
Barcelonský slavík J. Carreras sklidil ovace. Svými výkony nadšené publikum zvedal ze sedadel.
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OOSSTTRRAAVVAANNÉÉ  SSII  PPRROOHHLLÉÉDDLLII  ââEEZZ  AARRÉÉNNUU  ((ssttrr..  88--1100))

Primátor Aleš Zedník a František Černík předali Klíč úspěchů od 
ČEZ Arény nastupující hokejové generaci.

Nově zrekonstruovaná hala Aréna byla slav-
nostně otevřena 6. dubna 2004 koncertem

slavného španělského tenoristy José Carrerase
a korejské sopranistky Mi-Hae Park, které do-
provázela Janáčkova filharmonie Ostrava pod
taktovkou Davida Gimenéze.

Přestřižení pásky se uskutečnilo za účasti
osobností politického a podnikatelského

světa, které zároveň popřály ostravské
hale, aby se stala centrem úspěchů a mi-
mořádných výkonů nejen v oblasti
sportu, ale i na poli kulturním. Ostatně,
koncert oficiálně zahajující provoz

ČEZ Arény tato přání potvrdil. Do haly
přijelo téměř 7 tisíc návštěvníků. (m)

José Carreras pfiilákal do haly âEZ Aréna 
tisíce lidí

Sopranistka Mi-Hae Park uchvátila česky
zazpívanou árií z Dvořákovy Rusalky Mě-
síčku na nebi hlubokém.
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16. 3. 2004
Bílý kruh bezpečí
Rada města odsouhlasila návrh na poskytnutí víceleté účelové dotace Bí-

lému kruhu bezpečí v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,
a to v částce 250 000 Kč na období let 2003 - 2006. Důvodem žádosti je roz-
šíření provozu regionální poradny v Ostravě o specifické poradenství pro
oběti domácího násilí, aktivity v oblasti prevence domácího násilí a zavádění
systému mezioborové spolupráce při řešení případů domácího násilí na
místní úrovni.

Podpora sportovních aktivit
Rada zřídila Komisi pro rozdělení úvěrové rezervy na podporu sportov-

ních aktivit. Předsedou komise byl jmenován primátor města Aleš Zedník,
členové komise: nám. primátora Zbyněk Pražák, zastupitelé Pavel Zvolánek,
Jan Černota, Hana Heráková. Organizačními pracovníky komise s hlasem
poradním byli jmenováni Lumír Palyza, vedoucí kanceláře primátora, a Lu-
káš Curylo, vedoucí odboru kultury, školství, mládeže a sportu. Komise při-
praví do 14. 5. 2004 návrh na poskytnutí dotací pro:
- sportovní subjekty v kategorii 1, tj. občanským sdružením, která se na

území města Ostravy zabývají sportovní činností pro děti a mládež,
- vybrané sportovní subjekty v kategorii 2, tj. subjektům s propracovaným

systémem výchovy talentované sportovní mládeže, které dlouhodobě dosa-
hují výsledků v nejvyšších sportovních soutěžích.

❏ Jednání rady mûsta

22. 3. 2004
Prevence kriminality
Rada doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o podání žádosti Mi-

nisterstvu vnitra ČR o státní účelovou dotaci na projekt v rámci Programu
prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství ve výši 2 667 780 Kč
a o finanční spoluúčasti města ve výši 270 000 Kč. Projekt lokality Mo-
ravská Ostrava a Přívoz se týká rozšíření kamerového monitorovacího
systému v oblasti Frýdlantských mostů, ulice 28. října s monitorováním
parkovišť naproti domu kultury, krajského úřadu až po Mariánské náměstí
v Mariánských Horách. 

Prostor pro aktivní spolupráci
Rada města souhlasila s uspořádáním setkání partnerských měst statu-

tárního města Ostravy ve dnech 10. - 11. 6. 2004. Město Ostrava má 
9 partnerských měst (Volgograd, Coventry, Katowice, Drážďany, Split,
Pireus, Košice, Miskolc, Pittsburgh). Úroveň vzájemných kontaktů je
různá, nejčilejší styky existují s městy Katowice a Drážďany, na relativně
velice dobré úrovni je frekvence vztahů s městy Košice, Pittsburgh 
a Miskolc, velice formální jsou s městem Coventry, zatímco např. u řec-
kého města Pireus či chorvatského Splitu není prozatím možno hovořit
o aktivní spolupráci. V současnosti se navíc prověřuje existence partner-
ské smlouvy s portugalským městem Almada. Česká republika vstupuje
v letošním roce do Evropské unie, lze tedy řadu partnerských vztahů po-
sílit. Proto padl návrh uspořádat v červnu tohoto roku setkání všech part-
nerských měst statutárního města Ostravy. Na programu bude „inventura“
těchto vztahů a diskuze na téma rozvoje a posílení vzájemné spolupráce.

Frankova kaple
Rada města souhlasila s návrhem na bezúplatné nabytí stavby Fran-

kovy kaple v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových do vlastnictví statutárního města Ostravy. Objekt dlou-
hodobě slouží občanům městského
obvodu Polanka nad Odrou ke ko-
nání smutečních obřadů. Ačkoliv
uvedená nemovitost nepřešla do
vlastnictví města Ostravy podle
zákona č. 172/1991 Sb., o pře-
chodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví
obcí, městský obvod tuto nemovi-
tost udržuje na své náklady a zajiš-
ťuje nezbytně nutné opravy.
O bezúplatném nabytí výše uve-
dené nemovitosti rozhodne zastu-
pitelstvo města.

30. 3. 2004
Česko-polské dny
Rada města schválila konání 

4. ročníku Česko-polských dnů
v partnerském městě Katowice ve
dnech 13. - 15. 5. 2004. Hlavní
část této akce se odehrává střídavě
v obou partnerských městech. Tří-
denní program zahrnuje mimo jiné
koncerty, vernisáž fotografií, pro-
hlídku výstavky prací předškolních
a školních dětí, promítání filmů,
festival hudebních talentů atd.

Statutární město Ostrava zve občany na 

Dny otevřených dveří  v Radnici  města Ostravy
14. a 15. května 2004

Pro návštěvníky je připravena tradiční prohlídka reprezentačních místností.
Kromě toho organizátoři pro Ostravany chystají velké překvapení, více se všichni dovědí až před radnicí.

V pátek 14. května akce potrvá od 15 do 18 hodin, v sobotu 15. května od 10 do 16 hodin.

Členové zastupitelstva města 
15. března vyzvali vládu České

republiky a zastupitelstvo Morav-
skoslezského kraje, aby přijaly ne-
zbytné kroky k vyhlášení území v ka-
tastru Dolní Lutyně na Karvinsku
jako strategické průmyslové zóny.

„Příprava strategických zón v Mo-
ravskoslezském kraji je v součas-
nosti z hlediska rozvoje kraje a ře-
šení problematiky zaměstnanosti
nedostatečná. Město Ostrava se
proto po dohodě s okolními obcemi
aktivně zapojilo do přípravy strate-
gické průmyslové zóny v oblasti
Dolní Lutyně. Chceme tak pomoci
vytvořit nová pracovní místa,“ řekl
předkladatel materiálu náměstek pri-
mátora Mirko Jašurek (na snímku).

Větší část vyčleněného území bu-
doucí zóny o rozloze přibližně  200
hektarů je ve vlastnictví Pozemko-
vého fondu ČR. Pozemky tak ne-
bude nutné vykupovat od soukro-
mých vlastníků. Okrajem území
prochází také nově budovaná trasa
dálnice D 47, v těsném okolí zóny
nebo na její ploše jsou k dispozici
všechny nezbytné inženýrské sítě
a území je velmi dobře přístupné jak
z Ostravy a Bohumína, tak i z dalších
větších okolních obcí a měst. „V os-
travsko-karvinské aglomeraci není
v současnosti obdobné vhodné
území. Nesporným pozitivem do bu-
doucna je rovněž skutečnost, že na
přilehlém polském území, na sever
od řeky Olše, se připravuje průmy-
slová zóna, která byla zařazena mezi
strategické priority Powitu Wodzis-
lawského,“ konstatoval M. Jašurek.

Vybudování průmyslové zóny
Dolní Lutyně dosud brání návrh na
vyhlášení ptačího území Heřmanský
stav - Odra - Poolzí, které bude zahr-
nuto do soustavy Natura 2000.
„Město proto navrhuje nově vymezit
toto chráněné ptačí území, aby vedle
něj mohla existovat i strategická prů-
myslová zóna,“ dodal náměstek pri-
mátora. (T)

Strategická zóna v Dolní Lutyni

Tibetská vlajka byla umístěna od
rána 10. března ve foyeru Rad-
nice města Ostravy u Památníku
obětem totalitního režimu. O je-
jím vyvěšení rozhodli členové za-
stupitelstva na svém jednání 
3. března.
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Vstupem České republiky do Evropské unie 
1. května 2004 vzniká automaticky občanům

České republiky občanství unie, a tím tedy
i právo volit své zástupce do zastupitelského or-
gánu - Evropského parlamentu.

Ve všech členských státech Evropské unie 
se musí volby konat v rozmezí od 10.
do 13. června 2004, což je poslední rok funkčního
období Evropského parlamentu. Jak říká Jana
Langerová, vedoucí oddělení civilně správního
odboru vnitřních věcí magistrátu, volební systém
není jednotný a liší se podle tradic a ústavních
pravidel jednotlivých členských zemí. Volby
u nás se uskuteční v pátek 11. června od 14 do 22
hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Po-
slanci Evropského parlamentu jsou voleni na
dobu 5 let. Češi budou poprvé volit 24 poslanců.

■ Kdo má právo volit, respektive kdo je vo-
ličem na území České republiky?

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu, a o změně některých zá-
konů, je voličem každý občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18
let. Dále to je občan jiného členského státu Ev-
ropské unie, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku 18 let a je veden v evidenci obyvatel.
Znamená to, že má na území České republiky po-
volení k pobytu a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Chci připome-
nout, že kromě občanů 15 stávajících členských
států Evropské unie mohou na území České re-
publiky volit občané kandidátských zemí Evrop-
ské unie, tedy Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovin-
ska.

■ Jaké podmínky musí splnit Ostravan, aby
mohl volit poslance do Evropského parla-
mentu?

Pokud chce občan České republiky s právem
volit hlasovat na území České republiky, nemusí
v tomto směru dělat naprosto nic. Je totiž veden
ve stálém seznamu voličů u příslušného úřadu

městského obvodu, kde je přihlášen k trvalému
pobytu. Jeho údaje do 2. 5. 2004 přenese úřad
městského obvodu do samostatného seznamu vo-
ličů právě pro tyto volby do Evropského parla-
mentu.

■ Jaké podmínky musí splnit občan jiného
členského státu Evropské unie, který chce vo-
lit poslance uvedené na kandidátních listinách
zaregistrovaných v České republice?

Těch podmínek je hned několik. Občan musí
být nejpozději od 27. dubna 2004 veden v evi-
denci obyvatel. To znamená, že má na území
České republiky povolení k pobytu. Nejpozději
do 16 hodin 2. května musí požádat úřad měst-
ského obvodu, v jehož správním obvodu je veden
v evidenci obyvatel, o zápis do seznamu voličů
vedeného pro volby do Evropského parlamentu.
K žádosti doloží kopii průkazu o povolení pobytu
a čestné prohlášení. Vzor této žádosti i čestného
prohlášení je k dispozici na každém úřadě měst-
ského obvodu.

■ Může občan v těchto volbách hlasovat na
voličský průkaz?

Pokud voliči, kteří jsou do 2. 5. 2004 zapsáni
do seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, nebudou moci
nebo nechtějí volit ve
svém volebním okrsku,
mohou nejpozději do
16 hodin 27. května po-
žádat příslušný úřad
městského obvodu
o vydání voličského
průkazu. Ten je samo-
zřejmě opravňuje hla-
sovat v kterémkoli vo-
lebním okrsku na území
České republiky. Žá-
dost však musí být podána vždy písemně. Volič
ji zašle poštou, nebo ji může doručit pověřená
osoba, a to s ověřeným podpisem voliče. Předat
ji může rovněž osobně a žádost podepíše před
pověřeným zaměstnancem. Úřad městského ob-
vodu předá voliči voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb. Volební průkaz bude vo-
liči předán osobně. Další možností je převzetí
průkazu osobou, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo
bude po 27. květnu poslán poštou.

■ Může hlasovat občan, který bude napří-
klad mimo místo svého trvalého pobytu, nebo
je umístěn v nemocnici, ústavu sociální péče či
vykonává vojenskou službu? A co platí pro ty,
kteří jsou v místě výkonu trestu odnětí svo-
body?

Velitel nebo správce zařízení do 22. května na-
hlásí občana na jeho vlastní žádost do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu,
který vede příslušný úřad městského obvodu
a v jehož správním obvodu se volič nachází. Chci
upozornit, že o zápis by měl volič požádat pouze
v případě, kdy bude jeho pobyt dejme tomu v ne-
mocnici zřejmý. Mnohem praktičtější bude, když
tento volič požádá u příslušného úřadu měst-
ského obvodu o vydání voličského průkazu. Ten
totiž opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv
okrsku na území České republiky a také k hlaso-
vání do přenosné schránky. V případě, že volič
bude neplánovaně v době voleb umístěn v ne-

mocnici a nebude mít voličský průkaz, nebude
moci hlasovat.

■ Kteří voliči mohou hlasovat do přenosné
volební schránky?

Volič může požádat ze závažných, zejména
pak zdravotních důvodů úřad městského obvodu
a ve volebních dnech okrskovou volební komisi,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To je
možné pouze v územním obvodu volebního okr-
sku. Okrsková volební komise k voliči vyšle dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

■ Jakou možnost účasti ve volbách mají
Češi, kteří se nacházejí v zahraničí?

I v tomto případě může občan České republiky
hlasovat. Postup se však liší v závislosti na tom,
zda je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vede-
ném zastupitelským úřadem České republiky
v zahraničí, nebo jestli v tomto seznamu zapsán
není. Další podmínky hlasování stanoví zákon
o volbách do Evropského parlamentu.

■ Může občan České republiky volit kandi-
dáty uvedené na kandidátních listinách zare-
gistrovaných v tom členském státě Evropské

unie, na jehož území se ob-
čan ČR v době voleb na-
chází?

V případě, že chce občan
ČR hlasovat na území jiného
členského státu EU, musí spl-
nit podmínky pro výkon vo-
lebního práva stanovené práv-
ním předpisem příslušného
členského státu EU. Infor-
mace o těchto podmínkách
může zájemce získat na inter-
netové adrese: www.mvcr.cz

nebo se může obrátit s dotazem na kontaktní
místo příslušného členského státu EU.

■ A co bychom měli ještě vědět?
Určitě to, že starostové zveřejní obvyklým

způsobem, a také v územním obvodu volebního
okrsku, oznámení o době a místě konání voleb,
a to nejpozději do 27. května. V oznámení bude
uvedeno, které části městského obvodu náleží do
jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních
místností. Volič bude informován o tom, čím pro-
káže před hlasováním svoji totožnost a státní ob-
čanství. Podrobnější informace o podmínkách
hlasování jsou zveřejněny na internetových strán-
kách ministerstva vnitra: www.mvcr.cz, a to ne-
jen v českém jazyce, ale i v pracovních jazycích
Evropské unie. Informace pro voliče jsou dále
vydány ve všech jazycích členských států a na
požádání je poskytne Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje, Magistrát města Ostravy a úřady
městských obvodů.

■ Kdy dostane volič hlasovací lístky?
Nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve volební

místnosti obdrží volič úřední obálku, popřípadě
hlasovací lístky. Vybere si 1 hlasovací lístek, na
kterém může zakroužkovat 2 kandidáty, kterým
dává přednost. A ještě jedna důležitá informace,
pokud občan nebude zapsán do seznamu pro
volby do Evropského parlamentu, okrsková vo-
lební komise mu hlasování neumožní. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz. (Maj)

❏ Rozhovor

„Volby do Evropského parlamentu se uskuteãní 11. a 12. ãervna,“ fiíká Jana Langerová z odboru vnitfiních vûcí

Od kvûtna automaticky získáme obãanství Evropské unie
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■ MO¤E V OS-
TRAVù. Ambu-
lantní část kliniky
léčebné rehabili-
tace je v provozu
od 1. dubna ve Fa-
kultní nemocni-
ci s poliklinikou
(FNsP). Rekon-
strukce se usku-
tečnila ve dvou
etapách a FNsP do
ní vložila z vlast-
ních zdrojů 40 mi-
lionů korun. Lidé po úrazech po-
hybového aparátu, pacienti s ná-
hradami kyčelních a kolenních
kloubů či nemocní po operaci
mozku a páteře mají k dispozici
moderní rehabilitační centrum
s kompletními službami v oblasti
hydroterapie, elektroléčby a fy-

zioterapie. K nejmodernějším
přístrojům v republice patří na-
příklad výkonný terapeutický
laser, ultrazvuky či lymfaden
pro léčbu otoků končetin a celu-
litidy (na snímku). Pacientům
bude sloužit bazén se slanou vo-
dou. 

■ PATERNOSTER ZASE JEZDÍ.
V České republice je v současné
době už jen 30 paternosterů, při-
čemž tři z nich přepravují lidi v na-
šem městě. Ten, který je umístěn

v pravém křídle bu-
dovy Radnice města
Ostravy, patří podle
vyjádření památ-
kářů k výjimečným.
Mimochodem, toto
atypické zařízení je
navrženo k zápisu
jako kulturní pa-
mátka technického
charakteru. Od 5.
ledna do 23. března
letošního roku pro-
šel výtah komplexní

rekonstrukcí s cílem navrátit mu
původní podobu z roku 1928. Do-
davatelsky akci za přibližně 7 mil.
Kč zabezpečila pražská akciová
společnost KONE.

■ SVùTOV¯ DEN VODY. Voda a katastrofy bylo téma letošního Světového
dne vody, který se konal 22. března. U této příležitosti se setkali zástupci
akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK)
Ostrava, představitelé měst a obcí, poslanci, senátoři a také zástupci vo-
dohospodářských orgánů a státní správy. „Účelem letošního dne je při-
pomenout veřejnosti, že voda je a stále bude jednou z podmínek existence
lidstva, bez které by nebylo života. Již od 70. let minulého století přerostl
nepříznivý vývoj v nakládání s vodami v některých oblastech světa ve
vodní krizi,“ řekl generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl (na snímku
vlevo). Setkání se zúčastnil také ostravský primátor Aleš Zedník (upro-
střed) a Martin Kúšik, člen představenstva Penta finance, a.s.

Nepijte závadnou vodu
Pijete vodu z vlastní studny?

Chcete, aby vám vaše studna sloužila
jako zdroj levné a kvalitní pitné vody
a nestala se spíše zdrojem problémů a
zdravotních potíží? Potom byste měli
věnovat náležitou pozornost kontrole
kvality vaší vody. Jistotu, že pijete
nezávadnou vodu, vám může na zá-
kladě rozboru jejího vzorku poskyt-
nout každá akreditovaná laboratoř.
Obrátit se můžete na laboratoře ve
kterékoli pobočce Zdravotního
ústavu se sídlem v Ostravě, kde se
vám budou věnovat zkušení pracov-

níci, kteří vám poradí nejvhodnější
typ a rozsah rozboru, zdarma prove-
dou odborný odběr vzorku a vysvětlí
výsledky analýzy.

Kontakty na jednotlivá praco-
viště centra hygienických labora-
toří Zdravotního ústavu:
Ostrava 596 200 167 (176)
Karviná 596 397 204 (268)
Frýdek-Místek 558 601 452 (458)
Bruntál 554 774 184
Nový Jičín 556 719 570
Opava 553 715 388

Opravy cest jsou v plném proudu
Vláda zimy podle kalendáře a ak-

tuální předpovědi počasí definitivně
skončila. Na silnicích ale po ní zů-
staly viditelné stopy v podobě čet-
ných děr a výtluků. Především řidiči
se chytají za hlavy a ne každému se
pokaždé daří včas se jim vyhnout.

„Opravy komunikací byly za-
hájeny standardní technologií 
17. března a pokud neprší, pokraču-
jeme ve vysprávkách cest v pro-
dloužených směnách. Celkové ná-
klady na opravy státních, krajských
a městských komunikací byly vy-
čísleny na 15 milionů korun, při-

čemž 5 milionů zatím v rozpočtech
správců chybí. Nejdříve jsme začali
s nejvíce poškozenými úseky. Jde o
ulice Sokolská, Hlavní, Nádražní,
Českobratrská, Bohumínská a také
Rudná a Plzeňská. Harmonogram
prací směřuje samozřejmě k před-
nostnímu a co nejrychlejšímu do-
končení oprav těch vozovek, které
budou častěji využívány v souvis-
losti s blížícím se světovým šampi-
onátem v ledním hokeji,“ řekl Libor
Jacko, výrobní náměstek akciové
společnosti Ostravské komunika-
ce. (m) 

Nové v˘vojové centrum
Největší poskytovatel informač-

ních technologií (IT) v severských
zemích společnost TietoEnator Cor-
poration projevil zájem zřídit ve vě-
decko-technologickém parku vývo-
jové centrum software. Na tiskové
besedě to 22. března potvrdil její zá-
stupce Pentti Heikkinen. „Naší stra-
tegií je poskytovat služby klíčovým
zákazníkům všude tam, kde je
možná kombinace prvotřídní zna-
losti odvětví i výhody plynoucí
z nízkých nákladů. Ostrava je toho

zárukou. Například na dvou zdejších
univerzitách studuje téměř dva tisíce
studentů v oblasti informačních
technologií. V tom vidíme silný pra-
covní a vzdělanostní potenciál,“
uvedl P. Heikkinen s příslibem, že
do dvou let by mohlo ve firmě najít
zaměstnání několik stovek lidí. „Vě-
říme, že TietoEnator může nabíd-
nout atraktivní příležitosti pro os-
travské profesionály z oblasti IT,
kteří tak nebudou odcházet za prací
například do Prahy,“ dodal. (m)

Cestující star‰í sedmdesáti let 
si mohou koupit senior pas

Důchodci starší sedmdesáti let si
od 29. března mohou zakoupit  dlou-
hodobou časovou jízdenku, která
začne platit od 1. dubna na všech
linkách zapojených do Ostravského
dopravního integrovaného systému
(ODIS)  a provozovaných společ-
nostmi Dopravní podnik Ostrava,
Connex Morava a TQM. Rozhodla
tak valná hromada společníků Koor-
dinátora ODIS.

Jízdenka stojí 250 korun a její
platnost je omezená do 31. prosince
letošního roku. Jak uvedl na krátké
tiskové konferenci ředitel společ-
nosti Koordinátor ODIS Aleš Stej-
skal, tento typ jízdenek nebude za-
tím využíván při cestování vozidly
Městského dopravního podniku
Opava a Českých drah. „Časová jíz-
denka může být zajímavá například

pro seniory, kteří často využívají
hromadnou dopravu  mezi Ostravou
a nedalekými obcemi. Podmínkou
je, že cestující mají trvalý pobyt na
území obce začleněné v integrova-
ném dopravním systému. V samotné
Ostravě je zachována na linkách
ODIS bezplatná přeprava obča-
nů nad 70 let,“ připomněl 
A. Stejskal.

Zájemci si mohou takzvaný se-
nior pas koupit v každé prodejně
jízdních dokladů Dopravního pod-
niku Ostrava. Stačí přinést fotografii
a občanský průkaz. Po dohodě s ně-
kterými fotoateliéry (Masarykovo
nám., Hlavní třída v Porubě, areál
Kotva ve Výškovicích a Hrabůvka
naproti Komerční banky) lze využít
garantované snížené ceny za 4 foto-
grafie. (m)

❏ Stfiípky
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Hotel Atom je připraven - šest
hokejových týmů zde najde v

průběhu světového šampionátu po-
hodlné a klidné ubytování na úrovni
srovnatelné s jinými světovými ho-
tely. 

„Dnes, v polovině března v ob-
jektu i před ním finišují poslední sta-
vební úpravy. Rozsáhlá rekonstrukce
byla zahájena loni v září. V první
etapě bylo z městského rozpočtu
uvolněno 31,5 milionu korun, za
které byla vyměněna okna, zateplena
celá budova, opravena střecha a fa-
sáda,“ řekl náměstek primátora Jaro-
mír Chalupa s tím, že loni v září se
město zaručilo za šedesátimilionový
úvěr u České spořitelny, který bude
hotel splácet příštích 15 let. „Tato
částka však po velmi pečlivém vy-
hodnocení všech technických a sta-
vebních požadavků i rozsahu rekon-
strukce podle projektové do-
kumentace nemohla zdaleka stačit.
Proto hotel požádal město o další
půjčku v objemu 67 milionů korun na
20 let. Ta byla zahrnuta již do schvá-
leného rozpočtu pro letošní rok. Na-
příklad velmi nákladná byla realizace
moderního protipožárního systému,
bez něhož se žádný špičkový hotel
neobejde. Mimochodem, Atom je
aspirantem na čtyři hvězdičky.“ 

Hotel doznal za posledních sedm
měsíců výrazných a hlavně nepře-
hlédnutelných změn. A zdaleka ne-
jde jen o barevné odlišení objektu v
odstínu nebeské modři od okolních
staveb. „Před vchodem vyrostl pří-
střešek, opravena je také terasa a
dokončen je bezbariérový přístup
pomocí venkovního proskleného
výtahu. Modernizováno a vyba-
veno novým nábytkem a zařízením
bylo 119 pokojů. Do všech 169 po-
kojů byla zavedena klimatizace.
Renovací prošly i čtyři salónky a
kongresový sál. Nově vzniklo stře-
disko atrium s lehkým italským ná-
bytkem, které je hostům k dispo-
zici 24 hodin denně,“ dodal
Jaromír Chalupa.

Dokončení obnovy celého inte-
riéru i exteriéru hotelu Atom je 
plánováno na polovinu dubna. 
Od 20. 4. do 4. 5. bude hotel patřit

pouze účastníkům Mistrovství
světa v ledním hokeji. 

Koncem dubna budou v hotelu
Atom v rámci konání Mistrovství
světa v ledním hokeji 2004 ubyto-
váni hráči Slovenska, Ruska, Spo-
jených států amerických, Ukrajiny,
Dánska a Japonska včetně dopro-
vodu a také členové českého hoke-
jového svazu a mezinárodní hoke-
jové federace. 

„Ostrava, jako centrální město
Moravskoslezského kraje, potře-
buje luxusní hotel, jakým Atom
bezesporu je. Přijíždí tady kromě
sportovních a uměleckých celebrit
například také řada zahraničních 
i domácích investorů a developerů,
kteří tu hledají adekvátní ubytování
a prostory k jednáním. Hotel Atom
je schopen jejich požadavky beze-
zbytku splnit,“ ujistil náměstek pri-
mátora Jaromír Chalupa. (Maj)
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Hotel Atom  je pfiipraven na hokejov˘ ‰ampionát

nám. primátora Jaromír Chalupa

Rekonstrukce 
hotelu Atom

Termín: 
září 2003 – 15. dubna 2004 

Náklady: 
zhruba 162 mil. Kč

Dodavatel: 
exteriér - Bytostav, a.s.

interiér - Unips Ostrava, a.s.

nábytek a vybavení hotelo-
vých pokojů - Intext Krnov

nábytek pro atrium 

- Interia, spol. s r.o.

Projekt: OSA projekt, s.r.o.

Architekt: Ateliér Němec

Necelý měsíc před dokončením rozsáhlé rekonstrukce se v hotelu i před ním pracovní ruch téměř nezastavil.

17. 3. 2004 17. 3. 2004
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Podpisem smlouvy byla 15. března stvrzena
výstavba nové továrny v průmyslové zóně Hra-
bová. Stalo se tak po prezentaci a následném
jednohlasném schválení projektu tchajwan-
ské firmy AsusTek Computers na mimo-
řádném zastupitelstvu. 

„Společnost projevila o Hrabovou zájem
z několika důvodů – jde o dobře připrave-
nou lokalitu, v Ostravě je kvalitní a vzdě-
laná pracovní síla a významnou roli sehrála
i reálná možnost vládních pobídek. Město
prodalo tchajwanské firmě šest a půl hek-
taru pozemků za symbolickou jednu ko-
runu. Stavět by se mělo ještě letos s tím, že
v první polovině příštího roku Tchajwanci
odstartují výrobu až 150 tisíc počítačů mě-
síčně. Společnost Asus bude investovat
zhruba 18 milionů dolarů. Pro město a celý
region je velmi důležitá skutečnost, že tato
investice může přinést v průběhu několika
let až 1 500 nových pracovních příleži-
tostí,“ řekl náměstek primátora Petr 
Kajnar.

„Celá třetina našich aktivit probíhá 
v Evropě, proto je pro nás důležitá přítom-
nost v Česku. Uvažujeme dokonce o tom,
že bychom v budoucnu přímo do Ostravy
přesunuli vlastní výzkum a vývoj. Ale bude
samozřejmě záležet na tom, jak se bude vy-
víjet trh. Agentura CzechInvest nás už kon-
taktovala s Vysokou školou báňskou, kon-
krétně s elektrotechnickou fakultou,“ uvedl

George Wu, viceprezident AsusTek Computers
– známého výrobce spotřební elektroniky pro
japonské a americké firmy. (m)
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Symbióza 2004
Setkání zástupců firem s managementem, peda-

gogy, studenty a absolventy Vysoké školy báňské
- TU Ostrava se uskutečnilo 9. a 10. března už po-
třetí. Snahou organizátorů ze studentské organi-
zace Infocentrum VŠB-TUO bylo přilákat na akci
Symbióza 2004 co nejvíc zaměstnavatelů 
z Ostravy a okolí. Partnersky se na projektu podí-
lelo město Ostrava, úřad práce a další instituce. 

„Velkou pozornost sklidil seminář o aktuální
nabídce vzdělávání a absolventských profilech na
jednotlivých fakultách univerzity. Vyzbrojeni tě-
mito poznatky zástupci firem navštívili vybraná
pracoviště VŠB, kde se následně domlouvali
o konkrétní spolupráci. Druhý den akci navštívily
čtyři tisícovky zejména mladých lidí,“ řekl Ro-
man Kozel z Infocentra VŠB-TUO s tím, že na
Symbióze studenti a absolventi univerzity hledají
rovněž témata diplomových prací, nabídku brigád
a odborných stáží. (m)

Rating pro podniky
Krajská hospodářská komora Moravskoslez-

ského kraje se počátkem roku zapojila do projektu
Rating pro malé a střední podniky (dále jen Rating
MSP). „Malé a střední podniky si dlouhodobě stě-
žují na složitý přístup k finančním prostředkům,
zejména k úvěrovým, a také na nerovné postavení
v odběratelsko - dodavatelských vztazích, jako
jsou platební podmínky, problémy při výběrových
řízeních u státních orgánů a podobně. Kritika se
týká i vztahu a chování orgánů státní správy.
Banky, podnikatelské subjekty, státní orgány
a další subjekty naopak argumentují malou trans-
parentností podnikatelského segmentu,“ říká ředi-
telka Krajské hospodářské komory Magda Habr-
manová. Dodává, že jedním z problémů je nízké
povědomí o stavu úrovně ekonomiky MSP, což
vede ve svém důsledku k odhadu vyššího rizika
při věřitelských (výběr cla, daní a jiných poplatků)
i obchodních vztazích (např. dodávky pro státní
orgány). Ve svém důsledku má neprůhlednost
segmentu MSP negativní dopad i na vztah podni-
katelských subjektů a státu, což byl i jeden z pod-
statných důvodů vzniku projektu Rating MSP.
Jeho cílem není posouzení podnikatelských zá-
měrů dané společnosti, ale co nejobjektivnější vy-
stižení její výchozí situace, která může být pro do-
sažení záměrů klíčovým momentem. 

Podnikatelé najdou podrobné informace o tom,
jak se zapojit do projektu na internetové adrese:
www.hkp.cz, nebo prostřednictvím e-mailu: 
h.gajdosikova@rhko.cz, případně telefonicky na
čísle 597 479 327. (m)

Odbor státní sociální podpory pfiechází 
pod Úfiad práce v Ostravû

Zmûny evidence podnikatelÛ v zemûdûlství
Od 1. května 2004 nabývá účinnosti zákon 

č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon o zeměděl-
ství. Nově jsou zde definováni podnikatelé v ze-
mědělství a také zemědělská výroba. Tento nový
zákon ruší zákon č. 219/1991 Sb., podle kterého
jsou dosud evidováni soukromě hospodařící rol-
níci.

„Nový zákon se vztahuje na fyzické i práv-
nické osoby podnikající v zemědělství, ale ne-
vztahuje se na fyzické osoby provozující drobné
pěstitelské a chovatelské činnosti, nebo prodá-
vající nezpracované rostlinné a živočišné vý-
robky,“ řekl vedoucí odboru ochrany vod a půdy
magistrátu Pavel Valerián. Dochází tak ke
změně v evidenci zemědělských podnikatelů na
území statutárního města Ostravy a dvanácti
obcí, patřících do správního obvodu Ostrava,

kterou nyní povede Magistrát města Ostravy
(MMO).

Podle přechodných ustanovení osoby, které
provozují zemědělskou výrobu podle zákona
219/1991 Sb. (soukromě hospodařící rolníci), jsou
povinny do jednoho roku, tj. do 30. dubna 2005,
zaevidovat se na MMO podle ustanovení zákona
85/2004 Sb. Pokud tak učiní, mohou ještě pět let
podnikat na základě původního osvědčení.

Osoby, které zemědělsky podnikají na zákla-
dě živnostenského oprávnění podle zákona 
č. 455/1991 Sb. v platném znění, jsou povinny se
do 30. dubna 2005 (to znamená do jednoho roku)
zaevidovat u odboru ochrany vod a půdy MMO.
Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, opráv-
nění k provozování zemědělské činnosti zaniká
k 30. dubnu 2005. (ta)

ManaÏer emise 
eurodluhopisÛ 

bude vybrán v kvûtnu
„Zrušili jsme veřejnou obchodní soutěž na hlav-

ního manažera emise komunálních dluhopisů ve
výši 3,3 miliardy korun,“ oznámil 16. března bez-
prostředně po skončení jednání rady města primá-
tor Aleš Zedník. Nabídky předložilo deset ucha-
zečů, ale podle vyjádření Květoslava Krejčího z
advokátní kanceláře White & Case se lišily způso-
bem zpracování a nebylo je možné objektivně
zhodnotit. „Byli jsme povinni minimalizovat
právní rizika, proto rada rozhodla zrušit soutěž.
Manažera vybereme v květnu, kdy vstoupí v plat-
nost novela zákona o veřejných zakázkách. Samo-
zřejmě zájem města na realizaci emise v plném roz-
sahu i termínu nadále trvá,“ ujistil primátor. (m)

V Hrabové se budou vyrábût poãítaãe

Smlouvu podepsali šéf firmy Asus Czech Kuo-Wei
Hsiao a primátor města Aleš Zedník, který řekl:
„Přeji tomuto projektu hodně úspěchů. Dělám to
z čiré vypočítavosti, protože nám jde o snížení vy-
soké nezaměstnanosti v Ostravě.“

Počínaje 1. dubnem byla agenda dávek 
státní sociální podpory v celé České republice
převedena ve smyslu novelizovaného zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, na
úřady práce. Dosud byla tato činnost začleněna
buď pod magistráty, jako v Ostravě, pod městské
úřady nebo ji zabezpečovaly obce s rozšířenou
působností. Po 1. dubnu byl odbor státní sociální
podpory v Ostravě začleněn pod Úřad práce
v Ostravě. „Nadcházející změna by měla dokon-
čit reformu veřejné správy, v rámci níž byly zru-
šeny okresní úřady,“ komentovala změnu ředi-
telka Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová.

„Pro občany nedochází ani po 1. dubnu při
podávání žádostí a jednáních o dávkách státní
sociální podpory k žádným změnám,“ uvedl Ja-

roslav Uhlschmid, vedoucí odboru státní soci-
ální podpory magistrátu. „Nemění se působiště
ani rozčlenění spádových částí Ostravy u kon-
taktních míst a nemění se ani úřední dny,“ 
dodal.

Odbory státní sociální podpory vyplácejí
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, dávku
pěstounské péče, zaopatřovací příspěvek,
porodné, sociální příplatek, příspěvek na
bydlení, pohřebné a příspěvek na dopravu. Ten
však bude 1. července zrušen, nahradí ho slevy
na žákovské jízdné. Letos v červnu budou
odbory státní sociální podpory jednorázově
vyplácet 2 000 Kč všem, kdo pobírají přídavek
na dítě. Jde o vládou schválenou kompenzaci
dopadu zvýšení daně z přidané hodnoty. (SB)
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âestné uznání
Dům č.p. 1 161, Na hradbách,
Ostrava (rekonstrukce)
Investor: R. a D. Winklerovi
Autor arch. řešení: 
ing. V. Vašíček, 
ing. arch. J. Hoferek
Dodavatel: 
stavební firma Latka

Titul DÛm roku 2003 a finanãní ohodnocení 200 tisíc korun
Multifunkční budova VTP Ostrava - Pustkovec (novostavba)
Investor: Statutární město Ostrava
Autor arch. řešení: ing. arch. P. Havel, ing. arch. L. Podraský
Dodavatel: Konstruktiva Konsit a.s.

âestné uznání
Obytný blok v Jubilejní kolonii, Ostrava - Hrabůvka (rekon-
strukce)
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih
Autor arch. řešení: ing. arch. P. Sedlecký
Dodavatel: Bytostav Poruba, a.s.

âestné uznání
Dům č.p. 316, ul. Stodolní, Ostrava (rekonstrukce)
Investor: ing. P. Duračinský
Autor arch. řešení: ing. arch. P. Ruml
Dodavatel: Ravena s.r.o., sdružení Fichna a Hudeczek,
Rema s.r.o

V pofiadí druhé vyhodnocené dílo a odmûna ve v˘‰i 100 tisíc korun
Bytový dům č.p. 147, ul. Prudká, Hošťálkovice (rekonstrukce)
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice
Autor arch. řešení: ing. arch. E. Jarosch, ing. arch. D. Grygar
Dodavatel: Bytostav Poruba a.s.

Titul DÛm roku získala novostavba v Pustkovci
Soutěžní komise už podesáté po-
suzovala novostavby i rekon-
strukce, které investoři přihlásili
do prestižní soutěže o titul Dům
roku 2003. Jako nejzdařilejší ob-
jekt byla hodnocena Multifunkční
budova ve Vědecko-technologic-
kém parku Ostrava, a to za mimo-
řádný přínos pro další rozvoj

města, spočívající v úspěšném vy-
tvoření objektu. Při variabilní
vnitřní dispozici vytváří podmínky
pro praktickou aplikaci vědy na
evropské úrovni. Důležitá je ze-
jména vazba na vysokoškolský
areál VŠB-TU. Do budoucna záro-
veň vymezuje zcela nový směr ře-
šení problému nezaměstnanosti
v ostravském regionu. Slavnostní
vyhlášení soutěže s předáním titulu
a finančních odměn se bude konat
21. dubna v obřadní síni Nové rad-
nice. (m)

âestné uznání
Správní budova Sm. plynáren-
ská a.s., Ostrava (rekonstrukce)
Investor: Severomoravská ply-
nárenská a.s.
Autor arch. řešení: 
ing. arch. R. Kuba,
ing. P. Hynčica, ing. P. Menšík
Dodavatel: 
Tchas s.r.o., Sipral a.s., 
Vjačka s.r.o.
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Ostravané si prohlédli âEZ Arénu

Zajímavosti o víceúãelové hale

■ Celkové náklady 690 mil. Kč

■ Plocha haly 7 697 m2

■ Vnitřní výška haly 18 m

■ Obestavěný prostor haly
- stávající 269 650 m3

■ Nový obestavěný prostor 23 907 m3

■ Užit. plocha všech podlaží 24 144 m2

■ Rozměr ledové plochy 60 x 30 m

■ Šatny pro hráče 13

■ Šatny pro umělce 5

■ Počet sedadel 9 332 + 17 hokej 
(9 548 + 17 jiné akce)

■ Počet sedadel VIP 153 + 270

■ Počet SKY BOX 10 + 8 kabiny VIP

■ Počet sedadel tisk 120

Byla provedena oprava obslužné komu-
nikace arény, přilehlých chodníků a re-
konstrukce a výstavba nových parkovišť:

• parkoviště A: 
139 stání + 8 vyhrazených míst pro
ZTP

• parkoviště B: 
201 stání + 12 vyhrazených míst pro
ZTP

• parkoviště C: 
356 stání + 18 vyhrazených míst pro
ZTP

• parkoviště D: 
42 stání + 3 vyhrazena místa pro ZTP

• parkoviště E: 
105 stání + 6 vyhrazených míst pro
ZTP + 5 stání pro autobusy

■ Celkové náklady technické 
infrastruktury 88,6 mil. Kč

Akci Zkoušíme na Carrerase aneb ČEZ Aréna jede obohatila nevídaná laserová show.

Ve čtvrtek 1. dubna navštívilo halu na 18 tisíc
lidí. Nejvíce je to táhlo do šaten hokejistů.
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Zájem o prohlídku arény byl veliký, před
vchody se tvořily fronty.

Populární Věra Špinarová roztleskala a roztančila tribuny. Diváci se na Dni otevřených dveří dobře bavili.

Vážení občané,
Ostrava se řadí k vyhlášeným centrům ledního hokeje. Začátky tohoto u nás velmi
populárního sportu sahají do dvacátých let minulého století, kdy tady vznikly
první kluby SK Moravská Ostrava a SK Slovan Ostrava. Posléze byl založen
SSK Vítkovice, to se psal rok 1928. A právě ostravský hokej se mohl chlubit
mnoha úspěchy. V padesátých a osmdesátých létech minulého století hokejisté Vítkovic získali
dvakrát mistrovský titul v I. hokejové lize tehdejšího Československa. Naše město dalo světu řadu
vynikajících hokejistů, mistrů světa i olympijských vítězů. Za všechny bych chtěl jmenovat
vynikajícího brankáře Josefa Mikoláše a útočníka Františka Černíka, který se výrazně zasloužil
o konání hokejového šampionátu v našem městě. Ostravský hokej se má skutečně čím chlubit, a to i na
mezinárodním fóru. Řada jeho odchovanců je dnes v české reprezentaci nebo působí v kanadsko-
americké NHL. A tak je docela přirozené, že se nadcházející mistrovství světa bude hrát i tady.

Ostrava se stává hostitelem mnoha významných sportovních soutěží a událostí evropského i světového
významu, ale Mistrovství světa v ledním hokeji se v moravskoslezské metropoli koná vůbec poprvé.
Všechny zápasy se uskuteční v nově rekonstruované hale ČEZ Aréna, kterou si Ostravané zaslouží. Mám
velmi dobrý pocit z toho, že hlavně technické parametry objektu dosahují minimálně evropské úrovně.
První velkou zkoušku má areál úspěšně za sebou, ale provoz ledové plochy i bezchybnou funkčnost
celého zázemí prověří až samotný šampionát.

A přestože v takzvané ostravské skupině nehrají reprezentanti České republiky, věřím, že hala bude při
každém zápase zaplněna do posledního místa a diváci budou vydatně povzbuzovat a držet palce. Všem
fanouškům hokeje přeji nevšední sportovní zážitky.

Aleš Zedník, primátor města

Primátor A. Zedník zahájil Den otevřených dveří.
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Ministr vnitra ČR Stanislav Gross se 23.
března seznámil s bezpečnostními opatře-

ními v nově rekonstruované hale ČEZ Aréna,
která se v závěru dubna stane vedle pražského
komplexu Sazka Arena dějištěm světového šam-

pionátu v ledním hokeji 
(24. dubna - 3. 5. 2004).

Ministr po prohlídce
haly, na níž ho mimo ji-
né provázeli primátor 
A. Zedník, ředitel společ-
nosti Sportovní a rekre-
ační zařízení města Os-
travy I. Mocek a vý-
konný ředitel haly 
T. Mládek, řekl: „ Pro
bezpečnost v průběhu
mistrovství světa se udě-
lalo maximum. Po mad-
ridských událostech jsme
byli nuceni revidovat
veškerá opatření s tím, že
experti bezpečnostních
složek zaměřili svou po-
zornost na možná rizika.
V tomto směru nelze nic
podcenit.“

Jak nám potvrdil 
I. Mocek, návštěvníky haly čeká vždy důkladná
prohlídka. U všech vchodů do ČEZ Arény budou
instalovány bezpečnostní rámy. Podle vyjádření
ministra Grosse, bezpečnostní opatření nebudou
v žádném případě limitována penězi.

Ministr Gross: „Pro bezpeãnost se udûlalo maximum“

DÛleÏitá upozornûní k MS v ledním hokeji 2004
Pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji

2004 je velmi náročné z hlediska organizačních a
bezpečnostních opatření. Na jejich přípravě spolu-
pracují organizátoři s Ministerstvem vnitra ČR,
Policií ČR, městskou policií a také hokejovým
svazem. Bezpečnost občanů ČR, diváků i účast-
níků MS je absolutní prioritou.

Hustota provozu a počet cestujících se zvýší.
V době konání mistrovství světa počítejte se

zvýšeným počtem automobilů na silnicích i s vět-
ším množstvím cestujících ve vlacích a autobu-
sech, zejména na trase Praha - Ostrava a na míst-
ních komunikacích.

Využijte městskou hromadnou dopravu.
Počítejte s některými dopravními uzávěrami i

ztíženou možností parkování. Raději proto zvolte
cestování městskou hromadnou dopravou. Je
nutné počítat s tím, že prostředky městské hro-
madné dopravy budou často přeplněné a mohou
mít zpoždění.

Pozor na změny dopravního značení.
Při jízdě věnujte pozornost dopravním znač-

kám, i když cestu dobře znáte. Na některých mís-
tech budou stávající dopravní značky zakryty a
dočasně nahrazeny jinými.

Pozor na padělané vstupenky!
V žádném případě nekupujte vstupenky na ho-

kejová utkání jinde, než na oficiálních místech
prodeje. Lístky, které koupíte jinde, mohou být
padělané a do hokejové haly nebudete vpuštěni.
Místa, kde lze oficiálně zakoupit vstupenky, na-
jdete na internetové adrese www.mshokej2004.cz

Fronty a tlačenice jsou rájem 
pro kapesní zloděje.

Velké množství lidí přiláká pozornost kapsářů.
Proto bude obzvlášť důležité dodržovat základní
zásady ochrany před kapesními zloději. V době
konání šampionátu bude velmi obtížné vyhnout se
tlačenicím. Věnujte proto zejména v těchto situa-
cích zvýšenou pozornost svému bezprostřednímu
okolí a své věci mějte neustále pod dohledem. Ne-

noste své doklady v peněžence a nemějte při sobě
větší finanční hotovost. Využijte možnosti bezho-
tovostního platebního styku.

Dbejte na správné uzamčení a zabezpečení
svých automobilů.

Stejně jako větší množství lidí přiláká pozor-
nost kapsářů, budou se zloději zajímat i o velký
počet automobilů, které do ČR v tuto dobu přije-
dou. Používejte zabezpečovací prostředky, které
máte k dispozici a vůz pečlivě zamykejte.

V žádném případě nenechávejte v zaparkova-
ném voze viditelně zavazadla a pokud možno ani
žádné jiné věci. Pozornost zlodějů přitahují i
zdánlivě bezvýznamné maličkosti.

Vyplatí se mít u sebe průkaz totožnosti.
V době konání mistrovství světa budou poli-

cisté z bezpečnostních důvodů provádět zvýšený
počet kontrol totožnosti osob. Mějte proto u sebe
stále občanský průkaz nebo jiný doklad totož-
nosti, ušetříte si tím případné nepříjemnosti s je-
jím prokazováním.

Připravila:
M. Václavková

Nepfiehlédnûte
■ Zakoupením vstupenky a jejím předlože-
ním u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky
souhlas s provozním řádem, pokyny pořa-
datele a s podmínkami, které se k nim vá-
žou. Provozní řád je k dispozici ve všech po-
kladnách arény a na adrese www.arena-vit-
kovice.cz. Držitel vstupenky je povinen
nosit vstupenku u sebe po celou dobu po-
bytu v hale a na požádání ji předložit ke
kontrole.

■ Každý držitel vstupenky pod vlivem 
alkoholu nebo drog bude vyveden bez ná-
hrady nominální ceny vstupenky.

■ Držitel vstupenky souhlasí s osobní bez-
pečnostní kontrolou své osoby a svých zava-
zadel s cílem zajistit bezpečnost všech ná-
vštěvníků. Opozdilci budou vpuštěni do hle-
diště až ve vhodné přestávce a budou
usazeni podle pokynů pořadatele.

■ Do haly není dovoleno vnášet alkohol,
deštníky, drogy, jídlo, lahve, plechovky, to-
xické a jiné omamné látky, zavazadla nad
velikost stanovenou provozním řádem,
zbraně a jiné nebezpečné předměty. V hale
je povolena pouze konzumace jídla a ná-
pojů zde zakoupených. Je zakázáno kouření
mimo vyhrazené prostory.

■ Do arény bude odepřen vstup osobám
s jakýmkoli druhem záznamových zařízení,
a to datových, obrazových a zvukových.

■ Je zakázáno fotografování a pořizování
obrazových a zvukových záznamů v prů-
běhu utkání včetně přestávek.

■ Neoprávněné použití, přenos či repro-
dukce loga nebo chráněné známky arény je
zakázáno.
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Úspěchy ostravských hokejistů
byly od samého počátku nepře-

hlédnutelné. V minulém čísle Os-
travské radnice Radoslav Daněk
z městského archivu naznačil, že
nová kapitola v dějinách ostrav-
ského hokeje se začala sice psát až
po dostavbě zimního stadionu, ale
neopomněl, že už v roce 1936 ho-
kejisté SSK Vítkovice vybojovali
postup do premiérového ročníku
národní hokejové ligy. 

„Právě v Ostravě se 3. ledna 1937
hrálo úplně první ligové utkání u nás
a Vítkovičtí v něm hostili pražskou
Spartu. Tehdy byl klub trojnásob-
ným mistrem Moravy a Slovenska a
patronát nad ním převzaly místní
hutě. Hrdý název SK Železárny Vít-
kovice však mohl klub užívat jen do
roku 1939, kdy jej o tuto výsadu na
šest let připravila nacistická oku-
pační moc. Pokles výkonnosti vítko-
vického týmu, způsobený především
generační únavou hráčů, vyústil
roku 1944 v sestup do divize. Dal-
ších pět let si fanoušci museli po-
čkat, než se jejich klub opět propra-
coval mezi elitu,“ říká archivář.

Mezitím byl odstraněn jeden z
nejvíce limitujících nedostatků os-
travského hokeje a jak připomněl
R. Daněk, v roce 1946 došlo k za-
ložení družstva Ostravský zimní
stadion za účelem zřízení umělé le-
dové plochy na místě starého pří-
rodního kluziště, jemuž se mezi
Ostravany lidově říkalo „elblak“ -
podle dlouholetého správce Jana
Elbela. Stavba Zimního stadionu
Josefa Kotase trvala pouhých šest
měsíců, stála více než dva miliony
korun a převážnou část nákladů
hradilo ze svého rozpočtu město.
Exhibičnímu utkání Čechy versus
Morava, které slavnostně zahájilo
provoz stadionu 28. 10. 1947, při-

hlíželo z vyprodaných tribun téměř
10 000 diváků.

„Ostravanům absenci ligového
hokeje nahrazovaly další četné ex-
hibice. V letech 1947 a 1948 tady
například přijely světoznámé týmy
Racing Club de Paris, londýnské
Harringay Greyhounds a Harringay
Racers, v jejichž sestavách působili
Kanaďané. Nic se však nemohlo
vyrovnat radosti z postupu do první
ligy v roce 1949, s nímž začalo
jedno z nejslavnějších období v his-
torii ostravského hokeje. Hráčský
kádr byl omlazen a posílen o mimo-
ostravské hokejisty. Do Vítkovic
přišel z Prahy legendární obránce
s obávanou střelou Václav Bubník,
z Brna zase skvělý útočník a hrající
trenér Vladimír Bouzek. Vítko-
vický tým se po následujících jede-
náct sezon držel na špici českého
hokeje,“ uvedl R. Daněk.

V roce 1952 vítkovičtí hokejisté
poprvé v historii získali mistrovský
titul. Soutěž se tehdy hrála novým
způsobem. Mužstva musela nejprve
projít třemi vyřazovacími skupi-
nami, šest nejlepších
týmů se pak ve finá-
lovém turnaji utkalo
každý s každým. Fi-
nále bylo současně
závěrečnou prověr-
kou před nominací 
na olympijské hry
v Oslo, takže moti-
vace hráčů byla
velká. Všechny zá-
pasy se hrály během
jediného týdne 14. až
20. ledna, část z nich
také v Ostravě.

„Soupeři TJ Sokol
VŽKG Vítkovice, jak
se klub oficiálně na-
zýval, byly ATK Praha, Sparta
Praha, Tatra Smíchov, Hutě Cho-
mutov a Zbrojovka Brno. Hokej byl
však už tehdy notně sešněrován ko-
munistickou mocí, což se projevo-
valo mimo jiné tím, že hráči, tre-
néři, funkcionáři i rozhodčí byli
nuceni k přijímání takzvaných zá-
vazků a k pravidelným besedám, na
nichž měli kriticky hodnotit své vý-
kony a navrhovat konstruktivní ře-
šení. Rozpaky vzbuzuje také nápad,
že by rozhodčí pomocí rozhlasu
přímo na stadionu zdůvodňovali
své verdikty. To ale nic neměnilo
na tom, že se hrál velice kvalitní ho-
kej. Vítkovice byly od začátku vy-
nikajícím, semknutým týmem.
V pěti pohledných utkáních nastří-
lely svým soupeřům plných 28 bra-
nek,“ dodal archivář R. Daněk. Na
tomto úspěchu se podepsala i
skvělá divácká kulisa, fanoušci po-
vzbuzovali hráče ke střelecké akti-

vitě mohutným pokřikem: Bij! Jedi-
ným zaváháním byla prohra s ATK
Praha, který měl ve svých řadách
deset reprezentantů. Dramatické 
rozuzlení přinesl poslední hrací

den, kdy se Vítkovičtí díky lepšímu
skóre nakonec umístili v turnaji na
prvním místě. Ostravští hokejis-
té obdrželi jako první cenu skle-
něný pohár a kožené sportovní
brašny. Kromě již zmíněných hráčů
Bubníka a Bouzka se na zisku mist-
rovského titulu podíleli Miloslav
Blažek, Stanislav Garstka, Miloš
Hromniak, Zdeněk Nachmilner,
Zdeněk Návrat, Oldřich Pavlík, Ka-
rel Piatkevič, František Planka, Bo-
humil Otte, Eduard Remiáš, Ol-
dřich Seiml, Jindřich Schober a
Ladislav Staněk.

Radoslav Daněk uvedl, že po-
dobný výsledek se vítkovickým ho-
kejistům - samozřejmě už jiné ge-
nerace - podařilo zopakovat až
v roce 1981. Na třetí titul mistrů re-
publiky Ostrava pořád ještě čeká, i
když v letech 1993 a 1997 od něj
současný HC Vítkovice dělil jen
pověstný krok. (M&R)
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❏ Archiv mûsta 

Hokejisté Vítkovic před závěrečným zápasem s Chomutovem, na jehož konci je čekal titul mistrů republiky
1951/52. Zleva: Piatkevič, Seiml, Staněk, Návrat, Blažek, Schober, Bouzek, v pokleku Garstka, Hromniak,
Nachmilner, Otte, Bubník, Planka, Pavlík.

Zimní stadion Josefa Kotase v době, kdy Vítkovice získaly první titul
mistra republiky. V roce 1955 byl zastřešen a Ostrava měla jako první
město v republice hokejovou halu s úctyhodnou kapacitou 18 000 míst
ke stání.

Okamžik soustředění na střídačce.

Zapomenutá Ostrava: Vítkovice poprvé mistry



Zástupkyně ředitele pro I.
stupeň Základní školy Ostr-
čilova v Moravské Ostravě
Alena Tůmová byla oceněna
za projekt Moje první ško-
lička.

■ Komu je váš program
určen?

Hlavně rodičům, kteří se
rozhodují, zda svým před-
školákům odloží o rok školní do-
cházku. Budoucí žáčci chodí jednou
týdně do školy i se svými rodiči, kteří
se zúčastňují výuky, takže pak mohou
doma s dětmi sami některé věci procvi-
čovat. Podařilo se nám odhalit i různé
poruchy učení a doporučili jsme rodi-
čům, aby se s dětmi obrátili včas na od-
borníky. Učitelka s logopedickou praxí
pomáhá napravovat drobné vady 
řeči.

■ Co se ve školičce její žáci naučí?
Zaměřujeme se na rozvoj psychic-

kých funkcí, které by mohly budou-
cího prvňáčka po nástupu do školy
brzdit, a na jemnou motoriku. Ale při-

pravujeme děti všestranně,
aby pro ně vstup do 1. třídy
byl bez stresu a bez obav.
Projekt běží už druhý rok.
Loni k nám chodilo čtrnáct
budoucích prvňáčků, letos
má školička dvacet osm
žáčků. A skutečně se nám
potvrdilo, že ti, kteří k nám
chodili, neměli s adaptací

v 1. třídě žádné problémy. I to je 
úspěch.

■ Odkud jste čerpali zkušenosti?
Je to náš vlastní projekt. Na nápad

mne přivedla jednorázová akce, kterou
pořádali na jedné základní škole
v Praze a napsali o ní na internetu. To
mne inspirovalo a vytvořila jsem náš
vlastní program. Věřím, že i v dalších
letech budou mít budoucí prvňáčci o
naší školičku zájem. Ačkoliv jsem na
začátku řekla, že je určena především
pro ty rodiče, kteří uvažují o odložení
školní docházky, navštěvovat tyto ho-
diny může každý náš budoucí prvňá-
ček. (ta)
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Pamětní list, finanční příspěvek a kytičku učitelům předal primátor
Aleš Zedník a jeho náměstek Zbyněk Pražák.

Slavnostního odpoledne se zúčastnili náměstci ostravského primátora
a tajemnice magistrátu.

Učitelka mateřské školy Dana Svobodová (první zprava) přezvala
ocenění v kategorii výrazná pedagogická osobnost.

Pedagogové pfievzali ocenûní ke Dni uãitelÛ

·koliãka pro budoucí prvÀáãky

I. kategorie Výrazná pedagogická osobnost roku
Mateřské školy: 
Dana Svobodová, učitelka MŠ E. Rošického, Ostrava- Svinov
Základní školy: 
PaedDr. Věra Helebrantová, ředitelka ZŠ, Ostrava - Bělský les, Dvorského ul. 
Mgr. Alena Tůmová, zástupkyně ředitele ZŠ Ostrčilova, Moravská Ostrava

II. kategorie Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
Mateřské školy: 
Alena Neussarová, učitelka MŠ, Ostrava-Výškovice, Staňkova ul. 
Květuše Šurychová, učitelka MŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Zelená ul. 
Milada Valchařová, učitelka MŠ, Ostrava- Poruba, Dětská ul. 
Základní školy: 
Svatava Bohušová, učitelka ZaMŠ, Ostrava-Svinov, Bílovecká ul. 
Mgr. Lidmila Janáčková, učitelka ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, ul. G. Janka 
Jarmila Kliková, učitelka ZŠ, Ostrava-Poruba, Ukrajinská ul. 
Mgr. Marie Miklicová, učitelka ZŠ, Ostrava-Poruba, Komenského ul. 
Mgr. Marie Rodinová, učitelka ZŠ, Ostrava-Hrabová, Paskovská ul. 
Mgr. Vladimír Sobol, ředitel ZŠ, Ostrava-Radvanice, Trnkovecká ul. 
Marie Stuchlíková, učitelka ZŠ, Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská ul. 
Marie Svrčková, učitelka ZŠ, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská ul. 
Mgr. Svatava Tomisová, ředitelka ZŠ, Moravská Ostrava, Gebauerová ul. 

Za modernizaci objektu školy a  
zavádění nových metod výuky

i řízení školy byla při příležitosti
letošního Dne učitelů odměněna ře-
ditelka Základní školy Ostrava -
Bělský les Věra Helebrantová. 

Učitelka Mateřské školy E. Ro-
šického v Ostravě - Svinově Dana
Svobodová zase připravila kulturní
program pro partnerské školy
z Polska a Německa, zasloužila se
o navázání spolupráce mezi zá-
kladní a mateřskou školou a esteti-
zaci předškolního zařízení. Zástup-
kyně ředitele pro I. stupeň Základní
školy Ostrčilova v Moravské Os-
travě Alena Tůmová je autorkou
projektu Moje první školička a na-
víc zpracovala rámcový vzdělávací
program pro I. stupeň základní
školy.

Všechny tři učitelky patřily
k patnácti pedagogům předškolních
zařízení, základních a základních
uměleckých škol, kteří převzali
v pátek 26. března ocenění statutár-
ního města Ostravy. Město ocenilo

tři pedagogy jako výrazné pedago-
gické osobnosti, dvanáct pedagogů
získalo ocenění za svoji dlouhole-
tou pedagogickou činnost. Většina
z nich má ve škole odpracováno
přes tři desítky let, někteří už i čty-
řicet let.

Pamětní list, finanční odměnu
čtyři tisíce korun a kytici květů uči-
telům předal primátor Aleš Zedník
a jeho náměstek Zbyněk Pražák.
„Věřím, že každý z nás měl ve
svém životě to štěstí, že se setkal
s učitelem, na něhož celý život
s láskou vzpomíná. A naopak dou-
fám, že i učitelé mají své žáky, na
něž jsou právem hrdí, že je učili a
na které rádi vzpomínají,“ řekl A.
Zedník, který přítomným učitelům
za jejich nelehkou profesi poděko-
val a popřál jim pevné nervy i na-
dané, hodné žáky. Podotkl také, že
právě při příležitosti narození Jana
Ámose Komenského si můžeme
připomenout, že jsme jedenáctá ge-
nerace v této zemi, která umí číst a
psát. (ta)

Ocenûné pedagogické osobnosti
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■ PRIMÁTOR VE 
STODOLNÍ. Histo-
rická schůzka
primátora města
Aleše Zedníka s
majiteli klubů ve
Stodolní ulici se
uskutečnila 8. 3.
Účastníci disku-
tovali o vzájemné
spolupráci mezi
městem a kluby
v době koná-
ní dubnového a
květnového Mistrovství světa
v ledním hokeji. Hledali také
možnosti při komunikaci mezi

oběma stranami při řešení nalé-
havých otázek, které souvisejí
s provozem této ulice.

■ DùTI SKLÁDALY PUZZLE. Pět de-
sítek chlapců a děvčat od 4 do 12
let s různým zdravotním postiže-
ním se utkalo v šestém ročníku

soutěže Puzzliáda, který
se uskutečnil 23. března
v Mateřské škole Čs.
exilu v Ostravě-Porubě.
Děti z dvanácti mateř-
ských škol a speciálních
zařízení podle svých
schopností buď vkládaly
do makety dřevěné
tvary, nebo skládaly po-
hádkové puzzle z čtyřia-
dvaceti dílů. Soutěž
uspořádalo Občanské

sdružení Místo pro děti a Mateř-
ská škola Čs. exilu za finančního
přispění statutárního města 
Ostravy.

■ KERAMICKÁ SLUNÍâKA PRO DùTI. Již čtvrtý ročník Sluníčkového dne,
jehož cílem je podpořit pěstounské rodiny, připravil na čtvrtek 29.
dubna Nadační fond Rozum a Cit. „Ve 27 městech budou studenti na-
bízet logo fondu - keramické sluníčko, které je symbolem víry, naděje
a lásky pro opuštěné děti,“ informovala zástupkyně fondu Marie Řez-
níková. Peníze jsou určeny na pomoc konkrétní rodině nebo dítěti, na-
příklad na financování asistenční služby pro handicapované děti v pěs-
tounských rodinách, rekonstrukce a další úpravy bydlení, na nákup
rehabilitačních a zdravotnických pomůcek apod. Za sedm let fond pře-
dal 215 pěstounským rodinám, v nichž žije 880 opuštěných dětí, částku
7,8 milionu korun. Loni činil výtěžek z veřejné sbírky 1 258 tisíc korun.

■ MÁJOVÁ PLESNÁ SE
ROZTANâÍ POSEDMÉ.
S lidovou hudbou,
zpěváky, tanečníky i
lidovými řemeslníky
se mohou Ostravané
setkat 30. dubna a 
1. května na folklor-
ním festivalu Májová
Plesná. Již posedmé
začne 30. dubna sta-
věním májky, od
19.30 hod. pak bu-
dou moci všichni v sále Domu
dětí a mládeže při cimbálové
muzice ochutnat dobrá jihomo-
ravská vína.
První květnová sobota přivítá
dopoledne v obvodu nazdobené
žebřiňáky s muzikanty i taneč-
níky. Od 13 hodin bude hrát na
náměstí v Plesné dechovka.
Hlavní část festivalu začne v

15 hodin, kdy areál roztančí sou-
bor Heleny Salichové, Kotek,
Danaj, Moravia, zazpívá Jarmila
Šuláková, vystoupí Josef Laža.
Hostem bude folklorní soubor
Technické univerzity z Drážďan
a kmotry festivalu jsou Naďa a
Janek Rokytovi. Tradiční ře-
mesla předvedou kováři, řezbáři
a další řemeslníci.

Protidrogová prevence 
se zamûfiuje také na rodiny

Přes dvanáct milionů korun bylo
loni vynaloženo na protidrogovou
prevenci v Ostravě. Město formou
grantů podpořilo tyto aktivity asi 
7 miliony Kč. „Šlo o programy,
které naplňují úkoly vyplývající ze
Strategie protidrogové politiky
města pro léta 2001 až 2004,“ řekla
protidrogová koordinátorka Magist-
rátu města Ostravy Táňa Niklová.

K prevenci patří především pro-
gramy ve školách. Z celkového po-
čtu sedmdesáti devíti základních
škol a téměř čtyřiceti středních škol
a učilišť se uskutečňuje na patnácti
základních školách peer-program,
na druhém stupni 45 základních
škol a 23 středních škol a učilišť se
zapojuje do dlouhodobého program
Buď OK, který pořádá obecně pro-
spěšná společnost Renarkon.

Program je zaměřený na proble-
matiku drog, šikany, ale také na
osvojování komunikačních a argu-
mentačních dovedností, sebepozná-
vání, toleranci k menšinám. „Důle-

žitá je práce s rodinami. Jde o velmi
obtížně získatelnou skupinu, ale
máme poznatky, že se postupně daří
zvyšovat počty rodičů a rodinných
příslušníků, kteří mají zájem o pre-
ventivní programy a poradny. Nově
byl zahájen program Poradenství
pro drogově závislé matky,“ dodala
T. Niklová. Podle ní se loni podařilo
zajistit dostupnou a profesio-
nální pomoc rodinám narkomanů
v krizi.

Letos chtějí pracovníci protidro-
gové prevence zaměřit pozornost na
realizaci programu doléčování ne-
zletilých uživatelů drog. „Nejužíva-
nější drogou na území města je ex-
táze, za ní následuje marihuana. U
těch problémových je na prvním
místě pervitin, heroin, různá léčiva
a těkavé látky,“ poznamenala 
T. Niklová. Na drogách je v Ostravě
závislých asi 15 tisíc lidí, z toho je
přibližně třetina žen. Průměrný věk
se pohybuje kolem 23 let, u gam-
blerů kolem 30 let. (ta)

❏ Stfiípky

Pomoci se dovolají esemeskou
SMS zprávami odeslanými z mo-

bilního telefonu na speciální linku
do ostravského Centra tísňového vo-
lání se od 2. dubna dovolají pomoci
občané Ostravy s vadami řeči a slu-
chu. „Jde o nadstandardní službu,
která vznikla ve spolupráci ostrav-
ské metropolitní sítě Ovanet a
Centra tísňového volání Ostrava
(CTV). Město tak chce vykročit na
cestu k vlídné veřejné správě pro ob-
čany a toto je jeden z významným
mezistupňů,“ řekl primátor Aleš

Zedník. Pro zabezpečení služby si
klient musí zaregistrovat svoje číslo
mobilního telefonu s adresou pro-
střednictvím odboru sociálních věcí
a zdravotnictví  magistrátu. Získá
tak kontakt na tísňové linky, kam
může v případě nouze SMS zprávu
zaslat. Nyní už na CTV registrují té-
měř pět desítek občanů se slucho-
vým či řečovým handicapem. Tuto
službu poskytuje CTV zdarma, vo-
lající platí pouze za SMS zprá-
vu. (ta)

Chránûné dílny nabízejí své v˘robky
Charita sv. Alexandra začala 

v Ostravě působit jako samostatný
právní subjekt v roce 2001. V sou-
časné době se orientuje především na
provoz chráněných dílen, kde nachá-
zejí uplatnění zdravotně handicapo-
vaní občané. 

„Našim cílem je pomáhat těm,
kteří kvůli zdravotnímu postižení jen
těžce nacházejí pracovní uplatnění.
Proto plánujeme další rozvoj chráně-
ných dílen, především větší zapojení
občanů se zdravotním omezením do
ekologicko-sociálního projektu, za-
měřeného zejména na likvidaci a se-
paraci specifického odpadu. Předpo-
kládáme, že i v letošním roce
přibude několik nových pracovních
příležitostí pro občany se změněnou
pracovní schopností, kteří velmi
těžko v běžných tržních podmínkách
nalézají uplatnění. V současné době
zaměstnáváme dvaadvacet zdra-
votně postižených,“ konstatoval ře-
ditel Charity sv. Alexandra Pavel
Folta.

Kromě chráněné dílny na likvidaci
a separaci specifického odpadu, která
sídlí v objektu OZO Ostrava, charita
provozuje také chráněnou textilní a
stolařskou dílnu v objektu v Holve-
kové ulici v Kunčičkách. Výsledkem
práce zdejších klientů jsou originální
a precizně zhotovené předměty. Na-
příklad textilní výrobky a různé by-
tové doplňky (ložní prádlo, závěsy,
přehozy, ubrusy, prostírání, polštářky
s dutým vláknem i pohankou, kap-
sáře), dále pak drobné dekorační
předměty (textilní panenky, zvířátka,
obaly na brýle) nebo stolařské vý-
robky z dřevěného masivu (skříně,
psací stoly, kuchyňské linky, dveře).

„Přivítali bychom zájem podnika-
telů, kterým můžeme dodávat nejrůz-
nější textilní a stolařské produkty.
Jsme připraveni nabídnout k využití
naše výrobní kapacity a zabezpečit
výrobu na zakázku i mimo dosud na-
bízený sortiment,“ dodal Pavel Folta.
Potřebné informace zájemci získají
na tel. č. 596 237 831. (lo)
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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 jídelníčku na každý den
patří snídaně, oběd a večeře. K vybrané kategorii proto vždy zasílejte re-
cepty 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

Absolutní vítěz převezme z rukou primátora Aleše Zedníka 
originální zlatou naběračku a sadu nádobí Zepter v hodnotě 60 000 Kč.
• Ceny budou předány v rámci prosincového vánočního koncertu na vý-

stavišti Černá louka. Při této příležitosti bude také slavnostně pokřtěna
kuchařka nejlepších receptů. Kniha bude dostupná ve všech pobočkách
Městského informačního centra Ostrava a  výtěžek z jejího 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 

Obálku označte heslem Ostravská bašta.
Využít můžete také elektronickou poštu: redakce@mmo.cz  

KRASLICE VE FOYERU. Kraslice z vyfouknutých vajíček, papíru, textilu a
dalších materiálů zdobí foyer a vyhlídkovou věž Radnice města Os-
travy. Návštěvníci mohou v informačním centru ve věži radnice dát do
13. dubna svůj hlas kraslici, která se jim nejvíce líbí. Vyhodnocení sou-
těže bude 19. dubna.

Dvanáct vítězných snímků z
29. ročníku Mezinárodního filmo-
vého festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví,
který se uskutečnil loni v Českém
Krumlově, Ostravané mohou zhléd-
nout  28. až 30. dubna na přehlídce
Ozvěny Ekofilmu.

Jde již o pátý ročník této akce.
Festivalem provází a s diváky i
hosty o filmech bude debatovat
pražský písničkář a spisovatel Jan
Burian. Filmy se promítají 28. a 30.
dubna v kině Art DK města Ostravy,
v DK Poklad v Porubě je mohou zá-
jemci vidět 29. dubna. 

Velkou cenu Ekofilmu získal sní-
mek polského autora Krystiana Ma-

tyska Zobákem a drápem, který
představuje bohatství a různorodost
ptáků hnízdících v severovýchodní
oblasti Polska. 

Zvláštní cenu poroty si odnesl
film Josefa Císařovského Mapa míst
svatých a klatých. Porotu zaujal ne-
tradičním výtvarným pohledem na
klíčové události českých dějin. O
tom, jak by vypadal svět v budouc-
nosti, kdyby přestali existovat lidé,
je vědecký a vzdělávací pořad
z Velké Británie Budoucnost je di-
voká - ledový svět. O aljašské divo-
čině vypráví německý snímek No-
mádi severu. Přehlídka se koná za
finanční podpory statutárního města
Ostravy. Vstup je zdarma. (ta)

Ozvûny Ekofilmu popáté

Internetov˘ portál EUROPA
pfiechází na 20 jazykÛ

Předseda Evropské komise Ro-
mano Prodi a 10 kandidátů na nové
komisaře zahájili 16. března provoz
internetových stránek o Evropské
unii v jazycích nových členských
států s tím, že občané EU mají právo
na informace o zásadních rozhodnu-
tích unie v jejich vlastním jazyce. 

Informační stránky v jazycích no-
vých členských států jsou veřejnosti
dostupné na internetovém portálu
Evropské unie EUROPA. 

Občanům z přistupujících zemí se
tak otevřela cesta k základním infor-
macím o cílech EU, historickém vý-

voji, činnostech, orgánech a institu-
cích v nových úředních jazycích,
češtinu nevyjímaje. Zájemci se na
adrese http://europa.eu.int/ rovněž
dovědí o rozhodovacích procesech v
EU a o tom, kde nalézt oficiální do-
kumenty. Právní předpisy EU, které
jsou v současné době na portálu EU-
ROPA v 11 úředních jazycích, se již
překládají a budou se na stránky po-
stupně přidávat. Ostatní stránky s in-
formacemi obecného rázu budou
zpřístupněny v dalších jazycích v
průběhu května a června letošního
roku. (m)

DÛl Michal roz‰ífiil expozici
O otevřenou jámovou budovu a

most po němž chodili horníci před
sfáráním do podzemí rozšířili pa-
mátkáři v letošní sezoně prohlídko-
vou trasu v národní kulturní památce
Důl Michal v Michálkovicích. „Ná-
vštěvníci mohou projít stejnou cestu
od řetízkových šaten přes cechovnu,
lampovnu až do budovy s klecemi,
jak ji denně procházeli horníci,“
uvedl náměstek ředitelky Národního

památkového ústavu v Ostravě Mi-
loš Matěj. Slavnostního zahájení se
2. dubna zúčastnil také primátor
Aleš Zedník. „Tyto památky slouží
k zachování historické paměti lidí.
Vždyť právě hornictví a pak hutnic-
tví vytvořily z Ostravy třetí největší
město v republice. Na to by jeho
obyvatelé nikdy neměli zapomenout
a měli by být na svoji historii prá-
vem hrdí,“ řekl primátor. (ta)

Primátor Aleš Zedník (vlevo) si prohlíží elektrický těžní stroj.



Město Ostrava se od roku 1996
zapojilo do projektu ministerstva
vnitra Komplexní součinnostní
program prevence kriminality.
Jeho prostřednictvím získalo ze
státního rozpočtu dotace v celkové
výši 29 milionů Kč. Podařilo se re-
alizovat 91 projektů. Za zmínku ur-
čitě stojí například projekt Centra
včasné intervence, kamerový mo-
nitorovací systém, charitní stře-
disko M. Magone pro mladé lidi na
sídlišti Dubina, poradna Bílého
kruhu bezpečí a řada dalších, které
byly nastartovány s podporou mi-
nisterstva vnitra a města Ostravy.
Na začátku letošního roku však mi-
nisterstvo oficiálně ohlásilo zrušení
tohoto programu a jeho nahrazení
programem Partnerství.

„O záměru ministerstva víme
delší dobu, takže jsme již třetím ro-
kem začlenili oblast prevence kri-

minality a drogové problematiky
do grantového systému města.
V roce 2002 jsme z tohoto zdroje
získali 7 milionů. O rok později
více než  9 milionů korun, tehdy
poprvé také na víceleté účelové do-
tace, například pro občanská sdru-
žení Vzájemné soužití, Jekhetane,
Bílý kruh bezpečí  nebo Střední od-
borné učiliště stavební na projekt
Střediska pracovní rehabilitace za-
měřený na řešení nezaměstna-
nosti,“ konstatuje Olga Hrdinová
z oddělení prevence kriminality a
drogové problematiky odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví magist-
rátu.

Nový program prevence krimi-
nality na místní úrovni - Partner-
ství zachovává stejný postup při
přípravě projektů,  které se musí
týkat situační, sociální prevence
nebo informování občanů, ale

hlavní iniciativu přebírá Policie
České republiky. „V našem pří-
padě to znamená, že o přidělení
dotace konkrétnímu projektu i na-
dále bude žádat obec, tedy statu-
tární město Ostrava, ale iniciáto-
rem preventivních aktivit je
městské ředitelství Policie ČR
v Ostravě. Tento krok vychází
z předpokladu, že právě policisté
mají nejlepší informace o bezpeč-
nostních rizicích a mohou rychle
zareagovat na aktuální negativní
vývoj trestné činnosti v dané loka-
litě. Projekty budou připravovány
ve spolupráci s magistrátem a
úřady městských obvodů a budou
se týkat například dalšího rozšiřo-
vání kamerového monitorovacího
systému v ulicích města, ale i pro-
jektů z oblasti sociální prevence a
projektů týkajících se informování
občana o možnostech ochrany před
trestnou činností,“ vysvětluje Olga
Hrdinová.    (O)
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3. JERZY -  jednoroční fena,
kříženec velmi malého vzrůstu.
V útulku je od července loňského
roku. Je veselá, velmi společenská,
dobře se snáší  s dalšími pejsky.
Potěšila by zejména starší man-
žele, vhodná je také do vícečlenné
rodiny.

2. ÁJA - dvouletá fena křížence
knírače, v útulku je od srpna loň-
ského roku. Je to velmi tempera-
mentní pejsek. Podle vyjádření
pracovníků útulku je dobrý hlí-
dač. Moc by se mu líbilo u do-
brých lidí na zahradě rodinného
domku.

4. BOBINA - dvouletá fena,
kříženec německého ovčáka.
V útulku je od dubna loňského
roku. Je výborný hlídač, ale ne-
snese domácí zvířectvo. Nehodí
se také do rodiny s malými
dětmi. Nejlépe by jí bylo u star-
ších manželů někde na zahradě.

1. AVAR - sedmiletá čisto-
krevná německá doga. Avar byl
nalezen ve zbědovaném stavu letos
v únoru v Porubě. I přes svůj
vzrůst je velmi přítulný, mazlivý a
miluje lidi. Proto je vhodný do
bytu i na zahradu. Jeho budoucí
majitel by měl počítat s tím, že
jeho výživa bude finančně ná-
ročná. Avar totiž váží 50 kg.

11 33

22 44

DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

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

cizincům

Jaro v zoo
Sledovat, jak se krmí krokodýl, klo-

kan, hroch či další zvířata, budou moci
pravidelně návštěvníci ostravské zoo,
která už v březnu zahájila akci krmení
pro veřejnost. O hodině i o tom, která
zvířata budou ten den veřejně krmena,
se zájemci dovědí z informačního pa-
nelu ve tvaru medvěda u vchodu.

Víkendová krmení potrvají až do
konce října. Každý den  mohou zá-
jemci krmení sledovat během hlavní
sezony od května až do konce srpna.
Některé druhy zvířat, například hro-
chy, velké šelmy, šimpanzy krmí před
návštěvníky jejich ošetřovatelé a vše
doprovázejí zajímavým výkladem.
Zoo je v dubnu otevřena od 8 do 19
hodin. Pokladny a pavilony se zavírají
v 18 hodin.

SoutûÏ pro kufiáky
Deset tisíc amerických dolarů může

získat vítěz Mezinárodní soutěže pro
kuřáky Přestaň a vyhraj 2004, kterou
pořádá Státní zdravotní ústav ve spolu-
práci se Světovou zdravotnickou orga-
nizací. Cílem soutěže je pomoci kuřá-
kům zbavit se nebezpečného návyku.
Letošní soutěž je vyhlášená po šesté a
je do ní zapojeno více než sto států.
Hlavní cenou české části soutěže je za-
hraniční zájezd. Další výherci, kteří
vydrží od 2. do 29. května nekouřit,
obdrží věcné ceny. Zájemci získají
více informací ve Zdravotním ústavu
v Ostravě, přihlášky si mohou vyzved-
nout například v pobočkách Vše-
obecné zdravotní pojišťovny či Hut-
nické zaměstnanecké pojišťovny.

Zvífiata nezÛstávají opu‰tûná
Nadace na pomoc zvířatům se

od roku 1999 stará o nemocná, po-
raněná či bezprizorní zvířata. 

„Lidé si už na naši existenci zvy-
kli a nosí nám sem zvířata, která
potřebují pomoc. V loňském roce
jsme se ujali 231 opuštěných ko-
ček. Všem jsme poskytli náležitou
veterinární péči včetně odčervení,
odblešení, vakcinace a kastrace a
moc nás těší, že se od nás dostaly k
novým majitelům. Je dobře, že se v
Ostravě a okolních obcích najde
stále dost lidí ochotných přijmout
opuštěné zvíře," říká zřizovatel na-
dace veterinář Jan Nytra, který je
zároveň předsedou Moravskoslez-
ského spolku na ochranu zvířat.
Jeho členové s umisťováním vylé-
čených zvířat vydatně pomáhají.

Nadace na pomoc zvířatům se
rovněž stará o zraněné ptáky, na-
příklad holuby s prostřeleným
křídlem, poštolky, kosy či drozdy,
kteří se po vyléčení vracejí zpátky
do přírody. V jejich péči se čas od
času objeví i další drobná zvířata,
kterých se lidé z nejrůznějších dů-
vodů zbavují, jako jsou želvy nebo
fretky. 

„Ujímáme se také zvířat, která
nám donesou jejich majitelé s tím,
že se o ně dále nemohou starat, ať
už z důvodu zjištěné alergie, od-
chodu do domova důchodců, roz-
vodu a podobně," dodává 
J. Nytra a vzpomíná na nedávný
případ, kdy syn přivedl k utracení
jedenáctiletého jezevčíka. Majitel
zemřel a jeho žena odešla do do-

mova důchodců. Nakonec se našli
hodní lidé a jezevčík teď spoko-
jeně žije v Klimkovicích. 

Nadace na pomoc zvířatům sídlí
v areálu Veterinární kliniky pro
malá zvířata, ul. Ukrajinská 1536,
Poruba, tel. kontakt: 596 965 648,
mobil 603 545 022. Za léta exi-
stence si zařízení vybudovalo dob-
rou pověst a postupně se stalo útul-
kem pro kočky. Mezi bezmála 350
zvířaty tvoří naprostou většinu, ale
na nové pány tady čeká také něko-
lik psů. Lidé si sem mohou přijít
vybrat domácího mazlíčka každý
všední den od 8 do 18 hodin, 
v sobotu a neděli od 8 do 
12 hod. Zdejší kočky jsou k vidění
také na internetových strákách:
www.mujweb.cz/www/mssoz (o)

Program partnerství

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



Pryč s nudou, pojďme hrát háze-
nou - to je název projektu školní
ligy házené dívek, který nabízí al-
ternativu sportovního vyžití a
smysluplného trávení volného času.
Za finanční podpory města Ostravy
a obvodu Ostrava-Jih jej pro něko-
lik stovek děvčat organizuje oddíl
házené TJ Sokol Hrabůvka. 

Dívčí házenkářský oddíl v TJ So-
kol Hrabůvka působí už pět let a
loňský rok jej vynesl mezi nejlepší
kluby v České republice. Zdejších
sto hráček se bude také letos snažit
uspět v soutěžích minižaček, mlad-
ších a starších žaček a mladších do-
rostenek. Ty byly vloni nejúspěš-

nějším družstvem v republice v po-
čtu nasbíraných vítězství a bodů
v turnajích s mezinárodní účastí.
Díky tvrdé práci na hřišti má pět
zdejších děvčat možnost hrát v ex-
traligové Olomouci a dvě jsou také
členkami juniorského reprezentač-
ního týmu. Mladší žačky jsou pro
změnu vicemistryněmi České re-
publiky a starší žačky postoupily do
celorepublikové ligy. Oddíl se zá-
roveň stal garantem výběru talentů
z Moravskoslezského kraje do
olympijských nadějí a lvíčat České
republiky třináctiletých hráček.
Oddíl má také záštitu nad ligou
česko-polského přátelství.

„Ve fázi přípravy je projekt ev-
ropské Ligy přátelství, do kterého
se zapojí družstvo Německa, Chor-
vatska, Slovenska, Rakouska,
Francie a České republiky. Tato
liga bude probíhat formou výměn-
ných pobytů, jejichž součástí bu-
dou turnaje pro kategorii starších
žaček. V budoucnu bychom chtěli
využít potenciálu naší mládežnické
základny a ve spolupráci s ostat-
ními kluby ve městě a okolí vstou-
pit do nejvyšší házenkářské ženské
soutěže. Byla by to určitě dobrá re-
prezentace města a také motivace
pro další adeptky házené,“ přibli-
žuje plány házenkářského oddílu
Tomáš Bárta. (O)

S českým reprezentantem v
pistolových disciplínách Martinem
Tenkem, který byl vyhlášen v an-
ketě Mezinárodní střelecké fede-
race (ISSF) a Mezinárodní organi-
zace novinářů (AIPS) nejlepším
střelcem světa, se setkal 11. března
primátor Aleš Zedník.

Loni obsadil M. Tenk v discip-
líně libovolná pistole první místo
ve třech Světových pohárech. „Od
roku 1988 jsme dovezli medaili
z každé olympiády,“ poznamenal
stříbrný medailista z Mistrovství
světa 2002 a bronzový z Olympij-
ských her v Sydney.

O letošních olympijských hrách
v Aténách zatím moc nepřemýšlí,
podle něj jsou ještě daleko. „Na po-
sledních závodech jsem si ověřil,
že technicky střelbu zvládám, pak
už budu potřebovat tu kapičku po-
věstného štěstí,“ dodal M. Tenk.

Své první střelecké zkušenosti
získával na střelnici SSK Vítko-
vice, kam ho přivedla maminka.
Nyní je členem plzeňského střelec-

kého klubu Rapid, ale stále s trené-
rem Jiřím Lerchem trénuje v
Ostravě.

„Ke zbraním mám vztah odma-
lička, takže jsem velmi rád, že
mohu na půdě ostravské radnice

přivítat jednoho z nejlepších střelců
světa,“ řekl A. Zedník, který 
M. Tenkovi na závěr setkání věno-
val prak. „Ať máte stále dobrou
trefu,“ popřál úspěšnému hostu pri-
mátor. (T)
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HrabÛvka mezi házenkáfiskou elitou

Primátor se setkal s Martinem Tenkem Poradna se stûhuje
Manželská a předmanželská po-

radna v Ostravě se 22. dubna pře-
stěhuje na ulici Jahnova 12 v
Ostravě-Mariánských Horách. Zá-
roveň ponese nový název Poradna
pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy. Zájemci zjistí bližší 
informace na telefonním čísle 
596 110 591.

Odmûna pro dárce
Finanční odměnu tři tisíce ko-

run obdrží od statutárního města
Ostravy každý bezpříspěvkový
dárce krve, který za 40 odběrů
krve bude oceněn Zlatou plaketou
MUDr. Janského. Poprvé dostalo
tuto finanční odměnu osm desítek
dárců, kteří zlatou plaketu převzali
5. dubna. Ti ocenění, kteří se ne-
mohli slavnostního předání zú-
častnit, dostali finanční odměnu
poštovní poukázkou. Slavnostní
předání zlatých plaket se uskuteč-
nilo v obřadní síni Magistrátu
města Ostravy.

Ispat Cup
Hala SŠ a SOU v Porubě 

13. března hostila 4. ročník Velké
ceny Ostravy ISPAT CUP v karate.
Zúčastnilo se jej 250 závodní-
ků z České republiky, Slovenska 
a Polska včetně reprezentantů a
mistrů republiky svých zemí. 

Soutěž uspořádal oddíl karate
VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s
oddílem karate Tygr. V 31 soutěž-
ních kategoriích se neztratili ani
domácí závodníci. V soutěži žáků
zvítězil talentovaný J. Debrecený,
mezi dorostenci A. Sládeček. V
soutěži mužů předvedl skvělé vý-
kony a dobrou formu dlouholetý
český reprezentant J. Ohnoutek
z Baníku Ostrava.

Statutární město Ostrava a Janáčkův máj, o.p.s.
pořádají dne 29. dubna 2004 před Radnicí města Ostravy na Prokešově náměstí

G A L A K O N C E R T
O S T R AVA  -  J E D E  -  O S T R AVA

u příležitosti výročí osvobození města a ukončení 2. světové války, vstupu České
republiky do Evropské unie a konání Mistrovství světa v ledním hokeji 2004.

V komponovaném programu, který bude zahájen v 16. 30 hod., vystoupí skupiny
Robson, Šajtar a Buty, Věra Špinarová a Jana Kirschner se svými kapelami, Martin

Maxa a další interpreti.

Večer vyvrcholí rockovou verzí Ódy na radost v podání Věry Špinarové, skupiny Citrón,
orchestru Janáčkovy konzervatoře a spojených ostravských pěveckých sborů.

Galakoncert bude zakončen slavnostním ohňostrojem.


