
Premiér Vladimír Špidla přijal
na konci května pozvání primátora
Aleše Zedníka ke společnému pro-
jednání a diskuzi o agresivním
chování fanoušků na fotbalových
stadionech i mimo ně. To vygrado-
valo při utkání Baníku Ostrava
v Opavě. Setkání na Nové radnici
se zúčastnili zástupci policie, stát-
ního zastupitelství, městské policie
a také Baníku.

„Naše debata byla velmi kon-
centrovaná a věcná. Samozřejmě
chci ocenit výjimečný sportovní
výkon Baníku, vyhrát ligu, to není
náhoda. Na druhé straně však ná-
silí, s nimž se bohužel setkáváme,
je v naprostém rozporu se sportem.
Policisté i organizátoři zápasů mi
potvrdili, že agresivní jedinci za
fotbalem nechodí, jen využívají si-
tuace. Proto považuji za přirozené
při projevech násilí použit trestní
zákon, a to v plném rozsahu,“ řekl
premiér V. Špidla.

Primátor Ostravy A. Zedník
uvedl, že v první řadě je třeba defi-
novat změnu zkvalitnění dohody
mezi Českomoravským fotbalo-
vým svazem a policií, která musí
dostat větší práva vůči organizova-
ným skupinám. „Fotbalové kluby,

jeho funkcionáři a především hráči
musí hlasitě a zřetelně říct, že s tě-
mito rádoby fanoušky nechtějí mít
vůbec nic společného. Důležité je,
aby výtržníci vystoupili z anony-
mity. Na videozáznamech jsme vi-
děli na tribunách i v ulicích lidi
v kuklách, což považujeme za na-
prosto nepřijatelné. Tresty by měly
následovat bezprostředně po činu.
Žalobci a soudci musejí využívat
všech dostupných možností zá-
kona a doplňkových omezení. Do-
vedeme si dobře představit napří-
klad zákazy vstupu na kterýkoliv
prvoligový zápas v rámci celé re-
publiky,“ řekl primátor.

Na konci května soud potrestal
dvě stě hodinami obecně prospěš-
ných prací dva z osmi fotbalových
výtržníků, kteří vyváděli při po-
sledním ligovém zápase Baníku
Ostrava a Opavy, vyprovokovali
několik bitek, házeli na policisty
kusy betonu a cihel. Jeden do-
konce pochodoval před stadionem
se vztyčenou pravicí a hajloval.
Ostatním agresivním útočníkům
bylo už také sděleno obvinění
z výtržnictví a čeká je soud. Násle-
dovalo nekompromisní prohlášení
opavské radnice, že v případě dal-

ších podobných projevů fotbalo-
vých fanoušků, stadion uzavře a
Opava nebude mít zájem hrát první
ligu.

Premiér V. Špidla i primátor 
A. Zedník se v této souvislosti vy-
jádřili, že takovýto postup nepova-

žují za správný. „Máme k dispozici
celou řadu zákonných prostředků.
Ty nám umožňují, abychom snížili
mnohá rizika a zabránili všem ne-
přijatelným projevům těch, kteří
kazí našemu fotbalu dobré jméno,“
řekl primátor Ostravy. (M)
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Násilí ke sportu nepatfií

„V˘trÏníci musí vystoupit z anonymity. V zahraniãí není moÏné, aby byl fanou‰ek maskován,“ 
fiíká primátor mûsta Ostravy Ale‰ Zedník

Dvacet tisíc nadšených diváků a další miliony u televizních obrazovek (přenos byl vysílán do 170 zemí
světa) viděli 8. června na městském stadionu dva světové rekordy - americká tyčkařka Stacy Dragialová

překonala laťku ve výšce 483 cm a Kenenisa Bekele z Etiopie v Memoriálu Emila Zátopka uběhl 10 000 metrů za 26:20,31 min. Mítink Zlatá tre-
tra patří mezi nejprestižnější na světě. „Účast slavných jmen špičkových atletů, které Ostrava přivítala, je tou nejlepší odpovědí na častou otázku,
co spojuje naše město s celým sportovním a zvláště pak atletickým světem. Atmosféra na stadionu byla fantastická a výkony atletů skvělé. V kaž-
dém ohledu se město velmi aktivně hlásí k partnerství na pořádání Zlaté tretry, která se opět stala ozdobou sportovního a zároveň společenského
života Ostravy,“ řekl bezprostředně po skončení Zlaté tretry primátor A. Zedník. (m)

ZLATÁ TRETRA 2004

Primátor Ostravy A. Zedník a předseda dozorčí
rady akciové společnosti Třinecké železárny předali
Křišťálovou tretru vynikající Stacy Dragialové. 

Dana Zátopková a Kenenisa Bekele



„Město vykazuje kladný hos-
podářský výsledek ve výši

123 774 tisíc korun,“ řekl náměstek
primátora Jaromír Chalupa při hod-
nocení hospodaření statutárního
města Ostravy za I. čtvrtletí letošního
roku. Konstatoval, že upravené příj-
my po konsolidaci, což představuje
vyloučení vnitřních přesunů finanč-
ních prostředků, jsou plněny v tomto
období na 25,4 %. „Plnění daňových
a nedaňových příjmů je rovnoměrné
a odpovídá čtvrtině rozpočtovaných
příjmů. Příznivě se vyvíjí také kapitá-
lové příjmy, a to na 46,5 %. Jde o za-
placení zálohy nad rámec rozpočto-

vých příjmů ve výši 10 mili-
onů korun za pozemky
v průmyslové zóně Hra-
bová. Další částka ve výši 
2 795 tisíc korun tvoří
úhrady za pozemky a ostatní
nemovitosti na základě uza-
vřených smluv z minulého
roku v návaznosti na jejich
zápis do katastru nemovi-
tostí v roce 2004. Celkové
výdaje po konsolidaci jsou
čerpány k upravenému roz-
počtu ve výši 1 557 749 tisíc
korun. Pokud budu hovořit
o plnění, tak jde o 26,3 %.
V tom jsou běžné výdaje pl-
něny na 21,3 % a kapitálové
výdaje na 39,9 %,“ vysvětlil
J. Chalupa. Dodal, že vy-
soké čerpání kapitálového

rozpočtu je ovlivněno nákupem akcií
společnosti Vítkovice Aréna, a.s., ve
výši 225 845 tisíc Kč a poskytnutím
investiční půjčky Hotelu Atom Os-
trava, s.r.o., ve výši 67 000 tis. Kč.
„Vyšší plnění na 39,5 % vykazují
rovněž stavební práce realizované 
investičním odborem. Konkrétně jde
o technickou infrastrukturu, do které
se promítá čerpání v rámci přijatých
prostředků z Národního fondu ISPA
na kolektor Centrum. Vyšší je pocho-
pitelně i plnění u akcí souvisejících
se zajištěním světového šampionátu
v ledním hokeji,“ doplnil náměstek
primátora Jaromír Chalupa. (m)
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Mûsto hospodafiilo v prvním
ãtvrtletí v kladn˘ch ãíslech

celkem z toho obvody
Ministerstvo financí
Podpora projektů Integrace romské komunity 785
Investice - MS 2004 v ledním hokeji 94 808

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Přísp. a dotace k hypotečním úvěrům na bytovou
výstavbu 127 127
Podpora cestovního ruchu 169 169

Úřad práce Ostrava
Aktivní politika zaměstnanosti 1 186 1 103 

Státní fond životního prostředí
Nakládání s odpady 1 414 1 414

Státní fond rozvoje bydlení
Výstavba obecních nájemních bytů 1 600 1 600
Výstavba bytů v domech s pečovatelskou službou 324 324

Národní fond
Ekonomická a soc. soudržnost (Phare) 164 164
Životní prostředí - kolektor Centrum (ISPA) 55 038 

Krajský úřad
Přímé náklady na vzdělávání 249 703 249 703
Zabránění vzniku rozvoje a šíření 
onemocnění tuberkulózou 147
C e l k e m  405 465 254 604

Dotace (v tis. Kã), které 
mûsto získalo ve sledovaném období:

■ NÁV·TùVA DùTÍ Z UGANDY. Dva týdny pobývalo v České republice
v rámci oslav 160 let celosvětové organizace Papežského misijního díla
dětí dvacet dva ugandských dívek a chlapců. Odpoledne 1. června
navštívili Novou radnici, kde zazpívali a zatančili. „Během pobytu  děti
přibližují kulturu Ugandy, při setkání s českými školáky vyprávějí o
životě své země, o tom, jak se samy snaží pomáhat těm nejchudším,“
seznámil s programem  mise národní ředitel Papežského misijního díla
dětí v ČR Jiří Šlégr. (ta)

11. května 2004
Návrh rozpočtových opatření - úpravy rozpočtu pro rok 2004
■ Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí investiční

dotace ve výši 1 600 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro
mentálně postižené Muglinov na spolufinancování minibusu.

■ Rada města doporučila zastupitelstvu schválit požadavek městského ob-
vodu Proskovice na dofinancování akce pod názvem Střešní nástavba na budově
MŠ v Ostravě - Proskovicích, a to ve výši 1 800 tis. Kč.

■ Komise rady doporučila poskytnutí účelového investičního transferu na re-
konstrukci místní komunikace (ul. Bělská) ve výši 2 000 tis. Kč městskému 
obvodu Hrabová. Jde o přístupovou cestu k rodinným domům a nově vybudo-
vanému Domu s pečovatelskou službou.

25. května 2004
Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy za I. čtvrtletí 2004
Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu SMO za I. čtvrtletí

2004. Hospodaření města za sledované období vykazuje kladný hospodářský
výsledek ve výši 123 774 tis. Kč. Upravené příjmy po konsolidaci jsou plněny
na 25,4 %, plnění daňových a nedaňových příjmů je rovnoměrné a odpovídá
čtvrtině rozpočtových příjmů. (Podrobněji na této straně.)

Návrh rozpočtových opatření - úpravy rozpočtu pro rok 2004
■ Rada města schválila rozpočtová opatření, kterými se zvyšují neinvestiční

dotace ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti pro příspěvkovou
organizaci Zoologická zahrada Ostrava ve výši 42 596 Kč.

■ Rada města schválila přijetí částky 7 588 tis. Kč od ministerstva financí na
výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu 
(11. a 12. 6. 2004).

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu sportovních ak-
tivit na území města Ostravy pro rok 2004

Rada města doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací na podporu sportovních aktivit na území města Ostravy pro
rok 2004 vybraným příjemcům působícím na území města, kteří se přihlásili do
výběrového řízení vypsaného v následujících kategoriích:
a) občanská sdružení, která se zabývají sportovní a tělovýchovnou činností pro

děti
b) sportovní subjekty, které dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků

v nejvyšších sportovních soutěžích a výrazným způsobem reprezentují město
Ostravu.
Komise doporučuje zastupitelstvu poskytnout v kategorii a) dotaci v celkové

výši 4 203 500 Kč a v kategorii b) dotaci v celkové výši 29 400 000 Kč.

❏ Jednání rady mûsta

nám. primátora Jaromír Chalupa



Rozšíření městského centra o prostor Černé
louky a území Karoliny je aktuálním tématem,
jimž se intenzivně zabývá nejen odborná veřej-
nost, ale o které se především zajímají samotní 
Ostravané. Ti volají po kulturním a společenském
oživení centrální části města určitě nejhlasitěji.
Díky některým aktivitám města Ostravy i obvodu
se sice v posledních měsících situace poněkud
zlepšila, ale ruku na srdce, o dynamickém rozvoji
se v této souvislosti zatím hovořit nedá. A jak se
často říká: vše souvisí se vším… Jedním z mnoha
důvodů, proč je obtížné přivést do centra víc lidí,
je do značné míry také tzv. urbanistická struktura
města. To potvrdili v nedávné diskuzi  profesor
Vítězslav Kuta, vedoucí oddělení městského  in-
ženýrství  fakulty stavební VŠB - TU Ostrava,
a hlavní architekt města Jaroslav Sedlecký. Ně-
které zajímavé pasáže jsme zaznamenali a dnes
zveřejňujeme, částečně i jako odpověď na dotazy
čtenářů, proč centrum nežije podobně jako jiná
velká města, proč se nedaří přidat mu na přitažli-
vosti. 

■ Co si máme představit pod pojmem urba-
nistická struktura?

V. Kuta: Postupem času a díky potřebě  ubyto-
vat po druhé světové válce nové pracovní síly,
vznikly dva relativně samostatné obytné sektory.
Jsou to Poruba a Ostrava-Jih, které jsou stále vzá-
jemně od sebe i od stávajícího organismu města od-
děleny řídce zastavěnými nebo dokonce volnými
plochami, přičemž původní prostor Ostravy před-
stavuje prakticky třetí obytný sektor.

J. Sedlecký: Z důvodu zaměření výstavby na
sídlištní celky se v centru téměř nestavělo a víc než
šedesát let nebyla v této části Ostravy realizována
žádná nová významná investice, žádná nová stavba
občanského vybavení. Dokonce ještě několik let po
válce dominovala představa o dožití centra v dů-
sledku poddolování. 

V. Kuta: Funkce centra města měla být po-
stupně  přenesena do nově stavěného východního
obytného sektoru, tedy do Poruby.  

■ Znamená to, že tradiční centrum Ostravy
se tedy celou tu dobu potýká s docela silnou kon-
kurencí?

J. Sedlecký: Víte, městské centrum se ocitlo
zcela v excentrické poloze vůči zastavěné části
města právě v jeho východním obytném sektoru
a musí  počítat s jistou konkurencí subcenter zá-
padního a jižního sektoru. Na druhé straně je
pravda, že tržní podmínky mohou tuto konkurenci
ještě zvýraznit. A pak ještě jeden důležitý aspekt –
nedokrvený nevýrobní hospodářský sektor má za
následek podvyživené centrum. Uvědomme si, že
v roce 1989 bylo v nevýrobním sektoru zaměst-
náno pouze 28 procent, zatímco v Brně 38 a v praž-
ské aglomeraci dokonce 48 procent pracujících.

■ Takže je nutná zásadní dostavba  a pře-
stavba centra města?

V. Kuta: Rozhodně, a to do úrovně  potřeb tři-
statisícové regionální metropole. To vše musí být
zvládnuto v období zásadní restrukturalizace vý-
robní základny, v době rekonstrukce sídelní struk-
tury a revitalizace životního prostředí.

■ Trochu moc na jedno městské centrum, ne-
myslíte?

J. Sedlecký: Nesmíme zapomínat, že v těsné
blízkosti městského centra se nacházejí  volné
opuštěné devastované průmyslové plochy, jako
jsou Karolina, Dolní oblast Vítkovic, prostor Staré

střelnice, Trojické údolí, které budou k dispozici
pro další rozvoj centra ihned po odstranění ekolo-
gických zátěží. 

V. Kuta: Také mohutný rozvoj supermarketů,
hypermarketů a shopping center může v budoucnu
pozici celoměstského centra dost významně osla-
bit. V každém ohledu bude nezbytné se všemi tě-
mito faktory do budoucna kalkulovat. Ale nemů-
žeme si dovolit na další rozvoj centra města
rezignovat.

J. Sedlecký: Město podniká řadu opatření týka-
jících se přestavby, dostavby, rozšíření a celkového
ozdravění centra. Mohu uvést dobrý příklad za
všechny – Černá louka a její otevřenost veřejnosti...

...Ano, ještě před patnácti, dvaceti lety Ostravané
prakticky snili o jediném, uniknout z přeplněného
města, vrátit se ke svým venkovským kořenům. Ke
spokojenosti stačila malá zahrádka, kousek tráv-
níku. Panovalo přesvědčení, že jde o definitivní
trend. Zároveň se vyprazdňovalo centrum a obje-
vily se předpovědi, že Ostrava začátku 21. století
bude po dvacáté hodině zcela liduprázdná. Scénář
se naštěstí plně nerealizoval. Ostravané, kteří kdysi
z centrální části odcházeli za přírodou se opět po-
malu a jistě vracejí - je tu snazší přístup ke spotřeb-
nímu zboží, kultuře i vzdělání. (Maj)
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❏ Rozhovor

Návrat do centra mûsta je obtíÏn˘, ale realizovateln˘

Hlavní architekt J. Sedlecký (vlevo) a profesor V. Kuta (vpravo).

■ OSTRAVA OÎÍVÁ. Biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz 14. května posvětil novou lávku Unie, která spojuje pravý a levý
břeh řeky Ostravice a usnadňuje přístup z výstaviště Černá louka k znovuotevřenému Slezskoostravskému hradu. Tuto nejstarší památku města
navštívilo během třídenních slavností (14.- 16. května) několik stovek zájemců. Připraven byl vpravdě originální program - na nádvoří, kde se ko-
nal historický jarmark, byla například dražena první stříbrná hradní mince, své umění předvedli kejklíři, k vidění byla klec pro zločince a dokonce
pranýř i historické zbraně. Další turistická atrakce je tedy na světě a víkendové akce se setkávají s nebývalým zájmem Ostravanů. (m)
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■ âESKO-POLSKÉ DNY. Vystou-
pením uměleckých souborů, vý-
stavou fotografií, dětských kre-
seb, promítáním českých filmů,
seminářem pro malé a střední
podnikatele začaly 13. května tří-
denní Česko-polské dny v Kato-
vicích. Zúčastnil se jich primátor

Aleš Zedník,
členové zastu-
p i t e l s t v a
města a také
dvacet vý-
herců ze zá-
kladních škol,
kteří namalo-
vali plakáty na
téma Cesta 
do Evropy -
město Ostrava 
1. května 2004
v den vstupu
ČR do EU. Do
soutěže se za-
pojilo přes sto
žáků z jede-
nácti ostrav-

ských základních škol. Své vý-
robky představili také před-
školáci z devíti ostravských ma-
teřských škol. Například děti
z MŠ Blahoslavova vytvořily mi-
niatury budov centra města a
dalších významných staveb Os-
travy (na snímku).

■ OZDRAVNÉ CENTRUM. Klienti
Ústavu sociální péče pro men-
tálně postižené v Ostravě od
června využívají ozdravné cent-
rum ve Frýdlantě nad Ostravicí
(na snímku). Moderně řešený

dům, který
vybudovalo
s t a t u t á r n í
m ě s t o
Ostrava za
dvacet mili-
onů korun,
je postavený
v prostoru
bývalé prvo-
republikové
chaty. „Ka-
pacita je tři-
cet míst a
svým vyba-
vením spl-
ňuje ta nej-

náročnější kritéria, která
umožní našim klientům po-
třebný ozdravný pobyt v přírodě
spojený s vhodnou terapií,“
řekla ředitelka Tamara Šeli-
gová.

■ NOV¯ KOSTEL. Staveniště se zá-
kladním kamenem nového kos-
tela v největším ostravském
městském obvodu Ostrava - Jih
požehnal 25. května biskup 
ostravsko-opavské diecéze Fran-
tišek Václav Lobkowicz. Nová
sakrální stavba vyroste v Zá-
břehu vedle obchodního kom-
plexu Kotva. Náklady na vý-
stavbu jsou odhadnuty na asi 
50 milionů korun. Kostel elipso-
vitého půdorysu s třicetimetro-
vou věží by měl být postaven do
roku 2007. V suterénu vznikne
pastorační centrum se zázemím
pro setkávání dětí, mládeže a
další farní aktivity. Stavba bude
financována ze sbírek a darů vě-
řících a příspěvků ze zahraničí.

Cena vodného a stoãného zÛstala 
ve zv˘hodnûné sazbû

Pfiísnûj‰í podmínky pro podnikatele
provozující zastavárny

Nabytím účinnosti zákona č.
119/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 283/1991 Sb., o Policii České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů
(tj. od 19. 3. 2004) je novelizováno
ustanovení § 31 živnostenského zá-
kona, který nese nově nadpis Povin-
nosti podnikatele. Za touto oficiální
větou najdou nové podmínky podnika-
telé, kteří obchodují s použitým zbo-
žím nebo zbožím bez dokladů nabytí,
přijímají toto zboží do zástavy nebo
zprostředkovávají jeho nákup či přijetí
do zástavy.

„Před uzavřením smluvního vztahu
musí být identifikováni jeho účastníci a
předmět smluvního vztahu a vedena
evidence o těchto skutečnostech, a to
včetně data uzavření smluvního
vztahu,“ řekl vedoucí živnostenského
úřadu magistrátu Ivo Korduliak. Iden-
tifikace účastníků u fyzické osoby zna-
mená zjištění jména a příjmení, data
narození, trvalého nebo jiného pobytu.
Dále obsahuje ověření z příslušného
dokladu totožnosti, jsou-li v něm uve-
dena, a také specifikaci příslušného do-
kladu totožnosti spolu s uvedením or-

gánu a státu, který jej vydal. U práv-
nické osoby jde o zjištění obchodní
firmy nebo názvu, tedy i odlišujícího
dodatku nebo jiného označení, sídla,
identifikačního čísla či obdobného
čísla přidělovaného v zahraničí.

„Pokud se týká identifikace před-
mětu smluvního vztahu, pak nejde o
nic jiného než o zjištění názvu vý-
robku, jeho značky a výrobního čísla,
jestliže jsou na výrobku uvedeny. Po-
třeba je také stručný popis výrobku.
Ověření nebo zjištění identifikačních
údajů lze provést také dálkovým pře-
nosem. V tomto případě však musí být
zaručena identifikace dat podle zvlášt-
ního právního předpisu (zákon 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-
pisu a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů).
Identifikační údaje je podnikatel povi-
nen evidovat a uchovávat po dobu 5 let
ode dne uzavření smlouvy,“ upozornil
I. Korduliak.

Dodal, že podnikatel, který se 
odmítne podrobit identifikaci, nebo
není-li možné identifikovat předmět
smluvního vztahu, nesmí zboží koupit,
přijmout ho do zástavy ani zprostřed-
kovat jeho nákup. Za porušení povin-
ností podle tohoto zákona hrozí podni-
kateli pokuta až do výše jednoho
milionu korun. (m) 

Zaplatili jste poplatek za odvoz odpadÛ?
Magistrát města Ostravy, odbor

financí a rozpočtu vybírá  od roku
2002 místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

K 30. dubnu letošního roku byli
občané povinni zaplatit tzv. první
splátku, ale podle evidence někteří
ještě nějak pozapomněli. Jsou do-
konce takoví, kteří za odvoz odpadů
nezaplatili ani v loňském roce a o to

je samozřejmě jejich dluh vyšší.
Proto začal magistrát rozesílat opo-
zdilcům upomínky s výzvou, aby
nejpozději do 30. června dlužnou
částku uhradili přiloženou poštovní
poukázkou, převodem na účet města
Ostravy, nebo přišli poplatek zaplatit
přímo do pokladny magistrátu. Po-
kud tak občan neučiní v náhradní
lhůtě, vystavuje se nepříjemnostem
v podobě platebního výměru a ná-
sledného exekučního vymáhání. (m)

Společnost SUEZ Environement
má výraznou majetkovou účast v Os-
travských vodárnách a kanaliza-
cích, a.s. Skupina Ondeo je druhým
největším investorem ve vodárenském
oboru v republice a samozřejmě velmi
pečlivě sledovala nedávné diskuze a
vývoj událostí související s případným
zvýšením sazby z přidané hodnoty pro
vodné a stočné z původní pětipro-
centní do devatenáctiprocentní sazby.
Nakonec nebyl tento krok  realizován.
Nicméně, na náš redakční stůl přichá-
zejí četné dotazy, zda se přece jen
v nejbližších měsících nechystá zvý-
šení cen vodného a stočného.

Henri Sylvestre, předseda předsta-
venstva OVAK, a.s., generální ředitel
ONDEO Services CZ, řekl: „V letoš-

ním roce společnost Ostravské vo-
dárny a kanalizace, a.s., která provo-
zuje v městě Ostrava vodárenská zaří-
zení, žádné zvýšení cen vodného a
stočného nechystá. Cena vodného a
stočného po společném úsilí volených
zastupitelů, zástupců měst a obcí a vo-
dárenských pracovníků nakonec zů-
stala ve zvýhodněné 5% sazbě DPH a
tedy není důvod pro to, aby se musela
v průběhu tohoto roku měnit. To zna-
mená, že standardně jednání o výši
ceny vodného a stočného na příští rok
proběhne mezi zástupci provozovatele
a zástupci vlastníka infrastruktury na
podzim tohoto roku a výsledek jed-
nání, respektive nová výše vodného a
stočného bude platit od ledna roku
2005.“ (m)

❏ Stfiípky



Ostrava láká
malé a střední
firmy, které mají
inovační náboj a
využívají nové
t e c h n o l o g i e .
Jedním z pod-
půrných kroků
je poskytování
dotací v rámci
Programu pod-
pory inovačních
aktivit malého a
středního podni-
kání vědy a vý-
zkumu.

„Cílem města
samozřejmě je,
aby tady byly
výroby vykazu-
jící vyšší přida-
nou hodnotu. Máme zájem, aby do
Ostravy nepřicházely jen montážní

firmy, které se
za dva nebo tři
roky přesunou
dál. Chceme
podpořit malé 
a střední fir-
my, které jsou
schopny své
projekty na trhu
beze zbytku re-
alizovat, a to
bez podmínky
vytvořit stov-
ky pracovních
p ř í l e ž i t o s t í .  
Expertní ko-
mise zařadila
do grantového
schématu napří-
klad i takové
s p o l e č n o s t i ,

které připraví v rámci svých čin-
ností třeba jen dvě pracovní místa,“

řekl náměstek primátora Vít Rup-
rich.

Odbor ekonomického rozvoje
magistrátu přijal celkem 24 žádostí
o poskytnutí dotace. Ve dvoukolo-
vém výběrovém řízení bylo rozdě-
leno bezmála 10 mil. korun osmi 
ostravským firmám. Podle vyjá-
dření hodnotící komise je společ-
ným znakem úspěšných projektů 
jejich vysoká specializace a jedineč-
nost v rámci celé republiky. Vyřa-
zeny byly projekty s minimálním
efektem veřejné podpory a které na-
vrhovaly například využití stan-

dardně dostupných technologií a
postupů.

„Město Ostrava bude samo-
zřejmě podobnými způsoby dál sti-
mulovat malé a střední podniky.
V žádném případě nešlo o nárazo-
vou akci. Ale pomoc nesmí být
omezena jen na poskytování půjček.
Počítáme s tím, že se do grantového
schématu zapojí peníze nejen
z městského rozpočtu, ale máme zá-
jem o výraznější spolupráci se sou-
kromým sektorem a také o spolufi-
nancování ze zdrojů Evropské
unie,“ dodal V. Ruprich. (M)
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Tchajwanská spoleãnost ASUS
hledá první zamûstnance

Společnost ASUSTek v současné
době velmi intenzivně spolupracuje
se statutárním městem Ostrava v ob-
lasti náboru zaměstnanců pro nový
závod v průmyslové zóně Hrabová.
Tato tchajwanská nadnárodní spo-
lečnost, zaměstnávající více než 
40 tisíc lidí po celém světě, se za-
bývá výrobou, distribucí a servisem
výpočetní techniky.

„Nedávno jsme se prostřednic-
tvím své české pobočky ASUS
Czech s.r.o. rozhodli investovat
v České republice, konkrétně v os-
travské části Hrabová. Ve zdejší prů-
myslové zóně postavíme zcela nový
výrobní závod určený pro montáž
výpočetní techniky. V tuto chvíli je
celý projekt ve fázi přípravy sta-
vební výroby. Než však bude nový
závod stát, uplyne ještě několik mě-
síců. Nicméně už nyní jsme začali
vyvíjet aktivity související s naší in-
vesticí v Ostravě. Jde o opraváren-
ské centrum, které začne fungovat
již v druhé polovině června s tím, že
plný provoz by měl začít v září le-
tošního roku. Ve Slezské Ostravě,
kde bude mít toto centrum pronajaté

prostory, budou opravovány
všechny produkty naší společnosti,
především pak základní desky, gra-
fické karty a CD/DVD mechaniky,“
uvedl Jiří Hes, manažer společnosti.

Upřesnil, že v současné době pro-
bíhají výběrová řízení pro volné pra-
covní příležitosti právě v nově oteví-
raném opravárenském centru. Zatím
jde o postupný nábor zhruba 70 za-
městnanců. Většina volných míst
(kolem 50) je hlavně z oblasti elek-
troniky a elektrotechniky. Uchazeči
se mohou registrovat na e-mailu: 
ostravahr@asus.com.tw. „Velice rá-
di proto uvítáme uchazeče s odpoví-
dajícím vzděláním a zkušenostmi.
Máme zájem o testery, páječe a
hlavně techniky - opraváře, u nichž
požadujeme zejména znalosti hard-
waru a uvítáme případné zkušenosti
s jeho opravami. Otevřené dveře
však u nás najdou i další absolventi
středních a vysokých škol. Pokud se
týká jazykových znalostí, dostačující
je alespoň komunikativní znalost
angličtiny,“ řekl J. Hes. Zájemci
bližší informace získají na interneto-
vých stránkách: www.jobs.cz (m)

Spoleãn˘ znak projektÛ: vysoká specializace

■ SLONI BUDOU P¤IVEZENI V ZÁ¤Í. Původní termín dokončení výstavby slonince v zoologické zahradě byl stanoven na konec letošního května, ale vzhle-
dem k nově vzniklým oprávněným požadavkům a nárokům souvisejícím s chovem slonů, bude objekt dokončen 31. srpna. Zvířata budou dovezena
v polovině září, nejdříve absolvují nezbytnou karanténu a teprve potom se budou moci předvést v plné kráse návštěvníkům. V současné době jsou do-
končovány úpravy venkovních výběhů, v interiéru z větší části už hotového pavilonu je realizována prosklená expozice indické džungle.  

ELCOM, a.s.
Název projektu:
Vývoj a výroba měřicích systémů na
bázi virtuální instrumentace.
Dotace: 1,880 mil. Kč
NetDirect s.r.o.

Název projektu:
Inovace systému internetových ob-
chodů ShopEngine s využitím tech-
nologie NET.
Dotace: 1,225 mil. Kč
KPTECH s.r.o.

Název projektu:
Mineralizace vad v izolačním po-
vlaku potrubí - vytvoření diagnos-
tické laboratoře.
Dotace: 0,500 mil.Kč
KMC Group s.r.o.

Název projektu:
Vývoj značkovačů pro automatizo-
vané systémy značení kovových ma-
teriálů.
Dotace: 0,520 mil. Kč

Devimex s.r.o.
Název projektu:
Výzkum a ověření experimentálních
a výrobních možností bandážování
hutních válců v podmínkách ostrav-
ské průmyslové aglomerace.
Dotace: 1,960 mil. Kč
FairNet Systems, s.r.o.

Název projektu:
FairWizzard 1.0
Dotace: 1,275 mil. Kč
Ekostyren s.r.o.

Název projektu:
Výroba drtiče odpadního polysty-
rénu.
Dotace: 0,610 mil. Kč
Arming spol. s r.o.

Název projektu:
Snížení tření v podloží staveb použi-
tím moderních bitumenových mate-
riálů a směsí v podmínkách zaklá-
dání na poddolovaném území.
Dotace: 1,750 mil. Kč

Poskytnuté dotace v roce 2004

nám. primátora V. Ruprich
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Úřad práce v Ostravě, stejně jako dalších 13
úřadů práce pověřených koordinací politiky za-
městnanosti v krajích, se zapojil do příprav pro-
jektů spolufinancovaných z Evropského sociál-
ního fondu v rámci implementace tzv. Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů v České repub-
lice. 

Evropský sociální fond je jedním ze Strukturál-
ních fondů Evropské unie a je finančním nástro-
jem pro realizování Evropské strategie zaměstna-
nosti zaměřeným právě na snižování rozdílů
v životní úrovni mezi lidmi a mezi regiony v unii.
Globálním cílem Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní
úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a
flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vylou-

čených skupin obyvatelstva a konkurenceschop-
nosti podniků při respektování principů udržitel-
ného rozvoje. Vymezuje priority, které svým
obsahem pokrývají:
■ aktivní politiku zaměstnanosti,
■ integraci specifických skupin obyvatelstva

ohrožených sociální exkluzí,
■ rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu

práce,
■ rozvoj celoživotního učení a zvýšení adaptabi-

lity zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny
ekonomických a technologických podmínek.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů byl
schválen Evropskou komisí 18. února letošního
roku. Celková částka, která bude poskytnuta 
z Evropského sociálního fondu na realizaci tohoto
operačního programu v České republice v období
let 2004 až 2006, je 318,82 milionu eur. Vedle
toho na něj bude poskytnuto 103,61 milionu eur
z veřejných rozpočtů naší republiky. Řídícím or-
gánem tohoto operačního programu je minister-
stvo práce a sociálních věcí, odbor pro řízení po-
moci z Evropského sociálního fondu. Operační
program Rozvoj lidských zdrojů v ČR byl slav-
nostně vyhlášen 28. května.

Úřad práce v Ostravě je jako úřad pověřený ko-
ordinací politiky zaměstnanosti v Moravskoslez-
ském kraji takzvaným konečným příjemcem fi-
nančních prostředků z Evropského sociálního
fondu. Během programovacího období 2004 –
2006 se bude podílet na implementaci čtyř opat-
ření Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů:
■ posílení aktivní politiky zaměstnanosti při za-

městnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
(Opatření 1.1),

■ modernizace veřejných služeb zaměstnanosti
(Opatření 1.2),

■ integrace specifických skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí (Opatření 2.1),

■ zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměst-
nanců na změny ekonomických a technologic-
kých podmínek, podpora konkurenceschop-
nosti (Opatření 4.1).

Plánované přiřazení fi-
nančních prostředků pro
Moravskoslezský kraj činí
24,5 mil. eur. Projekty
předkládané v rámci uve-
dených čtyř opatření se
zaměří především na po-
moc uchazečům o zaměst-
nání, osobám dlouhodobě
nezaměstnaným a ohrože-
ným dlouhodobou neza-
městnaností, zájemcům o
zaměstnání, zaměstnan-
cům ohroženým neza-
městnaností, ale také oso-
bám sociálně vyloučeným
nebo ohroženým sociál-
ním vyloučením, zaměst-
nancům, zaměstnavatelům
a zájemcům o zahájení
podnikání. Využívány při-
tom budou hlavní aktivity,
s nimiž počítá Operační
program Rozvoj lidských
zdrojů. Jsou to různé
formy vzdělávání, pora-
denství, rekvalifikace,
motivační aktivity, vytvá-
ření nových pracovních
míst, doprovodná opatření
na získání a udržení za-

městnání, tvorba a realizace vzdělávacích pro-
gramů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci
s ohroženými skupinami, podpůrné činnosti k od-
stranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměst-
nání a specifické vzdělávání, odborné vzdělávání
zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření nových
pracovních míst v organizacích, rozvoj uplatňo-
vání nových forem organizace práce a rovněž po-
moc začínajícím podnikatelům.

Po vyhlášení Operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů ministerstvem práce a sociálních věcí
bude následovat výzva k předkládání projektů ze
strany zprostředkujícího subjektu implementace
programu, tj. Správy služeb zaměstnanosti, a ná-
sledně budou koneční příjemci, tedy i Úřad práce
v Ostravě, vyhlašovat jednotlivá kola výzev
k předkládání projektů (srpen - září 2004), popř.
vyhlašovat veřejné zakázky (srpen - září 2004).

Pro dosažení cílů Opatření 1.1 - Posílení aktivní
politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů
a zájemců o zaměstnání - Úřad práce v Ostravě
v současnosti připravuje k realizaci v programo-
vacím období 2004 - 2006 a ve spolupráci s úřady
práce v Moravskoslezském kraji grantové schéma
i vlastní projekty:

Najdi si práci
■ Projekt je určen uchazečům a zájemcům o

zaměstnání, kteří jsou krátkodobě neza-
městnaní, dále zaměstnancům ohroženým
propouštěním a dalším osobám, které si hle-
dají zaměstnání. Tyto osoby nejsou trhu
práce vzdáleny příliš, tudíž mají velký před-
poklad najít si zaměstnání relativně rychle. 

■ Cílem projektu je zajištění rychlého začle-
nění nezaměstnaných osob na trh práce,
prevence dlouhodobé nezaměstnanosti
a předcházení nezaměstnanosti u osob
ohrožených ztrátou zaměstnání.

Labour Pool
■ Program je určen mladým lidem do 25 let

bez předchozí pracovní zkušenosti a absol-
ventům vysokých škol do dvou let po ukon-
čení školy, nejdéle však do 30 let. 

■ Cílem programu je zvýšit příležitosti k zís-
kání zaměstnání jedné z nejrizikovějších
skupin na trhu práce poskytováním pracov-
ních zkušeností (startovní zaměstnání v or-
ganizaci Labour Pool).

Návrat do práce
■ Program je určen pro osoby nezaměstnané

déle než 12 měsíců (pokud je jim méně než
25 let déle než 6 měsíců).

■ Cílem programu je podpořit začlenění
dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh
práce a prostřednictvím komplexního a in-
dividuálního přístupu zvýšit jejich zaměst-
natelnost a zaměstnanost.

Pro dosažení cílů Opatření 2.1 – Integrace
specifických skupin obyvatelstva ohrožených
sociální exkluzí – připravuje Úřad práce v Os-
travě ve spolupráci s úřady práce v kraji projekt.

Příprava na práci
■ Program je určen pro osoby sociálně vylou-

čené z důvodů dlouhodobé nezaměstna-
nosti způsobené nízkým vzděláním nebo
absencí vzdělání, nízkou úrovní kvalifi-
kace, věkem, zdravotním a duševním posti-
žením, příslušností k odlišnému sociokul-
turnímu prostředí nebo dlouhodobou péči o
závislého člena rodiny. 

■ Hlavním cílem programu je podpořit soci-
álně vyloučené osoby na cestě zpět k zís-
kání zaměstnání.

Pro dosažení cílů Opatření 4.1 – Zvýšení adap-
tability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny
ekonomických a technologických podmínek, pod-
pora konkurenceschopnosti – připravuje Úřad
práce v Ostravě vyhlášení regionálního granto-
vého schématu. Projekty předkládané v rámci
grantového schématu pro opatření 4.1 se mohou
zaměřit zejména na:
■ rozvoj odborných znalostí a kompetencí, na roz-

šiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnava-
telů, zaměstnanců i zájemců o zahájení podni-
kání ve vazbě na probíhající strukturální změny,

■ moderní způsoby řízení organizací,
■ rozšíření uplatňování pružných forem organi-

zace práce,
■ vytváření nových pracovních míst a zachování

stávajících pracovních míst.
Hlavními kritérií při posuzování projektů vy-

pracovaných žadateli bude jejich soulad s priori-
tami a opatřeními Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů. Zpracované projekty musí re-
spektovat principy podpory rovných příležitostí,
udržitelného rozvoje, informační společnosti a
místních iniciativ. (SB, LH)
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Evropsk˘ sociální fond spolufinancuje nové projekty



Hlavní cenu mezinárodního fes-
tivalu filmů o trvale udržitelném
rozvoji Grand prix TUR Ostrava
2004, kterou udělil ostravský pri-
mátor Aleš Zedník, získal snímek
Spojených států amerických Cena
za to, že jsi cool. Primátor předal
cenu po skončení festivalu 
21. května zástupcům amerického
kulturního institutu.

Mezinárodní porota dále ocenila
dvě díla polské produkce Labyrint a
Czarnobór - zelená planeta a fran-
couzský film Zimbabwe: uzavřít
zdroje. Čestná uznání si odnesli 
autoři ostravského studia České tele-
vize za pořad Náš venkov - Dokto-
rem na horách a slovenský režisér
Pavol Barabáš za snímek Mustang.

„Posuzovali jsme dvacet tři při-
hlášených děl podle dvou
kritérií - nakolik odpoví-
dají náplni festivalu a jak
jsou profesionálně zpraco-
vána. Rozhodování nebylo
vůbec jednoduché,“ kon-
statoval předseda poroty
Juraj Hraško. Vítězný sní-
mek zaujal porotu nejen
zpracováním, ale přede-
vším obsahem. Ukazoval,
jaké nesmysly si kupují
mladí Američané jen proto,
aby se nelišili od svých
vrstevníků, a jaké dopady
má výroba těchto zbyteč-
ností na životní prostředí.

Během tří dnů viděli di-
váci sedm desítek filmů.
„Myslím si, že se nám po-

dařilo přinést do Ostravy něco, co tu
ještě nebylo a byl bych rád, aby z
této akce vznikla nová tradice,“ 
poznamenal náměstek primátora
Mirko Jašurek. Organizátoři festi-
valu si slibují zlepšení povědomí o
tom, co vlastně trvale udržitelný roz-
voj znamená. „Festival sice nava-
zuje na dřívější Ekofilm, ale nedá se
s ním srovnávat. Má totiž širší roz-
sah. Trvale udržitelný rozvoj se

snaží dát do souladu technické
prvky, které znamenají rozvoj lidské
společnosti a zároveň chrání životní
prostředí, snaží se o symbiózu roz-
voje lidské společnosti se zachová-
ním přírodního prostředí, v němž
člověk žije,“ uvedl náměstek primá-
tora.

Ocenil, že dopolední promítání
bylo určeno především školám. „Po-
kud chceme zlepšit postoj k přírodě,
životnímu prostředí, pak je třeba vě-
novat pozornost právě mladým li-
dem. V příštích letech se pokusíme
oslovit nejen mládež Ostravy, ale
také regionu, a budeme více propa-
govat festival v rámci republiky,“
dodal M. Jašurek. (ta)

Mezinárodní konference „Odpady
21“ s podtitulem odpadové hospo-
dářství středoevropských zemí se
uskutečnila v hotelu Atom 18. až 
20. května. Záštitu nad ní převzali tři
ministři životního prostředí - České
republiky, Slovenska a Polska a také
primátor Aleš Zedník. Pracovníci
státních i regionálních orgánů, zá-
stupci měst a obcí, výzkumných
ústavů, vysokých škol, podnikatelé a
další odborníci jednali o plánování
odpadového hospodářství, aktuál-
ních právních předpisech v této ob-
lasti a o komplexním využívání bio-
masy.

Náměstek primátora Mirko Jašu-
rek ve svém příspěvku hovořil o zá-
věrech studie proveditelnosti Centra
pro energetické zhodnocení komu-
nálních odpadů (CEZKO) regionu
Ostravy. „Těší mne, že účastníci
konference v diskuzi dospěli k ná-
zoru, že pro náš region je z hlediska
nakládání s odpady vybudování to-
hoto centra, jinak řečeno spalovny,
nezbytné. I když budeme odpady tří-
dit a jinak zhodnocovat, pořád zů-
stane určitá část, kterou je nejvýhod-
nější zlikvidovat spálením, využít
tak jejich energetickou hodnotu a tím
přispět k zlepšení životního pro-

středí,“ řekl M. Jašurek. Podle něj se
i zbývající produkt spalovny, kterým
je škvára, dá použít například ve sta-
vebnictví.

Pro CEZKO jsou podle studie, kte-
rou vypracovala francouzská společ-
nost CdF Ingénierie, vhodné dvě lo-
kality - prostory bývalého Dolu
Šverma v Mariánských Horách nebo
areál OZO v Ostravě - Kunčičkách.
Kapacita navrhovaných dvou rotač-
ních pecí je 110 tisíc tun odpadu
ročně. Jen na území našeho města se
produkuje plná polovina domovního
odpadu, který se dá spalovat. 
„Ostrava je navíc přirozené centrum
regionu, takže pokud se výstavba
spalovny stane krajskou záležitostí,
mohou se zde likvidovat odpady také
z Karvinska, Havířovska,“ pozname-
nal M. Jašurek.

Náklady na výstavbu CEZKO činí
dvě miliardy korun. „Postaveno by
mělo být do roku 2008 až 2009. Bude
však podrobeno velmi přísnému pro-
cesu posuzování vlivu na životní pro-
středí všemi zainteresovanými slož-
kami včetně občanů. Projednávání
může termín výstavby prodloužit,“
poznamenal náměstek primátora a
dodal: „V Evropě funguje podobných
typů spaloven kolem sto šedesáti. Je
to ověřená technologie, při níž do-
chází k minimálnímu znečištění
ovzduší. Navíc spalování komunál-
ního odpadu je k životnímu prostředí
daleko šetrnější než jeho ukládání na
skládky.“ (ta)
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Nová kniha o pfiírodû
Další knihu v rámci edice Chrá-

něná území ČR vydala v květnu
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR a EkoCentrum Brno. Sborník
věnovaný Ostravsku zachycuje pří-
rodní podmínky regionu, vliv osíd-
lení na vývoj krajiny a historii
ochrany přírody. Další kapitoly se
věnují přírodě na území jednotli-
vých okresů a v chráněných krajin-
ných oblastech Poodří a Beskydy.
Sborník obsahuje také popisy malo-
plošných, zvláště chráněných
území, přírodních parků a památ-
ných stromů. Text je doplněn foto-
grafiemi, mapami a leteckými
snímky. 

Zahradní slavnost
Dámský klub Ostrava zve na 

IX. Zahradní slavnost, která se
bude konat 18. června od 19 hodin
v Radniční restauraci v Ostravě. V
programu zazpívá francouzské šan-
sony Sirma Zidaro a vystoupí ta-
neční skupina E. Pekárkové s
country tanci. Zájemci si budou
moci zakoupit umělecké a dárkové
předměty. Výtěžek akce získá Do-
mov pro matku a dítě v Ostravě a
Mateřské centrum Ostrava.

Hlavní cenu festivalu TUR
získal americk˘ film

Primátor Aleš Zedník předal hlavní cenu zástupkyni amerického
kulturního institutu.

Na konferenci se sjeli odborníci z České republiky, Maďarska, Polska,
Rakouska a Slovenska.

Na konferenci se jednalo také o spalovnû
Festival zhodnotil nám. primátora M. Jašurek.
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Svinovské nádraží a přednád-
ražní prostor doznal za po-

slední rok výrazných změn. Tako-
vých, které nade vší pochybnost
směřují k většímu komfortu cestu-
jících. Opomenout nelze samo-
zřejmě celkovou estetizaci a vyšší
architektonický standard této fre-
kventované vstupní brány do tře-
tího největšího města republiky.

Rekonstrukce nádraží a přednád-
ražního prostoru bezprostředně sou-
visí se stavbou a modernizací úseku
tratě  Studénka - Ostrava, která byla
dokončena v prosinci loňského

roku. Letos v dubnu byla před zahá-
jením světového šampionátu v led-
ním hokeji úspěšně dokončena
první etapa přestavby přednádraží. 
I v zimních měsících probíhaly in-
tenzivní práce na  budování nových
komunikací, inženýrských sítí, ob-
jektu Dopravního podniku Ostrava,
odstavných ploch i zastávek. Tomu
předcházela velmi náročná příprava
území a demolice. Přeložky kanali-
zace hodně zkomplikovaly geolo-
gické podmínky.

Zásadní přestavba přednádraž-
ního prostoru, který bude ve své ko-

nečné podobě částečně zastřešen,
pokračuje dále. Podle studie budou
čirým tvrzeným sklem pod ocelovou
konstrukcí zastřešeny také zastávky
autobusů, s podobným řešení se po-
čítá i v případě přechodů přes komu-
nikace, po kterých jezdí pouze auto-
busy.

Parkovi‰tû a odstavné plochy
Pro individuální automobilovou

dopravu i taxislužbu vznikají od-
stavné plochy a parkoviště. Z dů-
vodů nevhodných hydrogeologic-
kých podmínek se nebudou

parkovací místa stavět pod zemí, jak
bylo původně plánováno. Vícepo-
dlažní parkovací dům je soukromou
investicí a bude umístěn mimo
vlastní přednádražní prostor a par-
čík, který je nově upraven.

Prioritní zůstává samozřejmě
snaha zlepšit dostupnost nádraží
prostředky městské hromadné do-
pravy, totéž platí pro tramvajové za-
stávky na Svinovských mostech.
Mimochodem, původní koncepce
dopravy cestujících  k nádraží nebo
směrem od něj, vycházela z umís-
tění nejbližších zastávek MHD až
na mostech. Toto řešení bylo nepři-
jatelné. Autobusy proto staví přímo
před nádražím s tím, že v budoucnu
budou jezdit na 450 metrů vzdálené
mosty v pětiminutových interva-
lech.

Rekonstrukce v˘pravní budovy
Vlastní rekonstrukce výpravní bu-

dovy včetně její přístavby by měla
být hotova na konci příštího roku.
Při všech jednáních a debatách o bu-
doucí podobě svinovského nádraží
je zejména sledováno, aby byla
v každém ohledu splněna podmínka
prodloužené fyzické a morální ži-
votnosti objektů tak, aby byly
schopny následujících 30 až 50 let
bez dalších větších zásahů plnit svou
funkci.

Podle studie  ing. arch. Václava
Filandra bude historická  výpravní
budova z roku 1845  zachována a
dále využívána. Budou opraveny a
opětovně provedeny zdobné fasády
se všemi prvky podle projektu
z roku 1895. Objekt dostane nová
dvojitá okna, dveřní vstupy se roz-
šíří, protože přece jen počet přichá-
zejících a odcházejících lidí na za-
čátku minulého století a dnes je
podstatně vyšší. A jak je neustále
zdůrazňováno, svinovské nádraží
má cestujícím poskytovat standardní
komfort. Rovněž budou opraveny
komíny, římsy, sokly. Na mansar-
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Náměstek primátora Jaromír
Horák postup stavby „Revitali-
zace nádraží ČD a přednádraž-
ního prostoru ve Svinově“ za
1. pololetí letošního roku hodnotí
následovně:

V závěru loňského roku, kon-
krétně 15. prosince 2003 byla mi-
nisterstvem financí uvolněna zbý-
vající částka návratné finanční
výpomoci, a to ve výši 40 milionů
korun. Rád bych v této souvislosti
uvedl, že během května byla tato
částka převedena v rámci konání
světového šampionátu v ledním ho-
keji do kategorie nenávratné do-
tace.

V Olomouci se uskutečnilo jed-
nání, kde se zástupci statutárního
města Ostravy, Správy železniční
dopravní cesty a Českých drah do-
hodli na způsobu majetkoprávního
vypořádání stavby. Darovací a
kupní smlouvy mezi jednotlivými
subjekty budou uzavřeny po nabytí
právní moci kolaudačního rozhod-
nutí posledního stavebního objektu
nebo provozního souboru, uvede-
ného v těchto smlouvách. Na konci
dubna byl  ke smlouvě o poskytnutí
investiční dotace upřesněn splát-
kový kalendář pro tento rok na
částku, která bude poskytnuta Čes-
kým drahám a Správě železniční
dopravní cesty  z rozpočtu města.

Pokud se týká samotných sta-
vebních prací, ty musely být
v lednu a únoru z povětrnostních
důvodů zastaveny. Výjimkou byla
výstavba objektu Dopravního pod-
niku Ostrava, kde se pracovalo i
v největších mrazech, a to díky ne-
přetržitému temperování.

Práce na venkovních objektech se
naplno rozjely opět v březnu. Do
zad nám doslova dýchal termín za-
hájení MS v ledním hokeji. Stavaři
ale vše zvládli na výbornou. Komu-
nikace pro pěší a zpevněné plochy,
silniční komunikace, jižní odstavná
plocha BUS a parkoviště, zastřešení
přednádražního prostoru (1. etapa) i
sadové úpravy byly hotovy podle
harmonogramu. Hokejový šampio-
nát  si vyžádal krátké přerušení sta-
vební činnosti, ale už v květnu po-
kračovaly práce na obkladech fasád
domu Dopravního podniku Ostrava,
vybudována byla krátká spojovací
komunikace mezi ulicí Bíloveckou
a Kuršovou. V současné době fini-
šují přípravy finančně i stavebně ná-
ročné rekonstrukce a revitalizace
stávající výpravní budovy. Počítá se
s tím, že by měla být opravena do
konce letošního roku.

Rekonstrukce svinovských mostů
byla zařazena do třetí etapy řešení
přednádražního prostoru. Město
v každém případě vede zájem vytvo-
řit perspektivní dopravní systém
v této lokalitě a zároveň výrazně
zlepšit vybavení železniční stanice.
Nepochybně jde o důležitý dopravní
uzel regionálního významu.
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dové střeše se objeví nové vikýře
s jehlancovitými stříškami, na její
opláštění bude použita černá španěl-
ská břidlice. Uvnitř historického ob-
jektu  bude rekonstruována do pů-
vodní podoby štuková výzdoba,
položena bude nová dlažba a insta-
lován mobiliář.

Prosklen˘ objekt pfiístavby
Realizace přístavby je reakcí na

potřebu zvětšit prostor pro odbavení
cestujících. Půjde o prosklený ob-
jekt, který netradičně otevře z před-
nádražního prostoru zajímavý po-
hled na čelní fasádu historické
budovy. V nové kontrastní vstupní
hale, odkud cestující projdou do če-
káren, budou umístěny pokladny,
informační středisko, centrum Čes-
kých drah i směnárna.

Celkový dojem určitě podtrhne
vodní nádrž s vodotrysky těsně před

prosklenou přístavbou, všudypří-
tomná zeleň a kultivované prostředí
s nabídkou kvalitních, zejména pak
dopravních služeb.

Celkové náklady pfiesahují 
pÛl miliardy korun

Náklady spojené s rekonstrukcí a
estetizací svinovského nádraží a
přednádražního prostoru se pohybují
zhruba ve výši 550 milionů korun.
Z městského rozpočtu bude sou-
hrnně uvolněno kolem 233 milionů
korun. Zbývající miliony pokryjí
zdroje ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Generálním projek-
tantem této investice je společnost
Moravia Consult Olomouc, která se
podílela i na modernizaci  úseku že-
lezniční tratě Studénka - Ostrava.
Zhotovitelem  je  společnost ŽS
Brno a investorem České dráhy.

Dvoustranu připravila: Marie Václavková
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Ve dnech od 14. do 18. 6. 2004 se
uskuteční stěhování oddělení občan-
ských průkazů, evidence obyvatel
a cestovních dokladů odboru vnitř-
ních věcí Magistrátu města Ostravy
do objektu Projekty Ostrava, a.s., ul.
Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská
Ostrava (naproti Hotelového domu
Jindřich v ul. Nádražní, Ostrava-Mo-
ravská Ostrava).

V uvedených dnech bude mimo
provoz úsek občanských průkazů
a evidence obyvatel, který dosud
sídlí ve Slezské Ostravě, ul. Bohu-
mínská 1 a zajišťuje příjem žádostí
o vydání občanského průkazu, vydá-
vání vyhotovených občanských prů-
kazů včetně poskytování údajů 
z informačního systému evidence
obyvatel.

Ve dnech od 17. do 18. 6. 2004
pak bude mimo provoz rovněž úsek
cestovních dokladů s dosavadním
sídlem v Moravské Ostravě, ul. Mi-

líčova 20. Ten zajišťuje příjem žádo-
stí o vydání cestovního dokladu,
provedení změn v cestovním do-
kladu včetně vydávání vyhotove-
ných cestovních dokladů.

Provoz oddělení občanských prů-
kazů, evidence obyvatel a cestov-
ních dokladů odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Ostravy bude
v objektu v ul. Gorkého 3037/2, 
Ostrava-Moravská Ostrava, zahá-
jen dne 21. 6. 2004 v 8 hodin. Od
tohoto data dochází rovněž ke
změně adresy a telefonních čísel
oddělení občanských průkazů, evi-
dence obyvatel a cestovních do-
kladů odboru vnitřních věcí magist-
rátu.

Nová adresa: 

Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
Gorkého 3037/2
701 50 Ostrava

Tímto se občanům omlouváme za
případné nepříjemnosti způsobené
změnou sídla oddělení občanských
průkazů, evidence obyvatel a cestov-
ních dokladů, jejímž cílem je přede-
vším zlepšení úrovně služeb. 

I v době stěhování lze samozřejmě
podávat žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního dokladu, a to na
všech matričních úřadech ve správ-
ním obvodu města, tj. Mariánské
Hory a Hulváky, Moravská Ostrava

a Přívoz, Ostrava - Jih, Polanka nad
Odrou, Poruba, Radvanice a Barto-
vice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svi-
nov, Vítkovice, Klimkovice, Stará
Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavo-
vice, Vel-ká Polom, Vratimov, Vře-
sina. Tyto úřady budou občanům také
předávat vyhotovené cestovní do-
klady a občanské průkazy, pokud ža-
datelé požádali o jejich převzetí na
matričním úřadě podle místa trvalého
pobytu.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ, evidence obyvatel a cestovních dokladÛ odboru vnitfiních vûcí 

Magistrátu mûsta Ostravy mûní své sídlo

Vedoucí oddělení Peroutková Magdalena 596 156 570
Vedoucí úseku OP Volná Marie 596 156 569
Příjem žádostí o vydání OP Králová Jana 596 156 566
Výdej vyhotovených OP Holaňová Michaela 596 156 564
Vedoucí úseku CD Havlenová Stanislava 596 156 580
Příjem žádostí o vydání CD Duchoňová Šárka 596 156 583
Výdej vyhotovených CD Bělochová Jana 596 156 563
Vedoucí úseku EO Salvová Hana 596 156 590

Statutární město Ostrava připra-
vuje informační systém, který
usnadní komunikaci mezi občany a
úřadem. Systém bude využívat mo-
derní informační a komunikační
technologie. Občan by měl získat
lepší přístup k informacím o tom, jak
postupovat při podání žádostí, aktu-
ální informace o stavu jejich zpraco-
vání i upozornění na vyřízení poža-
davku.

Město Ostrava má možnost získat
peníze z fondů Evropské unie a při-
pravuje žádost o dotaci ze Společ-
ného regionálního operačního pro-
gramu, Opatření Rozvoj infor-
mačních a komunikačních technolo-
gií v regionech.

Aby systém dokázal skutečně rea-
govat na konkrétní požadavky Os-
travanů a rychle a efektivně přispěl k
řešení problémů souvisejících s vyři-
zováním záležitostí na úřadech, po-
třebujeme zpětnou vazbu od budou-
cích uživatelů systému. Dovolili
jsme si tedy připravit krátký dotaz-
ník. Předem děkujeme za čas věno-
vaný jeho vyplnění. 

Odpovědi označte křížkem a
odešlete na adresu: redakce 
Ostravská radnice, Prokešovo

nám. 8, 729 30 Ostrava. Využít
můžete také internetovou adresu
www.mmo.cz, kde je dotazník
umístěn v elektronické podobě.

1. Kolikrát jste v posledním roce
vyřizoval/a své záležitosti na Ma-
gistrátu města Ostravy nebo na
úřadech městských obvodů?

■■ vůbec
■■ 1x
■■ 2-4x
■■ 5-10x
■■ častěji

2. Musel/a jste si proto brát ales-
poň jedenkrát dovolenou?

■■ ano
■■ ne

3. Vyhovují vám úřední hodiny?
(Většina úřadů Po, St  8.00-11.30,
12.30-17.00, Čt  8.00-11.30, 12.30
až 16.00 hod.)

■■ ano
■■ ne

4. Máte dostatek možností získat
informace o tom, jak postupovat
ve své záležitosti?

■■ ano
■■ ne

5. Odkud získáváte tyto pokyny?
■■ přímo od úředníka
■■ na internetu
■■ telefonicky
■■ z úředních desek
■■ od známých
6. Jste průběžně informován/a o

tom, jak je váš problém řešen?
■■ ano
■■ ne 
7. Které agendy vyřizujete nej-

častěji? (Zaškrtněte nejvýše 4
možnosti)

■■ občanský průkaz
■■ cestovní doklad
■■ řidičský průkaz
■■ registrace motorových vozidel
■■ technická způsobilost vozidel
■■ živnostenský list nebo koncesní

listina
■■ státní občanství
■■ ověření listiny nebo podpisu
■■ jiné (uveďte)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Používáte internet?
■■ ano
■■ ne
9. Uvítal/a byste možnost vyřizo-

vání agend s pomocí tzv. vzdále-
ného přístupu? (U některých agend
existují legislativní nebo praktická

omezení, téměř u všech agend lze
zajistit předvyplnění formuláře, ak-
tuální zjištění stavu záležitosti, upo-
zornění na vyřízení.)

■■ ano
■■ ne 
10. Který způsob vzdáleného

přístupu byste preferoval/a? (Za-
škrtněte nejvýše 2 možnosti)

■■ internet
■■ e-mail
■■ telefon
■■ sms zpráva
11. Byl/a byste ochoten/na za

tuto službu zaplatit nadstandardní
poplatek?

■■ ano
■■ ne
12. Uvítal/a byste vyřizování

agend přes počítač umístěný v ob-
vodu vašeho bydliště (tzv. samoob-
služná přepážka respektive infor-
mační kiosek)?

■■ ano
■■ ne
13. Věk
■■ do18
■■ 18-26
■■ 27-40
■■ 41-55
■■ více

DOTAZNÍK • DOTAZNÍK • DOTAZNÍK • DOTAZNÍK • DOTAZNÍK • DOTAZNÍK
✄ ✄

Telefonní kontakty na pracovníky oddělení občanských průkazů,
evidence obyvatel (EO) a cestovních dokladů (CD) odboru vnitřních věcí:



Slovo hostinec z dnešního slov-
níku prakticky vymizelo a jeho pů-
vodní význam prostšího podniku
určeného pro veřejné stravování,
občerstvení, popřípadě ubytování
je téměř zapomenutý. V archivu se
ale dochovaly četné zajímavosti o
nejstarších zařízeních tohoto
druhu, a tak jsme spolu s archivář-
kou Evou Rohlovou nahlédli do
nejstarších a nejznámějších hos-
tinců za řekou Ostravicí.

„V roce 1508 se slezskoostrav-
ské panství stalo na více než dvě
stě let majetkem členů starobylého
panského rodu Sedlnických z Chol-
tic. Ti se snažili vymanit Slezskou
Ostravu z hospodářského vlivu
tehdy prosperujícícho města Mo-
ravské Ostravy. Docházelo přitom
k častým rozporům, jež urovnávali
olomoucký biskup jako majitel
města a těšínský kníže jako vládce
Těšínského knížectví, k němuž
Slezská Ostrava patřila. Trnem
v oku ostravských měšťanů byla
především krčma a domy pro ži-
dovské obchodníky a řemeslníky.
Po roce 1514 je postavil Jan Sedl-
nický z Choltic naproti Kostelní
bráně nedaleko velikého mostu
říky, jež se sluje Ostrava, zmiňova-
ného již v roce 1454. V nově zalo-
žené osadě, pro kterou se brzy ujal
název Zámostí, se konaly také trhy.
Ty značně poškozovaly hospodář-
ské zájmy města na protějším
břehu Ostravice,“ říká E. Rohlová.

K dohodě ve vleklém sporu do-
šlo v listopadu roku 1531, kdy se
do Ostravy sjeli zmocněnci olo-

mouckého biskupa Stanislava 
I. Thurza a Jana z Pernštejna, po-
ručníka nezletilého těšínského kní-
žete Václava. „Židé měli domky
prodat a ze Zámostí se vystěhovat.
Mohl zůstat pouze krčmář, jemuž
bylo uloženo čepovat hlavně pivo
z ostravského nebo fryštátského pi-
vovaru,“ připomíná archivářka
s tím, že Panský hostinec na Zá-
mostí, později nazývaný Na schůd-
kách, představoval jeden z nej-
výnosnějších zdrojů příjmů slez-
skoostravské vrchnosti. Stál na

místě, kde byla v letech 1911 až
1913 postavena dnešní radnice ve
Slezské Ostravě. V roce 1535 krč-
mář Šimek Přibyla prodal krčmu za
mostem svému zeti Janu Tyralcovi
za 34 zlatých. K dalším nájemcům
hostince patřili například pasíř Bar-
toš a Žid Marek. Ten ho koupil
v roce 1542. Jak dále uvádí E. Roh-
lová, z této skutečnosti, ale také
z ostatních záznamů v nejstarší po-
zemkové knize Slezské Ostravy
vyplývá, že majitel panství a sou-
časně zemský hejtman knížectví

Těšínského Jan
Sedlnický z Chol-
tic nedodržel u-
stanovení dohody
z roku 1531, a to

pro svou zášť vůči ostravským měš-
ťanům a jejich vrchnosti, olomouc-
kým biskupům, a Židy na Zámostí
ponechal. „Jen pro zajímavost, teh-
dejší domky židovských obchod-
níků a řemeslníků jsou považovány
za nejstarší židovskou osadu v Tě-
šínském knížectví a také na území
dnešního města Ostravy,“ podo-
týká E. Rohlová.

V roce 1753 se nájemcem krčmy
na Zámostí stal Kašpar Ullmann.
Už v té době patřilo k povinnostem
hostinského udržování čistoty při

čepování piva a nálevu lihovin a
vína a uctivé chování k hostům jak
domácím, tak přespolním. Smlouva
o prodeji hostince dále ukládala,
aby všemu zlému, obzvláštně zloře-
čenství a bitkám předcházel a ze
sebe dobrý příklad vydával. Na to
vše nájemce musel dbát z toho dů-
vodu, poněvač ta krčma na celým
panství nejužitečnější se uznává.
Patřilo k ní také tzv. Muzikantské
pole, z jehož výnosů krčmář platil a
hostil hudebníky, kteří hrávali
velmi často při muzikách (oblíbené
taneční zábavy).

„Svůj význam ztratil hostinec Na
schůdkách v souvislosti s průmy-
slovým a stavebním rozvojem obce
Zámostí v 1. polovině 19. století,
kdy byl přeměněn na panskou pa-
lírnu a jeho úlohu převzal nově vy-
stavěný větší hostinec naproti dneš-
nímu mostu Miloše Sýkory. Ten se
přístavbami v následujícím období
rozrostl na velký komplex, který
zahrnoval také dvorní budovu
s obytnými místnostmi, letní res-
taurací, kuželnou a nekrytou pivní
zahradou. V roce 1907 ho zakou-
pila Občanská záložna ve Slezské
Ostravě a od té doby byl znám jako
Záloženský dům. Budova padla za
oběť bombardování v březnu roku
1945. (M&E)
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❏ Archiv mûsta 

Zapomenutá Ostrava: nejstar‰í hostince na Zámostí

Pohled na hostinec Záloženský dům (vlevo) a budovu Občanské záložny (vpravo) na Zámostí
naproti dnešnímu mostu Miloše Sýkory z počátku 20. století.

Pohled na dnešní ulici Keltičkovu ve Slezské Ostravě
vpravo se starou radnicí (počátek 20. století). Stavení se
sedlovou střechou uprostřed snímku, stojící na místě
dnešní slezskoostravské radnice, je starý hostinec Na
schůdkách. 

červen 2004

červen 2004



Měděný tubus a skříňku s doku
menty nalezli při snášení

makovice věže pracovníci Ostrav-
ského muzea. Ve čtvrtek 20. května
schránky slavnostně otevřeli. „Jsou
zde noviny, které v té době vychá-
zely, dále almanach Velká Ostrava
z roku 1925, adresář Velké 
Ostravy,“ vybírala ze skříňky její

obsah ředitelka Ostravského muzea
Jiřina Kábrtová.

Tubus skrýval dopis tehdejšího
starosty Jana Prokeše s názvem
V upomínku na zašlé zlé doby,
který je datovaný 9. prosince 1925.
Autor v něm připomínal například
střelbu do lidí v roce 1890. „Cenný
je přiložený plánek věže, ceny po-

travin, soubor listin doprovází také
opis Poselství - Promemoria z roku
1874,“ konstatovala B. Przybylová,
ředitelka městského archivu. Pří-
tomní se dověděli, že litr místního
piva stál v roce 1925 tři koruny, 
plzeňského 4,60 Kč, mouka dvoj-
nulka přišla na 3,40 až 3,60, kilo-
gram hovězího na 12 až 16 korun.
Za uzené klobásy se platilo 26 až 28
korun, kilogram švestkových povi-
del stál 7,40 koruny.

„Tajně jsem doufala, že naši
předci něco do věží vloží a jsem
ráda, že se tak skutečně stalo. I my
připravíme s vedením města posel-
ství budoucím generacím,“ po-
dotkla J. Kábrtová. Dodala, že při
opravě věže si pracovníci muzea po-
prvé zblízka prohlédli zvon z roku
1655, který byl do té doby téměř
nepřístupný.

Rekonstrukce Ostravského mu-
zea, jejímž investorem je statutární
město Ostrava, byla zahájena loni
v říjnu a potrvá do konce roku 2005.
Při archeologickém průzkumu za-
tím památkáři nalezli stříbrný praž-
ský groš vyražený za vlády Jana Lu-
cemburského, který dokazuje, že
budova bývalé radnice je skutečně
jednou z nejstarších památek na
území města. Objeveny byly také
zlomky keramických pohárů, skle-
něných číší, unikátem jsou asi metr
vysoká torza kamenných zdí ze 14.
století. K posledním nálezům patří
část dřevěného potrubí a dřevěný
hřebík rovněž ze 14. století. (ta)
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❏ Ve zkratce

Camelot v ãeské premiéfie
Americký muzikál o legendárním

králi Artušovi, který měl žít v šestém
století našeho letopočtu, autorské
dvojice Frederick Loewe a Alan Jay
Lerner Camelot uvedl 29. května
v české premiéře operetní soubor Ná-
rodního divadla moravskoslezského.
Na Brodwayi měl muzikál premiéru
v roce 1960 a dočkal se více než osmi
set repríz.

V ostravské inscenaci roli krále
Artuše ztvárnil Jan Drahovzal, rytíře
Lancelota alternují brněnský herec
Petr Gazdík a Petr Sýkora. Královnu
Ginevru hraje Anna Pszczolková a

Eva Zbrožková, vypravěčem Merli-
nem je Jan Fišar a Stanislav Šárský.
Hudebně dílo nastudoval Karel Mlá-
dek, autorem choreografie je Igor Vej-
sada, scény Martin Víšek, kostýmů
Eliška Zapletalová. Součástí muzi-
kálu v režii Dagmar Hlubkové jsou
také rytířské souboje. „Všichni herci
prošli náročnou průpravou v šermíř-
ství, nad orchestřištěm jsme pro jis-
totu natáhli ocelovou síť, aby se mu-
zikantům nic nestalo,“ podotkla 
D. Hlubková. Bojové scény připravil
Marek Tichý Cid ze skupiny historic-
kého šermu Durandal. (ta)

Muzejní vûÏ vydala tajemství Pûveck˘ sbor
odlétá do Mexika

Aplaus vestoje zažívali členové
Pěveckého sdružení Slezská Os-
trava na svém turné v USA. Sbor
pod vedením Jana Spisara přijal
pozvání koncertovat od 13. do 26.
dubna pro krajany ve státě Iowa.
„Setkání s našimi krajany je po-
každé nádherné. Největší úspěch
zaznamenaly tradičně lidové písně,
ale předvedli jsme celý repertoár –
od hudby duchovní až k Dvořáko-
vým dvojzpěvům a gospelům. Za-
jímavé bylo také setkání s Joelem
Blahnikem, který pro sborové pro-
vedení upravil  Largo z Dvořákovy
9. symfonie,“ řekla po svém ná-
vratu spokojená Jana Krajíčková. 

Pěvecké sdružení Slezská Os-
trava chystá na 13. června v 19 ho-
din koncert v kostele Don Bosko.
Zájemci si mohou přijít sbor po-
slechnout  také 4. července v 19.30
hodin do jodových sanatorií v
Klimkovicích.  

Pak už jeho členy čeká odlet do
mexického Puebla na mezinárodní
soutěž, kam je organizátoři pozvali
jako jediný neprofesionální pě-
vecký komorní sbor z Evropy. Mi-
mochodem, účast si vyzpívali loni
v září excelentní  interpretací vy-
braných písní na Mezinárodním
festivalu pěveckých sborů ve Špa-
nělsku. (m)

■ Třídenní festivalová přehlídka
animovaných, dokumentárních a hra-
ných filmů, dětské a studentské fil-
mové tvorby Ostravský koníček se
uskuteční 10. až 12. června v Domě
kultury NH a v Domě kultury města
Ostravy. Přihlášeno je sedm desítek
filmů, které porota bude hodnotit ve
třech věkových kategoriích. Zúčastnit
se mohou mladí tvůrci od 7 let. Zá-
štitu nad festivalem převzal primátor
Aleš Zedník. Město Ostrava podpo-
řilo konání soutěže 300 tisíci koru-
nami.

■ Bohatou koncertní sezonu ke
svým čtyřicátým narozeninám připra-
vil letos v květnu Ostravský dětský
sbor, který působí v Základní škole 
E. Marhuly v Ostravě - Mariánských
Horách. Začátkem května se zúčastnil
Mezinárodního festivalu pěveckých
sborů Jaro se otevírá, účinkoval také
na oslavách 100. výročí narození za-
kladatele dětského sboru Františka
Lýska. K vrcholům jubilea patřil
Slavnostní koncert 22. května
v Domě kultury města Ostravy a účast
na Mezinárodním sborovém festivalu
v estonském Pärnu. Pěvecký sbor za-
čal působit v nově otevřeném Domě
kultury Vítkovic v roce 1964. Nyní
ho vede sbormistr Milan Chromík.

■ V Národní soutěži dětského lite-
rárního projevu s názvem Náš svět
obstál Dům dětí a mládeže v Ostrči-
lově ulici v Moravské Ostravě. Za
svoji produkci Almanachů žákovské
poezie se dostal mezi jedenáct nejlep-
ších v České republice (bez určení po-

řadí). Soutěž vyhlašuje Institut dětí a
mládeže ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ve spolupráci
s nakladatelstvím Egmont, redakcí
měsíčníku Moje 1. noviny a čítárnou
U čerta s knihou.

■ Již popáté se uskuteční 19.
června v Ostravě-Staré Bělé Den pěs-
tounských rodin. Odborníci budou
s náhradními rodiči diskutovat o pro-
blémech i zkušenostech s vlastními a
přijatými dětmi, o zdravotně znevý-
hodněných dětech, romských dětech
v neromských rodinách, výchovných
problémech i o dospívajících v ná-
hradní rodině. Od 15 hodin pěstoun-
ské rodiny vystoupí  s kulturním pro-
gramem.

■ Poslední květnový týden se ko-
nalo hned několik významných taneč-
ních soutěží. Mistrovství České re-
publiky v tanečním sportu se
uskutečnilo v Mostu a formace bojo-
valy o mistrovské tituly v Hradci Krá-
lové. O zlatém víkendu mohou mluvit
členové tanečního klubu Akcent Os-
trava, kteří zvítězili ve formacích
disco-dance i show-dance. Páry re-
prezentující Sokol Vítkovice - TK
Akcent Ostrava získaly dokonce tři ti-
tuly Mistrů ČR v latinskoamerických
tancích ve všech věkových katego-
riích. Úspěchů tento klub zaznamenal
v uplynulých týdnech více, a tak kdo
by chtěl vidět všechny mistry najed-
nou, má možnost přijít a podívat se
18. června v 17 hodin na taneční ga-
lashow do klubu Akcent (bývalé kino
Vítek v Ostravě - Hrabůvce). 

Materiály z tubusu vyndávají ředitelky Jiřina Kábrtová a Blažena Przy-
bylová (vpravo).
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■ K¤TINY. Ke křtu malé Mar-
kéty, dcery ministra životního
prostředí Libora Ambrozka,
pogratuloval také primátor

města Ostravy Aleš Zedník.
Křest provedl Tomáš Halík
v kostele u sv. Salvátora
v Praze na Starém Městě.

■ JUBILANTKA.
Sto jedna let se
dožila 12. května
Anna Lindentha-
lová z Domova
důchodců v Os-
travě - Přívoze.
Poblahopřát jí 19.
května přišly děti,
obyvatelé domova
i náměstci primá-
tora Jaromír Ho-
rák a Zbyněk Pra-
žák. Nejstarší oby-
vatelka domova se
narodila v Kar-
viné - Lazy. „Má
ráda svůj klid,
hodně spí a jen
málokdy se zúčastňuje kultur-
ních či společenských akcí,“ pro-
zradila sociální pracovnice Si-

mona Kočí. Jubilantka si připila
s gratulanty bílým vínem. Sama
však dává přednost pivu.

■ BAMBIRIÁDA. Téměř tři desítky nejrůznějších organizací, které se vě-
nují dětem a mládeži a jejich volnému času, zaplnily od 21. do 
23. května prostory Domu kultury NH, náměstí SNP i přilehlé hřiště.
Malí i ti větší s rodiči nebo bez nich se mohli přijít podívat a případně
si vybrat zájmovou činnost, která se jim nejvíce líbí. A bylo z čeho - od
práce v kroužku dětských novinářů, až po keramiku, turistiku, kanois-
tiku, modelování, umělecké, hudební či taneční kroužky. Většina orga-
nizací si připravila nejen kroniky a fotografie, ale také ukázky her, sou-
těží a další činnosti.

Zdravotnû postiÏen˘m 
chybí více informací

Služby osobní asistence, lepší in-
formovanost, poradenské služby,
tlumočení do znakové řeči, do-
pravní dostupnost a bezbariérovost
patřily mezi nejčastěji jmenované
služby, které chybí zdravotně posti-
ženým. Takové jsou výsledky soci-
ologického šetření, které zjišťovalo
názory uživatelů na sociální služby
v Ostravě se zaměřením na osoby se
zrakovým, sluchovým, tělesným,
kombinovaným postižením a s civi-
lizačním onemocněním.

Většina dotázaných se domnívala,
že sociální služby jsou poskytovány
v dostatečné míře, opačný názor za-
stávali lidé se sluchovým a kombi-
novaným postižením. Polovině slu-
chově postižených chybí tlumočník,
zrakově a tělesně postižení postrá-
dají nejčastěji službu osobní asi-
stence a lidé s civilizačním onemoc-
něním poradenskou službu.

Mezi nejdůležitější potřeby zařa-
dili dotázaní soběstačnost, odstra-

nění technických bariér, možnost
vzdělávání a zaměstnání. Zrakově
a tělesně postižení a lidé s civili-
začním onemocněním v této sou-
vislosti nejčastěji uváděli soběstač-
nost, sluchově postižení informace,
vzdělání a zaměstnání.

S kvalitou poskytovaných služeb
je spokojena více než polovina res-
pondentů. Opačně hodnotí kvalitu
služeb opět skupina sluchově posti-
žených, kteří upozorňovali zejména
na nedostatek tlumočníků. Mezi
další důvody nedostatečné kvality
služeb patří špatná doprava, nadřa-
zenost pracovníků, nízká výše soci-
álních příspěvků, nedostatek po-
skytovatelů služeb a málo na-
bídek.

Na otázku, co je při poskytování
sociálních služeb důležité, respon-
denti odpovídali, že potřeba sluš-
ného a důstojného zacházení, fi-
nanční dostupnost služeb a dostatek
informací. (ta)

Rehabilitace má nové programy
Cvičení podle Bobathovy me-

tody, což je cvičení a ošetřování dětí
nedonošených či s opožděným psy-
chomotorickým vývojem a s poru-
chami centrálního nervového
systému, zavedlo od letošního
dubna rehabilitační oddělení Hor-
nické polikliniky s.r.o., v Ostravě.
V průběhu léčby se stimuluje hmat,
zrak, sluch a pohybové aktivity dí-
těte s cílem maximálně rozvinout fy-
ziologickou dovednost a tím příz-
nivě ovlivnit vývoj dítěte. Terapie je
poskytována pod vedením fyziotera-

peuta s certifikací evropské asoci-
ace. Pro děti a dorost se skoliózou je
určeno skupinové rehabilitační cvi-
čení v tělocvičně a bazénu. Speciální
cvičení vede k odstranění nespráv-
ného držení těla.

Zájemkyně mohou v rehabilitač-
ním oddělení polikliniky cvičit
podle Ludmily Mojžíšové. Tyto
cviky jsou zaměřeny jak na léčení
některých druhů sterility u žen, tak i
na podporu donošení plodu, dále na
odstranění bolestivosti kloubních
blokád páteře a žeber. (ta)

Sportovní hry seniorÛ
Devátý ročník sportovních her se-

niorů ostravských domovů důchodců,
penzionů a ústavů sociální péče se
uskutečnil 3. června v areálu hotelu
Belaria v Hradci nad Moravicí. Le-
tošní ročník se nesl ve znamení staro-
věkého Řecka, proto sportovní den
začal netradičně - malým divadelním
představením podle staré řecké báje
Parisův soud. Šest desítek sportovců
se pak utkalo v nejrůznějších discipli-
nách, například v řecké etiketě, což
byl hod kloboukem na věšák, místo

ryb se lovila z vody mýdla, kroužko-
vali se ibisové, zapínaly a rozepínaly
knoflíky, šněrovala velikánská bota.
Účastníci přizpůsobili tématu také
svoje sportovní dresy a soutěžili
v řeckých tógách, tričkách s řeckými
emblémy. Senioři z Domova dů-
chodců Petruškova přijeli jako piráti.
„Kdo zvítězil? To není důležité,
hlavní je, že se všichni dobře poba-
vili,“ konstatovala Hana Ježková, ře-
ditelka Domova důchodců Syllabova,
který letos hry organizoval. (ta)

Bulletin o sluÏbách
Čtvrté, doplněné vydání bulletinu,

který obsahuje seznam státních i ne-
státních zařízení, institucí a organi-
zací věnujících se péči o postižené
děti a mládež v Ostravě, vydala Ko-
mise pro handicapované děti a mlá-
dež rady města.

Bulletin je určen nejen rodičům,
ale pomoci má také všem odborní-

kům, kteří se těmto dětem věnují 
a ostatním zájemcům. Ti se dově-
dí o existenci mateřských, zá-
kladních i středních škol se speciali-
zovaným zaměřením. Publikace
představuje také zařízení z oblasti
sociální péče, zdravotnictví a krizové
linky. Její vydání finančně podpořilo
statutární město Ostrava. (ta)

❏ Stfiípky



Pozdrav z Austrálie
„Předejte prosím vřelé pozdravy panu spisovateli Oldřichu Šuleřovi,

který je starým rodinným přítelem z 60. a 70. let,“ napsal naší redakci
Bruno Jasiczek z Austrálie. Poznamenal, že kontakt na Ostravskou radnici
získal, když si prohlížel webové stránky statutárního města Ostravy.

„S Henrykem Jasiczkem, který byl velmi významným představitelem
polské literatury, jsme spolupracovali na Ostravsku v šedesátých letech
a společně jsme prožívali i trpké roky po roce 1968,“ zareagoval na po-
zdravy z Austrálie Oldřich Šuleř. Dodal, že kontakt s Bronislavem Jasicz-
kem ztratil po jeho emigraci do Austrálie. „Velmi mne potěšilo, že se ozval
a že jste mi jeho pozdravy předali. Určitě mu napíši,“ poznamenal O. Šuleř.
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„Dovoluji si poslat postřehy ze  Sokolského maratonu, konaného
u příležitosti osvobození Poruby a 110. výročí založení Sokol Poruba,“
napsal Jiří Klásek v úvodu svého dopisu, v němž se zmiňuje, že celý le-
tošní rok v TJ Sokol Poruba probíhá  ve znamení oslav 110. výročí za-
ložení této jednoty.  

„Maratonu se zúčastnili nejen tuzemští, ale také zahraniční závodníci
z Polska, Slovenska a Maďarska. Ti byli podle věku rozděleni do čtyř
kategorií, přičemž nejstaršímu účastníkovi bylo 76 let.  Vedle loňského
vítěze Romana Baláže se maratonu zúčastnil také reprezentant v triat-
lonu Petr Vabroušek z Autor teamu, který se traťovým rekordem
2:47:11 stal celkovým vítězem a vítězem kategorie A. Závodníci před
startem uctili památku padlých u památníku v Porubě ve Vřesinské
ulici a po úvodním slovu starosty jednoty Antonína Balnara se vydali
na třináctiokruhovou trasu dlouhou 42 195 m v prostorách lesoparku.
Přes náročnost trati, která je místy spíše krosová, doběhli do cíle, až na
jednoho, všichni borci. Nezbývá, než obdivovat všechny účastníky
a poděkovat těm, kteří se na přípravě zdařilé sportovní akce podíleli
včetně Zahradnictví Poruba spol. s r.o., i žákyň 9.A ZŠ Porubská 832.“

Nejstar‰ímu úãastníkovi Sokolského
maratonu bylo 76 let

Čtvrtek 27. 5. byl pro žáky ZŠ Pokorného 1382 velkým svátkem. Akade-
mií vyvrcholil dvouletý projekt k Evropské unii  nazvaný Česká republika -
Váš partner v srdci Evropy. Ředitelka školy Dana Kaniová nám napsala:

„Jednotlivé třídy si vylosovaly  ‚svůj stát‘ a více než rok  žáci  sbírali po-
znatky a poté je  prezentovali  v naší výstavní  síni. O Vánocích do školy při-
jel na saních Santa Claus, z Francie Noel a další vánoční postavičky. Celé
vánoční období se neslo v duchu tradic zemí EU. Také naše paní kuchařky
nám vařily jídla evropské kuchyně. Čtvrteční podvečer byl skutečně den
s velkým ‚D‘. Dvouleté snažení bylo korunováno úspěchem všech žáků,
kteří předvedli několikahodinový program v krásném prostředí amfiteátru
Porubského zámku Statise Prusalise, který nám zadarmo zapůjčil nejen pro-
story, ale i aparaturu pro téměř profesionální vystoupení. Píseň Chválím tě,
země má byla krásným vyvrcholením celé akce.“

(Příspěvky čtenářů jsou redakčně kráceny.)

Sjednocená Evropa v porubské ‰kole

Pomocná ruka nedosl˘chav˘m
O činnosti základní organizace nedoslýchavých, která působí v Do-

mově důchodců s pečovatelskou službou (DPS) v Gajdošově ulici v Os-
travě, informovala členka výboru Terezie Jachová:

„Naše organizace v letošním roce oslavuje 50. výročí. Jejím členem se
může stát každý občan, který má potíže se sluchem bez ohledu na místo
bydliště. Jsme neziskovou organizací. Pravidelně na členských schůzích,
které se konají pětkrát ročně, zařazujeme odborné přednášky s proble-
matikou sluchových a dalších zdravotních potíží. Naši členové se doví-
dají o možnostech, jak získat kompenzační pomůcky i odborné rady o je-
jich užívání, poskytujeme sociální poradenství. Pravidelně pořádáme
rekondiční pobyty v Beskydech nebo Jesenících s kurzem odezírání řeči
pod vedením odborné logopedky. Zájemci o členství mohou  kontakto-
vat členy výboru na schůzi 16. června od 15 hodin v DPS v Gajdošově
ulici.“

Nezapomenuteln˘ záÏitek
S hlubokým zážitkem, který v ní zanechal koncert sopranistky Pavlíny

Senič, tenoristy Leopolda Polda a klavíristky Iriny Kondratěnko, se
s námi podělila Eva Pešlová z Moravské Ostravy:

„Sál Janáčkovy konzervatoře byl zaplněný do posledního místečka.
Sopranistka mě od prvních okamžiků vtáhla do děje svým profesionálně
školeným a výjimečně čistým hlasem i citlivým projevem. Její zpěv árií
klasiků povznášel. Vynikající byly i výkony klavíristky a tenoristy. A tak
mne v závěru večera napadla otázka, proč jsme ze všech stran atakováni
jen komerční hudbou, krmeni v médiích povrchní, jalovou zábavou a ně-
kde na okraji jsou zatlačeni mladí lidé, jejichž schopnosti, profesionalita
a hloubka charakteru může přinést do kultury to čisté, ryzí a nesmrtelné,
čemu říkáme klasika. Obracím se proto na vás, dámy a pánové, kteří li-
dem přinášíte zábavu, s prosbou - dejte větší prostor trvalým hodnotám
a mladým talentům.“

B˘valí vysokopecafii nezahálejí
Klub důchodců vysokých pecí Ostrava při ZO OS Kovo už 35 let pe-

čuje o dvě stovky členů. „I pro letošní rok klub připravil bohatý program.
Patří k němu zájezdy na jižní Moravu, na Slovensko, týdenní relaxační
pobyt v hotelu Pohoda v Luhačovicích - Pozlovicích. Klub důchodců ne-
zapomíná na jubilanty ani na ty členy, kteří se již pro nemoc nemohou
akcí zúčastňovat. Chystá také besedy o výtvarném umění, cestovním ru-
chu, tělovýchově, městské dopravě. Důležité je, abychom nezaháleli, ale
žili svůj život stále aktivně,“ napsal redakci předseda klubu důchodců
vysoké pece Ostrava Lubor Pásek.

Matematická elita soutûÏila
Nejlepší studenti matematiky ze dvaceti čtyř univerzit jedenácti států ve

střední Evropě se zúčastnili začátkem dubna 14. ročníku Mezinárodní ma-
tematické soutěže Vojtěcha Jarníka, kterou pravidelně pořádá katedra ma-
tematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (OU).

„V první kategorii studentů 1. až 2. ročníků zvítězil Endre Csóka z Bu-
dapešti, druhé místo obsadil Martin Tancer z Prahy,“ napsal redakci Jaro-
slav Hančl z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty OU. Ve druhé ka-
tegorii, které se zúčastnili posluchači 3. až 5. ročníků vysokých škol,
zvítězil Jakub Wojtaszczyk z Varšavy, na druhém až třetím místě se umís-
tili András Mathé z Budapešti a Slawomir Dinew z Krakowa. Celkem sou-
těžilo devadesát dva studentů.  Vítězové si odnesli finanční odměnu 7 tisíc
korun.
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3. ZLATUŠKA, tříbarevný kří-
ženec má jeden rok. Je vhodná do
bytu, potěší starší manžele, ale i
rodinu s dětmi. Je velmi přítulná a
mazlivá. V útulku je od prosince
loňského roku, nalezena byla
v Bělském lese, kde se přidala ke
svému nálezci a šla s ním až domů.

4. OSKÁREK, hnědorezavý
kříženec, který pobíhal po uli-
cích v Mariánských Horách.
V útulku je od října 2003. Líbilo
by se mu u starších lidí bez dětí.
Vyžaduje hodně pozornosti a je
trochu svéhlavý. Nemá rád,
když si ho člověk nevšímá.

1. ANIKA, vlkošedá čisto-
krevná fenka československého
vlčáka se do útulku dostala
v dubnu. Anika má pět let, je
velmi temperamentní, proto by si
ji měli vzít lidé, kteří mají s ple-
meny větších psů zkušenosti. Spo-
kojená bude na zahradě u rodin-
ného domku.

11 33
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■ STUÎKA ZA VùRNOST. Sedmdesáti pěti strážníkům Městské policie Os-
trava udělil primátor Aleš Zedník 14. května stužku Za věrnost. Toto
zvláštní ocenění získávají policisté za deset let služby v nepřetržitém
pracovním poměru. 

2. FRISKO, dvouletý čisto-
krevný dalmatin je velmi přítulný
a hravý. Nalezen byl v březnu ve
Vítkovicích, kde ho srazilo auto.
Potřebuje větší výběh, takže nej-
lépe by mu bylo u rodiny, která
žije v rodinném domku se zahra-
dou. 

Letní olympijské
hry ve mûstû

Sdružení Telepace připravilo ve
svém sále (vedle kostela sv. Václava)
zajímavou interaktivní výstavu. Pro
návštěvníky je až do 17. června vždy
od 15 do 18 hodin připravena pro-
cházka historií i současností olympij-
ských her. Nescházejí olympijské
symboly, kuriozity a jiné zajímavosti.
K vidění je např. ukázka stolního te-
nisu pro nevidomé, tzv. showdown.
Každý si odnese katalog, který si bě-
hem prohlídky sám dotváří. Projekt
vznikl pod záštitou Českého olympij-
ského výboru a s podporou Morav-
skoslezského kraje, statutárního města
Ostravy a městského obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz.

Zájemci získají bližší informace na
tel. č. 596 125 881. Vstupenky jsou
prodávány přímo ve sdružení Telepace
a Městském informačním centru. (m)

Klub českých turistů oblast Morav-
skoslezská v Ostravě z peněz Nadace
Duhová energie vyznačil novou turis-
tickou trasu z Černé louky k zoolo-
gické zahradě. Nenáročná trasa vede
po žluté značce kolem haldy Ema - Te-
rezie, která je prohlášena Minister-
stvem kultury ČR za kulturní památku.
„Z kužele haldy se naskýtá fantastický
pohled - lze vidět Lysou horu i Praděd,
areály Nové huti i Vítkovic, historické
těžní věže Alexandr a Terezie a celou
Ostravu jako na dlani.Vlastní areál
hald a přilehlého Trojického údolí pak
připomíná Foglarovu Zemi nikoho,
přičemž vlastně leží v centru města na
spojnici zoologická zahrada - Slezsko-
ostravský hrad - Černá louka. V sou-
sedním Německu by se tato oblast
hrdě nazývala  Průmyslový les. Mimo-
chodem, podobný existuje v Gelsen-
kirchenu na území tamního bývalého
dolu a koksovny. Obdobně v blízkém

Bottropu slouží halda jako vyhlídka na
celé Porúří - na jejím vrcholu byla po-
stavena obří rozhledna tetraedr. Mys-
lím si, že oblast Trojického údolí  a
haldy Ema-Terezie by se mohla stát
podle německého vzoru a  bez velkých
investic centrem průmyslové turis-
tiky,“ řekl po absolvování trasy člen
zastupitelstva Miroslav Svozil. 

Ostravané, kteří mají chuť poznat
město trochu jinak, mohou začít pro-
hlídkou nedávno otevřeného městečka
Mini - Uni. Přes areál výstaviště na
Černé louce, kde stojí za to navštívit
například Sklep strašidel, se mohou
snadno dostat po lávce Unie přes řeku
Ostravici k zrekonstruovanému Slez-
skoostravskému hradu. Odtud je ide-
ální vrátit se zpět na Černou louku a
přes Sýkorův most se vydat Slezskou
Ostravou až k haldě Ema, která je nej-
vyšším bodem Ostravy - 315 m nad
mořem. (m)

Blíží se závěr čtvrtého ročníku školní
ligy házené dívek, kterého se pravidelně
koná pro 400 dívek základních škol ve
třech věkových kategoriích.

Garantem projektu je oddíl házené
TJ Sokol Hrabůvka, který pravidelně
každý týden nabízí základním školám
možnost účastnit se vzájemných zápasů
v miniházené a házené ve sportovní
hale a to zdarma. Školy mohou využít
těchto prostor také k míčovým hrám,
kde v rámci projektu Pryč s nudou,
pojďme hrát házenou  mají možnost
půjčit si míče. Všechny školy ale této
nabídky nevyužívají, protože mají mož-
nost připravovat se ve svých prostorách.
V závěrečném finále 25. 6. se počítá s
účastí 25 ostravských týmů.

„Závěr tohoto školního roku pro
školy účastnící se projektu je trochu
hektický. Dvaatřicet dívek se svými
učiteli na konci května odjelo ve čty-
řech týmech na utkání evropských zemí
do francouzského Lille. Akce je inicia-

tivou v rámci Evropského roku vý-
chovy sportem, a to za podpory 8 států
Evropské unie. Kromě toho se školy
účastní  sportovní soutěže nazvané No-
vinářský kalamář a 2. ročníku sportovní
olympiády pro mládež Moravskoslez-
ského kraje,“ řekl Tomáš Bárta, autor
projektu.

Oddíl házené z Hrabůvky patří v re-
publice mezi oddíly s nejlepší mládeží,
o čem svědčí 6 reprezentantek ČR v ka-
tegoriích kadetek, dorostenek a junio-
rek. Pět starších dorostenek  dělá čest
oddílu v extraligové Olomouci.

„Začátkem června nás čeká pořádání
mistrovství republiky mladších žaček,
nad kterým převzal záštitu primátor
Aleš Zedník. V červenci děvčata odjíž-
dějí na mezinárodní turnaj do slovinské
Izoly,“ uvedl T. Bárta s tím, že mládež-
nický sport se bez  pomoci  města, 
obvodů, ale také firem a  jednotlivců ne-
obejde. Házená není v tomto směru  vý-
jimkou. (m)

Pryã s nudou, pojìme hrát házenou

Jízdní policie
opût zabodovala
Poslední květnový víkend (27. až

29. 5. se v Brně  uskutečnil šestý roč-
ník soutěže Grand Prix - Mezinárodní
mistrovství policií ČR v jezdectví,
kterého se zúčastnilo 23 jezdců
z osmi oddílů městských i republiko-
vých policií České republiky, Polska
a Německa. Nejméně trestných bodů
ve všech čtyřech disciplínách (dre-
zura, terénní jízda, speciální policejní
parkur a parkurové skoky) získal a
celkovým vítězem se stal reprezentant
Městské policie Ostrava Libor Zední-
ček na desetiletém koni Bass. Druhé
místo obsadila na koni Boss veteri-
nární lékařka Policejního prezídia Lu-
cie Králová a třetí skončil Marius Mi-
ček na koni Bunandol z Policie
Chorzow z Polska. Další ostravský
strážník Daniel Ševčík se umístil na
jedenáctém místě. (m)

Ostravou po Ïluté znaãce
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Kancelář primátora a další reprezentativní místnosti si se zájmem prohlédlo  během pátku
14. a soboty 15. května  téměř 2 tisíce návštěvníků.

Šedesát tun písku a plastové hračky věnovala dětem společnost Štěrkovny Dolní Benešov.

Svatební páry si zatančily na pódiu, po-
slechly písně Petry Janů a hasiči je na plošině
zvedli vysoko nad Prokešovo náměstí.

Policie ČR připravila v rámci programu
mimo jiné vědomostní soutěže. Spokojeni
byli opravdu i ti nejmenší (viz snímek). Ve
vstupní hale radnice si občané mohli vyzkou-
šet laserový trenažér střelby. Na náměstí
před radnicí pak mohli zhlédnout ukázky se-
beobranných technik strážníků městské poli-
cie a výcviku služebních psů.

Hráči Ba-
níku Os-
trava přilá-
kali před
Novou rad-
nici při své
autogrami-
ádě neuvě-
ř i t e l n ý c h
čtyři tisíce
fanoušků.
V š i c h n i
chtěli je-
diné - zís-
kat podpisy
l i g o v ý c h
mistrů.

Dny otevfien˘ch dvefií na radnici

P e r l i ã k y
● Návštěvníci hodně mlsali - snědli 30 kilo-

gramů bonbónů, které daroval magistrát a 120 ki-
logramů želatinových medvídků Haribo.

● Děti si odnesly 200 žlutých plyšových med-
vídků Haribo.

● Dospělí ocenili dárkové tašky společnosti
Tchas, s.r.o., které obsahovaly i šampaňské.

● V průběhu obou dnů předal primátor města
A. Zedník se zpěvákem M. Maxou skutečně zají-
mavé ceny. Vítězové rodinného zpívání vyhráli
barevný televizor od společnosti Sm. vodovody
a kanalizace, dárkovou tašku od ministra vnitra 
S. Grosse a ještě tašku plnou překvapení od spo-
lečnosti Tchas, s.r.o.

● Skákací hrad Haribo vydržel nápor dvou tisíc
dětí.

● Občerstvení zajistil hotel Imperial a všem
velmi chutnalo.

● Obrovské šedesátitunové pískoviště bylo do-
slova v obležení dětí a jejich maminek. Písek byl
po skončení akce rozvezen a vysypán v pískoviš-
tích jednotlivých městských obvodů.


