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T¤ÍDENNÍ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL COLOURS OF OSTRAVA vyvrcholil v neděli 11. července
vystoupením legendárního irského rockera Boba Geldofa a skupiny The Bobkatz. Třetí ročník
akce plné „barevné hudby“  nabídl více než deseti tisícům nadšených návštěvníků z celé Evropy
nejen vynikající muziku, ale také kvalitní organizaci. Hudební svátek s  nevídanou atmosférou,
což si ostatně pochvalovali diváci i účinkující, se letos poprvé konal pod patronací primátora
města Aleše Zedníka na výstavišti Černá louka a v areálu Slezskoostravského hradu.
Odstěhoval se ze Stodolní ulice, kde zůstala jen jedna scéna v klubu Bumerang. Tato přehlídka
žánrů současné muziky je jako jediná v České republice zařazena do sítě  prestižních hudebních
festivalů European Forum of Worldwide Music Festivals a pro mnohé kapely a sólisty se stává
účast na ní prestižní záležitostí. Mimochodem, letošního mezinárodního festivalu Colours 
of Ostrava se zúčastnila téměř stovka kapel a dýdžejů. Největšího ohlasu se dočkali Zion Train,
Natasha Atlas, Zion Train, divoce moderní Rachid Taha, Monkey Business i Tata bojs. (m)

Colours  ooff  OOssttrraavvaa

Čestné občanství města Ostravy udě-
lili členové zastupitelstva 30. června ge-
nerálnímu konzulu Polské republiky
v Ostravě. „Čestné občanství Andrzeji
Kaczorowskému udělujeme za jeho pří-
nos při rozvíjení všestranných hospodář-
ských, kulturních, sportovních a dalších
vztahů mezi polskými a českými part-
nery. Město mu může být vděčné za ce-
lou řadu věcí, které učinil pro  prohlou-
bení česko-polské spolupráce,“ uvedl
primátor Aleš Zedník. 

Pro Andrzeje Kaczorowského byl 30.
červen posledním dnem jeho mise v mo-
ravskoslezské metropoli. Diplomatickou
kariéru zahájil v roce 1984 na Velvysla-
nectví Polské republiky v Bonnu, později
šest let řídil Generální konzulát Polské
republiky v Mnichově. Generálním kon-
zulem v Ostravě se stal v srpnu 2002.

„V Ostravě jsem působil v době, kdy se
naše státy rozhodly vstoupit do Evropské
unie. Ve funkci jsem se snažil naplňovat
ideu široké spolupráce v příhraničí obou
zemí,“ řekl A. Kaczorowski. Dodal, že se
sice vrací do Polska, ale kus svého srdce
nechává v Ostravě. „Toto město bude mít
v mojí osobě ve Varšavě svého velmi 
aktivního velvyslance,“ dodal generální
konzul.

Naposledy bylo uděleno čestné občan-
ství v roce 1997, kdy ho obdrželi hu-
dební skladatel Ilja Hurník za celoži-
votní dílo, světoznámý tenista Ivan
Lendl jako nejslavnější ostravský rodák
a Ladislav Ceé za účast v protikomunis-
tickém odboji. Historicky prvním čest-
ným občanem města se stal už v roce
1935 bývalý československý prezident
T. G. Masaryk. (m)

Generální konzul Polska ãestn˘m obãanem Ostravy
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22. června 2004
Péče o poválečné hroby
Rada města rozhodla o podání žádosti na poskytnutí státní účelové dotace na

zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. Město má
zájem využít státní účelovou dotaci na opravy a údržbu památníků a pomníků
obětem války v areálu ústředního hřbitova Slezská Ostrava. Opravy a udržovací
práce bude provádět městský obvod Slezská Ostrava.

V areálu ústředního hřbitova na území městského obvodu Slezská Ostrava se
nacházejí následující pomníky a památníky:
- Tumba obětem koncentračních táborů
- Památník „Hrdinové neumírají“ - umučeným a popraveným 1939 - 1945
- Pomník obětem 1. světové války
- Hrobka jugoslávských a italských vojáků

Rozpočtová opatření
Rada města schválila rozpočtová opatření, kterými se zvyšují neinvestiční do-

tace přijaté z rozpočtů krajů o 490 tis. Kč. Dotaci ve výši 250 tis. Kč obdrželo
statutární město Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou
organizaci Divadlo loutek Ostrava na zajištění 3. ročníku akce Divadelní pouť
bez bariér a dotaci ve výši 240 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Janáčkova
filharmonie Ostrava na zajištění projektu Lev s bílou hřívou.

29. června 2004
EXPO REAL 2004
Rada města schválila záměr účasti města Ostravy na veletrhu nemovitostí

a investičních příležitostí EXPO REAL 2004.  Letošní 7. ročník veletrhu se koná
ve dnech 4. - 6. října na novém výstavišti v Mnichově.

Rozpočtová opatření
Rada města souhlasí s přijetím prostředků z rozpočtu Moravskoslezského

kraje v rámci Programu podpory profesionálních divadel a symfonických or-
chestrů a pěveckých sborů v roce 2004:

❏ Jednání rady mûsta

■ ve výši 658 tisíc korun pro Divadlo loutek Ostrava,
■ ve výši 2 103 tisíc korun pro Národní divadlo moravskoslezské,
■ ve výši 620 tisíc korun pro Janáčkovu filharmonii Ostrava,
■ ve výši 107 tisíc korun pro Komorní scénu Aréna.

Rada města také souhlasí s podáním žádosti městského obvodu Slezská Os-
trava o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci pro-
gramu Infrastruktura na změnu topného systému kotelny v domě Stará cesta
4/125, Ostrava-Hrušov.

30. června 2004
Plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí roku 2004
Zastupitelstvo města schválilo Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města

Ostravy za I. čtvrtletí roku 2004. Hospodaření města za první tři měsíce letoš-
ního roku vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 123 774 tisíc korun.
Příjmy po konsolidaci jsou plněny na 25,4 %. Celkové výdaje po konsolidaci
jsou čerpány k upravenému rozpočtu ve výši 1 557 749 tisíc korun, což předsta-
vuje plnění na 26,3 %.

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob
a majetku

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční prostředky z Fondu pro
upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku:
■ ve výši 2 850 tisíc korun pro potřebu Městské policie Ostrava (na obnovu vo-

zového parku, na nákup dvou přívěsných vozidel pro přepravu koní městské
policie a na zpracování projektové dokumentace objektu budoucí služebny
v Ostravě-Mariánských Horách),

■ ve výši 3 000 tisíce korun na realizaci projektové přípravy rekonstrukce ha-
sičské stanice Integrovaného výjezdového centra v Porubě.
Podpora sportovních aktivit
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních účelových dotací

na podporu sportovních aktivit na území města Ostravy pro rok 2004. Město vy-
členilo v rozpočtu účelovou rezervu ve výši 35 milionů Kč, a to na kategorie:
A – občanská sdružení zabývající se sportovní a tělovýchovnou činností pro děti,
B – sportovní subjekty, které dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v nej-

vyšších sportovních soutěžích a výrazným způsobem reprezentují město.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 63 subjektů v kategorii A a 22

v kategorii B. Žádosti o dotace projednala Komise pro rozdělení účelové rezervy
na podporu sportovních aktivit.

Částka ve výši 35 milionů korun byla rozhodnutím zastupitelstva rozdělena
následovně:
- 4 203 500 korun mezi subjekty v kategorii A,
- 29 400 tisíc korun mezi subjekty v kategorii B.

Zbývající částku ve výši 1 396 500 korun doporučuje komise použít na oce-
nění ostravských sportovců, kteří v roce 2004 dosáhnou významných sportov-
ních výsledků.

Stipendia města Ostravy
Zastupitelstvo města vyhlásilo výběrové řízení na udělení Stipendia města

Ostravy pro školní rok 2004–2005. Stipendium je udělováno od školního roku
1996–1997. Doposud jej získalo 97 studentů vysokých škol denního studia, 
interních doktorandů a studujících na dalších vysokých školách v zahraničí.

Letos bude poskytnuto dvanácti vybraným studentům řádného denního studia
na vysoké škole nebo interním doktorandům v ČR. Celková částka pro jednoho
studenta činí 25 tisíc korun. Stipendium ve výši 69 tisíc korun bude uděleno jed-
nomu vybranému absolventu vysoké školy nebo konzervatoře, který bez přeru-
šení pokračuje ve studiu na některé vysoké škole v zahraničí.

Žadatel o stipendium musí mít trvalé bydliště v Ostravě a vynikající studijní
průměr. U studentů řádného denního studia na některé vysoké škole v ČR nesmí
za poslední tři ročníky překročit průměr 1,2. Pro interní doktorandy a pro absol-
venty VŠ, kteří bez přerušení pokračují ve studiu v zahraničí, nesmí studijní prů-
měr státních závěrečných zkoušek překročit hranici 1,5. U studentů s handica-
pem, specifickými poruchami učení a těžkými smyslovými vadami platí
výjimka v dosaženém prospěchovém průměru. Ten nesmí překročit hranici 1,7.
U absolventů konzervatoře, kteří bez přerušení pokračují ve studiu na zahraniční
vysoké škole uměleckého zaměření, nesmí průměr překročit 1,2. Termín pro po-
dání přihlášek je do 15. srpna 2004.

Bližší informace o vyhlášení výběrového řízení poskytne žadatelům odbor
kultury, školství, mládeže a sportu Magistrátu města Ostravy.

Rekonstrukce krytého bazénu
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí investiční dotace obchodní spo-

lečnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy ve výši 15 715 tisíc korun
na rekonstrukci ochozů haly krytého bazénu v Ostravě-Porubě.

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

SETKÁNÍ PARTNERSK¯CH MùST. Mezinárodní setkání zástupců osmi
partnerských měst Ostravy, které se uskutečnilo od 9. do 12. června,
bylo zaměřeno na rozšíření vzájemných vztahů a nalezení nových spo-
lečných témat v oblasti rozvoje a posílení spolupráce. Akce se konala
v tomto rozsahu vůbec poprvé a jednoznačně ji lze hodnotit jako vý-
znamný počin v rámci kooperace Ostravy a Drážďan, Splitu, Volgo-
gradu, Košic, Katovic, Pittsburghu, Miskolce, ale i s Coventry a řec-
kého Pirea. Hosté během svého pobytu navštívili vědecko-technolo-
gický park, VŠB-TU, halu ČEZ Aréna a zúčastnili se odborné
konference, odkud vzešly zajímavé a podnětné návrhy vedoucí k roz-
šíření další spolupráce. Jde například o výměnu zkušeností v oblasti
podpory nových technologií, kooperace hospodářských komor, reali-
zace rozvojových projektů, ale i o rozšíření kontaktů mezi středními
a vysokými školami. V budově Radnice města Ostravy přijal předsta-
vitele partnerských měst primátor A. Zedník. (m)
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Podpora malých a středních podniků, program
rozvoje výzkumu a vývoje, investiční pobídky, to
jsou obecně proklamovaná očekávání, která mají
klíčový význam pro zásadní ekonomické oživo-
vání Ostravy a regionu. Na toto
a další témata související s přícho-
dem investorů jsme si povídali
s náměstkem primátora Petrem
Kajnarem.

■ Můžeme takto charakteri-
zovat městské aktivity?

Bezesporu. Město může sehrát
klíčovou roli při oživení regionu
a také tuto úlohu naplňuje.
Chystáme investici do vědecko-
-technologického parku při Tech-
nické univerzitě Vysoké školy
báňské v Porubě. Zájem význam-
ných mezinárodních firem pracu-
jících především v oblasti progra-
mového vybavení předčil oče-
kávání. Naším úkolem je vytvořit
podmínky pro to, aby absolventi
Vysoké školy báňské našli uplat-
nění v oblasti výzkumu a vývoje
v oborech s vysokou přidanou
hodnotou. V závěru minulého
měsíce se podařilo do průmyslové zóny Hra-
bová, kam investujeme stovky milionů korun,
přivést výrobce počítačů z Tchajwanu - firmu
ASUSTeK. Patří mezi světovou špičku v oboru,
každý pátý počítač vyrobený ve světě obsahuje
základní desku této společnosti. Vybuduje zde
závod na výrobu dvou set tisíc počítačů měsíčně
a opravárenské centrum pro celou Evropu. Jde
skutečně o investora světového významu. Soutě-
žili jsme o tuto investici s Maďarskem a díky
přístupu města Ostravy jsme v konkurenci 
obstáli.

■ Zahraniční investoři jsou na jedné straně
glorifikováni jako jediní spasitelé české ekono-
miky, na druhé straně jsou obviňováni z toho,
že si vybírají jen ta nejlépe připravená území.

Ale přece, když půjdete do obchodu, tak si vy-
berete při srovnatelné kvalitě levnější počítač. Vý-
robci jsou dnes tvrdě tlačeni ke snižování výrob-

ních nákladů. Proto počáteční náklady na investici
hrají při jejich rozhodování významnou roli. S tím
musí vláda, kraje a města počítat. Na druhé straně
se tyto investice do průmyslových zón rychle vra-
cejí. V případě zmiňované firmy ASUSTeK je ná-
vratnost necelý rok. Nezaměstnaný totiž přijde stát
na více než dvě stě tisíc korun ročně. Možná si ně-
kdo myslí, že obyvatelé našeho města a kraje jsou
šikovní a postarají se o sebe sami, pak ale neuva-
žuje ekonomicky. Vytvoření jednoho kvalitního
pracovního místa stojí miliony korun a zřízení de-
setitisíců nových pracovních míst je otázkou

stovky miliard korun. To nemají k dispozici ani
obyvatelé našeho kraje, ani město nebo stát. Tolik
peněz může přinést pouze soukromý investor.

■ Přesto, objevují se prakticky jen inves-
toři, kteří mají zájem o výstavbu na zelené
louce. Je to tak?

Uvědomme si, co je pro investory
nejdůležitější. Samozřejmě v koneč-
ném důsledku zisk. Ale když rozklíču-
jeme jeho jednotlivé prvky, dojdeme
mimo jiné k fenoménu rychlosti. Pod-
nikatelé pracují v konkurenčním pro-
středí, zpoždění výstavby závodu pro
ně znamená nejen finanční ztrátu, ale
mnohdy ohrožení samotné existence.
Zelená louka pro investory znamená
území, které je připraveno ze všech
hledisek pro okamžité zahájení vý-
stavby, kde jsou připraveny inženýrské
sítě a kde jsou jasné majetkové vztahy.
Myslet si, že investoři budou čekat, až
se vyřeší případné majetkové soudní
spory, až se natáhne plyn, voda, elek-
třina, případně až se odstraní staré eko-
logické zátěže, je naivní. Najdou si při-
pravené území v Polsku, Maďarsku
nebo na Slovensku. Jako například 
automobilka Hyundai, která se bude
stavět u Žiliny, protože v našem regi-
onu není připravena dostatečně velká

zóna vhodná pro tak velkou investici.

■ Nakolik je aktuální v této souvislosti vy-
budování zóny v Dolní Lutyni?

Vedení města v současných dnech vyvíjí
enormní úsilí, aby pomohlo připravit průmyslo-
vou zónu v Dolní Lutyni. Rozhodující bude nale-
zení vyváženého vztahu mezi rozvojem regionu
a ochranou přírody. Pokud ministerstvo životního
prostředí bude trvat na svých maximalistických
požadavcích, nebude tady pro koho chránit pří-
rodu. (Maj)

❏ Rozhovor

Tchajwanská společnost ASUSTeK COMPUTER INC. 30. června v prů-
myslové zóně Ostrava - Hrabová slavnostně zahájila výstavbu nového evrop-
ského centra pro výrobu a servis počítačů. Investice do nového závodu a vy-
budování opravárenského centra dosáhne 648 milionů korun. Celkem zde
najde práci víc než 1 300 lidí - okolo 350 jich bude pracovat v servisním
centru. 

„Při rozhodování o umístění závodu pro nás byla důležitá především při-
pravenost průmyslového parku v Hrabové a také blízkost VŠB-TU v Ostravě,
se kterou hodláme úzce spolupracovat. Zajímáme se o její absolventy a rádi
bychom se podíleli i na tvorbě konkrétních studijních programů pro elektro-
technické obory,“ řekl George Wu, viceprezident společnosti ASUSTeK
s tím, že už dnes se počítá s přesunem části vývojových aktivit do České re-
publiky a další spolupráce by mohla být zajímavá pro obě strany. 

Výrobní závod i opravárenské centrum budou otevřeny na jaře příštího
roku. Kapacita závodu by měla dosáhnout až 200 tisíc osobních počítačů za
měsíc, opravárenského centra až 50 tisíc počítačů. „Tento investor přinese re-
gionu s vysokou nezaměstnaností nová pracovní místa. Důležité je, že bude v
Ostravě počítače nejen vyrábět, ale i opravovat. Už loni při podpisu smlouvy
jsem prohlásil, že končí hra na průmyslové zóny a začíná tvrdá práce, kterou
zahájení takové investice představuje. Společně s agenturou CzechInvest,
členy zastupitelstva a zaměstnanci magistrátu se nám to podařilo. Věřím, že
příchodem tchajwanského investora se začne Ostrava měnit z ocelového srdce
republiky na počítačové srdce Evropy,“ prohlásil primátor A. Zedník. (m)

Představitelé firmy ASUSTeK zahájili stavbu podle staré čínské
tradice.

Stavba evropského centra pro v˘robu a servis poãítaãÛ odstartovala 

„MoÏná si nûkdo myslí, Ïe obyvatelé na‰eho mûsta a kraje jsou ‰ikovní a postarají se 
o sebe sami, pak ale neuvaÏuje ekonomicky,“ fiíká námûstek primátora Petr Kajnar

Jednání o zónû v Dolní Lutyni pokraãují
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■ âTY¤ICÁTINY OSTRAVSK¯CH KOMUNIKACÍ. Ostravské komuni-
kace, a.s., si v polovině června připomněly 40 let trvání. Součástí oslav
byl 19. června Den otevřených dveří, který se konal v areálu společ-
nosti v Novoveské ulici v Mariánských Horách. Ocenění pracovníků
Ostravských komunikací se uskutečnilo 18. června v prostorách Slez-
skoostravského hradu. Pamětní listy s poděkováním předal zaslouži-
lým zaměstnancům společnosti primátor A. Zedník.

■ VYUâOVÁNÍ NA RADNICI. Expe-
rimentální vyučovací hodina pro
dvaadvacet studentů 3. ročníku
Gymnázia Slezská Ostrava
(Hladnov) se uskutečnila 28.
června v zasedacím sále Nové
radnice. V roli přednášejícího na
téma „Správa města“ se předsta-

vil primátor
Aleš Zedník,
který netradiční
setkání uvedl
poznámkou, že
řada lidí nemá
prakticky potu-
chy o tom, jak
vypadá správa
města, co je to
samospráva a co
přenesený vý-
kon státní sprá-
vy. Vědí jen
málo o činnos-

tech jednotlivých odborů magist-
rátu, o kompetencích náměstků.
Poté byli studenti seznámeni se
základními informacemi vztahu-
jícími se k tématu a získali fundo-
vané odpovědi na své dotazy. Na
závěr si prohlédli zasedací síň
rady a kancelář primátora.

Chystáte se na dovolenou
s cestovní kanceláfií?

Pracovníci živnostenského úřadu
magistrátu provedli kontrolu podni-
katelů provozujících cestovní kance-
lář nebo cestovní agenturu. Ta byla
zaměřena především na povinnost
cestovních kanceláří sjednat pojištění
záruky pro případ úpadku. 

„Při této příležitosti všem zákazní-
kům doporučujeme, aby důsledně
vyžadovali od osoby nabízející pro-
dej zájezdu takové informace, ze kte-
rých je zcela zřejmé, zda nabízejí zá-
jezd vlastní nebo jiné cestovní
kanceláře, zda jsou cestovní smlouvu
oprávněni jménem jiné osoby uzavřít
sami, nebo pouze její uzavření zpro-
středkují. Tato informace je důležitá
pro stanovení způsobu předání 
cestovní smlouvy, kdy je povinností
cestovní kanceláře současně předat
zákazníkovi i doklad o pojištění. Jde
o doklad vyhotovený pojišťovnou,
který je určen zákazníkům a obsahuje
údaje o pojištění,“ říká Karel Dědic
z živnostenského úřadu magistrátu.
Pojištěna musí být ta cestovní kance-

lář, která zájezd prodává, nikoli zpro-
středkovatel - respektive osoba jed-
nající jejím jménem. 

Zvýšená pozornost je nutná také
při kontaktování osobami nabízejí-
cími prodej zájezdů mimo provo-
zovny. Zcela na místě je vyžadovat
její jednoznačnou identifikaci jako
podnikatele, případně si ověřit, zda
má příslušné živnostenské oprávnění.
Prodejce vlastního zájezdu musí mít
vždy takzvané provozování cestovní
kanceláře. Zprostředkovateli stačí
provozování cestovní agentury. Jak
uvádí K. Dědic, jiné živnosti se na
předmětnou činnost nevztahují. Je
proto důvodný předpoklad, že osoba,
která nemá příslušné oprávnění,
může být jen výběrčím záloh.

Informace z oblasti cestovního ru-
chu, zejména k jeho právní úpravě
včetně seznamu pojištěných cestov-
ních kanceláří, jsou k dispozici na
webových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj ČR (www.mmr.cz).

(M) 

Některá kontaktní místa odboru
Státní sociální podpory (SSP) Úřadu
práce v Ostravě jsou umístěna v bu-
dově v ulici 30. dubna 2d a ulici Hu-
sova 7 společně s pracovišti magist-
rátu. Od 1. července jsou jednotné
úřední hodiny:

Pondělí 8 - 17 hodin
Úterý 8 - 13 hodin
Středa 8 - 17 hodin
Čtvrtek 8 - 13 hodin
Pátek      8 - 13 hodin (jen pro

evidenci nových uchazečů o zaměst-
nání a příjem žádostí o dávky SSP).

Letošní velice příznivý vývoj po-
kračoval na ostravském trhu práce
také v průběhu června a počet regist-
rovaných uchazečů o zaměstnání se
snížil již počtvrté za sebou. Jestliže
se v předchozích osmi letech počet
občanů bez práce v červnu vždy zvy-
šoval, letos poprvé klesl. V období
březen až červen 2004 se řady lidí
hledajících zaměstnání zúžily o 1 625
(-5,3 %). Tak silný a čtyři měsíce ne-
přetržitý pokles nezaměstnanosti se v
Ostravě naposledy projevil na jaře
roku 2001 a také u mnoha sledova-
ných ukazatelů byl letos opakovaně
zaznamenán jeden z nejlepších vý-
sledků od počátku ekonomické trans-
formace.

K 30. červnu evidoval Úřad práce
v Ostravě celkem 28 771 osob, tj. o
199 méně než koncem května. Mezi-
měsíční úbytek nastal výhradně u
mužů, jejichž počet se snížil o 257 na
nejnižší úroveň za posledních osm-
náct měsíců (14 569). Nezaměstna-
ných žen naopak o 58 přibylo. Ve
srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku je nyní v registru o 409
(+1,4 %) uchazečů více. Před dvěma
roky bylo evidováno o 2 833 (-9,8 %)

osob méně. Míra nezaměstnanosti se
za uplynulý měsíc snížila z květno-
vých 18,4 % na 18,2 % (dosavadní le-
tošní nejnižší hodnota), meziročně
vzrostla o 0,4 procentního bodu. 
U žen činí 19,9 %, u mužů 16,8 %.

Nově se v červnu ucházelo o práci
1 947 osob. To je sice o 342 více než
v květnu, ale současně nejslabší červ-
nový „příliv“ nových klientů do re-
gistru Úřadu práce v Ostravě od 
roku 1996. Vyřazeno z evidence 
bylo 2 146 uchazečů. Z nich 1 337 
(62,3 %) nově nastoupilo do zaměst-
nání nebo začalo samostatně podni-
kat. Jde o absolutně nejlepší výsledek
dosažený v tomto měsíci za poslední
tři roky. Ke zřetelnějšímu oživení do-
šlo během června na poptávkové
straně ostravského trhu práce. Stav
disponibilních pracovních příležitostí
se v databázi Úřadu práce v Ostravě
zvýšil o 77, takže v závěru měsíce jich
měli zájemci a uchazeči o zaměstnání
k dispozici 825, což je nejvíce od li-
stopadu 2001. O jedno volné pracovní
místo se mohlo koncem června 2004 v
Ostravě teoreticky ucházet 34,9 osob,
což je nejlepší situace v uplynulých
čtyřiadvaceti měsících. (JZ)

Na trhu práce se zaãíná 
bl˘skat na lep‰í ãasy

■ ÚVùR CENU VODY
NEOVLIVNÍ. Severo-
moravské vodo-
vody a kanalizace
(SmVak) Ostrava
a.s. získaly 1,75
mld. Kč. Úvěrovou
smlouvu pode-
psaly 8. července s
konsorciem osmi
bank v čele s Citi-
bank a.s. „Úvěr,
který budeme
splácet sedm let, se
nám podařilo rea-
lizovat za mimořádně výhod-
ných podmínek. Tato finanční
operace nemá a nebude mít vliv
na výši cen vodného a stočného,“
řekl Albín Dobeš, ekonomický
ředitel SmVak. Generální ředitel
Miroslav Kyncl potvrdil, že spo-
lečnost počítá se stálou cenovou
politikou až do roku 2010. Cena

vodného a stočného bude samo-
zřejmě kopírovat inflační
křivku. Nicméně, stávajících ne-
celých 36 korun za kubík vody
patří k nejnižším v republice.
Severomoravské vodovody a ka-
nalizace použijí prostředky pro
expanzi ve vodárenství a další
rozvoj bez omezení investic. 

❏ Stfiípky

Jednotné úfiední hodiny
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Dost často je v souvislosti s cestovním ru-
chem slyšet otázku, jak a hlavně na co přilá-
kat do třetího největšího města republiky tu-
risty? Odpověď je jednoznačná a platí
prakticky pro všechna místa. Kromě atrakti-
vity dané lokality a výběru památek to je do-
konalý systém značení, perfektní informační
a ostatní služby, solidní úroveň ubytovacích
kapacit, dopravní obslužnost.

Jak je tedy na tom s cestovním ruchem morav-
skoslezská metropole a celý region? „Z pohle-
du čísel a statistik je vývoj za poslední 
4 roky poněkud rozporuplný. Na jedné straně
patří kraj k nejúspěšnějším v České republice, již
3 roky po sobě tady narůstá počet domácích tu-
ristů. V roce 2000 jich přijelo 434 tisíc, loni už
545 tisíc. Naopak výrazně ztrácíme pozici u za-
hraničních klientů, kdy v hromadných ubytova-
cích zařízeních se za rok 2003 zaregistrovalo jen
necelých 60 procent počtu zahraničních turistů 
ve srovnání s rokem 2000,“ říká ředitel 
společnosti Enterprise plc, s.r.o., Vladimír 
Vavrečka.

Podíl Ostravy na celkovém počtu turistů (do-
mácích i zahraničních) v Moravskoslezském
kraji (dále jen MSK) se v posledních 4 letech po-
hybuje mezi 15 - 20 %. Podíl MSK na celkovém
počtu lůžek v ubytovacích kapacitách v ČR se
pohybuje mezi 6 - 7 %, podíl Ostravy na celko-
vém počtu lůžek v kraji je přibližně 9%, tj. při-
bližně 0,6 % všech lůžek v ČR. Pokud se týká
využití kapacit pokojů, za MSK se pohybuje
mezi 48 % - 50 %, v Ostravě je to kolem 40 %,
což je pod republikovým průměrem. Ten je na
úrovni asi 50 %.

Významné postavení tvoří oblast příjezdového
cestovního ruchu u tzv. návštěvníků, tedy těch,
kteří zjednodušeně řečeno v regionu nenocují.
Z celkového počtu asi 100 milionů příjezdů do
České republiky ročně připadá na náš region po-
myslné 2. místo mezi kraji s podílem přibližně
15,5 milionu návštěv. Jak uvádí V. Vavrečka,
tito návštěvníci ale v regionu nečerpají řadu slu-
žeb, které tvoří významné příjmové položky 
cestovního ruchu (ubytování, stravování atd.),
a neovlivňují tak zásadnějším způsobem zaměst-
nanost a ekonomický přínos v kraji, respektive
ve městě.

„Jen stěží se dá předpokládat, že by se Ostrava
stala někdy v blízké budoucnosti destinací, kam
by se masově jezdilo za středně až dlouhodobou
rekreací. V současné době se jeví jako hlavní pri-
orita změna image města, což je již dnes podlo-
ženo fakty, zkušenostmi a názory samotných ná-
vštěvníků a turistů. Ostrava už sice není městem
sazí, popílku a jiných exhalátů těžkého prů-
myslu, ale zatím jsme toho zřejmě udělali málo,
abychom o této skutečnosti přesvědčili nejprve
sebe a následně všechny kolem. Navíc město
a jeho okolí disponuje unikátními aktivy, která
jsou unikátní a jejich přeměna do produktů a pro-
duktových balíčků prodejných nejen na tuzem-
ském trhu, ale také na trzích zahraničních, je re-
alizovatelná,“ dodává V. Vavrečka. 

Podle něj nejnáročnějším krokem zřejmě zů-
stává získání co nejširšího okruhu Ostravanů pro
myšlenku, že do budoucna je jedním z rozvojo-
vých aspektů města a regionu také oblast cestov-
ního ruchu, volnočasových aktivit a s nimi sou-
visejících služeb.

5

Rysy charakterizující 
mûsto Ostravu 

■ Vytváří zajímavou mozaiku východi-
sek a šancí pro rozvoj cestovního ruchu.

■ V prostoru mezi Prahou, Varšavou,
Vídní a Bratislavou je přirozený prostor
pro středoevropské centrum, křižovatku
sever-jih a východ-západ. V tomto pomysl-
ném centru se nachází právě Ostrava.

■ Největší šanci pro rozvoj cestovního
ruchu a volnočasových aktivit dává popu-
lačně silné prostředí, přitahující kapitál,
turisty a nové aktivity. Populační základna
spádové oblasti MSK a města Ostravy činí:

• MSK - 1,27 mil. obyvatel
• okruh do 100 km od Ostravy - zhruba 

6 mil. obyvatel
• okruh do 150 km od Ostravy - zhruba

10,5 mil. obyvatel
• okruh do 200 km od Ostravy - zhruba

12,5 mil. obyvatel

■ Vstup do EU (souběžně s Polskem
a Slovenskem) odboural nebo v blízké době
odbourá zbývající administrativní bariéry
a otevře celý region pro řádově větší pohyb
lidí, kapitálu, zboží.

■ Služby, cestovní ruch a volnočasové
aktivity jsou dlouhodobě rostoucí a ekono-
miku dynamizující aktivity.

Nevšední pohled na osvětlené tuny železa vy-
soké pece v dolní oblasti Vítkovic v době ko-
nání světového šampionátu v ledním hokeji
všem učaroval - reflektory se rozsvěcují
každý večer. 

Náměstek primátora Vít Ruprich je přesvěd-
čen, že rozvoj cestovního ruchu bude dy-

namičtější také díky větším investicím. Už dnes
se ostravská a regionální infrastruktura pohy-
buje na docela vysoké úrovni.

„Řada marketingových šetření potvrzuje
předpoklad, že tento region patří mezi velmi
atraktivní destinace cestovního ruchu. Zejména
díky Beskydám a Jeseníkům se z pohledu atrak-
tivity a známosti nalézáme vždy v první polo-
vině pomyslného pelotonu v rámci celé repub-
liky. 

Ostrava láká turisty hlavně zoologickou za-
hradou a Stodolní ulicí. Významnými zajíma-
vostmi, schopnými přilákat turisty do Ostravy
a jejího okolí, jsou pochopitelně ty, které souvi-
sejí s bohatou průmyslovou historií. Jmenovat
mohu Hornické muzeum OKD na Landeku,
areál Dolu Michal nebo tzv. ostravskou sopku.
Neméně důležité jsou zábavní, sportovní, kul-
turní a poznávací atraktivity, jako Miniuni, po-
rubské koupaliště, krytý bazén Sarezy, ČEZ
Aréna a sportovní areál TJ NH. Své místo u nás
najdou i účastníci profesního cestovního ruchu
s výstavními možnostmi, kongresovými a konfe-
renčními kapacitami. 

Ostrava a její blízké okolí navíc disponuje
zajímavostmi, které zatím zdaleka nejsou
využity pro cestovní ruch na odpovídající
úrovni. Vždyť kdo z místních ví, a to už vůbec
nemluvím o přespolních nebo zahraničních
turistech, že dochované části Slezsko-
ostravského hradu se před méně než 200 lety
nacházely o 20 metrů výše než dnes, že kousek
od Ostravy se nachází kostel sv. Petra
z Alkantary, který vlivem důlní činnosti poklesl
o 34 metry a přes svůj náklon – podobně jako
šikmá věž v Pise – je krásnou kulturní
památkou. Přitom z pohledu cestovního ruchu je
tento objekt absolutně neznámý a nevyužívaný.
Rád bych připomněl, že téměř v centru města
v dolní oblasti Vítkovic existuje národní kulturní
památka - areál Dolu Hlubina a vysokých pecí.
Při shodě zainteresovaných subjektů by mohl
nabízet určité spektrum zábavních, sportovních
a jiných služeb, souvisejících s cestovním
ruchem a volnočasovými aktivitami. (Maj)

❏ K tématu

Za ãím jezdí turisté do Ostravy a okolí?



Vážení čtenáři,

v polovině ledna jsme v Ostravské radnici zveřejnili malý redakční dotazník. Stačilo zakřížkování
jednoslabičných odpovědí na jednoduché otázky. Třeba se vám zdály až příliš prosté, ale to byl tak trochu
náš záměr. Chtěli jsme, aby vzal tužku do ruky i ten, kdo nerad píše. V každém ohledu desítky vašich
doprovodných dopisů, velice přátelských, otevřených a povzbudivých, se staly pro nás tak trochu potleskem
na otevřené scéně. A nebyl jediný. Při této příležitosti bychom rádi připomněli ještě informaci o jednom
hodnocení. Ostravská radnice výrazně zabodovala v 5. ročníku celostátní soutěže Firemní médium roku
2003/2004. Akce se letos zúčastnilo 47 firem a 15 organizací veřejné správy, které přihlásily celkem 
89 médií. V kategorii Časopisy veřejné správy se náš měsíčník umístil jako třetí nejlepší v republice.

Tento úspěch nás samozřejmě potěšil, ale neméně tak si ceníme vašeho známkovaní a toho, že už víme,
jací jste. Za tu jistotu velmi děkujeme. Naprostá většina čtenářů Ostravské radnice patří do střední a starší
věkové skupiny. Jsou to převážně lidé se středním a vysokoškolským vzděláním. Dotazník vyplnilo
podstatně více žen než mužů. Školní stupnicí od jedničky do pětky jste vyjadřovali svůj zájem o témata,
která v měsíčníku bývají pravidelně nebo jen čas od času. A jaký je výsledek? Celkový průměr známek,
který nám přidělilo 1 026 čtenářů, činí 1,32. Žádné z rubrik jste nedali průměrnou známku horší než 1,86.
Největší oblibu projevujete o historii města (Zapomenutá Ostrava), v těsném závěsu pak stojí ústřední
téma měsíce (str. 8-9) a tradiční rozhovor (str. 3).

Definitivní tečku za výsledky redakčního dotazníku udělalo vylosování tří výherců prezentačních před-
mětů města. Jsou to: Gabriela Dohnalová (Moravská Ostrava a Přívoz), ing. František Ohanka (Háj ve
Slezsku - Lhota) a Bohuslava Slabá (Mariánské Hory). Blahopřejeme! Těšíme se na setkání s vámi.

Anketní lístky teď poputují do sběru, ale data jsou pečlivě zpracována a uložena. V šuplíku určitě ne-
skončí. Ještě jednou: děkujeme za spolupráci. Redakce
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P r i m á t o r  m ě s t a  O s t r a v y  A l e š  Z e d n í k  v y h l a š u j e  s o u t ě ž

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 sní-
daně, oběd a večeře. K vybrané kategorii proto vždy zasílejte recepty k těmto třem chodům.

■ Soutěžní porota vybere 10 nejlepších receptů v každé kategorii a jejich autoři 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 výstavišti 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. listopadu na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Obálku označte heslem OSTRAVSKÁ BAŠTA.
Využít můžete také elektronickou poštu: redakce@mmo.cz  

■ Zájemci o studium archivních
materiálů by si měli určitě poznačit
termín 16. až 26. srpna. Právě
v těchto dnech bude totiž z technic-
kých důvodů uzavřena studovna 
Archivu města Ostravy.

■ Slavnostní zahájení výstavy 
archivu města ve foyeru Nové rad-
nice se uskuteční za účasti primátora
A. Zedníka ve čtvrtek 2. září  ve
14.30 hodin. Název expozice Tělo
tuž, vlasti služ! s podtitulem Historie
ostravského sportu dává tušit, že ar-
chiv připravuje výstavu, která rea-
guje na letošní sportovní dění 
v Ostravě. Návštěvníci si mohou
prohlédnout řadu fotografií, novino-
vých výstřižků, pozvánek, plakátů a
dalších materiálů  přibližujících po-
čátky sportovních aktivit Ostravanů
od 2. poloviny 19. století do první
poloviny 20. století.

■ Poslední den školního roku byl
také posledním provozním dnem
stávajícího nájemce radniční restau-
race, která se tak načas - respektive
do doby, než bude uzavřena
smlouva s novým provozovatelem -
uzavřela. Mimochodem, restaurace
byla otevřena 17. května 1930. V 80.
letech 20. století zde Českosloven-
ská televize, ostravské studio, natá-
čela populární pořad Divadélko pod
věží se skvělou zpěvačkou a 
moderátorkou v jedné roli Marií
Rottrovou.

■ Výtěžek veřejné sbírky s ná-
zvem Sluníčka pro opuštěné děti a
pěstounské rodiny, která se uskuteč-
nila 29. dubna také v Ostravě, činí
67 894 korun. Letos se akce konala
ve 34 městech ČR a  více než tisíc
studentů vybralo 1 270 000 korun. 

❏ Krátce

OSTRAVSKÁ RADNICE • OSTRAVSKÁ RADNICE • OSTRAVSKÁ RADNICERekonstrukce 
hradního paláce
Zastupitelstvo města rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace 
obchodní společnosti Ostravské
výstavy ve výši 6,5 mil. korun na
rekonstrukci hradního paláce Slez-
skoostravského hradu. 

V minulém roce byly zahájeny
práce spojené s postupnou re-
konstrukcí a opravami  Slezsko-
ostravského hradu za účelem zpří-
stupnění všech prostor dochova-
ných částí hradu návštěvníkům. 

Částečně upravena už byla
hradní věž, nádvoří a takzvaná ho-
telová část hradu. Investiční dotace
bude použita na následující sta-
vební práce: jde například o zastře-
šení  objektu, vytvoření vyhlídkové
plošiny, vybudování nového zábra-
dlí a schodišť, statické zabezpečení
teras, realizaci vnitřních dobových
omítek a také o zřízení toalet. Při-
pravované opravy jsou řešeny ve
spolupráci s Památkovým ústavem
v Ostravě.



Mezinárodní železniční veletrh
Czech Raildays 2004 se konal za
mimořádného zájmu veřejnosti le-
tos popáté. Do areálu komerční
části železniční stanice Ostrava -
Hlavní nádraží přišlo v průběhu
dvou dnů (16. a 17. 6. 2004) něko-
lik tisíc návštěvníků. 

Největší pozornost sklidil první
tuzemský rychlovlak Pendolino.
Ten měl podle vyjádření zástupců
Českých drah brázdit koleje od le-
tošního prosince. Nakonec se jeho
nasazení do sítě mezinárodních
spojů odkládá. První dvě soupravy
mají už sice najeté stovky kilo-
metrů po italských kolejích, ale
pro české tratě jim zatím chybí
úřední povolení k samostatným
jízdám. Moderní soupravu, která
může dosáhnout až 230kilomet-
rové rychlosti, stejně jako další
vystavovaná kolejová vozidla a
zařízení, si prohlédl také primátor
A. Zedník (na snímku s ředitelem
DPO, a.s., F. Vaštíkem). „Objem
nákladní i osobní železniční do-
pravy v republice je velmi vysoký.

Důležité je, že máme k dispozici
vhodné podmínky pro rozvoj 
infrastruktury. Ale na prvním
místě musí v nových dopravních

procesech stát moderní dopravní
technologie. Také proto jsem byl
hodně zvědavý na letošní veletržní
novinky,“ řekl A. Zedník. (M)
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S kolem do Beskyd
Od 1. července je v provozu první

Beskydský cyklobus spojující Ostravu
s oblíbenými turistickými místy v Mo-
ravskoslezských Beskydech. O prázd-
ninách jezdí každý den.

Cyklobus na trase Ostrava - Frýd-
lant nad Ostravicí - Ostravice - Staré
Hamry - Bílá - Horní Bečva - Rožnov
pod Radhoštěm - Frenštát pod Rad-
hoštěm provozuje společnost Connex
Morava a.s. Obyvatelé regionu i ná-
vštěvníci, kteří přijeli do Beskyd za
aktivní dovolenou, mohou využít no-
vého cyklobusu při přepravě do turis-
ticky nejatraktivnějších míst, jakými
nesporně jsou Rožnov pod Radhoš-
těm, Frenštát pod Radhoštěm, oblast
mezi Horní a Dolní Bečvou, Staré
Hamry či Ostravice. Cykloturisté i tu-
risté zde mají příležitost uskutečnit
mnoho zajímavých a krásných výletů
po dobře udržovaných a značených
cyklistických i pěších trasách.

Přeprava jízdních kol je zajištěna
vždy až do obsazení kapacity přívěsu,
což je maximálně 18 kol. Jednotná
cena za přepravu bicyklu činí 15 ko-
run. Bližší informace naleznete na in-
ternetových stránkách: 

www.connexmorava.cz
www.enterpriseplc.cz (m)

Ostravská cyklotramvaj b˘vá 
o víkendech plnû vytíÏena

„Když jsem v neděli nastupoval do cyklotramvaje, neměl jsem
si kam sednout. Zájem o tento způsob přepravy mne docela mile
překvapil,“ poznamenal Martin Krejčí z koordinační skupiny pro
realizaci cyklistických tras při odboru dopravy magistrátu. Její
členové spolu s městem a dopravním podnikem připravili cyklis-
tům na letní sezonu originální překvapení v podobě tramvaje, do
níž mohou nastoupit pouze cestující s jízdními koly.

min. název zastávky zóna

Hlučínská 1
4 Sad B. Němcové 1

1-2 Muglinovská 1
5 Elektra 1

2-3 Náměstí Republiky 1
2-3 Dům energetiky 1

2 Mariánské náměstí 1
4 Nová Ves vodárna 1-3

3-4 Zahrádky 4
1-2 Třebovická 4
3-4 Poruba vozovna 4
1-3 17. listopadu 4

2 Fakultní nemocnice 4
2 Vřesinská 4
3 Poruba koupaliště 4-9
2 Vřesina 9

3-4 Krásné Pole 4-9-11
3 Dolní Lhota 11
3 Horní Lhota 11

1-2 Zátiší 11

Sobota+Neděle 6 7 11 12 16 17

Hlučínská 56 56 

Hlavní nádraží 58

Nám. Republiky 08 08 08

N. Ves vodárna 17 17 17

Poruba vozovna 26 26 26

Vřesinská 33 33 33

Vřesina 38 38 38

Krásné Pole 41 41 41

Dolní Lhota 44 44 44

Zátiší 49 49 49

min. název zastávky zóna

Zátiší 11
1-2 Horní Lhota 11

3 Dolní Lhota 11
3 Krásné Pole 4-9-11

3-4 Vřesina 9
2 Poruba koupaliště 4-9
3 Vřesinská 4
2 nemocnice 4

2-3 17. listopadu 4
1-2 Poruba vozovna 4
3-4 Třebovická 4
1-2 Zahrádky 4
8-9 Mariánské náměstí 1

1 Dům energetiky 1
2-3 Náměstí Republiky 1
2-3 Elektra 1

5 Muglinovská 1
1-2 Sad B. Němcové 1
2-3 Hlučínská 1

Sobota+Neděle 10 11 15 16 20 21

H

Zátiší 51 51 51

Dolní Lhota 56 56 56 

Krásné Pole 59 59 59

Vřesina 02 02 02

Vřesinská 07 07 07

Poruba vozovna 14 14 14

Třebovická 17 17 17

Mariánské náměstí 28 28 28

Nám. Republiky 32 32 32

Hlavní nádraží 42

Hlučínská 43 43

Poznámky
H - Hlavní nádraží, spoj navazuje na vlaky směr Bo-
humín, Frenštát pod Radhoštěm a Cheb

Jízdní fiád linky C2 (cyklotramvaj)
- platí od 4. 7. do 28. 8. 2004
- jízdní kola jsou pfiepravována bezplatnû

Nejvût‰í úspûch sklidil první tuzemsk˘ rychlovlak Pendolino

Mezinárodní veletrh Czech Raildays



Zastupitelstvo města na svém
červnovém jednání schválilo

zprávu o výsledku hospodaření města
za minulý rok. Materiál o více než
240 stránkách textu, komentářů a po-
drobných tabulek se může laikovi na
první pohled jevit jako málo srozumi-
telné expertní posouzení jednotlivých
kroků města v oblasti hospodaření.
Ale opak je pravdou. Každá kapitola
naprosto pregnantně zachycuje a po-
pisuje, jak město nakládalo s veřej-
nými prostředky. Náměstek primá-
tora pro finance a rozpočet Jaromír
Chalupa potvrzuje, že tradičně kon-
zervativní způsob financování města
se opírá o co možná nejnižší běžné
výdaje a hlavně o záměr maximálně
investovat.

■ Hospodářský výsle-
dek je vykazován v mi-
nusových hodnotách,
přesto jste na zastupitel-
stvu hovořil v kladných
číslech. Co je tedy
správně?

Účetně vykázaný zá-
porný výsledek je v po-
sledních letech tak trochu
tradicí. Účetní ztráta se
skutečně pohybuje ve 
výši 337 164 tisíc korun.
Ovšem to neznamená, že
hospodaření města skon-
čilo schodkem. Naopak,
vzhledem k dostatečnému
množství finančních pro-
středků na běžných účtech
nebylo nutné v plné míře

převádět prostředky z fondu rezerv a
rozvoje. Takže ve skutečnosti je zá-
věrečný účet 2003 kladný a skončil
přebytkem ve výši 583 338 tisíc ko-
run. Tato částka je převedena do ka-
pitálové rezervy s tím, že 550 000 ti-
síc korun bude čerpáno v roce 2005.
Zbývající prostředky posílí běžné vý-
daje v rámci rozpočtové rezervy.
Hospodářský výsledek navazuje na
schválený rozpočet, který sestavo-
valo v převážné míře ještě minulé za-
stupitelstvo. Město pokračovalo v re-
alizaci již rozestavěných akcí a
přípravě staveb kofinancovaných
z fondů Evropské unie.

■ Pokud se podíváme na výdajo-
vou část rozpočtu, koresponduje
s potřebami města?

Víte, to hodně záleží na úhlu po-
hledu, ale ruku na srdce - kdo a kdy
má vlastně dost peněz, aby pokryl
plně své požadavky a nároky? V kaž-
dém případě se v loňském roce poda-
řilo v kategorii běžných výdajů 
zajistit plynulé financování nejdůle-
žitějších potřeb města, obvodů, pří-
spěvkových organizací i obchodních
společností, v nichž má město 
Ostrava majetkovou účast. Rád bych
při této příležitosti připomenul, že se
uskutečnily významné akce kultur-
ního, sportovního a zejména podni-
katelského charakteru. Jde například
o přípravu průmyslové zóny v Hra-
bové či Svinově. Je třeba si uvědo-
mit, že některé projekty přesáhly rá-
mec města a rada i zastupitelstvo je
schvalovaly někdy s určitými riziky
možného neúspěchu.

■ V závěrečném účtu se také ho-
voří o úspoře běžných výdajů. Ko-
lik představuje tato částka?

Běžné výdaje byly v minulém
roce plněny ve srovnání s uprave-
ným rozpočtem na 97,7 procenta.
V absolutní částce to znamená
úsporu ve výši 98 000 tisíc korun.
Pokud vás to zajímá, tak mírně pře-
kročeny byly pouze výdaje na nein-
vestiční dotace příspěvkovým orga-
nizacím, dále platby daní a poplatků,
zejména pak platba daně z převodu
nemovitostí, a výdaje na výplatu so-
ciálních dávek. Ale tyto jsou kryty
státními zdroji. Pokud se týká kapitá-
lových výdajů, ty byly splněny na
77,2 procenta.

■ Jak vysokou zadluženost vy-
kazuje Ostrava?

Zadluženost města činila k posled-
nímu prosincovému dni minulého
roku celkem 1 657 137 tisíc korun,
bez městských obvodů 1 346 888 ti-
síc korun, což je  4 276 korun na jed-
noho občana. Pro zajímavost mohu
uvést, že do zadluženosti jednotli-
vých městských obvodů se promítají
především půjčky a úvěry na opravy
bytového fondu. Nejvyšší zadluže-
nost na jednoho obyvatele v tomto
směru vykazuje městský obvod Ma-
riánské Hory a Hulváky, a to ve výši
7 029 korun, u Vítkovic to je 4 312
korun a u obvodu Hošťálkovice 1 364
korun na jednoho obyvatele. Mohu
tvrdit, že zadluženost Ostravy lze
hodnotit jako zdravou a není zdrojem
výraznějších problémů.

■ Zpráva nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospoda-
ření statutárního města Ostrava za
rok 2003 je bez výhrad?

Auditor upozorňuje pouze na ne-
zaúčtovaný majetek města na účtech
v objemu 33 090 tisíc korun. Jde o
podíl na majetku města v řádu setin
procenta a tento problém byl už
z větší části vyřešen letos v březnu.
Abych byl konkrétnější, v tomto roce
bychom měli předejít podobným ne-
srovnalostem díky zprovoznění a vy-
užití dalších modulů finančně ekono-
mického software GINIS, které
slouží k podrobné evidenci realizova-
ných investičních akcí a jednotné evi-
denci majetku města. (Maj)

Ostravská radnice ãervenec, srpen 20048

Daňové příjmy 4 556 356
Nedaňové příjmy 539 166
Kapitálové příjmy 679 719
Dotace 581 922
příjmy celkem po konsolidaci 6 357 163

Financování 425 620
(v tom především: návratná finanční výpomoc min. financí 
na MS 2004 v ledním hokeji ve výši +125 192 tis. Kč, splátky
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši -173 800 
tis. Kč, zhodnocování volných zdrojů ve výši +750 607 tis. Kč)

Zdroje celkem 6 782 783

Závûreãn˘  úãet mûsta za rok 2003 skonãil pfiebytkem

nám. primátora J. Chalupa

Struktura pfiíjmÛ - skuteãnost k 31. 12. 2003   (v tis. Kã) Struktura v˘dajÛ - skuteãnost k 31.12. 2003   (v tis. Kã)

Běžné výdaje 4 169 811

Kapitálové výdaje 2 612 972

výdaje celkem po konsolidaci 6 782 783

Saldo příjmů a výdajů -425 620
- změna stavu účelových fondů 272 089
- přijaté a poskytnuté půjčky -1 064
- nepeněžní operace 2
- hospodářský výsledek k 1. 1. 2003 -222 561

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2003 -377 154

DD Syllabova - solární kolektorSl. Ostrava - Františkovul. Ruská - tramvajové zastávky
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Investiční odbor:
Bytová výstavba 32 677
v tom: Sl. Ostrava - Františkov - 42 byt. jednotek 13 500

Michálkovice, bytové domy Kasalického - 16 byt. jednotek 7 939
rekonstrukce ubytovny Kubínova, bl. 52, B1 11 238

Technická vybavenost 159 963
v tom: kolektor Centrum 154 700

technická infrastruktura k bytové výstavbě 4 607
Dopravní stavby 13 454
v tom: komunikace Pašerových - Rybářská 6 388

komunikace a parkoviště ul. Výstavní 4 071
majetkové vypořádání staveb 1 848

Veřejné osvětlení 33 169
v tom: ul. Štramberská - Syllabova 5 224

oblast ul. Šoupala 3 667
oblast ul. Zlepšovatelů 5 075
oblast ul. Tavičská - Okružní 3 561
ul. Jahnova - Tovární 4 326

Zlepšující životní prostředí 2 476
v tom: DPB - rekonstrukce zdroje tepla 1 288

úprava pozemků v ul. Chrpové 1 188
Sociální stavby 39 709
v tom: ÚSP Muglinov-Pstruží 20 219

rekonstrukce DD Opavská včetně projektové dokumentace 8 598
DD Syllabova - solární kolektor 6 148
DD Petruškova - rekonstrukce ÚT, TUV, VZT 4 413

Zdravotnické stavby - energetický audit MZSO 97
Školské stavby - přístavba tělocvičny ZŠ Polanka 1 206
Vodohospodářské stavby 85 559
v tom: kanalizace Hrabová 10 504

vodovod Salma U Trati 4 712
stoka TD Třebovice 6 712
kanalizace Nová Osada 10 927
kanalizace Poruba 8 212
rekonstrukce odstředivky kalů 9 386
kanalizace ul. Čkalovova 5 331

Ostatní stavby 473 265
v tom: Vědecko-technologický park - tech. infrastruktura II. etapa 32 441

VTP - Multifunkční budova - I. etapa 111 158
vícepodlažní pavilon Černá louka 75 469
ZOO - pavilon slonů 36 631
průmyslová zóna Mošnov II. etapa 150 190
rekonstrukce a dostavba požární stanice Fifejdy 11 143
DJM - montáž scénické technologie 14 295

Mistrovství světa v ledním hokeji 64 645
v tom: SSZ Ruská - Závodní + tramvajové zastávky 13 603

rekonstrukce hotelu Atom 30 618
víceúčelová sportovní hala (ČEZ ARÉNA) 13 373

Celkem 906 220

Ostatní odbory:
výpočetní technika, program.vybavení, 
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 22 055
dopravní prostředky 3 607
stroje, přístroje a zařízení 10 668
ostatní dlouhodobý hmotný majetek a investiční nákupy 3 746
technické zhodnocení (ostatní) 528
ostatní investiční nákupy (pozemky a budovy) 157 204
nákup majetkových podílů a akcií 528 220

Investiční dotace:
podnikajícím subjektům - právnickým osobám 296 046
příspěvkovým organizacím města a ostatním 
příspěvkovým organizacím 217 789
neziskovým a podobným organizacím 8 132

Půjčky:
investiční půjčky obyvatelstvu 430

Investiční transfery: 
městským obvodům 458 327

Celkem 2 612 972  

Kapitálové v˘daje v ãlenûní   (v tis. Kã)

Zemědělství a lesní hospodářství 16 562
v tom: útulek pro psy 9 390

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 128 889
v tom: opravy místních komunikací a mostů realizované OK, a.s. 207 531

městská hromadná doprava - dotace DPO, a.s. 859 388

Služby pro obyvatelstvo 997 965
v tom: kultura, sdělovací prostředky 318 283

tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže 99 077
zdravotnictví a Dětský domov pro děti do 3 let 243 163
bytové hospodářství 17 616
spotřeba elektrické energie a opravy věřejného osvětlení 89 600
komunální služby a územní rozvoj, demolice 58 073
sběr a svoz komunálních odpadů 120 171
ZOO Ostrava 32 810
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 719

Sociální věci a politika zaměstnanosti 463 769
v tom: dávky sociální péče (ze státního rozpočtu) 91 554

ústav sociální péče, domovy důchodců 
a Centrum sociálních služeb 340 643
ostatní sociální programy 26 372

Ochrana, bezpečnost 351 959
v tom: Hasičský záchranný sbor města Ostravy 79 130

Městská policie Ostrava 253 411

Veřejná správa a služby 1 210 667
v tom: zastupitelstva obcí 19 657

činnost místní správy 424 369
výdaje z finančních operací 80 068
účelové a neúčelové neinvestiční transfery 
městským obvodům 524 263
finanční vypořádání minulých let 33 911
zúčtování daně z příjmů právnických osob za obce 101 866

Celkem 4 169 811

BûÏné v˘daje v ãlenûní podle úãelu pouÏití  (v tis. Kã)

ZOO - pavilon slonů

Kolektor 
Centrum

Zdroj: rozpočtové oddělení OFR MMO



V květnové Ostravské radnici Jarmila Horá-
ková, vedoucí stavebně-správního odboru ma-
gistrátu na poslední otázku odpověděla, že
ohlášenou drobnou stavbu můžeme začít pro-
vádět, jestli nám stavební úřad do třiceti dnů
nesdělí, že potřebujeme mít stavební povolení.

■ V této souvislosti se nabízí další otázka,
zda můžeme práce provést svépomocně?

Jestliže stavební úřad určí, že ohlášená drobná
stavba, ale i stavební úprava či udržovací práce vy-
žadují stavební povolení, doplní se ohlášení pouze
jednoduchými stavebními výkresy, nebo se sta-
vební úpravy vyznačí v kopii dokumentace ověřené
stavebním úřadem. Výkresy nejsou projektovou
dokumentací stavby, nemusí být zpracovány opráv-
něnými osobami. U udržovacích prací se nepředpo-
kládají ani tyto jednoduché stavební výkresy.

Stavebník může provádět drobnou stavbu, její
změnu (stavební úpravu) a udržovací práce na
stavbě sám, jestliže zabezpečí odborný dozor nad
prováděním stavby osobou, která má odborné vy-
sokoškolské nebo středoškolské vzdělání staveb-
ního nebo architektonického směru a alespoň tři
roky praxe v oboru (tzv. kvalifikovaná osoba). Sa-
mozřejmě to platí tehdy, když sám stavebník není
odborně způsobilý dozor provádět.

■ Je potřeba stavební povolení k výměně sa-
nitárního zařízení?

Při výměně sanitárního zařízení (výměna vany,
umyvadel, záchodové mísy) jde o udržovací práce
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.

■ Potřebujeme nějaké povolení, když
chceme provést rekonstrukci bytového jádra
v panelovém domě?

Obecně platí, že u stavebních úprav, kterými se
nemění vzhled stavby, nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání, po-
stačí ohlášení stavebnímu úřadu. Bez ohledu na
to, zda bylo podáno ohlášení, může stavební úřad
stanovit, že ohlášené stavební úpravy vyžadují
stavební povolení.

U rekonstrukcí bytových jader platí přísné zá-
sady a je vhodné vždy předem projednat záměr re-
konstrukce s příslušným stavebním úřadem. Sta-
vebník musí stavebnímu úřadu sdělit v ohlášení
rozsah prováděných úprav, např. zda hodlá vyzdít
nové jádro, nebo nově nalepit obklady a položit
dlažbu, vybourat stávající příčky apod.

Při náročnějších úpravách je zatížení rekonstru-
ovaného bytového jádra častokrát větší než u jádra
původního, v převážné míře umakartového.
Z toho vyplývá povinnost realizovat takové sta-
vební úpravy na základě stavebního povolení. Sta-
vebník však může prokázat, že stavebními úpra-
vami nezasáhne do nosných konstrukcí, a to
doložením statického posudku. Pokud bude potvr-
zeno, že nedojde k zásahu do nosných konstrukcí
a nebudou ani dotčeny společné části domu, lze
stavební úpravu provést na základě ohlášení.

Stavebník dále musí stavebnímu úřadu doložit
legitimní oprávnění k provedení stavebních úprav
ve vazbě na vlastnictví domu - např. v domě, kde
vzniklo společenství vlastníků, je k provedení sta-
vebních úprav, kterými dojde k zásahu do společ-
ných části domu (např. rozvodu vody), potřeba
souhlasu všech vlastníků jednotek v domě (viz zá-
kon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). V případě,
že stavebníkem bude nájemce, je nutno vycházet

z nájemní smlouvy mezi vlastníkem domu a ná-
jemcem. Stavební úpravy bytových jader, které
vyžadují stavební povolení, mohou být provedeny
jen dodavatelským způsobem, tedy osobou, která
má podle zvláštních předpisů oprávnění k prová-
dění stavebních a montážních prací.

■ Jaké povolení potřebujeme k instalování
nebo změně rozvodu plynu, elektrického vytá-
pění, k instalaci rozvodu vody?

Při instalaci plynu jde zpravidla o případy, kdy
plyn ve stavbě zaveden není, v obci byla prove-
dena plynofikace a stávající stavby se připojují
k hlavním řadům. Pro tuto přípojku, což je jedno-
duchá stavba, se vyžaduje územní rozhodnutí
a stavební povolení. V tomto případě lze obě ří-
zení sloučit.

Rozvod plynu ve stavbě je prováděn jako sta-
vební úprava nutná k tomuto rozvodu. Není vy-
loučeno, že bude samostatně provedena přípojka
a teprve později, podle finančních možností vlast-
níka stavby, také instalace vnitřních rozvodů a za-
řízení potřebných k vytápění (kotel, odvětrávací
zařízení, topná tělesa). Tyto stavební úpravy pod-
léhají ohlášení. Pro povolovací režim těchto insta-
lací platí to, co bylo řečeno o ohlášení stavebních
úprav. Stavební zákon nevyžaduje samostatný
projekt instalace rozvodů silnoproudů, slabo-
proudů, plynu a teplovodních rozvodů. Postačí
schématické vyznačení v kopii dokumentace
stavby ověřené stavebním úřadem. Totéž platí
u rozvodu a instalace vodovodního potrubí.

■ A jak máme postupovat v případě odvodu
spalin?

Odvod spalin je nutné vyřešit u všech druhů vy-
tápění. Záleží na tom, zda komín již existuje, ale
dosud nebyl používán, nebo má dojít ke změně
otopného zařízení na ústřední či etážové vytápění,
případně ke změně druhu paliva, anebo jestli musí
být komín nově zřízen. Pokud už komín existuje,
je před jeho znovuzprovozněním pro odvod spalin
nutná revize kominíkem. Podle okolností může jít
u zřízení nového komínu o stavební úpravu, pro
jejíž provedení nepostačí ohlášení. Zpravidla je
vyžadováno stavební povolení.

■ V jakém režimu probíhá povolování sta-
veb rodinných domů?

Rodinné domy (pokud jejich zastavěná plocha
nepřekračuje 300 m2) jsou ve smyslu stavebního
zákona stavby jednoduché, stejně jako např.
stavby pro individuální rekreaci, přípojky na ve-
řejné rozvodné sítě a kanalizaci a další (§139 sta-
vebního zákona). Povolování těchto staveb může
probíhat ve sloučeném územním a stavebním ří-
zení. Záleží na konkrétní situaci. Oprávnění roz-
hodnout, zda lze řízení sloučit, má příslušný sta-
vební úřad.

■ Je nutné informovat sousedy před podá-
ním žádosti o stavební povolení?

Zákon ani jiný právní předpis neukládá staveb-
níkovi povinnost informovat sousedy o stavbě, žá-
dat k ní vyjádření nebo souhlas. Soused má sice
právo se k těmto záležitostem vyjadřovat, ale není
to jeho povinnost. V zájmu dobrých sousedských
vztahů je vždy vhodné sousedy o zamýšleném sta-
vebním záměru informovat dříve, než tak v řízení
učiní stavební úřad. Nikdo nemůže zneužít svého
vlastnického práva k tomu, aby svým nesouhla-

sem nebo tím, že se odmítne ke stavbě vyjádřit,
znemožnil druhému realizaci výstavby na jeho
vlastním pozemku.

■ Může soused omezit přístup k naší nemovi-
tosti, která je umístěna v hranici pozemku, když
chceme zabezpečit realizaci udržovacích prací?

Stavební zákon počítá i s tím, že při provádění
stavby nebo jejich změn, udržovacích prací nebo
odstranění stavby je někdy nutné použít sousední
pozemek nebo stavbu. Stavební úřad může v tako-
vých případech nařídit sousedům, aby provedení
prací ze svého pozemku nebo ze stavby strpěli. Ji-
nou povinnost jim uložit nesmí.

■ Jaké je postavení nájemců staveb v říze-
ních?

Nájemcem stavby může být právnická i fyzická
osoba. Na základě nájemní smlouvy může mít
pronajatou bytovou jednotku či prostory pro ne-
bytové účely (kanceláře, sklady, ordinace a další).
Podle stavebního zákona nájemci bytů a nebyto-
vých prostor nejsou účastníky územního řízení
a stavebního řízení. Hodlá-li vlastník stavby pro-
vést na stavbě její změnu, není k povolení takové
změny vyžadován souhlas nebo projednání s jed-
notlivými nájemníky. Pokud se však tyto změny
dotýkají práv jednotlivých nájemců bytů a neby-
tových prostorů, mohou vlastníci toto oprávnění
realizovat jen se souhlasem nájemce. Když ná-
jemce s provedením stavebních změn nesouhlasí,
musí se vlastník, chce-li povolenou změnu stavby
realizovat, obrátit o rozhodnutí na soud (§ 695 
občanského zákoníku).

Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účast-
níky řízení, jestliže stavební úřad vlastníku stavby
nařizuje udržovací práce, nezbytné úpravy, od-
stranění stavby, provedení zabezpečovacích prací
nebo vyklizení stavby. Vydaným rozhodnutím
mohou být práva nájemníků vyplývající z nájemní
smlouvy přímo dotčena.

■ Jaká jsou práva nájemce, který hodlá na
vlastní náklady provádět udržovací práce nebo
stavební úpravy?

Nájemce bytu či nebytového prostoru je účast-
níkem územního řízení, jestliže na základě do-
hody s vlastníkem stavby hodlá vlastním nákla-
dem provést nástavbu a účastníkem stavebního
řízení, jestliže vlastním nákladem na základě do-
hody s vlastníkem stavby hodlá realizovat ná-
stavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce.
V tomto případě je účastníkem stavebního i ko-
laudačního řízení v postavení stavebníka.

■ Kdy je možné zahájit práce na stavbě?
Práce na stavbě, která vyžadovala stavební po-

volení, je možné zahájit teprve tehdy, když sta-
vební povolení nabylo právní moci. Teprve tehdy
jsou práva ze stavebního povolení vykonatelná.
O této skutečnosti se musí stavebník ve svém
vlastním zájmu přesvědčit dotazem u stavebního
úřadu, který mu stavební povolení vydal. Ten
právní moc potvrdí buď přímo na rozhodnutí,
nebo samostatným sdělením. Pokud by stavba
byla zahájena dříve, jednalo by se o stavbu prová-
děnou bez stavebního povolení se všemi důsledky
s tím spojenými. Stavební úřad by musel řízení
o povolení stavby zastavit a vést řízení o jejím od-
stranění. Dále by musel celou věc projednat jako
přestupek, jedná-li se o občana, a jako správní de-
likt, jde-li o osobu právnickou a osobu podnikající
podle zvláštních předpisů.

(Pokračování příště)
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb co by mûl vûdût stavebník



„Ve stejné době, kdy začalo vy-
růstat novodobé centrum Přívozu,
to znamená na přelomu 19. a 20.
století, se manželé Samuel a Karo-
lina Rufeisenovi rozhodli vystavět
na okraji tohoto mladého města ho-
tel s restaurací. Protože to bylo na
samém konci Nádražní třídy a tedy
v těsné blízkosti ostravského nád-
raží Severní dráhy Ferdinandovy,
dostal tento hotel jméno Severní
dráha - německy Nordbahn, které si
podržel po celou dobu své zhruba
sedmdesátileté existence,“ říká Jo-
zef Šerka z městského archivu. Bu-
dova, kterou vyprojektovala a po-
stavila zdejší stavební firma
Mihatsch & Ulrich, byla původně
jednopodlažní, v přízemí s restau-
rací a trafikou, v prvním podlaží
pak s několika hostinskými pokoji.

Blízkost vlakového nádraží by-
la na jednu
stranu velmi
výhodná - dalo
se očekávat,
že o hosty ne-
bude v tako-
vém místě ni-
kdy nouze. Na
druhou stranu
však poloha
stavební par-
cely, prakticky
přilepené ke kolejím, neposkyto-
vala mnoho možností k případnému
růstu podniku a přinášela řadu pro-
blémů zejména se znečištěním a
hlukem. „Kromě toho, jak je tomu
ostatně i dnes, se v bezprostřední
blízkosti nádraží vždy zdržovaly
nejrůznější existence, které bychom
jen těžko mohli zařadit do kategorie
bezproblémových. Možná, že to za-
příčinila i silná konkurence větších
a výstavnějších hotelů Central a
Moravia. Nicméně, nový hoteliér se

od počátku z velké části orientoval
právě na tuto méně zámožnou kli-
entelu. Kuželník, který byl původně
v zadním traktu hotelu, nechal strh-
nout a na jeho místě vystavěl spar-
tánsky zařízenou dvorní budovu,
sloužící k ubytování nenároč-
ných hostů,“ podotýká archivář 
J. Šerka.

Hluk a zápach, který se odsud za-
čal záhy linout, zavdal brzy podnět
ke stížnostem obyvatel sousedních
domů. Protokoly z četných kontrol
a prohlídek dvorního traktu hotelu
Severní dráha dokládají, že šlo o
stížnosti oprávněné. Při jejich četbě
můžeme dnes s úlevou konstatovat,
že úroveň ubytování i v těch nejlev-
nějších podnicích se od té doby
značně zlepšila.

„Komise, která 6. května 1909
vkročila do hotelu, se mohla po

jeho zad-
ním traktu
pohybovat
jen s nej-
větší opa-
trností, a
to po pr-
knech le-
dabyle na-
házených
na tlustou
vrstvu vý-

kalů a hnoje a narychlo posypanou
chlorovým vápnem. Z prasečích
chlívků stejně jako ze záchodků vy-
tékala volně ven močůvka. V tma-
vých místnostech, nevětratelných a
neosvětlených chodbách dvorní bu-
dovy, bez jakýchkoli sanitárních
zařízení, se tísnili nájemníci, platící
za jednu postel na přespání 40 ha-
léřů za noc,“ uvádí dále J. Šerka.
Většinou šlo o nezaměstnané, po-
mocné dělníky a zčásti i přistěho-
valce z Bosny. Ti, jak se můžeme

dočíst ve výpovědích jednoho ze
stěžovatelů, vyřizují svou tělesnou
potřebu rovnou na dvoře a já
mám pochybné potěšení spatřovat z
oken svého bytu denodenně ony tě-
lesné části, které nejsou za normál-
ních okolností vystavovány na
slunci. Nedostatky byly zpravidla
řešeny jen kosmeticky a přetrvá-
valy i v následujících letech. Ne-
hledě na problémy s hygienou a
úřady se hotelu dařilo. Ještě v roce
1911 se dočkal nadstavby druhého
patra a také poměrně důstojného
vzhledu.

Po první světové válce získal ho-
tel od manželů Rufeisenových
Herrmann Traubmann a koncem
20. let pak Bernard Bornstein. 
Z této doby se zachoval i stručný a
poměrně příznivý obraz této živ-
nosti z pera městského úředníka:
Hostinec zdá se býti dosti slušným a
jest navštěvován ponejvíce želez-
ničními zaměstnanci. Hostinské
místnosti pozůstávají z jedné ná-
levny rozměru 13x13 m, při které

jest kuchyň, pak
restaurační míst-
nost rozměrů
12x10 m, taneč-
ního sálu 12x13
m, 23 cizineckých

pokojů a 15 pokojů pro přechodné
nocležníky.

V kuriózní stížnosti nájemníků
sousedního domu z roku 1938 se
píše, že jmenovaný - tedy hoteliér
Bornstein - chová celé hejno slepic
a ty volně pobíhají po celém pro-
stranství nově upraveného náměstí
u hlavního nádraží. Hlavně se zdr-
žují před obytným úřednickým do-
mem a celé prostranství je samý
trus... „Můžeme si tedy učinit dob-
rou představu o tom, nakolik repre-
zentativně vyhlížel tehdy prostor
před hlavním nádražím průmyslo-
vého velkoměsta,“ poznamenává
archivář J. Šerka.

V období nacistické okupace byl
hotel zabaven jako židovský majetek
a prodán v dražbě kavárníkovi a ho-
teliérovi Adolfu Sehnalovi (mj. i ná-
jemci kavárny Fénix v Moravské 
Ostravě). Ten záhy po válce náhle
zemřel a nejsou k dispozici téměř
žádné doklady o dalším osudu ho-
telu. S největší pravděpodobností se
dočkal znárodnění a převedení do
majetku ČSD. V 60. letech 20. století
byl hotel ve značně zchátralém stavu.
Sloužil jako kulturní dům železni-
čářů. Zbořen byl počátkem 70. let v
rámci výstavby nové budovy ostrav-
ského hlavního nádraží. (M&J)
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Zapomenutá Ostrava: hotel Severní dráha

Nordbahn v první polovině minulého století...

...v červenci roku 2004



Titul Mistr linky důvěry předal ná-
městek primátora Zbyněk Pražák 
24. června čtyřem bývalým i součas-
ným pracovníkům ostravské Linky dů-
věry, kteří se podíleli na jejím vzniku.
Oceněni byli bývalý primář oddělení
psychiatrie Městské nemocnice Os-
trava-Fifejdy Leopold Kozar, psycho-
log Oldřich Bajger a sestry Anděla
Bartečková a Jaroslava Šnejdarová.

Ostravská Linka důvěry vznikla
v roce 1990 za podpory města Os-
travy. Napřed psychologové sloužili
v kanceláři, kde přes den byla účtárna,
teprve v pozdějších letech získali pra-
covníci linky vhodnější prostory.

Ročně tu zaznamenávají kolem tři
a půl tisíce hovorů. Nejvíce hledají

pomoc na lince důvěry lidé ve věku
25 až 45 let. „Za čtrnáct let existence
jsme zaevidovali padesát tisíc telefo-
nických hovorů, osm tisíc osobních
setkání a prostřednictvím e-mailu
jsme poskytli radu asi šesti stovkám
lidí,“ konstatoval pracovník linky
Svatopluk Antoš. Dodal, že jen
v prvním pololetí je formou elektro-
nické pošty  kontaktovalo 200 kli-
entů.

Linku zabezpečují dva stálí psy-
chologové a dvanáct externistů. Tele-
fonní číslo je 596 618 908, e-mail:
info@help-psych.cz. Linka důvěry
pomáhá ve všední dny od 12 do 
6 hod., o víkendech je k dispozici 
24 hodin denně. (ta)
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■ OLYMPIÁDA SENIORÒ. Osm prvních a po čtyřech druhých a třetích
místech obsadili v šesti disciplinách seniorolympiády, která se konala
7. až 8. července,  ostravští sportovci. Každý tým z České republiky,
Chorvatska, Maďarska a Slovenska tvořilo deset žen a deset mužů.
V Lázních Moravská Ostrava soutěžili plavci volným stylem na 50 m,
ve Sportovním areálu Poruba měřili své síly kuželkáři, tenisté a vo-
lejbalisté. V Centru volného času ve Vietnamské ulici v Porubě se ko-
nala utkání ve stolním tenise a ve hře v šachy. Všichni senioři podali
skvělé sportovní výkony, navzájem se povzbuzovali a vytvořili tak
velmi příjemnou atmosféru.

■ LITERÁRNÍ SOUTùÎ. Ocenění za práce zaslané do literární soutěže
pro ostravské základní a střední školy na téma Ostrava - minulost
a současnost převzalo 24. června devatenáct žáků a studentů. Hlavní
cenu - barevný televizor předali vítězi Martinu Wernerovi z Gymná-
zia Slezská Ostrava náměstek primátora Zbyněk Pražák a předseda
správní rady Tchas, spol. s r.o., Václav Daněk.

Pfiipomínky k sociálním sluÏbám
Institut komunitního rozvoje spo-

lečně s odborem sociálních věcí a
zdravotnictví magistrátu připravil
akci, v rámci které shromažďuje při-
pomínky a návrhy na zlepšení soci-
álních služeb v Ostravě.  Formuláře
jsou k dispozici ve Středisku infor-
mačních služeb v Radnici města 
Ostravy a na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.

Zájemci si je mohou vyzvednout
také na úřadech městských obvodů
v Porubě, Ostravě - Jihu, Slezské 
Ostravě a Vítkovicích, v Městském
informačním centru, Institutu komu-
nitního rozvoje, Městské nemocnici
Ostrava-Fifejdy, Fakultní nemocnici
s poliklinikou v Porubě, v Tyflocentru
i Tyfloservisu v Zábřehu. Připomínky

mohou zaslat také elektronicky na 
adresu http://komunitniplan.k2.cz

„Cílem komunitního plánovaní je
zjistit skutečnou potřebu jednotli-
vých služeb. Spolupracují přitom jak
zadavatelé, což je stát či samospráva,
poskytovatelé, tak i samotní uživa-
telé,“ poznamenal náměstek primá-
tora Zbyněk Pražák. Podle něj by
tento způsob zjišťování skutečné po-
třebnosti služeb měl vést k vyšší
efektivitě vynakládaných prostředků.
„Sami uživatelé si určí, které služby
jsou pro ně nejpotřebnější nebo v na-
bídce schází,“ doplnila vedoucí od-
boru Jaroslava Rovňáková.

Sběr připomínek k prvnímu Ko-
munitnímu plánu rozvoje sociálních
služeb v Ostravě skončí 31. srpna.

Mistfii linky dÛvûry

■ PROTI DROGÁM. Účastníci II.
ročníku projektu cyklo-běh za
Českou republiku bez drog 2004
besedovali 21. června s ná-
městkem primátora Zbyňkem
Pražákem o nutnosti primární
protidrogové prevence. Setkání
se zúčastnil také senátor Milan
Balabán. Projekt pořádá občan-
ské sdružení Řekni NE drogám -
řekni Ano životu. Deset mladých
lidí během dvou týdnů navštívilo
šest desítek měst. Většinu z 1 500
kilometrů absolvovali na kolech,
část trasy běželi. Akce začala 
14. června v Plzni a skončila 
26. června v Praze.

❏ Stfiípky

Nákupy, vaření, doprovod k lé-
kaři, pomoc s osobní hygienou a
další služby, které umožňují senio-
rům žít v domácím prostředí, zajiš-
ťuje Reditus, o.p.s, který sídlí v
Ostravě-Zábřehu. Jeho pracovníci
pečují o klienty po těžkých úrazech,
mozkových příhodách, náročných
operacích či s nevyléčitelnou 
nemocí. „Služby poskytujeme v
Ostravě i jejím okolí. Jsme schopni

zajistit asistenci dvacet čtyři hodin
denně s nácvikem sebeobsluhy, po-
skytnout lehkou ošetřovatelskou re-
habilitaci, naučit používat kompen-
zační pomůcky,“ řekla ředitelka
společnosti Jana Kročilová. Dodala,
že se snaží zachovat veškeré návyky
a způsoby dosavadního života kli-
entů. Služby si lze objednat na tele-
fonních číslech 736 779 471 a 736
779 976. (ta)

Domácí péãe o klienty

Zastupitelstvo města rozhodlo o
poskytnutí neinvestičních účelových
dotací na opravy a údržby sakrálních
staveb nezařazených do ústředního
seznamu kulturních památek. V roz-
počtu města Ostravy byla na opravy a
údržbu těchto staveb pro rok 2004 vy-
členěna částka 2 mil. korun, která
byla rozdělena následovně:

● 380 tisíc korun Římskokatolické
farnosti Ostrava-Michálkovice na
opravu části střechy kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie,

● 380 tisíc korun Římskokatolické
farnosti Ostrava-Zábřeh na opravu
elektroinstalace a vymalování kostela
Navštívení Panny Marie,

● 480 tisíc korun Římskokatolické
farnosti Ostrava-Radvanice na opravu
vychylující se věže kostela,

● 280 tisíc korun místní komunitě
Salesiánů Dona Boska Ostrava na
opravu střech objektů Salesiánského
střediska,

● 280 tisíc korun náboženské obci
Církve československé husitské v
Ostravě-Heřmanicích na opravu ko-
mínů, střechy, klempířských prvků a
výměnu oken na budově Husova
sboru,

● 200 tisíc korun náboženské obci
Církve československé husitské v Mo-
ravské Ostravě na výměnu oken mod-
litebny, kanceláře a zázemí objektu.

Opravy a údrÏba sakrálních staveb



Květiny předal umělkyni Gabriele
Beňačkové také primátor města
Ostravy Aleš Zedník s chotí.
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Devětadvacátý ročník mezinárodního hudebního
festivalu Janáčkův máj, který se konal v Ostravě
od 21. května do 11. června, je již minulostí.
Jeho návštěvníkům však zůstaly nezapomenu-
telné zážitky. 

„Těší mne, že o všechny koncerty letošního ročníku
festivalu věnovaného české hudbě měli Ostravané velký
zájem. Janáčkův máj si tradičně uchovává vysokou
prestiž a letos opět nabídl mimořádnou úroveň. Takovou
koncentraci hvězd Ostrava ještě nezažila. Jsem potěšen,
že hudební život tří týdnů se opět odehrával ve znamení
pozoruhodných a špičkových výkonů. Pro mne osobně
se stala mimořádným zážitkem vystoupení dvou světově
proslulých sopranistek Evy Urbanové a Gabriely Beňač-
kové. A ještě jednu skutečnost nelze přehlédnout - po-
kračuje stírání hranic. První květnový den k tomu došlo
oficiálně mezi Českou republikou a sousedními ze-
měmi, v květnu a červnu to bylo mezi hudebními styly.
Na koncertech se stačilo  rozhlédnout a každý si musel
všimnout mizejících  hranic také mezi generacemi, jak
u hudebníků, tak u posluchačů,“ řekl primátor města
Aleš Zedník.

Sopranistka Gabriela Beňačková, která zazpívala na závěrečném kon-
certu Janáčkova máje, s dirigentem Liborem Peškem.

Nádhernými
květinami
a uznáním

nešetřil 
ani člen

představenstva
společnosti

Penta Finance
a. s. a zástupce

hlavního
akcionáře
společnosti 

SmVaK
Ostrava a. s.

Martin Kúšik.

Náměstek
primátora

Zbyněk
Pražák

s prezidentem
společnosti

ODS -
Dopravní

stavby
Ostrava a. s.

Pavlem
Vítkem

vysoce ocenili
perfektní

vystoupení
umělců.

Festival slavnostně ukončili primátor Aleš Zedník a obchodní ředitel
společnosti Skanska CZ a. s. Radomír Jekielek.

Závûreãn˘ koncert vynikající Gabriely BeÀaãkové obecenstvo nadchl

Ostrava Ïila tfii t˘dny hudbou

Generální partner:

SKANSKA CZ a. s.



Na náš redakční stůl přichází řada skutečně zají-
mavých a podnětných dopisů. Převážná většina vy-
povídá o jediném - Ostravany nenechává dění ve městě lhostejnými. Zajímá
je vše, co souvisí s jejich starostmi i radostmi, ale i odpovědi na docela 
jednoduché otázky všedních dnů.

V‰e není jen o penûzích
„Jako dlouholetý občan obvodu Slezská Ostrava se mne citelně dotýká, jak

tato část města vypadá, jak se zhoršilo její životní prostředí sto let trvající de-
vastací důlní a chemickou výrobou. Ale existuje řada rozvojových návrhů.
Mohu uvést například Heřmanický rybník a potok, soutok řek Ostravice
a Odry, lokalita Hrušov, Trojické údolí, botanická zahrada,“ napsal Jiří Šárek
z Kunčic s tím, že rozjezd těchto projektů s podporou magistrátu i soukro-
mého sektoru napomůže oživení a rozvoji cestovního ruchu a poskytne lidem
patřičné kulturně-společenské a sportovní vyžití. Dokladem toho jsou hojně
navštěvované akce v lokalitě Slezkoostravského hradu. „Obávám se, že za
pár let může být Ostrava mrtvé město. Mladí a studovaní se odstěhují, zůsta-
nou senioři a sociálně slabé vrstvy obyvatelstva. A přitom už dnes víme, že
vše není jen o penězích a některé akce lze realizovat za minimum finančních
prostředků,“ poznamenal J. Šárek.

Úfiady pro nás, obãany?
Velký otazník provázel dopis Renaty Matějkové ze Staré Bělé: „Už 30.

května loňského roku sepsali obyvatelé ulice Na Lukách ve Staré Bělé žádost
o omezení vjezdu vozidel nad deset tun. Dopis jsme postoupili Úřadu měst-
ského obvodu Stará Bělá. Odbor dopravy magistrátu následně vydal stano-
visko, v němž se říká, že o případném omezení vjezdu do ulice rozhoduje
operativní správce silnice, tedy Ostravské komunikace, a.s., přičemž může
být tento krok pouze dočasný. Když jsem upozorňovala pracovníky magist-
rátu na zvýšené nebezpečí úrazů a nehod z důvodu zúžení vozovky, vlivem
velkého provozu na ní a nepřizpůsobení rychlosti projíždějících vozidel při
náročné stavbě kanalizačního sběrače, a když jsem žádala o odklonění do-
pravy z této komunikace, dověděla jsem se, že kvůli devíti lidem nemůže být
vyloučena doprava.“ 

Dopis R. Matějkové jsme postoupili odboru dopravy magistrátu. Obdrželi
jsme stanovisko a vysvětlení, v němž Milan Šobáň uvádí, že stavba kanali-
začního sběrače je stavbou vodohospodářskou a nepříjemně se dotýká silnič-
ního hospodářství - silnice II. třídy ve vlastnictví kraje. Odbor dopravy vy-
stupuje v tomto případě jako orgán státní správy s cílem chránit silnice
a zajišťovat na nich bezpečný provoz, a to ve spolupráci s Policií ČR.

„Výstavbou sběrače byl dotčen provoz na dané komunikaci s tím, že než
bylo rozhodnuto o zúžení komunikace do jednoho jízdního pruhu v místech
stavebních jam, bylo provedeno několik šetření na místě samém i na úrovni
pracovní skupiny při odboru dopravy. Protože zábor komunikace není tak
velký, aby šířka jízdního pruhu klesla pod minimální hranici 3 m, byl povo-
len provoz i za této ztížené situace. Intenzita provozu na dotčené komunikaci
je asi tři tisíce vozidel denně, což je opravdu minimum proti jiným frekven-
tovaným komunikacím ve městě,“ konstatuje M. Šobáň s tím, že silnice
II/478 je spojnicí čtyř bývalých okresů a také čtyř silnic I. třídy (I/47 Klim-
kovice, I/58, I/56 a I/11 Šenov) a má tedy krajský význam. Komunikaci nelze
zavřít jen proto, že v jejím průběhu jsou tři zúžená místa. Převedení dopravy
objížďkou přes ulici Rudnou je nerozumné. 

Ostrava hostila svûtov˘ lední hokej 
poprvé uÏ v roce 1959

V dubnové Ostravské radnici jsme podle čtenáře Z. Švelba z Mariánských
Hor chybně zveřejnili, že Mistrovství světa v ledním hokeji se v moravsko-
slezské metropoli koná vůbec poprvé. Napsal: „To není pravda, neboť v roce
1959 se podobně jako letos uskutečnila část MS v ledním hokeji v Ostravě,
a to na ploše dnes již neexistujícího Zimního stadionu J. Kotase. Tehdy zde
hrála jedna vylučovací skupina o 4 mužstvech, další skupiny hrály v Brati-
slavě, Brně a samozřejmě v Praze. Mně bylo tehdy 12 let a dodnes si pama-
tuji, že jsem šel se svým otcem kolem zimního stadionu, před nímž vlály
vlajky, které jsem do té doby vůbec neviděl.“

Panu Švelbovi děkujeme za upozornění na nepřesnou informaci. Mimo-
chodem, při listování novinami z té doby jsme si v Nové svobodě z pátku 
6. března 1959 přečetli, že v úvodním zápase ostravské skupiny Švédové po-
razili Italy 11:0, přičemž italští hokejisté nastupovali se snahou dostat co 
nejméně branek. Tato taktika se jim dařila pouze prvních deset minut. Pak již
na robustní Švédy nestačili a jen se bránili.

Sportovní hry dûtsk˘ch domovÛ
Regionálního kola Sportovních her dětských domovů se 8. 5. účastnili

kromě ostravských závodníků také chlapci a děvčata z Budišova nad Budi-
šovkou, Černé Hory, Hranic, Čeladné, Olomouce, Lichnova, Lipníku nad
Bečvou, Valašského Meziříčí, Opavy a Příboru.

„Hoši soutěžili v disciplínách, jako jsou kopaná, běh na 60 a 1 500 m, skok
daleký a vysoký, vrh koulí, štafeta 4 x 60 m. Pro dívky byly připraveny sou-
těže v běhu na 60 a 800 m, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a vy-
sokém a také štafetě 4 x 60 m,“ uvedl Josef Palkovič z pořádajícího Dětského
domova na Vizině ve Slezské Ostravě.

Hry se konaly za mohutného povzbuzování, také bylo navázáno mnoho
přátelství. „Jsme děti z domovů a máme své problémy. Zajímá nás, jak to vy-
padá jinde, co je v jiných domovech zajímavého, jací jsou tam kluci a hol-
ky,“ konstatovala po slavnostním nástupu a vyhodnocení skupinka 
ostravských sportovců. Mimochodem, reprezentanti dětských domovů 
z našeho města patřili k nejlepším. 

V Praze se v‰em velmi líbilo
Více než padesát let poskytuje náhradní zázemí dětem bez rodičů Dětský do-

mov v Bukovanského ulici. Pobyt v Praze, seznámení se s historickými pozo-
ruhodnostmi a atmosférou, je nyní nedostupnou položkou. Proto děti ocenily
rozhodnutí statutárního města Ostravy poskytnout v rámci grantu finanční
částku na několikadenní výjezd do české metropole. Mezi zájemci byla vybrána
desetičlenná skupina, která si stanovila velice náročný program. Putování po
historických místech večer ještě umocnila návštěva pražských divadel.

„Návrat domů sice provázela značná únava, ale tu převyšoval dojem
z poznání a vzpomínek na naše hlavní město. Grantová podpora tak zcela
naplnila svůj učel a podpořila vzdělanost našich dětí,“ děkují pracovníci
i samotné děti dětského domova ve Slezské Ostravě.

Příspěvky čtenářů jsou redakčně kráceny
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❏ Listárna MISS AEROBIK. V březnu letoš-
ního roku začal Miss aerobik
tour České republiky. V katego-
riích MiniMiss, Kadet, Junior,
Miss a Missis byly vybrány se-
mifinalistky červnového závodu
v Praze, který se uskutečnil 16.
a 17. června. Kromě aerobiku
byly na programu také discip-
líny, jako je recitace či zpěv, běh
přes překážky, a pro starší i
promenáda v plavkách a večer-
ních šatech. Reprezentantky po-
rubského aerobikového klubu
X-LINE byly velmi úspěšné. Je-
denáctiletá Nela Freiherrová
(vlevo) se stala druhou vicemiss
aerobik 2004 v kategorii Kadet
a o dva roky mladší Alžběta
Franková (vpravo) se probojo-
vala mezi pět finalistek televiz-
ního finále spolu s dospělými
„misskami“, které se bude ko-
nat letos v září.

âESK¯ PERMON 2004. Setkání
hornických měst se uskutečnilo
na začátku června v královském
městě Rudolfov u Českých Budě-
jovic za účasti zástupců Klu-

bu přátel hor-
nického muzea
OKD, Nadace
Landek a měst-
ského obvodu
Radvanice a Bar-
tovice, kde se
bude konat příš-
tí ročník této
akce. V Rudol-
fově byly letos
poprvé uděleny
celostátní ceny
Český Permon.
Ředitel Nadace
L a n d e k

Stanislav Vopasek (na snímku)
obdržel Českého Permona 2004 za
celoživotní dílo a publikační čin-
nost v oblasti stavovských tradic
českého hornictví. Blahopřejeme!
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3. SUGAR - dvouletý pes, kříže-

nec středního vzrůstu. Je velmi

společenský a určitě by se osvědčil

v rodině s více dětmi. V útulku  je

velmi nešťastný a touží po novém

domově.

4. FIGO - dvouletý kříženec

malého vzrůstu. Než ho stráž-

níci do útulku přivedli, prožil

celý den uvázaný před restau-

rací v Porubě. Hodí se do rodiny

s většími dětmi nebo ke starším

lidem.

1. SANDRA - kříženec ně-

meckého ovčáka. Má pět a půl

let.  V útulku je od ledna. Je

velmi hodná, hodí se k dětem,

spokojená by byla u starších lidí

v domku se zahrádkou.

11 33

44

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288, www.mpostrava.cz Otevřeno: úterý - neděle 10 - 15 hodin
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2. BIBI - sedmiletá fena, kříže-

nec velmi malého vzrůstu. Nale-

zena byla v lednu ve Vítkovicích.

Je velmi nenáročná na stravu i na

chov. Dobře by se cítila jako spo-

lečnice starších lidí.

ÚSPùCH STAROKLADRUBÁKÒ V POLSKU. V pořadí 4. Mezinárodní turnaj
jízdních policií Czenstochowa 2004 se uskutečnil 19. června v Polsku za
účasti 10 policejních oddílů z Německa, Ruska, Maďarska, Polska
a České republiky. Naše reprezentace byla složena z jezdců a koní Měst-
ské policie Ostrava, Policie ČR - Brno a Policie ČR - Praha. V první části
náročné soutěže bylo hodnoceno nejrychlejší zdolání trati a v druhé části
se jezdci předvedli ve speciálních policejních disciplínách. Koně museli
na trati překonat například strach z ohně, dýmu a střelby. První a druhé
místo obsadili jezdci z Polské republiky, na třetím místě se umístili sou-
těžící Městské policie Ostrava - velitel jízdního oddílu Miroslav Holý na
koni Giset (na snímku) a strážník Petr Buchta na koni Gerel. (m)

·koláci pod dohledem stráÏníkÛ
Se závěrem školního roku a blíží-

cími se prázdninami mohli rodiče
především menších dětí odcházet do
zaměstnání s klidnou hlavou - na pře-
chodech přes frekventované komuni-
kace na území celé Ostravy totiž už
od 21. června prováděla městská po-
licie (MěPO), ostatně jako každý rok,
bezpečnostně-preventivní opatření.

„Jde o zvýšený dohled strážníků u
přechodů pro chodce v blízkosti škol.
Této činnosti se sice strážníci věnují
celý školní rok, ale ze zkušeností
z minulých let víme, že právě v ob-
dobí těsně před prázdninami bývají
děti roztržité a zapomínají na svou
bezpečnost,“ uvedla tisková mluvčí
MěPO Zuzana Larišová. Denně bylo
v terénu okolo osmdesáti strážníků.

Dozor začal vždy půlhodinu před za-
čátkem vyučování.

„V rámci letošních předprázdnino-
vých opatření Městská policie Os-
trava využívala také mobilní indiká-
tor rychlosti, který byl instalován
v blízkosti některých škol. Řidiči na
světelné tabuli viděli momentální
rychlost svého vozidla. Pokud byla
nejvyšší povolená rychlost překro-
čena o 5 km v hodině, začaly číslice
na světelné tabuli blikat. Když pře-
kročili rychlost o 10 km v hodině,
rozsvítilo se navíc výstražné světelné
zařízení indikátoru. Podstatné je, že
v naprosté většině lidé za volanty na
indikátor reagovali a zpomalili,“ po-
znamenala tisková mluvčí Z. Lari-
šová. (M)

V útulku pro nalezené psy 
v Ostravě-Třebovicích bylo v čer-
vnu zahájeno značení zvířat radio-
frekvenčními mikročipy.

Čipy jsou čitelné pomocí speciál-
ního čtecího zařízení a variabilita
kódů v jednotlivých číselných řadách
představuje takové množství kombi-
nací, že pravděpodobnost duplicity je
prakticky vyloučená. Zatím bylo
tímto způsobem označeno okolo 100
psů. Čip o velikosti zhruba půl centi-
metru a o průměru jeden milimetr je
aplikován injekční stříkačkou pod
kůži psa. Jeho minimální životnost je
25 let. Městská policie Ostrava má
dvě čtecí zařízení čipů. Jedno využí-
vají přímo pracovníci třebovického
útulku a druhé mají k dispozici stráž-
níci odchytového oddílu.

Strážníci si čipování psů pochva-
lují. Ihned po odchytu jsou schopni
identifikovat psa, který již v minu-
losti prošel branami útulku. Čtyř-
nohý nalezenec tak nemusí být
znovu převezen do útulku, prochá-
zet nutnou karanténou a prožívat
stres z odloučení. 

Tento systém umožňuje městské
policii okamžitě zjistit adresu maji-
tele a zatoulaného psa mu vrátit.
Výhodou pro budoucí majitele či
pěstouny psů je také skutečnost, že
se svými miláčky mohou bez pro-
blémů vycestovat za hranice České
republiky. V budoucnu bude totiž
pohyb psů na území členských zemí
Evropské unie podmíněn právě
tímto označením. (m)

Mikroãipy pro nalezené psy

AREÁL JEZDECKÉHO KLUBU VE STARÉ BĚLÉ 
se stane 28. srpna dějištěm 

7. SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ
a pěstounů psů z třebovického útulku. 

Zájemci o účast v soutěžích se psy se mohou hlásit 
každý den od 8 do 15 hod. na tel. čísle 596 967 288.
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LOUâENÍ SE ·KOLOU. Zpěvem, soutěžemi a táborovým ohněm se rozlou-
čili 25. června se školním rokem žáci a pracovníci Speciální školy Dia-
konie ČCE a Centra denních služeb pro děti s handicapem v Domě Fo-
ibé v Ostravě-Vítkovicích. K dobré pohodě zazpíval Standa Hložek,
který se ujal role moderátora a organizátora soutěží. Slavnostního
ukončení školního roku spojeného s dodatečnou oslavou Dne dětí se
zúčastnili také rodiče a další hosté, kteří tomuto speciálnímu zařízení
po celý rok pomáhali. 

BùH OLYMPIJSKÉHO DNE. V závěru června uspořádala TJ Liga 100 
Ostrava pod patronací Mezinárodního olympijského výboru v Praze,
Klubu českých olympioniků v Praze, městského výboru ČSTV 18. roč-
ník Běhu olympijského dne. Letos se této akce zúčastnilo 4 505 běžců,
z nichž 75 startovalo v hlavním závodě na 10 km. Na výborně připrave-
ných tratích se 23. června vedle dětí ostravských základních škol obje-
vili také rodiče s malými dětmi i lidé se zdravotním omezením. Nejstar-
šímu účastníkovi běžeckého závodu byl čtyřiaosmdesátiletý Jaroslav
Bernatík.

Hurá, prázdniny jsou tady

Festival roztanãí Ostravu
Festival městských folklorních

souborů s mezinárodní účastí Folk-
lor bez hranic 2004 se uskuteční
v Ostravě od 16. do 20. srpna. Sou-
bory z Ostravy, Opavy, Vsetína, Ho-
donína, Prahy, Slovenska, Ruska,
Španělska a Koreje vystoupí ve čty-
řech městských obvodech - v centru
města na Jiráskově náměstí a v Hu-
sově sadu, v Mariánských Horách
a Hulvákách, Ostravě - Jih a v Po-
rubě. Své umění předvedou taneč-
níci také na kolonádě v klimkovic-
kých lázních.

„Po zkušenostech máme připrave-
nou suchou a mokrou variantu. Po-
kud nám bude počasí přát, je pro-
gram naplánovaný v ulicích a na
náměstích pod širým nebem, pokud
bude pršet, členové souborů vy-
stoupí v domě dětí a mládeže, v sále

K - tria a v Domě kultury Poklad,“
řekla tajemnice festivalu Renáta Hu-
serová. Festivaloví hosté zahrají
a zazpívají také v Ústavu sociální
péče pro mentálně postižené v Mug-
linově a dvou domovech důchodců.
K doprovodnému programu bude
patřit výstava fotografií Františka
Řezníčka z minulých festivalových
ročníků ve foyeru Radnice města
Ostravy. Občané si ji mohou pro-
hlédnout od 2. do 20. srpna. 
Na Jiráskově náměstí se 18. až 20.
srpna uskuteční jarmark lidových ře-
mesel.

Pořadatelem letošního ročníku je
Společnost pro kulturu a umění
v Ostravě a Soubor lidových písní
a tanců Hlubina. Festival se koná
s finanční podporou města 
Ostravy a dalších sponzorů. (ta)

Studenti z osmi státÛ podnikali
S účastníky mezinárodního finále

podnikatelské hry European Busi-
ness Game 2004 se setkal 28. června
primátor Aleš Zedník. Tří až pěti-
členná družstva studentů ekonomic-
kých škol z Anglie, České repub-
liky, Itálie, Dánska, Fayerských
ostrovů, Chorvatska, Skotska a Slo-
venska obhajovala 1. července v
Ostravě své podnikatelské záměry.
Na prvním místě se umístili mladí
podnikatelé ze Skotska, na druhém
z italské Ravenny.

Úkolem týmů bylo založit fiktivní
firmu s určitou strukturou, udělat

analýzy domácího i evropského
trhu, marketingový průzkum, pre-
zentovat záměr na internetu s cílem
získat obchodní partnery a vypraco-
vat podnikatelský plán na tři roky.
Porota kladla také důraz na komuni-
kaci v angličtině.

Mezinárodní finále se konalo
v České republice poprvé. Pořadate-
lem byla Obchodní akademie v Čes-
kém Těšíně. Barvy České republiky
hájili studenti Obchodní akademie
Orlová-Lutyně. Soutěž organizuje
pod záštitou Evropské unie italská
firma z Ravenny. (ta)

■ Aukce dětských výtvarných
prací z Dětského rehabilitačního sta-
cionáře v Ostravě-Porubě se usku-
tečnila 28. června v Domě knihy
Librex. Za čtyřicet tři obrázků získal
stacionář 23 690 korun. Nejúspěš-
nějším bylo Podzimní slunce od pě-
tileté Terezy Osičkové. Obrázek byl
vydražen za 2 000 korun. Získané
peníze jsou určeny na nákup barev,
pastelek, papírů a dalších potřeb pro
děti ze stacionáře.

■ Letošní školní rok zakončili
studenti a profesoři Biskupského
gymnázia v Ostravě netradičním
způsobem - strávili noc ve škole.
Akce začala 25. června odpoledne
na zahradě gymnázia. Studenti se
mohli zúčastnit tvůrčích dílen zamě-
řených na sport, divadlo, hudbu či
výtvarnou činnost. Utkali se také v
netradičních soutěžích. Večer pak
vyvrcholil promítáním filmu Doba
ledová. Program skončil fotbalovým
turnajem studenti versus profesoři.

■ Každou středu a sobotu v čer-
venci od 21.30 do 23.30 hodin zá-
jemci mohou pozorovat letní oblohu
v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy.
V sobotu 17. července jsou připra-
veny programy Indiánský poklad,
Poetika Velkého vozu a Skrytá 
krása vesmíru. Od 19. července do 
31. srpna jsou hvězdárna a planetá-
rium pro návštěvníky uzavřeny.

■ Ostravská děvčátka a chlapci
mohou strávit prázdniny v Lesní
škole v Bělském lese. Pedagogové
Pavel Kotala a Jarmila Skálová při-
pravili na téměř každé prázdninové
úterý programy určené pro děti od 
6 do 13 let v doprovodu rodičů. Jde
o zajímavou vycházku zdarma spo-
jenou se smyslovými hrami. Lesní
škola má otevřeno za každého po-
časí od 9 do 12 hodin. Termíny 20.
7., 27. 7., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 27. 8.
je nutné rezervovat na tel. čísle: 
595 700 911, nebo osobně na ad-
rese: Ostravské městské lesy, s.r.o.,
ul. A. Brože 2/3124 Ostrava-Zábřeh.

■ Kuželky, stolní tenis, petanque,
plážový volejbal, šipky, minigolf,
tenis si mohou zahrát návštěvníci
Letního koupaliště v Porubě. V are-
álu je v provozu také tobogán, který
je pro děti zdarma. Dětská hřiště
jsou vybavena novými prolézačkami
a skluzavkami. V červenci je otev-
řeno od 8 do 20 hodin.

■ Do království her současných,
ale i těch dávno zapomenutých, za-
vádí stejnojmenná výstava Ostrav-
ského muzea, která potrvá do 15.
září. K vidění je téměř šest desítek
nejrůznějších druhů stolových her.
Výstava se koná ve spolupráci s Mu-
zeem Vysočina v Jihlavě. Doplněna
je o herní pomůcky objevené při 
archeologických výzkumech a sbír-
kové předměty z depozitářů dalších
muzeí České republiky. 

❏ Zpráviãky


