskytnuto dalších osmdesát
hektarů k výstavbě jejich závodů a
center služeb. (M) 
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TÉMA MùSÍCE:  ROZPOâET VA·EHO MùSTA (str. I - IV).

„Skonãila hra na prÛmyslové zóny, zaãíná tvrdá práce,“ fiekl primátor mûsta Ale‰ Zedník

Zástupci CzechInvestu, nizozemské společnosti CTP Project Invest, realitních agentur
a obchodních komor si prohlédli průmyslovou zónu v Hrabové. Ředitel CTP Remon
Vos (druhý zprava) řekl, že stavba první haly by mohla začít už letos v květnu.

Smlouvu podepsali Remon Vos, ředitel CTP Project Invest a primátor
města Ostravy Aleš Zedník.

Náměstci primátora Petr Kajnar a Vít Ruprich (vpravo) jsou pře-
svědčeni, že se v rámci projektu velmi rychle podaří přivést do Hra-
bové investory a vytvořit potřebné pracovní příležitosti.

·ance pro rozvoj mûsta a sníÏení
nezamûstnanosti
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RUSK¯ KONZUL NAV·TÍVIL OSTRAVU. Generální konzul Ruské federace
v Brně Viktor Ivanovič Sibiljev se 2. února na Radnici města Ostravy
sešel s primátorem Alešem Zedníkem. Předmětem jednání byla další
spolupráce Ostravy a partnerského města Volgograd, rozvoj obchod-
ních i kulturních kontaktů a také organizace pravidelných konzulár-
ních dnů. Konzulární dny Ruské federace se budou v letošním roce ko-
nat v budově Nové radnice na Prokešově náměstí v místnosti 304 (3.
patro) od 9 do 12 hod. 25. března, 27. května, 29. července, 30. září a
25. listopadu, tzn. každý poslední čtvrtek lichého měsíce.

13. ledna 2004
Jmenování ředitele domova důchodců
Rada města jmenovala s účinností od 1. února 2004 Marka Kyjovského ře-

ditelem Domova důchodců Petruškova 6, Ostrava-Zábřeh. Do výběrového ří-
zení se přihlásilo celkem 23 osob, sedm z nich postoupilo do druhého kola.

Zahraniční pracovní cesta
Rada města schválila zahraniční pracovní cestu primátora města Aleše 

Zedníka a náměstka Víta Rupricha do Francie (Cannes) ve dnech 10.-14.
března za účelem prezentace města na veletrhu MIPIM 2004. Město Ostrava
se tohoto největšího světového veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí
zúčastní posedmé. Veletrh navštíví tisíce účastníků z řad investorů, develo-
perských společností, realitních makléřů, představitelů evropských měst a re-
gionů.

27. ledna 2004
Jmenování komise
Rada města zřídila grantovou komisi pro výběrové řízení pro poskytnutí

dotace - mimořádného grantu v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města
Ostravy pro rok 2004 a jmenovala její členy. Pro rok 2004 byl vyhlášen te-

❏ Jednání rady mûsta

Statutární město Ostrava, kancelář primátora

v y h l a š u j e výtvarnou soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI
Podmínky soutěže:

1. Velikost slepičího vajíčka zdobeného jakoukoliv technikou.
2. Maxi kraslice.
3. Zpracování velikonočního motivu.
4. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy.
5. Každou kraslici označte jménem nebo názvem kolektivu, věkem, kontaktní adresou, telefonním číslem a zasílejte nejpozději 

do 25. března 2004 na adresu: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba: Markéta Šostoková, tel. č. 596 283 131

Nejkrásnější kraslice budou vystaveny v prostorách magistrátu.

Ceny pro jednotlivce: 1. cena - zlatý přívěsek, plyšový medvěd HARIBO, 2. cena - plyšový medvěd HARIBO, 3. až 20. cena - sladkosti

Cena pro kolektivy:   1. cena - 10 000 Kč, 2. cena - 5 000 Kč, 3. cena - 3 000 Kč, 4. cena - 2 000 Kč, 5. cena - 1 000 Kč, 6. cena až 10. cena - sladkosti

Všichni výherci obdrží sladkosti Maoam a Haribo.

Odbor správních činností minister-
stva vnitra  oznámil, že 1. ledna
skončila možnost vydávat občanské
průkazy bez strojově čitelných
údajů. Jak uvedl ředitel odboru 
Z. Němec, v současné době končí
práce na novelizaci zákona o občan-
ských průkazech. Díky ní by měly

vydávat obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů, ale
pouze v zákonem stanovených pří-
padech a po předchozím souhlasu
ministerstva vnitra. Počítá se s tím,
že novela zákona vejde v platnost
k 1. dubnu letošního roku.

matický okruh Výtvarné umění ve veřejném prostoru s možným umístěním
děl v ulicích Reální, Umělecká a Zahradní.

Veřejnoprávní smlouva
Rada města rozhodla o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním

městem Ostrava a městem Klimkovice. Na jejím základě budou strážníci
Městské policie Ostrava zajišťovat místní záležitosti veřejného pořádku v roz-
sahu zákonných oprávnění také na území města Klimkovic. Náklady spojené
s výkonem úkolů městské policie na svém území hradí město Klimkovice,
které o uzavření smlouvy požádalo.

3. února 2004
Hotel Atom
Rada města v působnosti valné hromady schválila personální a sociální poli-

tiku včetně odměňování, pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví, politiku
koncepce a metodiku nákupu a výběrových řízení nákupu a návrh politiky jakosti
včetně rozvoje systému jakosti společnosti Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

Úprava rozpočtu
Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

kraje (HZS MSK) Rada města schválila rozpočtové opatření - úpravu roz-
počtu pro rok 2004, kterým se ze schváleného rozpočtu běžných výdajů pro
HZS MSK přesune částka 33 000 tis. Kč do kapitálových výdajů na pořízení
investic, např. do strojního vybavení hasičských služeben, vybavení učeben,
oprav a rekonstrukcí dílen, termokamer, obměny výsuvných žebřů, sirén va-
rování a vyrozumění obyvatel atd.

28. ledna 2004
Den NATO v Ostravě
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy mezi Občanským sdru-

žením pro česko-polskou spolupráci Jagello 2000 a městem Ostrava o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tisíc korun. Občanské sdružení fi-
nanční prostředky použije na úhradu nákladů spojených s realizací akce Den
NATO v Ostravě, která se uskuteční 18. září 2004 na mošnovském letišti.

Představení obcí
Starostové a starostky dvanácti obcí, pro které Magistrát města Ostravy od 
1. ledna 2003 plní funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, před-
stavili svoje města a vesnice na lednovém zasedání zastupitelstva. Jde o Čavi-
sov, Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Klimkovice, Olbramice, Starou Ves nad Ond-
řejnicí, Šenov, Václavovice, Velkou Polom, Vratimov, Vřesinu a Zbyslavice.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

UPOZORNùNÍ



Je to jako na houpačce. Tato jed-
noduchá věta podle ředitelky Úřadu
práce v Ostravě Yvony Jungové nej-
lépe vystihuje situaci na zdejším trhu
práce. Na jedné straně překvapivě
příznivý podzim se stagnující neza-
městnaností a na straně druhé první
měsíc nového roku, kdy se počet lidí
bez práce v Ostravě přehoupl přes 30
tisíc a v kraji dokonce překonal hra-
nici 110 tisíc. Ani při pohledu na ci-
fru 19 %, na kterou se v současné
době vyšplhala nezaměstnanost v se-
veromoravské metropoli, Yvona
Jungová neztrácí optimismus a věří,
že nejhorší už má Ostrava za sebou
a bude lépe.

■ Ostravský úřad práce mo-
mentálně eviduje nejvyšší počet
nezaměstnaných za celou dobu své
existence. Předpokládala jste tento
neveselý vývoj po poměrně slib-
ném konci loňského roku?

Lednový nárůst se dal očekávat,
protože končí mnoho pracovních po-
měrů uzavřených na dobu určitou,
propouštějí obchodní řetězce, které
nabíraly lidi na předvánoční prodej,
výrazně se ochladilo, takže se zasta-
vily stavební práce a řada pracov-
níků z této sféry skončila v naší evi-
denci. Podobně nepříznivý vývoj
očekáváme také v únoru.

■ Takže od března se situace
zlepší?

Skutečně by mohlo dojít k odlivu
uchazečů o práci. Kromě stavebnic-
tví přibude práce také v zemědělství
a dalších sezonních aktivitách.

■ To jsou ovšem místa, za která
vděčíte střídání ročních období.
Rýsuje se také vznik nových pra-
covních míst trvalejšího charak-
teru?

Zatím nemáme konkrétní signály
o hromadném propouštění, ale ani
o razantním zvýšení počtu pracov-
ních míst. S nadějí proto čekáme na
výsledky jednání vedení města se zá-

stupci tchajvanského investora, který
hodlá své záměry realizovat v prů-
myslové zóně Hrabová. To by určitě
mohlo přinést nové příležitosti,
stejně jako plánovaný rozjezd pily
v Paskově.

■ Znamená to, že podle vám do-
stupných informací se nechystá
žádné hromadné propouštění
z velkých průmyslových podniků
na území města?

Podobná ujištění přinesla hned na
začátku roku některá média a já ne-
mám důvod jim nevěřit. Například
informace z Vítkovic skutečně na-
značují, že restrukturalizace by měla
nadále postupovat bez dramatického
zvyšování počtu nezaměstnaných.
Dokonce signalizují poptávku po
kvalifikovaných strojírenských pro-
fesích.

■ Existuje vůbec reálný recept
na snížení devatenáctiprocentní
nezaměstnanosti?

Určitě příchod silného investora
a rozvoj malého a středního podni-
kání. Máme málo zaměstnavatelů,
kteří mají zájem o dotovaná pracovní
místa a splňují všechny podmínky
pro přidělení prostředků určených na
aktivní politiku zaměstnanosti. Aby-
chom však nehledali viníky jen ve
vnějších faktorech! Lidé bez práce
nemohou pasivně čekat, co za ně
uděláme, ale musí sami za sebe bojo-
vat, naučit se prodat své schopnosti
a dovednosti. Mnohem lépe se po-
máhá připraveným a aktivním lidem
než těm, kteří vlastně ani pracovat
nechtějí. Situace není dobrá, ale jistě
ne beznadějná.

■ Asi se mnou budete souhlasit,
že podstatnou roli sehrává i minu-
lost Ostravy jako hornického
města...

Určitě, zdejší region je opravdu
specifický. V první řadě se lišíme ab-
solutně nejvyšším počtem lidí bez
práce. V těsném závěsu za námi je
Karviná. Netypická je i struktura

zdejších nezaměstnaných. Většina
do naší evidence přišla z těžkého
průmyslu, zpravidla nemají dostaču-
jící vzdělání a po dlouholeté práci
v těžkých provozech mají navíc
různá zdravotní omezení.

■ Kolik peněz přišlo v loňském
roce ze státní pokladny do Ostravy
na podpory v nezaměstnanosti?

Loni bylo na podporách vypla-
ceno 242,6 milionu korun. Musíme
si uvědomit, že podpora se vyplácí
jen půl roku, takže ji pobírá zhruba
třetina občanů vedených v naší evi-
denci. Přesto je celková částka stále
vyšší, protože rok od roku rostou ab-
solutní počty nezaměstnaných. Bo-
hužel výrazně narůstá dlouhodobá
nezaměstnanost, takže v současné
době už více než polovinu uchazečů
evidujeme déle než rok. 

■ Právě dlouhodobě nezaměst-
naným by mohly pomoci nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti,
chystáte letos nějaké novinky?

V loňském roce jsme na tuto kapi-
tolu získali 131 milionů korun ze
státního rozpočtu. Vzhledem k přís-
ným podmínkám jejich použití jsme
neutratili celou částku, ale účelně
vynaložili celkem 98 milionů, z toho
18 milionů na rekvalifikace, 12 mili-
onů na veřejně prospěšné práce,
47,5 milionu na vznik společensky
účelných míst a 12 milionů na ab-

solventské praxe. Navíc jsme více
než šesti miliony podpořili zaměst-
návání občanů se změněnou pra-
covní schopností. Letos budou po-
kračovat osvědčené programy
z loňského roku. Především udržíme
výhodnější podmínky pro uchazeče
starší 50 let a podporu vytváření pra-
covních míst pro absolventy a asi-
stenty. Ušili jsme je totiž na míru
potřebám a podmínkách zdejší loka-
lity a v praxi se osvědčily.

■ V České republice na jedno
volné pracovní místo připadá prů-
měrně třináct uchazečů. Jak je to
v Ostravě?

V Ostravě je ten průměr 44 až 45
uchazečů na jedno volné pracovní
místo. Stále je největší poptávka po
svářečích, kovoobráběčských profe-
sích, soustružnících, frézařích, šič-
kách, švadlenách, kuchařích, číšní-
cích, obchodních zástupcích,
stavebních profesích, kvalifikova-
ných technicích, projektantech
a konstruktérech. Určitě se vyplatí,
když se mladí lidé nebo rodiče včas
zajímají o aktuální vývoj a perspek-
tivy na trhu práce v Ostravě. Dopo-
ručuji jim navštívit Informační a po-
radenské středisko pro volbu
a změnu povolání na našem úřadu
práce.

■ Co mohou občané očekávat
od převodu agendy státní sociální
podpory z Magistrátu města Os-
travy pod úřad práce, který se
uskuteční 1. dubna?

Pro nás to znamená především
více práce a problémů, které musíme
řešit za plného provozu, protože vy-
plácení dávek státní sociální podpory
se pochopitelně nemůže přerušit.
V tomto ohledu musím ocenit velice
vstřícný přístup magistrátu. Lidé si
budou dávky vyřizovat stejným způ-
sobem, ve stejných úředních hodi-
nách a na stejných kontaktních mís-
tech jako dosud. Tato agenda
přechází pod úřad práce spíše z for-
málních důvodů. Státní sociální pod-
pora je záležitostí státní správy
a úřady práce jsou organizační slož-
kou státu, takže dojde k určitému
sjednocení. (LO)
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❏ Rozhovor

¤editelka úfiadu práce Yvona Jungová: „Situace není dobrá, ale jistû ne beznadûjná.“

S pfiíchodem jara se sníÏí nezamûstnanost
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Poboãka úfiadu práce v Zábfiehu se stûhuje
Úřad práce v Ostravě oznamuje, že z důvodu stěhování své po-

bočky Zábřeh, umístěné dosud v hotelu Vista v Plzeňské ulici, bude
ve dnech 19. až 23. února tato pobočka uzavřena. Nová pobočka Zá-
břeh bude v provozu od úterý 24. února (pro uchazeče, kteří se chtějí
nově zaevidovat, již od 23. února) v budově Vítkovických staveb vedle
Vítkovického nádraží, ulice Na Obvodu 41. (Tramvajové spojení je
možné linkami č. 3, 6 a 11, zastávka Nádraží Vítkovice nebo linkami
č. 14 a 19, zastávka Most Čs. armády.)

Ve dnech 19. a 20. února se mohou noví uchazeči o zaměstnání evi-
dovat na pobočce úřadu práce Vítkovice, Mírová 32, Ostrava-Vítko-
vice. (SB)
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■ MALÍ NOVINÁ¤I SE PTALI. Dětská tisková agentura 4. února v Domě
dětí v Ostrčilově ulici   uspořádala další z pravidelných tiskových kon-
ferencí. Zúčastnilo se jí celkem 104  redaktorů ostravských školních ča-
sopisů, kterých v Ostravě  vychází téměř padesát. Hostem, který tento-
krát odpovídal na všetečné dotazy malých novinářů, byl primátor Aleš
Zedník. Děti se ptaly na Mistrovství světa v ledním hokeji, na výstavbu
sportovišť, ale také na dálnici D 47 či Stodolní ulici. Dozvěděly se na-
příklad,  že pan primátor je velký fanda Baníku, hraje na kytaru, ve
volném čase jezdí na kole a nepěstuje extrémní sporty. Na poslední
otázku, zda se primátorovi splnil životní sen  A. Zedník  odpověděl: „Asi
to, co dnes dělám je velký sen, který se mi splnil!“ (Na snímku Patrik
Šajtar z časopisu Mitušáček.)

■ NOVÉ KNIHKUPECTVÍ.
V centru města byl 26. ledna po-
zvaným hostům oficiálně před-
staven nový  Knižní dům s lite-
rární kavárnou Academia. Mezi
prvními návštěvníky byla také
předsedkyně Akademie věd ČR
Helena Illnerová, předseda Po-

slanecké sně-
movny Parla-
mentu ČR Lu-
bomír Zaorálek
a primátor  měs-
ta Ostravy Aleš
Zedník. 
„V Ostravě žije
mnoho chytrých
lidí, pracují tady
dvě univerzity i
Ústav geoniky
Akademie věd.
Jsem ráda, že
právě severomo-
ravská metropole

je tím třetím městem v repub-
lice, kde knihkupectví Acade-
mie vzniklo,“ prohlásila H. Ill-
nerová. Knihy se budou pro-
dávat ve dvou poschodích pa-
mátkově chráněné budovy na
celkem pěti stech metrech čtve-
rečních.

■ LYŽAŘKA NA
RADNICI. Neslyšící
lyžařka  Petra Kur-
ková Českou repub-
liku reprezentuje
v alpském lyžování
h a n d i c a p o v a n ý c h
sportovců od roku
1999, kdy se zúčast-
nila zimní deaflym-
piády v Davosu a vy-
hrála čtyři zlaté me-
daile. Také z 15. deaf-
lympiády ve švédském
Sundvallu přivezla
loni tři medaile, z toho jednu zlatou. Její úspěchy 21. ledna  ocenil os-
travský primátor Aleš Zedník. „Velmi si vážím každého sportovce,
který dosahuje výborných úspěchů, reprezentuje tak Ostravu doma
i v zahraničí,“ konstatoval  primátor. Petra Kurková jej obdarovala
kalendářem organizace sdružující  handicapované sportovce.

Co bude s lípami na námûstí?
Prokešovo náměstí před Radnicí

města Ostravy už není jen ano-
nymním prostorem, kterým  lidé
rychle projdou cestou  za úředními
záležitostmi, do knihovny nebo na
vyhlídkovou věž. Stále častěji
jsou na zdejších lavičkách k vidění
rodiče s dětmi,  studenti i senioři,
kteří si tady užívají příjemného
prostředí v centru města. 

Celkový vzhled náměstí se v ná-
sledujících měsících  dočká něko-
lika změn. V rámci celkové esteti-
zace například sloupy elektrického
osvětlení i průčelí radnice ozdobí
květiny a náměstí budou pravděpo-
dobně lemovat nové stromy. 

„Lípy, které jsou na náměstí
dnes,  byly v 60. letech zasazeny
už jako poměrně vzrostlé stromy a
od té doby vyrostly do opravdu
úctyhodných rozměrů. V současné
době už jejich větve omezují a při
silném větru či námraze také ohro-
žují  chodce na náměstí. Navíc, vy-
budování podzemních garáží jim
do značné míry ubralo životní pro-
stor. Musíme si uvědomit, jak roz-
sáhlý je kořenový systém takto

vzrostlých stromů. Dnes začínají
usychat, odumírat, jsou ve špatném
zdravotním stavu, který se stále
zhoršuje,“ vysvětluje náměstek
primátora Mirko Jašurek. Dodává,
že po vyhodnocení několika vari-
ant se jako nejvhodnější ukázalo
takzvané  radikální řešení. To zna-
mená odstranění stromů a výsadbu
nových, tvarově a rozměrově lé-
pe vyhovujících. Pravděpodobně
v dubnu tedy lípy nahradí stromy
s řídkou korunou, které budou lépe
snášet extrémní podmínky stano-
viště a esteticky dají vyniknout
vzhledu celého náměstí. 

Dá se však předpokládat, že
tento krok se nemusí u části veřej-
nosti  setkat s pochopením. Magis-
trát proto zadal nezávislé firmě vy-
pracování odborného posudku,
který objektivně posoudí  aktuální
stav lip i možná řešení. Teprve po
jeho dokončení padne definitivní
rozhodnutí a odbor životního pro-
středí magistrátu bude moci vydat
povolení ke kácení lip. (O)

OMLUVA - V lednovém vydání Ostravské radnice jsme na str. 5
v článku Nové byty pro Michálkovice nedopatřením uvedli chybnou
částku finančních prostředků, které byly vynaloženy na infrastrukturu
stavby dvou třípodlažních domů v Kasalického ulici. Takže vše 
a s omluvou uvádíme na správnou míru - realizace infrastruktury si vyžá-
dala 5,8 milionu korun. (m)

❏ Stfiípky

Informace pro podnikatele
Vládní projekt Informační místa

pro podnikatele (InMP), který byl
zahájen v říjnu minulého roku také
v Ostravě, a to v regionálním roz-
sahu, má za úkol zlepšit celkovou
informovanost podnikatelů a pod-
niků o všem, co
souvisí s jejich
činností a vstu-
pem České re-
publiky do Ev-
ropské unie.

„Krajská hos-
podářská ko-
mora Morav-
skoslezského
kraje, která působí jako sdružení Re-
gionální hospodářské komory
(RHK) Ostrava a tří Okresních hos-
podářských komor Opava, Bruntál a
Karviná, poskytla potřebné prostory
s materiálním vybavením a perso-
nálním obsazením, zřídila a perso-
nálně zabezpečila koordinační místo
pro nutné metodické a odborné ve-
dení jednotlivých informačních
míst. Ta zahájila činnost v Ostravě,
Opavě, Krnově, Karviné a v Třinci.
Podnikatelům naprosto zdarma po-
skytujeme informační servis o regi-
onu, o podmínkách, respektive o
změnách podnikatelského prostředí
v rámci EU a jednotného evrop-
ského trhu, ale také o české legisla-
tivě, o podpůrných programech na

regionální i celostátní úrovni. Nabí-
zíme rovněž nejrůznější vzdělávací
programy, poradenství v právních,
ekonomických i jiných záležitostech
včetně organizačního přehledu o
možnostech financování podnikatel-

ské činnosti
z podpůrných
programů EU a
státu,“ uvádí ře-
ditelka Krajské
h o s p o d á ř s k é
komory Magda
Habrmanová.
Připomíná, že
p o d n i k a t e l é

mohou využívat individuální kon-
zultace k problematice Evropské
unie, komerční nabídky a poptávky
v tuzemsku i zahraničí a také infor-
mace o produktech Centra pro Ev-
ropskou integraci, CEBRE - podni-
katelské reprezentace ČR v Bruselu,
stejně jako služeb, které poskytují
ostatní informační místa EIC, RPIC,
BIC, CzechTrade, ICU a další.

Bližší informace o projektu InMP 
i poskytovaném servisu zájemci zís-
kají v sídle Regionální hospodářské
komory Ostrava, Výstavní 2224/8, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
u Natálie Šitavancové, telefon
597 479 330, e-mail: n.sitavan-
cova@rhko.cz, nebo na adrese:
www.rhko.cz (M)



Hala ČEZ Arény je těsně před dokončením, o čemž se mohli
27. ledna přesvědčit členové rady města. Ředitel společ-

nosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy Ivo
Mocek uvedl, že dosud bylo proinvestováno 470 milionů
korun, přičemž celko-vý rozpočet stavby činí 696 mi-
lionů. „V polovině února budeme kolaudovat, in-
teriéry budou dokončovány až do konce března.

Harmonogram prací kontrolujeme denně od zahá-
jení této rozsáhlé investice - tedy od loňského

května. Vše probíhá podle stanovených termínů
a v požadované kvalitě. Ostrava se tak  od 24. dubna beze-
sporu stane hostitelem světového šampionátu v ledním ho-
keji. Už dnes ale mohu prozradit, že ještě před prv-
ním vhození puku na led se v hale 6. dubna uskuteční
koncert světoznámého José Carrerase. Provoz ledové
plochy i bezchybnou funkčnost zázemí celého ob-
jektu vyzkoušíme v průběhu konání Mistrovství re-
publiky žáků 8. tříd ZŠ v ledním hokeji. A ještě je-
den projekt připravujeme, ale dopředu nechci nic
prozrazovat, protože půjde o opravdu velké překva-
pení,“ slíbil I. Mocek.

Primátor Aleš Zedník poznamenal při pohledu z horního ochozu haly do
prostoru budoucí ledové plochy: „Mám velmi dobrý pocit z toho, co jsme tu
dnes mohli vidět. Město a Ostravané si takový areál zaslouží a nejsou to roz-
hodně vyhozené peníze.“

V Aréně jsou už nainsta-
lovány dvě velkoplošné ob-
razovky, které divákům ne-
jen zpříjemní podívanou,
ale hlavně zopakují nejzají-
mavější okamžiky na ledě.
Mimochodem, hala pojme
až 9 tisíc diváků, samo-
zřejmě sedících.

Martin Menšík, hlavní stavbyvedoucí firmy Intersono, která dodávala veš-
keré technologie podotkl, že v současné době je hotovo zapojení všech kom-
ponentů a přichází fáze nastavování, vylaďování a spouštění jednotlivých
systémů. Kromě nového osvětlení a ozvučení splňující požadavky pro tele-
vizní přenosy, ale třeba i efektní světelnou show, prošel zásadní rekonstrukcí
také systém technologie výroby ledu.

„Finišujeme, před námi jsou už jen dokončovací práce v podobě chybějí-
cích maleb a nátěrů. Položeny jsou nové podlahy, vybudováno sociální zaří-
zení pro návštěvníky, skončili jsme s obklady v prostoru zázemí haly, šaten,
hotovy jsou stavební úpravy boxů pro čestné hosty i televizní společnosti,“
uvedl Vít Dostál, technický ředitel Inženýrských staveb.

A jak hodnotil stav ČEZ Arény více než dva měsíce před zahájením 
MS v ledním hokeji 2004 člen městské rady, předseda organizační komise
pro světový šampionát v Ostravě František Černík? Bývalý skvělý českoslo-
venský reprezentant odpověděl:  „Nechci v tuto chvíli nic komentovat. Vi-
díte, že se všude kolem ještě maká. Přijďte se mě zeptat, až se hala slavnostně
rozsvítí a na led vjedou první hokejisté. Chodím sem hodně často a zatím se
můj dojem den po dni lepší.“ (Maj)  

Hlediště pojme 9 000 sedících diváků.

Členové rady se seznámili s postupem prací.
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„Prosperitu tomuto
městu dlouhodobě zaručí
pouze investice do lid-
ského kapitálu, vzdělání,
vědy a výzkumu. Ale to
není parketa ostravské
radnice. V našich schop-
nostech a možnostech je
přitáhnout sem inves-
tory,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Kajnar. In-
vestorů je plný svět
a radnice, respektive ve-

dení města nebylo podle jeho mínění donedávna tak
aktivní, jak by mohlo.

Zásadní otázkou je, co rozhodne o budoucnosti
Ostravy, kde průmysl prochází velmi silným útlu-
mem. Je zjevné, že budoucí prosperitu kraje zaručí
odvětví s vysokou přidanou hodnotou, především
špičkové technologie. „Máme technickou univer-
zitu, v níž je zhmotněn velmi silný potenciál v oboru
informačních technologií. Právě tady se můžeme re-
lativně rychle uchytit. Na Vysoké škole báňské je
dnes na fakultě elektrotechniky a informatiky asi

130 doktorandů a 1 600 posluchačů, ze školy vy-
cházejí inženýři na špičkové odborné úrovni srov-
natelné s okolním světem. Vnímáme tuto skutečnost
a máme zájem vytvořit podmínky pro to, aby ve
městě a regionu našli uplatnění, zůstali zde a nemu-
seli odcházet z Ostravy. Dobrým příkladem je beze-
sporu vědecko-technologický park. Jeho smyslem je
podpořit vznik nových inovačních firem, přitáhnout
tak hi-tech firmy, které potřebují a hledají vý-
zkumný potenciál a vysoce kvalifikovanou pracovní
sílu,“ podotýká P. Kajnar.

Avšak investoři hledají nejen schopnou a vzděla-
nou pracovní sílu, ale také dopravní napojení, kva-
litní bydlení, možnost výuky svých dětí podle mezi-
národních standardů, sportovní, rekreační a kulturní
vyžití. Když tu nenajdou úroveň, na kterou jsou
zvyklí, jdou jinam. „Výstavba dálnice je v plném
proudu, renovace Atomu na čtyřhvězdičkový hotel
je téměř hotova, soukromý investor bude stavět nad-
standardní byty ve Slezské Ostravě, pomáháme na
svět vzniku cizojazyčné školy zejména pro děti za-
hraničních investorů. Zóna pro průmyslové inves-
tory v Hrabové je připravena a bude se dále rozšiřo-
vat. V řetězci požadavků dnes už schází pouze

dostatečná nabídka kvalitních kancelářských pro-
storů na světové úrovni. Ostrava pořád není v situ-
aci, že by tyhle prostory vybudovali soukromí 
podnikatelé. Tři tisíce metrů čtverečních ve vědec-
kotechnologickém parku je prakticky obsazeno
a ukazuje se, že o tento typ nabídky je skutečný zá-
jem,“ uvádí náměstek primátora.

V současné době město spolu s Czechinvestem
pracuje na možnosti vybudování parku informač-
ních technologií. Měl by to být průmyslový a vý-
zkumný prostor orientovaný na informační techno-
logie, a to s maximálním využitím vědomostního
potenciálu, který Vysoká škola báňská právě
v tomto stále perspektivním oboru poskytuje. 

CzechInvest připravuje projekt využití brown-
fieldů - starých průmyslových areálů. Ve městě při-
chází v úvahu několik lokalit, mimo jiné areál nad
Porubkou nebo oblast postižená záplavami v Hru-
šově, kde město již vykoupilo většinu domů slouží-
cích bydlení. „Pokud by se ukázalo, že některý
bude vhodný pro IT park, rýsuje se možnost prosa-
dit jej jako pilotní projekt financovaný převážně
z fondů Evropské unie,“ soudí náměstek primátora
P. Kajnar. (M) 

Zaãala pfiíprava pilotního projektu v˘stavby IT parku 

Ostravská âEZ Aréna dosahuje evropské úrovnû

Petr Kajnar



V konferenčním
centru pavilonu
A na výstavišti
Černá louka se 12.
února konal už 6.
ročník konference
nazvané Regene-
race panelových
domů. Organizace
a přípravy se i ten-
tokrát ujal Magist-
rát města Ostravy,
Fakulta stavební
VŠB- TU Ostrava,
Česká komora au-
torizovaných inže-
nýrů a techniků
činných ve vý-
stavbě, Svaz pod-
nikatelů ve staveb-
nictví, Český svaz
stavebních inže-
nýrů  a Ostravské
výstavy.

Motto konfe-
rence: Proměny bydlení, které pro-
vázelo odbornou akci, bylo na jedné
straně velmi inspirující, zároveň
však vyvolávalo řadu otázek, které
jednoznačně směřovaly k pojmeno-
vání prioritních přístupů a nástrojů
na podporu bydlení i způsobů jeho
financování.

Odborný garant profesor Vítěz-
slav Kuta, vedoucí oddělení měst-
ského stavitelství Fakulty stavební
VŠB-TU, v úvodu svého vystoupení
řekl: „Není pochyb o tom, že byd-
lení představuje významný rozvo-
jový faktor celé společnosti a velmi
často i osudovou okolnost pro život
jednotlivců. Aspekt bydlení nemů-
žeme ztratit ze zřetele a je velmi
dobře, že se už pošesté setkáváme
tady v Ostravě z důvodu trvalé po-

zornosti problema-
tice bydlení. A na
tomto konstatování
nemění nic ani 
to, že konference 
upřednostňuje ob-
last regenerace na-
šeho bytového fon-
du, zejména pak
postaveného pane-
lovými technolo-
giemi.“

Při této příleži-
tosti V. Kuta odpo-
věděl na následující
otázky.

Souhlasíte s tím,
že bydlení svým
vlivem výrazně
přesahuje ekono-
mické aspekty?

Bytová politika
je mimořádně úzce
provázána se sou-

časným stavem české ekonomiky.
Samozřejmě, zasahuje do populač-
ního vývoje, do oblasti sídelní struk-
tury, ale ovlivňuje i regionální roz-
voj, hospodaření města a opravdu
velmi silná je v tomto směru oblast
sociální.  Pojem fenomén bydlení je
dnes už běžný, vždyť k bydlení neod-
myslitelně patří pocit životní pohody
a bezpečnosti. Ale chci připomenout,
že  bydlení a bytovou politiku s hos-
podářským vývojem nemůžeme vní-
mat v žádném případě odděleně.

Takže je naprosto logické ono
zjednodušující spojení bydlení
a třeba výše nájemného.

Ale přece tato otázka byla, je
a vždy bude pro lidi důležitá, stejně
jako financování oprav a odstraňo-

vání závad na domech, vlastnické
vztahy a podobně. Přitom si ne
každý z nás uvědomuje, jak se zá-
sadně mění základní funkce byd-
lení. Hovořím nejen o hledisku
vlastní funkce bytu, ale i urbanis-
tické funkci bydlení.

Nároky lidí na úroveň bydlení
a poskytované služby se stupňují,
ale co bude ovlivňovat charakter
bytové výstavby v následujících
letech?

Očekáváme, že po vstupu naší
země do Evropské unie, dojde i u nás
ke zkrácení pracovní doby o dvě až
čtyři hodiny denně. Už dnes Evropa
přechází na 36hodinový a v někte-
rých případech i na 34hodinový pra-
covní týden, a to se nepochybně  pro-
jeví na růstu významu bytu
a bydlení. Nejinak je tomu i v pří-
padě nadměrného duševního napětí,

jemuž jsou už dnes některé skupiny
obyvatelstva vystavovány. Mám na
mysli především podnikatelskou
sféru. Takže se nám prodlouží délka
volného času stráveného v bytě. Ze-
sílený tlak na zvětšení obytné i užit-
kové plochy bytu, nové technologie,
stejně jako zvýšené nároky na kva-
litu bytu spojenou s řešením proble-
matiky hluku, oslunění, klimatizace
a podobně, je zřejmý. 

Znamená to, že nastane větší
poptávka po bytech?

A nejen to. Lidé budou chtít byty
větší, s vyšším technickým standar-
dem. Určitě zaznamenáme prefero-
vání nízkopodlažní bytové vý-
stavby, snahu o flexibilní směny
bytů podle vývoje potřeb rodiny
a jejích členů, zvýší se také zájem
o bydlení například v penzio-
nech. (Maj)

Ostravská radnice únor 20046

Od 1. ledna platí nová obecně zá-
vazná vyhláška, v níž je vymezena
výše poplatku za likvidaci a svoz ko-
munálního odpadu. Během ledna se
nám na redakčním stole sešly desítky
dotazů, na nejčastější z nich nám od-
pověděla vedoucí oddělení daní a
cen odboru financí a rozpočtu magis-
trátu Radka Brožová:

1) Proč se letos zvýšil poplatek
z 384 na 432 Kč?

„Sazba poplatku se stanovuje
podle zákona o místních poplatcích a
vychází ze skutečných nákladů na
sběr a svoz komunálního odpadu
v předchozím roce. Ty se vzhledem
k rostoucí produkci odpadů a cenám
za likvidaci odpadů rok od roku zvy-
šují. Loni rovněž vzrostla četnost
svozu a rozšířeny byly také poskyto-

vané služby, jako větší počet přista-
vených kontejnerů na plast, nové
sběrné dvory apod. Přestože se ná-
klady na provoz systému sběru a
svozu komunálních odpadů vy-
houply nahoru, poplatek v letech
2002 a 2003 zůstal ve stejné výši,
tedy 384 Kč. Letos už bylo zvýšení
poplatku z uvedených důvodů nevy-
hnutelné.“

2) Co mám dělat, když ještě ne-
jsem zaevidován k placení po-
platku, a dosud mi nepřišla žádná
složenka?

„Hlavní podmínkou je splnit ohla-
šovací povinnost. Tu má každá osoba
s trvalým pobytem na území Ostravy,
a to podle platné vyhlášky do 30 dnů
od vzniku poplatkové povinnosti, to
znamená dnem přihlášení se k trva-

lému pobytu v Ostravě. Ohlašovací
povinnost by měli mít splněnou
v roce 2003 také všichni stávající ob-
čané Ostravy. Někteří lidé se ale ještě
mylně domnívají, že mají poplatek
zahrnutý v nájemném. To už od 
1. ledna 2003 neplatí. Formulář pro
registraci k poplatku je k dispozici na
oddělení daní a cen Magistrátu města
Ostravy, Prokešovo nám. 8, nebo na
www.mmo.cz“

3) Kdo je od poplatku osvobo-
zen?

„Od placení poplatku jsou osvo-
bozeny osoby přijaté do ústavů so-
ciální péče. Jde o domovy důchodců,
ústavy sociální péče pro mentálně
postižené a dětské domovy. Chci
upozornit, že poplatek platí i majitelé
staveb určených nebo sloužících

k individuální rekreaci. Od 1. 1. 2004
jsou nově osvobozeni majitelé těchto
staveb v zahrádkářských osadách,
kteří jsou zároveň členy Českého za-
hrádkářského svazu. V tomto pří-
padě jsou zahrádkářské osady (práv-
nické osoby) povinny samy si zajistit
likvidaci odpadu vznikajícího při je-
jich činnosti v souladu se zákonem o
odpadech.“

4) Musím se každý rok znovu
registrovat?

„Ne, jednou podaná registrace je
platná až do té doby, dokud nena-
stane změna rozhodná pro výpočet
výše poplatku - např. změna počtu
osob v domácnosti, zrušení trvalého
pobytu v Ostravě. Uvedenou změnu
je poplatník povinen nahlásit do 
30 dnů ode dne, kdy k ní došlo. Po-
kud se týká zvýšené sazby poplatku,
bude automaticky zohledněna jak na
složenkách zasílaných magistrátem,
tak na platbách SIPO.“ (m)

Poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu je vy‰‰í

Novou vyhlá‰ku provází ãetné dotazy

Ekonomická úroveÀ republiky podmiÀuje stav a rozvoj bydlení, pfiiãemÏ bydlení má znaãn˘ vliv na ekonomiku státu

Regenerace panelov˘ch domÛ: Promûny bydlení

Oprava paneláku (lodžie,
střecha ap.) v Hornopolní ul.
si vyžádala přes 2  mil. Kč ze
státních zdrojů.

Obytný dům v ulici Výstavní dostal nový obvodový
plášť. Státní dotace činily 1,2 mil. Kč.
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ROZPOâET VA·EHO MùSTA

2004
Vážení občané,

předkládám vám už tradiční přílohu Ostravské radnice. Rozpočet statu-
tárního města Ostrava na rok 2004 je strategickým dokumentem rozpo-
čtové politiky města.

Rozpočet zdrojů a výdajů činí 5,81 miliard korun a dosahuje téměř
stejné výše jako rozpočet roku 2003. Navrhované zdroje jsou tvořeny
celkovými příjmy v objemu 5,42 miliard a financováním ve výši nece-
lých 0,39 miliard. Nejvýznamnější položkou v příjmech jsou daňové
příjmy s podílem 81 procent na celkových příjmech města.

Z celkového objemu výdajů letos tvoří 75 procent výdaje běžné 
a 25 procent výdaje kapitálové. Kapitálové výdaje na investiční akce
jsou dány rozdílem mezi celkovými zdroji a běžnými výdaji a budou
směřovat především do rozvojových investic, jako jsou průmyslové
zóny, technická infrastruktura a vodohospodářské stavby, ale také zdra-
votnická a sociální výstavba a školské stavby, technická vybavenost
a podobně. Plánované investice jsou zpracovány do přehledné tabulky,
kterou najdete na následujících stranách. Kapitálová část rozpočtu bude
dokryta v průběhu roku 2004 po přijetí výnosu z emise komunálních
obligací.

Hospodaření Ostravy je hodnoceno jako velmi dobré. Ratingová spo-
lečnost Moody’s přidělila městu investiční ratingový stupeň A3, spo-
lečnost Standard&Poor’s stupeň A-. Rozhodnutí o emisi komunálních
obligací, doprovázené diskuzí v průběhu jednání zastupitelstva, přišlo
tedy ve správnou dobu.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že rozpočet pro rok 2004 opět splňuje
vysoké nároky kladené na zajištění bezproblémového chodu města, a to
ve všech oblastech veřejného života. Chtěl bych také poděkovat všem,
kteří se na jeho sestavení podíleli.

Struktura v˘dajÛ
(v tis.Kč)

Struktura pfiíjmÛ
(v tis.Kč)

Daňové příjmy 4 701 670
Nedaňové příjmy 382 685
Kapitálové příjmy 27 500
Dotace 313 785
Příjmy celkem 5 425 640

Financování
v tom:
Fond rezerv a rozvoje 722 552
Splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků –173 800
Tvorba umořovacího fondu na úhradu
emitovaných komunálních obligací –160 000

Zdroje celkem 5 814 392

Běžné výdaje 4 358 710

Kapitálové výdaje 1 455 682

Celkem 5 814 392

primátor města Ostravy Aleš Zedník
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II Rozpoãet va‰eho mûsta 2004

Zaujalo nás
■■■■ Výdaje rozpočtu
města (bez měst-
ských obvodů) v pře-
počtu na jednoho
obyvatele se ve srov-
nání s loňských ro-
kem zvýšily o 217 Kč
na částku 18 458 Kč.

■■■■ Městský rozpočet
vydá 2 680 tis. Kč na
zlepšení rekreačních
možností v příměst-
ských lesích - úprava
značených cest, vý-
roba laviček, údržba
porostů v parkových
lesích.

■■■■ Na dopravní zna-
čení a světelnou sig-
nalizaci vydává měs-
to ze svého rozpočtu
18 000 tis. Kč.

■■■■ Výdaje na zabez-
pečení lékařské služ-
by první pomoci
v Ostravě činí 27 653
tis. Kč.

■■■■ Ve městě je
zhruba 51 tisíc hro-
bových míst. Roční
příspěvek jednotli-
vým obvodům činí 5
milionů korun.

■■■■ Zůstatek nespla-
cených úvěrů, půjček
a návratných finanč-
ních výpomocí před-
stavuje k 1. lednu
2004 částku ve výši 
1 658,1 mil. Kč, což
je 5 234 Kč na jed-
noho obyvatele Os-
travy.

■■■■ Ostravanů ubývá.
V roce 1996 tu žilo
326 866 obyvatel, k
31. 12. 2003 už jen
315 009. Tato skuteč-
nost ovlivňuje napří-
klad výši dotace ze
státního rozpočtu na
výkon státní správy.

■■■■ Trvale dochází ke
snižování počtu oby-
vatel ve velkých ob-
vodech a zvyšování
v obvodech příměst-
ského charakteru,
jako je Plesná, Po-
lanka, Krásné Pole a
další. Počet obyvatel
je jedním z kritérií
pro rozdělování ne-
účelové dotace obvo-
dům. 

Skupina 1 - zemědělství a lesní hospodářství 15 150
v tom útulek pro psy 10 459
Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 104 100
v tom opravy místních komunikací, mostů a lávek 186 600

městská hromadná doprava 842 988
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 990 954
v tom kulturní činnost včetně grantů 300 823

tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže 156 864
zdravotnictví včetně grantů 68 886
Dětský domov pro děti do 3 let 72 684
oprava a údržba veřejného osvětlení 81 537
komunální služby a územní rozvoj, demolice 82 581
výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu 134 000
ZOO Ostrava 31 840

Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 475 543
v tom dávky sociální péče (kryto ze státního rozpočtu) 90 821

Ústav sociální péče a domovy důchodců 325 422
účelové dotace a granty nestátním subjektům 20 885

Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 354 520
v tom Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 71 800

Městská policie 279 848
Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby 1 418 443
v tom činnosti místní správy 428 282

výdaje z finančních operací 182 620
účelové a neúčelové dotace městským obvodům 574 764
nespecifikovaná rezerva 200 000

Celkem 4 358 710

Struktura bûÏn˘ch v˘dajÛ podle jednotliv˘ch skupin
(v tis.Kč)

Skupina 1 - zemědělství
a lesní hospodářství

0 %

Skupina 3 - služby 
pro obyvatelstvo

23 %

Skupina 4 - sociální věci 
a politika zaměstnanosti

11 %Skupina 5 - bezpečnost
státu a právní ochrana

8 %

Skupina 6 - všeobecná
veřejná správa a služby

33 %

Skupina 2 - průmyslová
a ostatní odvětví 

hospodářství
25 %



Pfiíloha informaãního mûsíãníku Ostravská radnice III

■■■■ Město poskytne
369 tis. Kč na stipen-
dia vybraným studen-
tům vysokých škol
a interním doktoran-
dům.

■■■■ Předpokládá se,
že v roce 2004 obyva-
telé města vyprodu-
kují 65 000 tun ko-
munálního odpadu,
což město stojí ročně
134 950 tis. Kč.

Bytová výstavba 48 887
Slezská Ostrava - Františkov - 42 bytových jednotek 14 000

Technická vybavenost 47 944
Kolektor Centrum 38 675

Sanace panelových domů - dotace městským obvodům 4 558
Dopravní stavby 55 513

Rekonstrukce ul. 5. května 10 000
Rekonstrukce ul. Sokolská II. etapa 7 800

Veřejné osvětlení 11 898
Oblast Fráni Šrámka 2 500

Zlepšující životní prostředí - dotace městským obvodům 26 488
Sociální stavby 29 593

Rekonstrukce Domova důchodců Opavská I. etapa 12 919
ÚSP Muglinov - Pstruží 8 024

Zdravotnické stavby 40 331
RDG pavilon - inv. dotace Městské nemocnici Ostrava 40 331

Školské stavby 21 698
ZŠ Polanka - přístavba tělocvičny 13 593

Vodohospodářské stavby 269 247
ČS a kanalizace Muglinov 39 052
Sběrač D - Stará Bělá 38 700
Sběrač D + D XIII - Proskovice 30 340
Kanalizační sběrač D - 6. stavba 22 600

Ostatní stavby 220 271
Průmyslová zóna Hrabová - technická infrastruktura II. etapa 17 100
Výrobní zóna Svinov - I. etapa - 1. část 13 000
Středisko správních činností 31 482
Rekonstrukce Ostravského muzea 38 390
Heliport - zpevněné plochy 14 437
Vědecko-technologický park - multifunkční budova II. etapa 11 792

Stroje a zařízení 6 000
Investiční nákupy 43 684

Průmyslová zóna Hrabová 33 684
Investiční dotace a majetkové podíly 399 065

Vítkovice Aréna, a.s. - ČEZ Aréna, 
Městský stadion 264 089

Akce MS v r. 2004 195 432
Přednádražní prostor Svinov - investiční dotace pro České dráhy a.s.  
a Správu železniční dopravní cesty, s.o. 128 000
Technická infrastruktura v okolí Paláce kultury a sportu - 
rekonstrukce ulic Závodní a Zkrácená 44 000

Rozpočtová rezerva 35 073
C e l k e m 1 455 682

Struktura kapitálov˘ch v˘dajÛ podle kategorií
(v tis.Kč)

Kolektor
Centrum

DD Opavská

Přednádražní 
prostor Svinov

Ostravské
muzeum

ČEZ Aréna

RDG pavilon



IV Rozpoãet va‰eho mûsta 2004

D O T A C E   ze   S R Dotace Dotace Učelové Neúčelové DOTACE

ze SR na školství dotace dotace ÚHRN

Městský obvod Počet Počet žáků školsví státní dávky soc. celkem z rozp. města z rozpočtu z rozpočtu (v tis.Kč)

obyvatel MŠ+ZŠ 1221 Kč/žák správa zabezp. (v tis.Kč) 1046 Kč/žák města města

M. Ostrava a Přívoz 43 585 5 134 6 269 5 355 157 000 168 624 5 370 1 327 68 420 243 741
Slezská Ostrava 20 038 1 773 2 165 2 463 80 000 84 628 1 854 2 534 51 571 140 587
Ostrava-Jih 116 829 15 867 19 374 14 210 310 000 343 584 16 597 3 366 154 436 517 983
Poruba 74 200 8 888 10 852 9 075 163 000 182 927 9 297 268 100 200 292 692
Nová Bělá 1 596 119 145 166 2 000 2 311 125 10 4 326 6 772
Vítkovice 7 437 824 1 006 897 48 000 49 903 862 574 14 521 65 860
Stará Bělá 3 294 552 674 423 2 500 3 597 577 308 9 249 13 731
Pustkovec 1 122 0 0 117 1 800 1 917 0 2 322 4 239
Mar. Hory a Hulváky 12 972 1 094 1 336 1 588 42 000 44 924 1 144 286 21 536 67 890
Petřkovice 2 871 355 433 300 4 000 4 733 371 39 5 654 10 797
Lhotka 1 036 89 109 108 1 300 1 517 93 8 2 987 4 605
Hošťálkovice 1 515 242 295 158 2 200 2 653 253 74 5 100 8 080
Nová Ves 622 0 0 41 2 700 2 741 0 43 2 501 5 285
Proskovice 1 159 108 132 77 1 000 1 209 113 62 2 930 4 314
Michálkovice 2 879 512 625 300 7 500 8 425 536 192 5 637 14 790
Radvanice a Bartovice 6 319 818 999 762 19 000 20 761 856 243 15 419 37 279
Krásné Pole 2 212 257 314 231 2 000 2 545 269 111 4 247 7 172
Martinov 1 101 28 34 115 600 749 29 0 3 169 3 947
Polanka nad Odrou 4 289 500 610 517 4 300 5 427 523 98 11 578 17 626
Hrabová 3 544 517 631 370 5 700 6 701 541 156 8 468 15 866
Svinov 4 517 487 595 581 10 000 11 176 510 148 11 332 23 166
Třebovice 1 723 0 0 180 1 800 1 980 0 85 4 917 6 982
Plesná 1 149 25 31 77 1 600 1 708 26 122 2 732 4 588
Celkem 316 009 38 189 46 629 38 111 870 000 954 740 39 946 10 054 513 252 1 517 992

Pfierozdûlení dotací ze SR (souhrnn˘ dotaãní vztah), dotace na ‰kolství, úãelová a neúãelová
dotace z rozpoãtu mûsta pro rok 2004

Moravská Ostrava 
a Přívoz celkem 5 276

Cyklistické stezky 888
Rekonstrukce místních komunikací centrum 1 243
ZŠ Zelená - přístavba školní družiny 3 145

Slezská Ostrava celkem 5 393
Ul. Sodná - TI pro 18 rodinných domů 251
Zateplení bytových domů Plechanovova 1 578
Rek. ul. Vratimovská - II. etapa 3 564

Ostrava-Jih celkem 45 007
Jubilejní kolonie III. et. 7 350
Regenerace sídliště O.-Jih PD 1 480
Parkoviště Ostrava-Jih 3 560
Estetizace sídliště Dubina 480
Rekonstrukce ObKS Dr. Martínka 25 077
Rek. hřiště sport. gymnázia Volgogradská 4 060
Koupaliště 3 000

Poruba celkem 25 500
Regenerace sídliště Poruba 1 500
Estetizace v MO Poruba 19 000
Rekonstrukce zeleně 5 000

Nová Bělá celkem 2 787
Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou 687
Chodník včetně kanalizace ul. Krmelínská 2 100

Stará Bělá celkem 400
Cyklistické stezky 400

Pustkovec celkem 1 500
Úprava Pustkoveckého údolí - VKP 1 500

Mariánské Hory 
a Hulváky celkem 9 450

Dům s peč. službou na ul. Novoveská 3 750
Komunikace Rubova - Martinská kolonie 4 300
Ul. Hynaisova - 
rekonstrukce komunikace 1 400

Michálkovice celkem 200
Rekonstrukce ZŠ U Kříže 200

Hošťálkovice celkem 12 308
Rekonstrukce bytového domu č.p. 147 12 100
Rekultivace skládky 208

Radvanice
a Bartovice celkem 15 000

Dům s pečovatelskou službou 11 000
Bytové domy Radvanice - TI 1 000
Ozdravné centrum Ještěrka 3 000

Martinov celkem 300
Kotelna na biomasu - rozšíření skladování 300

Proskovice celkem 443
Rekonstrukce Dolového potoka a kanalizace 174
Přeložka VN - ul. Na Pastvinách 168
Propojení chodníku podél ul. Staroveské 101

Hrabová celkem 1 037
Zastávka na ul. Paskovská včetně točny 1 037

Investiãní transfery mûstsk˘m obvodÛm 

C e l k e m 124 601

(v tis.Kč)

Připravila: M. Václavková ve spolupráci s N. Szurmanovou a J. Lindovskou z rozpočtového oddělení odboru financí a rozpočtu magistrátu.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ZA
UŽÍVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BY-
TU A GARÁŽE

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Jde o nárokovou dávku sociální
péče, pomáhající řešit bytovou si-
tuaci občanů s těžkými vadami nos-
ného nebo pohybového ústrojí, které
jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhl. č.
182/1991 Sb., a občanů úplně nebo
prakticky nevidomých, kteří užívají
bezbariérový byt.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
příspěvek?

Občan musí mít těžké vady nosného
nebo pohybového ústrojí, které ome-
zují ve značném rozsahu jeho pohybli-
vost, nebo je úplně nebo prakticky ne-
vidomý. 

Za bezbariérový byt se v tomto pří-
padě považuje byt, který byl jako bez-
bariérový vybudován, nikoli ten, který
byl upraven prostřednictvím příspěvku
na úpravu bytu.

■ Jaká je výše příspěvku?
Výše peněžního příspěvku je

400 Kč měsíčně za užívání bezbariéro-
vého bytu a až do 200 Kč měsíčně za
užívání garáže.

■ Kde se podává žádost o příspě-
vek?

Žádost o příspěvek se podává na
úřadu městského obvodu podle místa
trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPE-
NÍ, CELKOVOU OPRAVU A
ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVU MOTORO-
VÉHO VOZIDLA

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Příspěvky řeší mobilitu těžce zdra-
votně postižených občanů, kteří vzhle-
dem ke svému postižení nemohou
používat prostředky hromadné do-
pravy, a jsou proto odkázáni na indivi-
duální dopravu.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
příspěvek?

Příspěvek na zakoupení motoro-
vého vozidla nebo příspěvek na celko-
vou opravu se poskytne občanu s těž-
kou vadou nosného a pohybového
ústrojí, který:
- bude motorové vozidlo používat pro

svou dopravu,
- není umístěn k celoročnímu pobytu

v ústavu sociální péče, popř. ve 
zdravotnickém zařízení obdobného
typu,

- je odkázán na individuální dopravu.
Příspěvek může dostat také rodič

nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě
starší 3 let s těžkou vadou nosného
a pohybového ústrojí, úplně nebo
prakticky nevidomé nebo mentálně
postižené, jehož mentální postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené
občany III. stupně, pokud:
- rodič bude motorové vozidlo použí-

vat pro dopravu tohoto dítěte,

- dítě je umístěno k celoročnímu po-
bytu v ústavu sociální péče, ve zdra-
votnickém nebo obdobném zařízení a
rodič jej pravidelně navštěvuje.

Příspěvek na zvláštní úpravu moto-
rového vozidla se poskytne občanu
s těžkou vadou nosného a pohybového
ústrojí, který sám řídí motorové vo-
zidlo a pro své trvalé zdravotní posti-
žení zvláštní úpravu motorového vo-
zidla nezbytně potřebuje a má řidičské
oprávnění.

■ Co musí obsahovat písemný zá-
vazek žadatele o dávku?

Žadatel se musí písemně předem za-
vázat, že vrátí vyplacený příspěvek na
zakoupení, celkovou opravu a zvláštní
úpravu motorového vozidla nebo jeho
poměrnou část v případě, že motorové
vozidlo, na jehož zakoupení, opravu
nebo zvláštní úpravu příspěvek použije:
- přestane být před uplynutím 5 let ode

dne vyplacení příspěvku jeho vlast-
nictvím,

- před uplynutím 5 let ode dne vypla-
cení přestane používat pro jeho do-
pravu nebo pro dopravu dítěte,

- do dvou měsíců ode dne vyplacení
příspěvku nepřestane být vlastníkem
původního motorového vozidla,

- do šesti měsíců ode dne vyplacení
příspěvku nepoužije příspěvek na za-
koupení, opravu nebo úpravu moto-
rového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část

se nevymáhá v případě, pokud občan
do pěti let ode dne jeho vyplacení
zemře, když dítě přestalo splňovat
podmínku nezaopatřenosti, ale moto-
rové vozidlo je nadále používáno pro
jeho dopravu, nebo když zemřelo.

■ Jaká je výše příspěvku?
Výše příspěvku na zakoupení moto-

rového vozidla činí nejvýše 100 ti-
síc Kč. Výše příspěvku na celkovou
opravu motorového vozidla činí maxi-
málně 60 000 Kč.

Příspěvek na zvláštní úpravu moto-
rového vozidla se poskytne v plné
výši ceny takovéto úpravy, pokud ne-
vyplývá něco jiného z úpravy limitu
součtu příspěvků, které obdrží pří-
jemce příspěvku v období deseti let
po sobě jdoucích. Součet příspěvků
na zakoupení motorového vozidla,
celkovou opravu a zvláštní úpravu ne-
smí v období deseti let po sobě 
jdoucích přesáhnout částku 200 000 
korun.

Výše příspěvku se určí zejména
s ohledem na majetkové poměry žada-
tele a osob jemu blízkých, které s ním
žijí v domácnosti, a četnost využívání
motorového vozidla.

■ Kde se podává žádost o příspě-
vek?

Žádost se podává na oddělení péče
o staré a zdravotně postižené občany
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu, ul. 30. dubna.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MO-
TOROVÉHO VOZIDLA

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Jde o jednorázovou peněžitou a ná-
rokovou dávku sociální péče určenou
pro řešení mobility těžce zdravotně
postižených občanů.

■ Jaké jsou podmínky nároku
na příspěvek?

Příspěvek na provoz motorového
vozidla se poskytne na období kalen-
dářního roku občanu, který je držite-
lem motorového vozidla:
- a jeho zdravotní postižení odůvod-

ňuje přiznání mimořádných výhod
pro těžce zdravotně postižené ob-
čany II. stupně s výjimkou postiže-
ných úplnou nebo praktickou hlu-
chotou nebo III. stupně a který bude
používat toto motorové vozidlo pro
svou pravidelnou dopravu,

- bude toto motorové vozidlo používat
pro pravidelnou dopravu manžela
(manželky), dítěte nebo jiné blízké
osoby, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené
občany II. stupně (s výjimkou posti-
žených úplnou nebo praktickou hlu-
chotou) nebo III. stupně,

- je rodičem nezaopatřeného dítěte lé-
čeného na klinice fakultní nemoc-
nice pro onemocnění zhoubným ná-
dorem nebo hemoblastózou, v době
nezbytného léčení akutní fáze one-
mocnění v tomto zdravotnickém za-
řízení.
■ Co musí obsahovat písemný

závazek žadatele o dávku?
Občan se písemně předem zaváže,

že vrátí poměrnou část vyplaceného
příspěvku, přestane-li plnit podmínky
pro jeho přiznání.

Příspěvek nebo jeho poměrná část
se nevrací v případě, že zemřel občan,
kterému byl vyplacen, nebo dítě, je-
hož rodičům byl vyplacen. Jestliže byl
příspěvek poskytnut osobě blízké
a zemře občan, jemuž byly přiznány
mimořádné výhody II. nebo III.
stupně, příspěvek nebo jeho poměrná
část se vrací.

■ Jaká je výše příspěvku?
Výše příspěvku na provoz motoro-

vého vozidla činí na období kalendář-
ního roku:
- u držitelů mimořádných výhod II.

stupně 2 170 Kč u jednostopého vo-
zidla a 5 624 Kč u ostatních dvou-
stopých vozidel,

- u držitelů mimořádných výhod III.
stupně 3 920 Kč u jednostopého vo-
zidla a 9 124 Kč u ostatních vozidel.
Občanu, který ze závažných důvodů

ujede více než 9 000 km za kalendářní
rok, se příspěvek vyplacený v tomto
kalendářním roce zvýší za každých
dalších započatých 500 km: 
- o 200 Kč u držitelů mimořádných

výhod II. stupně,
- o 400 Kč u držitelů mimořádných

výhod III. stupně.
■ Kde se podává žádost o příspě-

vek?
Žádost se podává na oddělení péče

o staré a zdravotně postižené občany
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu, ul. 30. dubna.

PŘÍSPĚVEK NA INDIVIDUÁLNÍ
DOPRAVU

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Jde o jednorázovou peněžitou a ná-
rokovou dávku sociální péče, řešící
mobilitu těžce zdravotně postižených
občanů, kteří nejsou provozovateli (dr-
žiteli) motorového vozidla a kteří ne-
mají možnost, aby je osoby blízké vo-
zily, a vzhledem ke svému zdra-
votnímu postižení potřebují indivi-
duální dopravu.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
příspěvek?

Příspěvek na individuální dopravu
se poskytuje na kalendářní rok:
- občanu s těžkou vadou nosného a po-

hybového ústrojí,
- občanu úplně nebo prakticky nevido-

mému,
- rodiči nezaopatřeného dítěte léče-

ného na klinice fakultní nemocnice
pro onemocnění zhoubným nádorem
nebo hemoblastózou, v době nezbyt-
ného léčení akutní fáze onemocnění
v tomto zdravotnickém zařízení.
■ Co musí obsahovat písemný zá-

vazek žadatele o dávku?
Občan se musí písemně předem za-

vázat, že vrátí poměrnou část vyplace-
ného příspěvku v případě, že přestane
plnit podmínky pro přiznání přís-
pěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná
část se nevrací v případě, že zemře ob-
čan, kterému byl vyplacen, nebo dítě,
jehož rodiči byl vyplacen.

■ Jaká je výše příspěvku?
Výše příspěvku na individuální do-

pravu je 6 000 Kč na kalendářní rok.
■ Kde se podává žádost o příspě-

vek?
Žádost se podává na oddělení péče

o staré a zdravotně postižené občany
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu, ul. 30. dubna.

PŘÍSPĚVEK NA REKREACI 
A LÁZEŇSKOU PÉČI

■ Komu je určen tento příspě-
vek?

Jde o jednorázovou nenárokovou
dávku sociální péče, pomáhající ne-
pracujícím důchodcům hradit náklady
na poukazy na rekreaci a lázeňskou
péči za předpokladu, že je občané
hradí z vlastních prostředků a nemají
potřebné finanční prostředky.

■ Jaké jsou podmínky nároku na
příspěvek?

Příspěvek lze poskytnout v plné
výši ceny poukazu pokud výše pobíra-
ného důchodu nepracujícího důchodce
nepřesahuje částku:

- 2 720 Kč u jednotlivce,
- 4 880 Kč u manželské dvojice.
Pokud důchod nepřesáhl 4 000 Kč

u jednotlivce a 6 000 Kč u manželské
dvojice, lze poskytnou příspěvek až do
výše 60 % ceny poukazu.

■ Kde se podává žádost o příspě-
vek?

Žádost o dávku se podává na úřadu
městského obvodu podle místa trva-
lého bydliště. (Pokračování příště)
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Blíží se světový šampionát
v ledním hokeji a naši pradě-

dové by si jen stěží dokázali před-
stavit techniku bruslení na zrcad-
lově hladké ledové ploše a při
rychlosti a přesnosti mužů se za-
křivenými holemi v rukou by se
jim přinejmenším tajil obdivně
dech. Ostatně, výkony špičkových
světových hráčů fascinují součas-
níky, natož pak naše předky.

„V každém případě bruslení a ly-
žování patří v dějinách ostravského
sportu k odvětvím s nejdelší tradicí.
O několik desetiletí starší historii má
bruslení, jehož obliba u širokých
vrstev obyvatelstva vzrostla v po-
slední třetině 19. století. Rozmach
této sportovní aktivity souvisel
s masovým rozšířením celokovo-
vých bruslí, vynalezených kolem
roku 1850 v USA. Běžně užívané
tehdy byly takzvané halifaxky a po-
zději džeksonky, které se navzájem
lišily způsobem uchycení k obuvi,“
říká Radoslav Daněk z Archivu
města Ostravy.

Připomíná, že v roce 1875 byl
v Moravské Ostravě založen ně-
mecký Bruslařský spolek. Nebyl to
však klasický sportovní klub. Spíše
šlo o zájmovou organizaci sdružující
milovníky nového druhu zimní re-
kreace. U bruslení se dlouho oproti
výkonnosti zdůrazňovala především
krása pohybu a radost z něj. Bruslilo
se pouze na přírodním ledě - na za-
mrzlých hladinách vodních toků a
rybníků. „Veřejná kluziště vznikala
až později. Nejstarší bylo zřízeno na
přelomu 70. a 80. let 19. století po-
blíž frýdlantské dráhy, v místech,
kde donedávna stával stadion Josefa
Kotase. Koncem století byla u klu-
ziště vybudována také provozní bu-
dova. Německé bruslařské spolky
působily rovněž v sousedních Vítko-
vicích a Přívoze.“

Jak dále uvádí R. Daněk, až ve 20.
století se bruslení vyvinulo ve sku-
tečné sportovní odvětví se svými zá-

vodními disciplínami - rychlobrusle-
ním a krasobruslením. V mezivá-
lečné době se Ostrava stala druhým
nejvýznamnějším bruslařským cent-
rem v republice. V roce 1932 zde
vznikl Bruslařský klub. „Pro ostrav-
ské závodníky však byla velkým
handicapem absence umělého klu-
ziště. Kvalita jejich přípravy často
závisela na přízni či nepřízni počasí.
Proto se již ve 30. letech 20. století
vážně uvažovalo o výstavbě umě-
lého kluziště v Ostravě, aby zdejší
bruslaři nemuseli dojíždět na zimní
stadiony do Vídně nebo Prahy.
V této věci se významně angažoval
Dr. Alois Slíva, třinecký rodák a
nejstarší z trojice úspěšných bratrů-
krasobruslařů. Politická krize a ná-
sledná válka však odsunuly realizaci
tohoto projektu až k roku 1947.“

Podobně jako u bruslení sahají
kořeny ostravského lyžování až do
19. století. Zatím nejstarší zpráva o
sportovním využití lyží obyvateli
Ostravy pochází z roku 1893.
Ovšem dalších více než deset let
ještě trvalo, než se zformovalo orga-

nizované závodní lyžování. „Pů-
vodně se totiž jízda na lyžích, někdy
nazývaná bílým uměním, pěstovala
jako součást zimní turistiky. Čle-
nové turistických spolků, například
učitel Konrad Ohnhäuser nebo báň-
ský úředník Adolf Podroužek, byli

také prvními průkopníky tohoto
sportu. Turistické chaty a značené
stezky tvořily nezbytné zázemí ly-
žařů. V roce 1906 se v Beskydech
uskutečnily první veřejné lyžařské

závody a ne-
dlouho nato
zde zahájili
svoji činnost
školení in-
struktoři,“ říká
ostravský ar-
chivář s tím, že
obliba sportu,
jehož koléb-
kou byla nor-
ská Kristianie,
rostla přede-
vším v době
mezi válkami.
Tehdy také

vznikly v Ostravě první sportovní
kluby speciálně zaměřené na lyžo-
vání. Byl to zejména Lyžařský klub
Ostrava, založený 1927, v jehož
čele stál významný instruktor a po-
pularizátor lyžování Miloš Zaple-
tal, jinak také majitel knihtiskárny

v Mariánských Horách. Známý byl
rovněž Lyžařský klub zaměstnanců
obchodního domu Brouk & Babka i
německý Lyžařský spolek. 

„V Beskydech se v té době budo-
vala lyžařská centra se sjezdovkami
a skokanskými můstky splňujícími
kritéria pro pořádání mistrovských
a mezinárodních závodů. Taková
střediska byla na Pustevnách, Bí-
lém Kříži a v Bílé. Právě na Pustev-
nách se v roce 1928 konalo česko-
slovenské Mistrovství republiky
spojené s mezinárodními závody
Svazu lyžařů RČS. Ostrava se roku
1933 stala dějištěm I. Slovanských
zimních her, při nichž změřili svoje
síly závodníci z Polska, Jugoslávie
a Československa. Další rozšiřo-
vání zimních sportovních areálů na-
ráželo na odmítavý postoj lesních
správ, které se snažily zamezit zby-
tečnému ničení lesního porostu.
Přesto byla na Pustevnách v letech
1939-1940 otevřena první moderní
sjezdová dráha s vlekem,“ doplňuje
informace z historie lyžování R.
Daněk. (M&R)

❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava: bruslafii zaãínali na halifaxkách

Kluziště - veřejné kluziště v Moravské Ostravě na počátku 20. století 
(v letech 1947-2003 stál v těchto místech Zimní stadion Josefa Kotase).

Pustevny - lyžařský ruch na Pustevnách asi 1939.
Ondřejník - skupina lyžařů poblíž chaty na Ondřejníku u Frýdlantu nad
Ostravicí kolem roku 1910.
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■ KALENDÁRIUM. Pri-
mátor Aleš Zedník 30.
ledna slavnostně po-
křtil Kalendárium
2003. Tradiční přehled
událostí uplynulého
roku v politickém, eko-
nomickém, hospodář-
ském, sportovním a
kulturním životě města
Ostravy poosmé vydal
Archiv města Ostravy.
„Každé město potře-
buje oživovat historic-
kou paměť. Když si
prolistujete tento histo-
rický sborník, zjistíte,
že se skutečně jedná o velmi živou a čtivou kroniku. Je důkazem, že se
ve městě stále něco děje,“ řekl při této příležitosti Aleš Zedník. Ka-
lendárium 2003 vyšlo v nákladu pět set kusů, stojí 50 korun a je
k mání v Archivu města Ostravy, Městském informačním centru Os-
trava, Artforu a Librexu.

■ âOKOLÁDOVÁ VA¤EâKA.
Střední odborné učiliště společ-
ného stravování a odborné uči-
liště v Hrabůvce koncem ledna
připravilo pro žáky 7. až 9. roč-

níků ostravských
základních škol tra-
diční soutěž O čo-
koládovou vařečku.
Zúčastnilo se 34
žáků z 16 škol, kteří
byli vybráni z osm-
desáti přihlášených
zájemců. Čokoládo-
vou vařečku nako-
nec získal Antonín
Přidal ze ZŠ Jugo-
slávská. (Na sním-
ku L. Kozmon ze
ZŠ Porubská - 3.

místo.) Vítězný recept na lasag-
nové závitky, stejně jako další
soutěžní recepty zájemci na-
jdou na internetové adrese:
www.souss.cz

■ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vyšší odborná škola AHOL 5. února
v prostorách hotelu Atom uspořádala pro studenty středních a vyšších
odborných škol mezinárodní konferenci s názvem Jsme připraveni na
vstup do Evropské unie? Smyslem akce, která se koná každoročně od
roku 1999, bylo informovat mladé lidi, co je čeká po vstupu Česka do
unie a co mohou udělat pro to, aby se dobře uplatnili na mezinárod-
ním trhu práce.

■ ·EK PRO POSTIÎENÉ
DùTI. Téměř osmdesát ti-
síc korun pro klienty
Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené v
Ostravě (ÚSP) získali pro-
dejem puzzle, které ne-
chala vyrobit společnost
Tesco Stores, ostravští
skauti. Šek na 77 428,50
korun převzala 15. ledna z
rukou ředitele třebovic-
kého hypermarketu Ivo
Jandíka ředitelka ústavu
Tamara Šeligová. Podle jejích
slov budou peníze použity na
nákup zdravotnického vyba-
vení. ÚSP zároveň děkuje všem
štědrým lidem, kteří zanechali

pod symbolickými vánočními
stromky Rádia Kiss Morava
v hypermarketech Tesco své
dárky pro klienty tohoto zaří-
zení.

Nová bezplatná sluÏba 
Mládež Českého červeného kří-

že v Ostravě nabízí zájemcům
služby Help Trans dispečinku. Je
určen starým, nemohoucím a posti-
ženým spoluobčanům, kteří nemají
nikoho, kdo by jim zašel nakoupit,
pomohl uklidit, doprovodil je k lé-
kaři nebo si s nimi třeba jen popo-
vídal. Službu zabezpečují vyško-
lení dobrovolníci bezplatně, klient
hradí pouze cestovné do místa
svého bydliště.

Organizace Mládež Českého čer-
veného kříže vznikla v roce 1990 a
v Ostravě má více než 80 členů,

především studentů středních škol.
Kromě Help Trans dispečinku
mladí zdravotníci realizují další
užitečné projekty. Především vý-
uku zásad první pomoci a před-
nášky na téma HIV a AIDS na zá-
kladních a středních školách.
Zajišťují rovněž zdravotní dozor na
kulturních a sportovních akcích,
pomáhají všude, kde je potřeba.

Zájemci o kteroukoliv ze služeb
Mládeže ČČK v Ostravě získají
další informace na tel.: 732 771 362
nebo na adrese: Červeného kříže 4,
Moravská Ostrava. (o)

Ocenûní pro uãitele
Slavnostní setkání ke Dni učitelů,

které se uskuteční v březnu v prosto-
rách Nové radnice, bude příležitostí
k oficiálnímu poděkování za prospěš-
nou práci. Statutární město Ostrava
v této souvislosti vyhlásilo výběrové
řízení na udělení ocenění pedagogům
předškolních zařízení, základních a
základních uměleckých škol zřizova-
ných městskými obvody a soukro-
mých i církevních předškolních zaří-
zení a základních škol na území
města.

Ocenění bude uděleno ve dvou ka-
tegoriích: Výrazná pedagogická
osobnost roku a Ocenění za dlouhole-
tou tvůrčí pedagogickou činnost.

Vhodné kandidáty mohou navrhovat
ředitelé a pedagogické kolektivy,
rady škol a zřizovatelé. 

Podrobnější informace o výběro-
vém řízení na udělení ocenění peda-
gogů v roce 2004 jsou zveřejněny na
internetových stránkách města Os-
travy a poskytne je také odbor kul-
tury, školství, mládeže a sportu ma-
gistrátu. 

Písemné návrhy je nutné doručit
nejpozději do 20. 2. prostřednictvím
podatelny magistrátu nebo poštou na
adresu: Magistrát města Ostravy, 
odbor kultury, školství, mládeže 
a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30
Ostrava. (r)

Granty a dotace mají své pfiíjemce
Zastupitelstvo města na lednovém

zasedání schválilo přidělení grantů a
účelových dotací pro rok 2004 v ob-
lasti sociální péče,
prevence krimina-
lity a protidrogové
prevence. Poprvé se
městské granty roz-
dělovaly také v ob-
lasti zdravotnictví.
„Rozšířením granto-
vého systému jsme
zareagovali na zánik
Fondu zdraví v loň-
ském roce, ze kte-
rého jsme přispívali
na různé aktivity
v této oblasti a který postupně ztratil
finanční zdroje,“ vysvětluje náměs-
tek primátora Zbyněk Pražák.

V oblasti sociální péče 23 pro-
jektů získalo městské granty v cel-
kové výši 3 342 000 Kč a 16 pro-
jektů účelovou dotaci v celkové výši
4 573 000 Kč. V oblasti prevence
kriminality a protidrogové prevence
bylo mezi 53 projektů rozděleno cel-
kem 1 731 000 Kč prostřednictvím
městských grantů a 3 926 500 Kč na
účelových dotacích. V oblasti zdra-
votnictví získalo městské granty
v celkové výši 2 miliony Kč celkem
49 projektů.

„Kvalita přihlášených projektů
podpořených granty a dotacemi stále
roste. Většina organizací, které o ně
žádají, jsou léty ověřené a zkušené.

Za velmi pozitivní považuji fakt, že
se podařilo částku určenou na tyto
účely plošně o pět procent zvýšit.

P r o s t ř e d n i c t v í m
grantů a dotací se
nám daří udržet ve
městě služby, které
bychom byli schopni
zajistit pouze za cenu
neúměrně vysokých
nákladů nebo vůbec
ne. To se týká přede-
vším sociálních akti-
vit. Neziskové a ne-
státní organizace bý-
vají mnohem pruž-
nější a snáze navazují

kontakt s cílovými skupinami,“ při-
znává Zbyněk Pražák.

Na schválení zastupitelstvem
města ještě čekají granty v oblasti
kultury, v oblasti využití volného
času dětí a mládeže, tělovýchovy a
sportu a pomoci handicapovaným
dětem a mládeži. Novinkou je grant,
který navazuje na tzv. sportovní
doktrínu města. Jeho cílem je pod-
pora zdejšího vrcholového sportu.
Zároveň se zvažuje zavedení kapi-
tační platby, to znamená, že by dě-
tem registrovaným ve sportovních
klubech na základě splnění daných
náležitostí byla plošně poskytována
určitá částka z rozpočtu města.
Přesné znění podmínek přidělení
grantu bude známo až po březnovém
zasedání zastupitelstva. (LO)

Zbyněk Pražák

❏ Stfiípky
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TANEC OSTRAVA. Festival soudobé taneční tvorby Tanec Ostrava,
který pořádalo Taneční divadlo Zóna a Divadlo loutek Ostrava, nabídl
divákům a příznivcům tanečního umění to nejlepší, co na české a slo-
venské taneční scéně vzniklo v průběhu minulého roku. Čtyřdenní
přehlídka se uskutečnila od 22. do 24. ledna. K nejzajímavějším hos-
tům patřil například japonský loutkář, herec, tanečník Noriyuki
Sawa, který dětem zahrál klasické a známé pohádky. Představení zís-
kalo ocenění dětské poroty na 5. ročníku mezinárodního loutkářského
festivalu Spectaculo Interesse Ostrava 2003. Noriyuki Sawa sklízí se
svými představeními velký úspěch u všech dětí bez rozdílu věku a ná-
rodnosti. V tanečním večeru se představilo také ostravské Taneční di-
vadlo Zóna s fragmentem z představení Tangování (na snímku Andrea
Lamešová a Petr Opavský v choreografii Lenky Dřímalové). (o)

âeská premiéra
u BezruãÛ

Divadelní společnost Petra Bez-
ruče 30. ledna uvedla českou premi-
éru dvou aktovek ruské autorky
Ljudmily Petruševské pod společ-
ným názvem Cinzano. Režie se ujal
známý polský režisér, herec a šanso-
niér André Hübner-Ochodlo, zakla-
datel a ředitel Teatru Atelier v Sopo-
tech. Na zdejší jeviště se vrátil po
třech letech, tehdy  s úspěchem na-
studoval  inscenaci Vlci.

Aktovky L. Petruševské  pojedná-
vají o závažných sociálních a rodin-
ných problémech ve dvou speci-
fických pohledech mužského a žen-
ského vidění světa a diváky 
určitě potěší jejich  jemný až ironizu-
jící humor. „Cinzano hraje důležitou
roli v obou aktovkách nejen jako spo-
jovací prvek či motiv alkoholu, sa-
mozřejmá součást života ruských
lidí,  ale je také  symbolem západního
luxusu, který  hrdinové navzdory své
závažné sociální situaci chtějí dopřát
sobě samým i dalším blízkým lidem.
Láhve Cinzana jsou tak na jevišti
všudypřítomné a v podstatě neopustí
jeviště od té chvíle, kdy jsou na ně
prvně přineseny,“ uvedla dramatur-
gyně Divadelní společnosti Petra
Bezruče  Barbora Červenková a záro-
veň pozvala všechny zájemce na toto
pozoruhodné představení. (o)

Nemocnice má centrální pfiíjem
Městská nemocnice Ostrava,

jako jedno z mála zdravotnických
zařízení v republice, má od února
nové oddělení centrálního příjmu a
halu pro urgentní stavy.

„Naším úkolem je poskytovat
zdravotnické služby obyvatelům Os-
travy i okolních obcí a tímto krokem
jsme učinili výrazný posun k jejich
vyššímu komfortu. Městská nemoc-
nice letos slaví 156 let a centrální pří-
jem má poprvé ve své historii. Paci-
entům nové oddělení přinese větší
pohodlí, zrychlení a zjednodušení
přístupu k vyšetření i komplexnější
péči. Už nebudou muset bloudit po
areálu a hledat správnou ambulanci.
Vedení města a zastupitelům patří
velký dík za to, že dlouhodobě pod-
porují rozvoj nemocnice,“ prohlásil
při slavnostním otevření nového pra-
coviště ředitel nemocnice František
Jurek. Primátor Aleš Zedník na jeho
slova zareagoval: „Chceme-li být
metropolí západního střihu, musíme
do zdravotnictví nadále investovat.
Z městského rozpočtu do této nemoc-
nice směřují desítky milionů korun
ročně. Další plánovanou akcí je re-
konstrukce Kleinova sanatoria, na
kterou máme přislíbenou dvacetimi-
lionovou dotaci ze státního rozpo-
čtu.“

Oddělení centrálního příjmu a hala
pro urgentní stavy slučuje základní

příjmové ambulance (interně-neuro-
logickou, chirurgickou a traumatolo-
gickou). Podle slov primáře nového
oddělení Martina Šustka by pobyt pa-
cienta v těchto prostorách měl trvat
jen několik desítek minut, ve kterých
bude provedeno základní vyšetření,
laboratorní vyšetření, stabilizace ži-
votních funkcí, případně konzultace
s konsiliárními lékaři. Podle potřeby
bude pacient umístěn na specializo-
vanou jednotku intenzivní péče, na

ARO, na tzv. observační pokoj nebo
bude proveden operační zákrok.
Otevření centrálního příjmu a haly
pro urgentní stavy předcházely sta-
vební úpravy na dalších odděleních a
výstavba kryté příjezdové točny pro
vozidla. Dodavatelem stavby bylo
Sdružení Fifejdy 2001. Finanční ná-
klady dosáhly 30 milionů korun
z rozpočtu zřizovatele - města Os-
travy, z toho 13 milionů připadá na
přístrojové vybavení. (LO)

Primátor města Ostravy Aleš Zedník vyhlašuje soutěž

OSTRAVSKÁ BAŠTA aneb hvězdou vlastní kuchyně
Zúčastnit se může každý z vás. Stačí jen trocha fantazie a zkušeností
s přípravou chuťovým buňkám i oku lahodících pokrmů na každý den.

Soutěžní kategorie:
1. Úsporný recept
2. Nejoriginálnější recept
3. Nejzdravější recept

Záleží jen na vaší invenci, zda přispějete pouze do jedné
nebo do všech tří kategorií. Nezapomeňte však, že ke kompletnímu jídel-
níčku na každý den patří snídaně, oběd a večeře. K vybrané kategorii proto
vždy zasílejte recepty k těmto třem chodům.

Soutěžní porota vybere 10 nejlepších receptů v každé kategorii a jejich au-
toři získají praktické a hodnotné ceny:

1. cena: mikrovlnná trouba 3. cena: pánev
2. cena: toustovač 4.-10. cena: kuchyňské potřeby

Celkový vítěz převezme z rukou primátora A. Zedníka 
originální zlatou naběračku a sadu nádobí Zepter v hodnotě 60 000 Kč.
• Ceny budou předány v rámci vánočního koncertu, který se uskuteční

v prosinci na výstavišti Černá louka. Při této příležitosti bude také slav-
nostně pokřtěna kuchařka nejlepších receptů. 

• Pro všechny kuchaře amatéry i profesionály ji připraví publicistka Marie
Formáčková, Marie Václavková a Lucie Olšovská, redaktorky Ostravské
radnice. Kniha bude dostupná ve všech pobočkách Městského informač-
ního centra Ostrava. Výtěžek z prodeje získá Česká katolická charita.

• A to ještě není všechno! Pokrmy podle vítězných receptů uvaří šéfkuchař
renomovaného ostravského hotelu a autoři budou moci sami ochutnat,
jak jejich nápady dokáže realizovat profesionál.

Recepty můžete posílat do 1. září na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
nebo na internetovou adresu: redakce@mmo.cz

Obálku označte heslem Ostravská bašta.

Oficiální hosté při prohlídce nového oddělení městské nemocnice.



■ Dům kultury města Ostravy zve
na představení Miroslava Donutila
Cestou necestou, které se uskuteční
25. února od 19 hodin. S anglickou
konverzační komedií Smíšené pocity
přijede 9. března Divadlo Praha.
Městské divadlo Zlín se představí 20.
března od 15 hodin klasickou českou
pohádkou Bajaja.

■ Ples pěstounů a jejicj příznivců,
přátel a podporovatelů pořádá Sdru-
žení pěstounů v Ostravě. Příjemný
večer plný hudby a tance, na který
jsou všichni srdečně zváni, začne 
6. března v 18.30 hodin v restauraci
Nové radnice.

■ Infocentrum Vysoké školy báň-
ské-Technické univerzity Ostrava ve
spolupráci s vedením VŠB-TUO a
městem Ostrava pořádá tradiční akci
Symbióza 2004. Setkání zástupců fi-
rem, managementu univerzity, peda-
gogů, studentů a absolventů VŠB-
TUO se uskuteční 9. a 10. března
v areálu školy. Tato akce je výbornou
příležitostí k profesionální prezentaci
firem a především kontaktům mezi
studenty a potencionálními zaměst-
navateli. Bližší informace zájemci
získají na tel. č. 597 326 375 nebo in-
ternetové adrese http://ic.vsb.cz.

■ Základní škola Porubská 832 se
jako jediná v Ostravě systémově vě-

nuje výchově mladých atletů za pod-
pory Českého atletického svazu a mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Výběry do sportovních tříd
(přípravná sportovní třída 3. ročník,
sportovně atletická třída 5. ročník) se
konají 30. března v ZŠ Porubská. 
Telefon: 596 911 496.

■ Koncert pro 56 strun aneb 
S violoncellem převážně vážně od
baroka po jazz je název originálního
hudebního večera, který se uskuteční
19. února v Divadle Antonína Dvo-
řáka. Zazní skladby J. Haydna, J. S.
Bacha, A. Dvořáka a dalších sklada-
telů v podání jednoho až čtrnácti vio-
loncellistů - sólistů a hráčů Janáč-
kovy filharmonie Ostrava a orchestru
opery Národního divadla moravskos-
lezského.

■ Speciální mateřská škola při
Městské nemocnici Ostrava, která
sídlí v ul. U Školky 1621 v Porubě
pořádá 16. 3. od 8 do 16 hod. pro
všechny zájemce Den otevřených
dveří. Ve dnech 16. až 18. 3. se bude
konat zápis do tohoto předškolního
zařízení, které nabízí speciální pro-
gram pro děti zdravotně oslabené
s častým onemocněním dýchacích
cest, astmatiky a alergiky. Kontaktní
tel. č.: 596 953 234.
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3. REX, kříženec středního
vzrůstu, má čtyři a půl roku. Rex
špatně snáší přítomnost jiných
psů, ale ve společnosti lidí je milý a
přítulný.  Je nenáročný a přizpů-
sobivý, takže může žít v bytě i na
zahradě u rodinného domku.

2. LUCKA, dva a  půl roku stará
fena křížence rotvajlera, je velmi
hodná a poslušná. Bez problémů se
začlení do rodiny s odrostlejšími
dětmi nebo starších lidí, kterým
bude dělat věrnou společnici.

4. ŤAPKA, dvouletá fenka kří-
žence, byla strážníky do útulku
přivezena z areálu VŠB-TU v Po-
rubě s poraněnými tlapkami,
možná rukou člověka. Teď už je
zcela zdravá, velmi klidná a hodná.
Také tento malý pejsek si určitě za-
slouží nový domov u hodných lidí.

1. VEGA, fena křížence němec-
kého ovčáka, se do útulku dostala
v září loňského roku z Poruby, kde
ohrožovala bezpečnost silničního
provozu. Vega má rok a půl a je
velmi temperamentní. Spokojená
bude proto ve sportovně založené
rodině, která jí dopřeje dostatek
pohybu.
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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

Nové kamery v ulicích
Strážníci Městské policie Ostrava

(MěPO) mají od 15. prosince k dispo-
zici novou služebnu v ulici Lidická 25
ve Vítkovicích. Kromě kvalitního zá-
zemí pro 37 strážníků je zde umístěno
také vyhodnocovací stanoviště měst-
ského kamerového monitorovacího
systému.

Od konce loňského roku je šesti ka-
merovými stanovišti nepřetržitě sle-
dováno Mírové náměstí a náměstí Ji-
řího z Poděbrad, ulice Jeremenkova,
Halasova, Lidická, Nerudova, Šala-
mounova, 1. máje, Ruská, Ebenova,
Zengrova a Ocelářská. „Tyto lokality
jsme ve spolupráci s úřadem měst-
ského obvodu vytipovali jako rizikové
z hlediska výskytu trestné činnosti.
Zkušenosti z dalších částí města, kde
je kamerový systém zaveden, jedno-
značně ukazují, že jde o účinný pro-
středek v boji proti kriminalitě. Vždy
však musí být součástí souboru systé-
mových opatření,“ vysvětlil ředitel
MěPO Jan Hulva.

Starosta Vítkovic Petr Matěj by při-
vítal další rozšíření kamerového
systému. „Každé čtyři roky prová-
díme výzkum veřejného mínění s cí-
lem identifikovat problémy, které

obyvatele našeho obvodu nejvíce
trápí. Ukázalo se, že prioritou je bez-
pečnost a čistota. Věřím, že právě
tímto opatřením se nám podaří snížit
nápad trestné činnosti a lidé se budou
cítit bezpečněji.“

Nová služebna vznikla v objektu,
jehož rekonstrukce si vyžádala ná-
klady ve výši 7 milionů Kč z rozpočtu
města a obvodu. Instalaci kamerového
systému za více než 2 miliony Kč spo-
lufinacovalo ministerstvo vnitra.

V prosinci městská policie zahájila
také zkušební provoz monitorovacího
kamerového systému v oblasti ulice
Stodolní. Šest kamer monitoruje ulice
Stodolní, Janáčkova, Porážkova,
Škroupova, Nádražní, Poděbradova a
Pasáž Vesmír. Zároveň bylo instalo-
váno aktivní osvětlení (halogenový
reflektor s pohybovým čidlem) u čtyř
parkovišť nacházejících se v této ob-
lasti.

Městský kamerový monitorovací
systém začala městská policie využí-
vat v roce 1996 na Masarykově ná-
městí. V následujících letech byl
systém rozšířen na celé centrum
města, lokality v Přívoze a Po-
rubě. (LO)

Konference o domácím násilí
Ostrava bude v květnu hostit me-

zinárodní konferenci na téma Do-
mácí násilí a jeho dopad na jednot-
livé generace a možnosti systémové
pomoci. Organizačně náročnou akci
už v těchto dnech připravuje Slezská
diakonie ve spolupráci s Poradnou
pro oběti trestných činů z Německa,
polským Sdružením pro integraci a
podporu rodiny Buďme spolu a
Městským střediskem sociální po-
moci. 

Hlavním záměrem konference je
předání zkušeností a výměny know-
how státních i nestátních nezisko-
vých organizací všech tří zúčastně-
ných zemí s cílem aktivního řešení
problematiky domácího násilí v regi-
onu. Budou osloveni odborníci i ve-

řejnost. Součástí programu bude také
řada přednášek, během kterých mo-
hou zájemci získat kvalifikované in-
formace o možnostech řešení a pří-
stupu k problematice domácího
násilí. Pořádání konference je pod-
porováno Nadací Roberta Bosche
prostřednictvím Informačního centra
neziskových organizací, o.p.s.

Slezská Diakonie v Ostravě dru-
hým rokem provozuje Poradnu pro
oběti násilí, týrání a zneužívání El-
pis, která je součástí Centra sociální
pomoci v Rolnické ulici v Nové Vsi.
Klientům je bezplatně a anonymně
poskytováno sociálněprávní pora-
denství a navazující odborná psycho-
logická péče a právní poraden-
ství. (o)

Milé ãtenáfiky
a ãtenáfii,

to, co se dělo po vyhlášení
soutěže, v níž jsme vás vy-

zvali, abyste našli pro nové policejní
koně Jízdního oddílu Městské policie
Ostrava přezdívky, předčilo veškeré
naše očekávání. V redakci leží hro-
mada návrhů s nejrůznějšími jmény,
které vyhodnotíme na konci měsíce
února spolu s ředitelem MěPO Janem
Hulvou, tiskovou mluvčí MěPO 
Zuzanou Larišovou, velitelem jízd-
ního oddílu Mirkem Holým a ošetřo-
vatelkou koní Ivanou Vitáskovou.

Autory nejhezčích a originálních
přezdívek písemně pozveme v
dubnu na parádní křtiny všech tří
hřebců do jízdárny ve Staré Bělé,
kde je bude čekat nevšední 
setkání se všemi dvanácti policej-
ními koňmi a podle zájmu si budou
moci prohlédnout svět z jejich
hřbetů. Víc už ale prozrazovat ne-
chci, snad jen to, že v Ostravské rad-
nici přineseme z celé akce fotore-
portáž. Ještě jednou vám všem
děkujeme za nápady.

Marie Václavková, 
šéfredaktorka

❏ Ve zkratce

DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

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

cizincům



se stal velkou p˘chou Ostravy

Baníãku, my jsme s tebou 
Ostrava fotbalem žije. Desetitisí-

cové návštěvy na Bazalech se už
staly samozřejmostí, jenom na pod-
zim vidělo domácí utkání Baníku
více než sto tisíc lidí. „Samozřejmě
nás to nesmírně těší a vážíme si
každého, kdo na Bazaly najde ce-
stu,“ říká sportovní ředitel Baníku
Pavel Hadamczik, který oceňuje i
to, že ostravští příznivci jezdí s tý-
mem také na zápasy na soupeřo-
vých hřištích. „Vrcholem podzimu
bylo pro nás, a vlastně celou ligu,
utkání na Spartě, kam nás přijelo
podpořit čtyři a půl tisíce fandů,“
připomíná Hadamczik. Baník na
pražské Letné uhrál remízu 1:1 a
jasně ukázal, že jeho výsledky ne-
byly náhodné.“

V Ostravû jako v Argentinû
Média byla u vytržení a články

o Baníku začaly plnit nejen denní
tisk, ale i prestižní časopisy.
„Jsem hrdý na to, že mohu být 
primátorem v nejfotbalovějším
městě v České republice. Na Ba-
zaly se lidé chodí bavit, a to je to
hlavní. Atmosféru při domácích
zápasech nám závidí celá repub-
lika. Baník je v současné době
velký pilíř Ostravy. Takový způ-
sob fandění jsem nezažil ani v le-
tech 1976 - 1982, kdy Baník kra-
loval domácí nejvyšší soutěži a
kdy jsme se spolužákem Ivanem
Paříkem nevynechali jediný zá-

pas na Bazalech.
Vzpomínám si na
přenosy z Mundi-
alu ’78 v Argen-
tině. Ta podívaná
na hlediště plné
konfet a do po-
sledního mís-
tečka zaplněné
tribuny se nám
zdála nedostižná.
A najednou, bě-
hem tří měsíců
loňského roku to
Ostrava dokázala
nejen napodobit,
ale přidat k tomu
i svůj svébytný humor,“ říká 
a usmívá se při vzpomínce na
účinkování baníkovců na sparťan-
ském stadionu primátor Aleš 
Zedník.

Na jafie se hraje je‰tû 
o dvaaãtyfiicet bodÛ

Proč se Baník stal v Ostravě hi-
tem? Důvodů je víc. Po ekono-
mické stránce se klub stabilizoval,
nemá existenční problémy a od
toho se odvíjí vše podstatné. „Hráči
mají klid na trénink, nemusejí se
trápit jinými problémy. To je zá-
klad každého úspěchu. Až nesku-
tečně se nám vydařila podzimní po-
lovina nejvyšší soutěže a přiznám,
že bych byl hodně zklamaný, kdy-
bychom si nevybojovali účast v po-
hárech,“ konstatuje trenér ligového
týmu František Komňacký. O šanci

získat mistrovský titul, na který
Baník čeká už dlouhých třiadvacet
let, zatím ale v klubu nikdo neho-
voří. „Bylo by to předčasné, pro-
tože do konce soutěže zbývá dlou-
hých čtrnáct kol, takže se hraje o
dvaačtyřicet bodů. To je
strašně moc, navíc je
otázka, co s každým tý-
mem udělá zimní pře-
stávka. Jisté ale je, že
uděláme všechno pro
to, abychom čeřili
vodu na špici tabulky
nejvyšší soutěže až do
posledního kola,“ slibuje
všem fanouškům z Ostravy i
okolí Komňacký.

Fanou‰ci Baníku jsou
nejlep‰í v lize

Samostatnou kapitolu tvoří fa-
noušci Baníku. Diváci navíc našli

zalíbení v aktiv-
ním fandění, ze
stadionu se po-
dařilo vymýtit
násilí a také vul-
gárních pokřiků
je poskrovnu.
Fotbal na Ba-
níku už proto
není jen domé-
nou mužů, ale
fandit chodí celé
rodiny. „Děláme
všechno pro to,
aby na stadionu
bylo bezpečno.
Klubu se poda-
řilo navázat užší
komunikaci se
samotnými fa-
noušky, snažíme
se vycházet si
navzájem vstříc
a daří se to,“ říká
sportovní ředitel
Pavel Hadam-

czik. Průlom nastal také ve vztahu
Baníku a radnice. Představitelé
města a zástupci klubu v minulosti
občas k jednacímu stolu zasedli,
ale k dohodě a souznění názorů do-
šlo poprvé od listopadu 1989. Ba-

ník je proti řadě ostravských
sportovních subjektů v

obrovské nevýhodě, pro-
tože vlastní a provo-
zuje areál na Bazalech
i tréninkové centrum u
bývalého Dolu Jere-

menko. „Je to samo-
zřejmě obrovská zátěž

pro náš rozpočet a jsme
rádi, že město konečně chce

klubu pomoci. Peníze, získané z
města, by rozhodně nebyly určeny
na mzdy nebo ligovému mužstvu.
Tuto finanční pomoc bychom vyu-
žili k podpoře rozvinuté mláde-
žnické základny, což rozhodně
není laciná záležitost,“ vysvětluje
sportovní ředitel Baníku.

Pro úspûch 
udûláme v‰e

Hrál v pražské Spartě, kde okusil
nejprestižnější klubovou soutěž -
Ligu mistrů, působil v německých
bundesligových týmech Mnichov
1860 a Unteraching, přesto před
ním stojí jedna velká výzva. Řeč je
o záložníkovi Baníku Martinu Číž-
kovi, který se v podzimní části stal
nejlepším nahrávačem ligy. Z jeho
přesných centrů Baník skóroval
hned dvanáctkrát a Čížek se bles-
kurychle stal osobností soutěže.

„Hlavní ale je, že se daří mužstvu.
Zažil jsem toho hodně, ale to, co se
dělo v Ostravě na podzim bylo něco
neuvěřitelného. Všichni věříme, že
naše skvělé fanoušky na jaře nezkla-
meme. Pro úspěch uděláme vše,“
slíbil na závěr Martin Čížek.

Martin Čížek si se spoluhráči užívá radosti z vydařeného podzimu po
posledním utkání s Opavou.

Primátor Ostravy Aleš Zedník
je velkým fanouškem Baníku.
On, stejně jako celá ostravská
fotbalová veřejnost, věří, že Ba-
ník bude ve svých výborných
výkonech pokračovat i na jaře.
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Nápady ostravských fanoušků během zápasů nebraly konce. Papírové
konfety či velkolepá choroegrafie na nekryté tribuně vítá ostravské fot-
balisty při nástupu na trávník. Se závěrečným hvizdem se Bazaly roz-
září bengálskými ohni.

Po hubených letech, kdy fotbalový Baník marně
pošilhával po účasti v pohárové Evropě, má le-

tos klub z Bazalů takovou šanci nadosah. Není
sportovní subjekt, který by v současné době dělal
Ostravě větší reklamu, než právě Baník. Po pod-
zimní části vede nejvyšší fotbalovou soutěž se se-
dmibodovým náskokem před pražskou Spartou.

Foto na této straně: Aleš Krecl


