
Z pracovní cesty do Jižní Koreje se v noci
22. října vrátili hejtman Moravskoslezského

kraje Evžen Tošenovský a primátor města Ostravy
Aleš Zedník. Pětidenní program byl velmi ná-
ročný a měl protokolární charakter. Korejská
strana pozvala také manželky obou představitelů
kraje i města. Zároveň uhradila veškeré náklady
pětičlenné delegace, a to včetně letenek.

Jak sdělil primátor statutárního města Ostravy
Aleš Zedník, setkání s vrcholným managementem
automobilky Hyundai Motor Company mělo vy-
sokou úroveň, počínaje bezchybnou organizací
a konče přijetím takřka v rodinném kruhu vybo-
čujícím z běžných jihoasijských konvencí. 

Hejtman E. Tošenovský a primátor A. Zedník
se domnívají, že toto jednání navazuje na před-
chozí prohlášení šéfů Hyundai Motor Company
o tom, že korejští investoři preferují severní
Moravu pro výstavbu výrobního a montážního
závodu s kapacitou 300 tisíc osobních automobilů
ročně.

„Definitivně rozhodne několik faktorů. V první
řadě to je vzdálenost od Žiliny ve Slovenské re-
publice, kde staví závod sesterská KIA Motors
Corp., a kvalita silničního spojení. Neméně důle-
žité budou pobídky, které Korejci očekávají od

české vlády. Samozřejmě minimálně na úrovni
Slovenska. V neposlední řadě bude významnou
roli hrát také připravenost pozemků. Ty musí pře-
jít do majetku kraje nebo města, aby byl naplněn
význam slov - průmyslová zóna,“ řekl A. Zedník
s tím, že to vše Korejci bedlivě sledují.

Dále uvedl, že nemá obavy z toho, že jedna
z lokalit, tedy Mošnov nebo Nošovice, se stane
doplňkovou k té hlavní, kterou si Hyundai nako-
nec vybere. 

„Poté, co jsem viděl závod v Ulsanu o rozloze
500 hektarů s dálničním a železničním spojením
a s vlastním námořním přístavem, nemám strach
ani z široké nabídky průmyslových ploch. Spíše
naopak, říkám si, zda dokonce nepochybí další ka-
pacity pro zásobování, konsignační sklady pro
subdodavatele a další spolupracující firmy. Na
přípravě Mošnova budeme tedy i nadále pracovat
zvýšeným tempem. V této souvislosti bych rád
zdůraznil, že korejská povaha podnikání znamená
mít především všechno rychle a nejlépe hned.
A v nejbližší době se ukáže, že kdo je připraven,
není překvapen,“ uvedl bezprostředně po svém
návratu z oficiální pracovní cesty v Jižní Koreji
primátor Ostravy Aleš Zedník. (r)

(Pokračování na str. 8 a 9)
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A. Zedník a E. To‰enovsk˘ se shodují: „ÚroveÀ pfiijetí
pfiedstaviteli spoleãnosti Hyundai nás naplÀuje optimismem“

Oficiální náv‰tûva JiÏní Koreje

Na snímku jsou spolu s krásnými hosteskami v tradičním korejském oděvu D. J. Kim, místopřed-
seda přestavenstva Hyundai Motor Company, hejtman E. Tošenovský, předseda představenstva
a nejvyšší výkonný ředitel Hyundai Motor Company M. K. Čung, primátor A. Zedník, velvysla-
nec České republiky v Koreji T. Smetánka a vedoucí kanceláře hejtmana P. Vaněk (zleva). Pri-
mátor drží v ruce hornický kahan, který později daroval panu Čungovi s přáním, aby se město uhlí
stalo městem automobilů.

Cena pro prÛmyslovou
zónu Hrabová

Náměstek primátora Petr Kajnar pře-
vzal 25. října v Praze ocenění v kategorii
Průmyslová zóna s největším společenským
přínosem. Cenu za první místo získala
lokalita Ostrava-Hrabová – 1. etapa.

Pátý ročník soutěže Průmyslová zóna
roku vyhlásila pod záštitou ministerstva
průmyslu a obchodu agentura CzechInvest
ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční
investice (AFI) a partnery projektu Part-
nerství pro podporu přímých zahraničních
investic v České republice. „Jsem rád, že
ocenění získaly i průmyslové zóny v Mo-
ravskoslezském kraji. Dokazuje to, že je-
jich podpora je pro hospodářsky postižené
regiony přínosem. Tato území zazname-
nala výrazný příliv zahraničních investorů.
Pozitivní reference budou mít určitě
kladný vliv také na budoucí rozvoj této
oblasti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu
Milan Urban. Podle něj je posláním soutěže
ocenit ty, kteří jsou schopni takové průmys-
lové zóny budovat a svým úspěchem inspi-
rovat další.

„Zóna v Hrabové získala cenu za rok
2004. Velký podíl na úspěchu má pracovní
skupina zaměstnanců ostravského magist-
rátu. Právě jim bych chtěl při této příleži-
tosti velmi poděkovat. Věřím, že cenu, a ze-
jména samotnou zónu v Hrabové, nejvíce
ocení ti, kteří zde najdou práci,“ řekl při
přebírání ocenění P. Kajnar.

Průmyslový park na třiceti hektarech
pozemků zóny je budován ve třech etapách
od roku 2004. Nejpozději do roku 2008 zde
vznikne asi 2 000 nových pracovních míst
v oblasti lehké průmyslové výroby, vý-
zkumu a vývoje a v oblasti služeb. Holand-
ská firma CTP Invest využívá pro výstavbu
průmyslového parku 23 hektarů. Tchaj-
wanská společnost ASUS Czech buduje zá-
vod na montáž počítačů s 1 000 pracovních
míst na 6,5 hektarech. (Ta)
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A

vyhlašuje výběrové řízení 

na období od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010

pro poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu
subjektu na jeho uměleckou, především divadelní činnost

v objektu Divadla Petra Bezruče v ulici 28. října.

Uzávěrka pro podávání žádostí a projektů je 
30. 12. 2005 (včetně).

Zásady pro poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu

statutárního města Ostrava zájemci najdou na adrese: 
www.mmo.cz

Kontaktní osoba: 

O. Krúpová, tel. č.: 599 443 430, e-mail: okrupova@mmo.cz

Po čtyřleté soudní při získalo sta-
tutární město Ostrava doménu
ostrava.cz Společnost Grendel
z Českého Těšína musela podle roz-
sudku do tří dnů od právní moci pro-
vést změnu registrace domény tak,
aby jako držitel bylo zapsáno statu-
tární město Ostrava.

„Rozsudek nabyl právní moci
1. října 2005, to znamená že město
Ostrava už doménu ostrava.cz
vlastní. Spor začal před rokem 2001.
Tehdy jsme o doménu žádali a zjis-
tili, že ji vlastní firma Grendel, která
ji pronajala v roce 2003 ostravské
firmě Pronetmedia,“ řekl náměstek

primátora Vít Ruprich. Vysvětlil, že
soud při konečném rozhodování při-
hlédl k tomu, že se společnost při
získávání domény řídila spekulativ-
ním úmyslem. Chtěla profitovat
mimo jiné z případného sdružení
se žalobcem.

„Doménu ostrava.cz určitě využi-
jeme k propagaci města. Výhodou
je, že kdokoli se bude chtít něco do-
vědět o Ostravě, ať občan, turista
nebo investor, má možnost zadat
jméno města a získá požadované in-
formace. Nová doména ostrava.cz je
logickou a jednoduchou cestou, jak
je najít,“ dodal V. Ruprich. (iv)

Sedmnáctý listopad je mimořádně
důležitým datem české historie.
V roce 1939 se tento den stal počát-
kem drtivého útlaku německých
okupantů. Přesně o padesát let poz-
ději v roce 1989 se zhroutil komu-
nistický režim a byla zahájena cesta

k suverénnímu demokratickému
státu. Každá z těchto událostí byla
vsazena do jiného historického
rámce, přesto nelze pro jednu zapo-
mínat na druhou. Proto si stále při-
pomínáme touhu a odhodlání vyjít
z nesvobody.

Letos se slavnostní shromáždění,
které pořádá Konfederace politic-
kých vězňů pod záštitou statutárního
města Ostrava, bude konat opět
ve vstupní hale Nové radnice u pa-
mětní desky obětem zla, a to 15. lis-
topadu v 15.30 hodin. (m)

Uctûní Dne boje za svobodu a demokracii

Vznik samostatného českosloven-
ského státu si připomenuli občané
Ostravy 28. října u památníku v Hu-
sově sadu. Význam státního svátku
i úlohu Jana Prokeše, který po vytvo-
ření Československa v roce 1918 stál
v čele okresního národního výboru,
zdůraznil v projevu primátor Aleš
Zedník.

Věnce a kytice za město Ostrava po-
ložili primátor Aleš Zedník, náměstci
primátora Jaromír Chalupa a Zbyněk

Pražák, tajemnice magistrátu Alena
Kartousková, dále zástupci kraje,
městských obvodů, politických klubů
zastupitelstva a dalších organizací. 

Předseda ostravského Českého
svazu bojovníků za svobodu Mikoláš
Končický předal A. Zedníkovi pa-
mětní medaili. Na prapor města spo-
lečně připevnili stuhu Českosloven-
ské obce legionářské připomínající
šedesáté výročí osvobození Ostravy
(na snímku). (ta)

Konzulární den
Ruské federace

Konzulární den Generálního
konzulátu Ruské federace v Brně
se uskuteční v budově Radnice
města Ostravy 29. listopadu.
Občané si mohou své záležitosti
vyřídit v místnosti 304 od 9 hodin.

❏ Nepfiehlédnûte

Na dotaz, zda se mohou na adresu
sídla ohlašovny přihlásit občané se
záměrem, aby se vyhnuli placení
dluhů nebo případné exekuci, od-
povídá Magdalena Peroutková,
vedoucí oddělení občanských prů-
kazů, evidence obyvatel a cestovních
dokladů odboru vnitřních věcí ma-
gistrátu.

„O zrušení údaje o místu trvalého
pobytu občanů, kteří se přihlásili
k trvalému pobytu ve správním
obvodu statutárního města Ostrava,
rozhodují příslušné ohlašovny
jednotlivých úřadů městských
obvodů a obecních úřadů podle
místa trvalého pobytu občana. Ve
správním řízení rozhodují zejména
o zrušení údaje o místu trvalého po-
bytu občana na návrh vlastníka ob-
jektu nebo jeho vymezené části nebo
na návrh oprávněné osoby (uvedené
v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evi-
denci obyvatel). 

Občan si jako místo svého trvalého
pobytu nemůže zvolit adresu sídla
ohlašovny, protože to zákon o evi-
denci obyvatel neumožňuje. Nejde
totiž o objekt, který je určen k byd-
lení, ubytování nebo individuální re-
kreaci (dle ust. § 10 odst. 1 zákona
o evidenci obyvatel). Občan je při-
hlášen na adresu sídla ohlašovny
pouze v případě, že nelze zjistit místo

trvalého pobytu v době narození,
nebo je-li údaj o místě trvalého po-
bytu úředně zrušen. 

Ke dni 31. 10. 2005 je v informač-
ním systému evidence obyvatel
2 885 občanů, u kterých je veden
údaj o místě trvalého pobytu na
adrese sídla ohlašoven ve správním
obvodu statutárního města Ostrava.
Pokud je údaj o místě trvalého po-
bytu úředně zrušen, je místem trva-
lého pobytu sídlo ohlašovny, v je-
jímž územním obvodu byl občanovi
trvalý pobyt úředně zrušen. Z přihlá-
šení k trvalému pobytu v sídle ohla-
šovny nevyplývají žádná práva
k objektu ohlašovny.

K výhodám a nevýhodám údaje
o místu trvalého pobytu občana
v sídle ohlašovny je nutno uvést, že
zákon o evidenci obyvatel nepo-
užívá pojem ,úřední adresa‘. Údaj
o místu trvalého pobytu v sídle ohla-
šovny je rovnocenným údajem místa
trvalého pobytu a nikoliv jeho
zvláštní kategorií. Jelikož údaj
o místu trvalého pobytu občana
v sídle ohlašovny je ve stejném
správním obvodu jako údaj o místu
zrušeného trvalého pobytu, nemá
tato skutečnost vliv na výkon práv
občana, např. volebního práva, pří-
jem sociálních dávek, evidence
u úřadu práce a podobně.“ (r)

Trval˘ pobyt v sídle ohla‰ovny

Pfiipomínka vzniku samostatného
ãeskoslovenského státu

Doména ostrava.cz patfií mûstu
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Impozantní pasáž, ze které je možné jen tak na
chvilku zaskočit do čítárny denního tisku, podívat
se, co nového dávají v Komorní scéně Aréna, na-
vštívit zvukovou knihovnu i klub pro pravidelné
schůzky - taková je nově opravená budova ústředí
Knihovny města Ostravy (KMO) u Sýkorova mos-
tu. „Čtenáři vstupují do knihovny přímo z ulice
28. října. Hlavní vchod je v průčelí domu a ná-
vštěvníci procházejí přes šatnu do našeho největ-
šího oddělení, což je půjčovna pro dospělé,“ říká
ředitelka KMO Miroslava Sabelová.

■ Co všechno rekonstrukce za více než sto
osmdesát milionů korun čtenářům i knihovní-
kům přinesla?

Krásné prostředí. Třeba vestavbou galerie do
sálu v přízemí získala půjčovna rozsáhlejší pro-
story. Ze studovny na této galerii je nádherný vý-
hled na řeku Ostravici, Sýkorův most a nábřeží
Slezské Ostravy. První patro patří dětskému oddě-
lení, které se do ústředí přestěhovalo po třiceti
sedmi letech z Tyršovy ulice. Toto sjednocení pod
jednu střechu nás velmi těší, protože do knihovny
skutečně chodí celé rodiny a je příjemné, když v ní
každý její člen najde oblíbenou činnost, může se
věnovat svým zálibám a koníčkům.

■ Kam jednotliví členové rodiny míří nejčas-
těji?

Maminky jdou většinou do půjčovny, děti po-
chopitelně do svého specializovaného oddělení
a otcové míří buď do čítárny nebo hudebního oddě-
lení s možností poslechu nových i starších nahrá-
vek. V poslední době je hodně přitahuje multime-
diální studovna s internetem. Tam často zamíří táta
společně se synem nebo dcerou. Pro nejmenší čte-
náře máme navíc vytvořený velmi příjemný kou-
tek, kde si mohou knížky číst třeba vleže.

■ Myslíte si tedy, že čtenáři ani v budoucnu
nevymřou?

Stále se hovoří o tom, že mladá generace málo
čte, že ji více zajímá televize, počítačové hry, inter-
net a knížky jsou pro ni nezábavné. Podle našich
zkušeností tomu tak není, nic nelze zevšeobecňo-
vat. Malí čtenáři u nás tráví spoustu hodin. Nepři-

cházejí si pouze knížky půjčovat, ale velmi rádi se
zúčastňují různých akcí, které pro ně připravujeme
- soutěží, besed, výtvarných dílen. Například celý
letošní rok věnovali pracovníci dětských oddělení
projektu Pohádkový rok Hanse Christiana Ander-
sena. Sami jej vymysleli, zorganizovali. Uskuteč-
nilo se 253 besed, tvůrčích dílen, karnevalů, soutěží
a výletů, na něž přišlo čtyři tisíce účastníků. Vy-
vrcholením prvního pololetí se stala jízda pohádko-
vou tramvají. Nad projektem převzal patronát
dánský velvyslanec, který u nás zahájil putovní vý-
stavu o životě a díle tohoto světového pohádkáře.
Akce však pokračují až do konce roku, poslední
blok se jmenuje Sněhová královna.

■ Už jste vzpomněla, že návštěvníky přita-
huje internet. Kdo ho nejvíce využívá?

Nejčastěji studenti a senioři. Právě pro starší zá-
jemce připravujeme různá školení i přednášky a oni
se snaží získané znalosti hned vyzkoušet. Výhodou
je, že naše ústřední pobočka, ale i řada dalších ve
všech obvodech města, zajišťuje přístup k internetu
zdarma. Možnost surfovat po pavučině a získávat
nejrůznější informace klienti plně využívají. Další
velmi oblíbenou bezplatnou službou je čítárna den-
ního tisku. Denně ji navštíví kolem stovky lidí nej-
různějšího věku.

■ Jak vás tak poslouchám, knihovna posky-
tuje jen některé služby bezplatně?

Ty základní ano, včetně výpůjček. Poplatek,
který vybíráme, je registrační a spojený s admi-
nistrativou. Pro dospělé zaměstnané čtenáře činí
v ústřední knihovně dvě stě korun ročně, dů-
chodci a nezaměstnaní platí polovinu. Nyní se
chystáme zvýšit poplatek v dětském oddělení na
cenu, která je obvyklá v celé republice. Ze dva-
ceti na čtyřicet korun.

■ Nebojíte se, že zvýšením poplatku se sníží
počet dětských čtenářů?

Ze zkušeností menších měst a obcí vyplývá, že
po zrušení poplatku se jim návštěvnost zvýšila.
V Ostravě registrujeme deset tisíc dětských čte-
nářů. Už jsme s kolegy přemýšleli, jak bychom
dětským čtenářům ze sociálně slabších rodin
umožnili si částku na registrační poplatek u nás
vydělat. Pokud bychom však zaznamenali větší
pokles v počtech dětských čtenářů, pak se určitě
vrátíme k původnímu poplatku. Myslím si, že se
v každém případě městu či obci vyplatí, když
školáci tráví čas v knihovnách, než když bezcílně
bloumají ulicemi. Zvýšení ceny za registraci
může narušit také naši snahu přivést do knihoven
děti z romské minority, s nimiž cíleně pracu-
jeme. Chtěli bychom jim ukázat, že mají vlastní
jazyk, literaturu i kulturu, na kterou mohou být
hrdé.

■ Nezapomínáte na tělesně postižené
občany?

Knihovna je bezbariérová. Přímo před budo-
vou má zastávku speciálně upravený autobus pro
občany na invalidních vozíčcích, který jezdí
z Hrabyně. Musím však přiznat, že přetrvávají
potíže s parkováním. Pro tělesně postižené jsou
tu vyhrazena jen asi dvě místa. Zabezpečujeme
roznáškovou službu pro občany, kteří jsou trvale
nebo jen dočasně upoutáni na lůžko. Z Hrabůvky
jsme přestěhovali do centra města zvukovou
knihovnu. Nevidomí a slabozrací si u nás mohou
půjčit knihy každý den. Ve fondu máme 3 500
zvukových knih, které doplňujeme podle edič-
ního plánu Macanovy slepecké knihovny
v Praze. Vybaveni jsme rovněž zrakovou lupou
i počítači s hlasovými výstupy a přístupem na
internet. (Ta)

Slavnostního zahájení putovní výstavy, kterou organizuje v České republice u příležitosti 200. výročí narození pohádkáře Hanse Christiana
Andersena Velvyslanectví Dánského království, se 2. listopadu zúčastnil dánský velvyslanec Jorgen Bojer a náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Na vernisáži ocenili nejúspěšnější čtenáře v rámci celoročního projektu Knihovny města Ostravy Pohádkový rok H. Ch. Andersena (snímek vlevo).
Výstava v pasáži bude otevřena do 30. listopadu. 

❏ Rozhovor

Knihovnu mûsta Ostravy nav‰tûvují celé rodiny

Ředitelka 
Miroslava Sabelová
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Vstup České republiky do
Evropské unie se stal obrovskou
šancí a zároveň výzvou pro zpra-
cování a přípravu nových pro-
jektů, které by mohly obrazně ře-
čeno rozhýbat Ostravu a přispět
k řešení některých problémů. „Je
zcela jasné, že finanční pro-

středky, které nabízejí evropské
fondy, nemůže město získat ze
státních zdrojů. Na druhou stranu
si uvědomujeme, že objem peněz
z unie, který lze čerpat v rámci
republiky, je do určité míry ome-
zený. Přehlédnutelná není ani
skutečnost, že počet předkláda-
ných projektů stále roste. Jsem ale
přesvědčen, že Ostrava dokáže
v silné konkurenci obstát. Vždyť
vybíráme a podporujeme jen
smysluplné a reálné návrhy, které
úzce souvisí s rozvojovými priori-
tami města,“ říká náměstek pri-
mátora Vít Ruprich.

Celoživotní vzdělávání 1st Inter-
national School vede k jedinému, ale
o to významnějšímu cíli - rozšířit ja-
zykové znalosti a dovednosti Ostra-
vanů, usnadnit sociálně znevýhod-
něným skupinám zapojení do pro-
cesu vzdělávání a zaměstnavatelům
nabídnout zvyšování odborné
úrovně zaměstnanců.

Prvotním podnětem pro vznik za-
řízení celoživotního vzdělávání
v oblasti jazykových dovedností
bylo přilákat do regionu a samotné
Ostravy zahraniční investory.
V současné době zde neexistuje
žádné školské zařízení, v němž by se
mohli lidé každého věku dále vzdě-
lávat. Proto je výrazně podporován
vznik instituce, která bude zajišťovat
kvalitní jazykovou výuku (zejména
angličtiny) od mateřské a základní
školy přes gymnázium až po vzdělá-
vání dospělých.

1st International School - tato část
projektu, která byla oficiálně zahá-

jena 1. září 2005, je určena pro
české i zahraniční žáky a studenty.
Zajišťuje nadstandardní vzdělávací
program v anglickém jazyce.

Druhá část projektu celoživotního
vzdělávání je zaměřena na dospělé.
Jeho součástí je kromě jazykové vý-
uky také školení v informačních
technologiích, přednostně pak pro
nejohroženější skupiny nezaměstna-
ných. 

Dnes má už doporučení k finan-
cování Regionální radou Moravsko-
slezského kraje, v rámci 4. kola vý-
zvy Společného regionálního ope-
račního programu - Infrastruktura
pro rozvoj lidských zdrojů v regio-
nech. Navržená dotace činí 25 mil.
Kč. Partnery projektu je 1st Interna-
tional School of Ostrava - soukromé
gymnázium, s.r.o., a Základní a ma-
teřská škola v Ostrčilově ulici. Právě
v jejím objektu se počítá s vybudo-
váním střešní nadstavby, v níž bu-
dou umístěny nové učebny.

CeloÏivotní vzdûlávání 1st International School

Projekt INCORD je realizován
v rámci Iniciativy Společenství Inter-
reg IIIC, která je zaměřena především
na posilování ekonomické a sociální

soudržnosti v Evropské unii. Jde ze-
jména o podporu spolupráce mezi re-
giony, tedy o tvorbu společných pro-
jektů členských zemí. Ostrava zde vy-
stupuje jako aktivní partner Polska,
Estonska a Německa. 

Z rozpočtu města je navrženo na fi-
nancování projektu 2,56 mil. Kč,
z toho 2,24 mil. Kč činí získaná do-
tace.

Počítá se s tím, že rozvojový kon-
cept území města bude vycházet ze
zpracovaného strategického plánu,
takže bude usilovat o zvýšení zaměst-
nanosti vytvořením nových pracov-
ních míst, o revitalizaci průmyslových
oblastí a o podporu podnikání ve
městě.

Pilotní projekty se týkají koncepce
integrovaného rozvoje bývalých dosud
nevyužívaných průmyslových ploch.
Konkrétně jde o areál Nad Porubkou,
rozvojové území Ostrava-Hrušov
a oblast bývalého dolu Heřmanice.
Projekt INCORD má přesně pojmeno-
vat budoucí využití těchto ploch. 

Statutární město Ostrava má zájem
získat prostředky na financování
těchto akcí ze strukturálních fondů
Evropské unie v programovém období
2007 - 2013. 

INCORD - spolupráce mezi regiony

Vizualizace rekonstrukce budovy pro projekt celoživotního vzdělávání 1st International School.

Projekty spolufinancované z fondÛ EU

Dotace na mûstské projekty, které jsou spolufinancovány z fondÛ EU, ãiní témûfi 700 mil. Kã

Ostrava dokáÏe obstát v silné konkurenci

Název projektu Dotační titul

VTP Ostrava – Multifunkční budova PHARE 2000

Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 2. fáze PHARE 2000

Rekonstrukce komunikací v Zoo Ostrava PHARE 2000

Rekonstrukce náměstí Svatopluka Čecha PHARE 2000

Přístupová cesta k rekreační zóně u Ostravice PHARE 2000

Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy ISPA

IKT pro komunikaci občana s úřadem SROP

Kotelna na dřevní pelety OP Infrastruktura

Regenerace areálu LP „Nad Porubkou“ 
- dopravní napojení PHARE 2000 - 1. část

Rekonstrukce zpevněných ploch 
u Krytého bazénu v Ostravě-Porubě PHARE 2000 - 2. část

Rekonstrukce Stodolní ulice PHARE 2000 - 2. část

Přístupové komunikace ke kulturní památce
kostel sv. Kateřiny PHARE 2000 - 2. část

INCORD INTERREG IIIC

Projekt „Setkání čtyř partnerských měst“ TOWNTWINNING

Přiznaná dotace celkem 699 104 tis. Kč
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Projekt regenerace zóny lehkého
průmyslu Nad Porubkou navrhuje
řešení, jak vhodně regenerovat stá-
vající území s jeho následným vy-
užitím pro lehký průmysl. Jde o lo-
kalitu o rozloze 10 hektarů, která se
nachází na území Poruby mezi
komunikací Nad Porubkou a vodo-
tečí Porubka.

První část projektu - Výstavba
a rekonstrukce místních komunikací
- je dotovaná z programu PHARE
2003. Termín dokončení díla s ná-
klady ve výši 36,87 mil. Kč je sta-
noven na konec listopadu 2005.
Schválená dotace představuje 75 %
z celkových uznatelných nákladů
projektu.

Stavba je realizována v souladu
s Územním plánem města Ostravy
a nové dopravní řešení je navrženo
s ohledem na budoucí napojení na
kruhovou křižovatku v křížení ulic
Nad Porubkou a Francouzská.

V rámci této investice budou vybu-
dovány nové vjezdy do připravo-
vané zóny lehkého průmyslu,
okružní křižovatka v místě stávající
křižovatky ulic Dělnická, Nad
Porubkou a Vřesinská a také ve-
řejné osvětlení. Pro zvýšení bezpeč-
nosti bude rovněž rekonstruován
povrch komunikací Vřesinská
a Nad Porubkou (rozšíření jízdních
pruhů a přidání pruhu pro odbočení,
obnova a doplnění dopravního zna-
čení, kvalitní povrch vozovky
a chodníků) a opraveny autobusové
zastávky.

Hlavním cílem navazující
II. a III. části projektu je příprava
lokality pro vybudování zóny leh-
kého průmyslu. To představuje
odstranění technicky zastaralých
a nevyhovujících inženýrských sítí,
zajištění ochrany před stoletou vo-
dou, odkanalizování, přívody ener-
gií a vnitřní dopravní obsluhu.

Zóna lehkého prÛmyslu Nad Porubkou

Na přípravě projektů, jak se říká
od A po Z, se aktivně podílejí pra-
covníci oddělení programů Evrop-
ské unie (OPEU) odboru ekonomic-
kého rozvoje magistrátu. „Naší
prioritou je v každém ohledu kvalita
a snaha poskytnout takzvaným nosi-
telům projektů, tedy  jednotlivým
odborům magistrátu, městským
obvodům i organizacím zřízeným
nebo založeným městem potřebný
servis. Například jsme pořádali se-
mináře a konzultace o možnostech
čerpání prostředků ze zdrojů Evrop-
ské unie. Tento způsob vzdělávání
se velmi osvědčil, dosud bylo pro-
školeno sto sedmdesát lidí  a už
dnes připravujeme  podobné akce

pro pracovníky školských a kultur-
ních zařízení města,“ uvedl Václav
Palička, vedoucí oddělení.

OPEU zabezpečuje rovněž grant
v rámci systému podpory přípravy
projektů se spolufinancováním ze
strukturálních fondů unie, jehož vý-
sledkem je podpora dvaceti projek-
tových záměrů ostravských nestát-
ních neziskových organizací. Podle
V. Paličky se během listopadu le-
tošního roku uskuteční workshopy
tematicky zaměřené na přípravu
akcí spolufinancovaných z evrop-
ských zdrojů a se specializací na so-
ciální oblast, konkrétně na rozvoj
lidských zdrojů.

Připravila: M. Václavková

Na pfiípravû projektÛ spolupracuje
profesionální t˘m lidí

Zleva: T. Fiedler, J. Mola, L. Kociánová, T. Bojda, J. Utěšená, V. Rup-
rich, V. Palička.

Vizualizace budoucí zóny Nad Porubkou.

* SROP – Společný regionální operační program

Podané projekty Ïádající finanãní pfiíspûvek z fondÛ EU v roce 2005
Název projektu Dotační titul Náklady (v tis. Kč) Dotace (v tis. Kč)

Blíž Evropě – celoživotní učení pro Ostravu SROP* 14 278 11 422

IS pro komunikaci občana s úřadem – 2. etapa SROP 34 990 24 307

Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School SROP 47 889 25 000

Terminál Hranečník SROP 175 676 112 725

Vybudování vzdělávacího centra v Knihovně města Ostravy jako prostředku 
celoživotního vzdělávání a sociálního začlenění znevýhodněných skupin SROP 2 160 1 900

Zvýšení atraktivity turistického cíle – botanizace a rozvoj Zoo Ostrava SROP 17 933 13 450

Centrum řízení aktivit pro specifickou skupinu obyvatel Vítkovic OP Rozvoj lidských zdrojů 5 292 4 792

Prohloubení znalostí a dovedností v rámci profesního vzdělávání 
lektorského sboru statutárního města Ostrava OP Rozvoj lidských zdrojů 4 050 4 050

Dostavba plošné kanalizace II. Kohézní fond 787 531 644 483

Modernizace městské hromadné dopravy v Ostravě SROP 67 780 42 718

Mobilní drtící zařízení pro zpracování objemných odpadů OP Infrastruktura 21 539 18 308

Nádoby na separovaný sběr papíru OP Infrastruktura 2 796 2 377

Celkem žádáno z fondů EU v roce 2005 1 181 914 905 532
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■ ÚSPù·N¯ EXPO REAL. Zástupci
investorů na veletrhu investičních
příležitostí Expo Real, který se
konal 10. až 12. října v Mnichově,
měli o Ostravu velký zájem.
„Město nabízíme potenciálním
investorům řadu let, ale teprve
nyní, když se proslýchá o pří-
chodu miliardových investic, nám
v zahraničí skutečně věnují po-

zornost,“ řekl vedoucí odboru
ekonomického rozvoje magist-
rátu Milan Kolder. V Mnichově
Ostrava nabízela rozsáhlá rozvo-
jová území Hrabová, Mošnov,
Karolina a Ostrava-Svinov.
„Předpokládám, že v rozmezí
dvou let přilákáme ještě několik
významných firem,“ dodal
M. Kolder.

■ FONTÁNY V PROVOZU. Fontány
s bronzovými sousošími Mládí
a Dívčí tajemství u Domu kul-
tury města Ostravy, a. s., spustil

otočením sym-
bolického vodo-
vodního kohout-
ku  22. 10. autor
plastik  akademic-
ký sochař Stani-
slav Hanzík. Vo-
dotrysky byly
v říjnu loňského
roku zařazeny
mezi kulturní
památky České
republiky. Jejich
oprava stála 3,5
milionu korun,
které poskytlo
z rozpočtu město

Ostrava. Poprvé se fontány
veřejnosti představily v roce
1961. Kašny však byly téměř tři-
cet let mimo provoz. 

Do desítek rekvalifikačních kurzů
organizovaných Úřadem práce
v Ostravě bylo  od začátku roku do
konce září vysláno již 1 522 osob.

Při prvním pohledu jsou letošní
počty uchazečů a zájemců o zaměst-
nání, kteří mohli využít rekvalifi-
kačních programů, nižší než za
stejné období loňského roku (-871
osob). Přesto to neznamená, že proti
loňsku se snížila šance získat od
úřadu práce rekvalifikaci.

Jak vysvětluje vedoucí oddělení
rekvalifikací Úřadu práce v Ostravě 
Libor Buganský, asi ze 70 % je pří-
činou úbytku rekvalifikací změna le-
gislativy. Od 1. října loňského roku
platí nový zákon o zaměstnanosti,
podle něhož již není možné v rámci
rekvalifikací realizovat takzvané
stáže pro absolventy škol, motivační
kurzy a kurzy zaměřené na obnovu
kvalifikačních průkazů. Jako částeč-
nou náhradu za rekvalifikace-stáže
proto úřad práce ve spolupráci se
vzdělávacími zařízeními připravil
pro mladé lidi do 25 let rekvalifi-
kace zaměřené na získání praktic-
kých dovedností „Praktická
administrativní činnost“ a „Prak-
tická činnost ve stavebnictví“. 

Obdobné typy rekvalifikací se
připravují i pro další profese. Moti-
vační kurzy byly zařazeny pod pora-
denství a naopak jejich kapacita se
proti minulosti rozšířila díky exter-
ním poradenským programům.
Podle nedávno schválené novely zá-
kona o zaměstnanosti platné od 1. 1.
2006 se vyřeší i další problém -
úřady práce budou znovu moci po-
skytovat kurzy na udržování a obno-

vování kvalifikace. Nejvíce ucha-
zečů bylo letos zařazeno do počíta-
čových kurzů (304), do kurzů zamě-
řených na přípravu k podni-
kání (242) a do různých druhů svá-
řečských kurzů (174 osob), dále do
kurzů „ošetřovatel(ka)“ nebo „sani-
tářka“ (151), do rekvalifikací k zís-
kání odborné způsobilosti v elek-
troprofesích podle vyhlášky
č. 50/1978 Sb. (87) a do kurzů účet-
nictví (46 evidovaných uchazečů
o zaměstnání).

Do záučních kurzů na různé
druhy řemeslných prací - zednické,
malířské, obkladačské, truhlářské,
zámečnické, instalatérské, klempíř-
ské, čalounické, cukrářské, pekařské
práce, suché montáže, skladník-ma-
nipulátor, prodavač, provoz společ-
ného stravování, kuchař-číšník, číš-
ník-servírka, šička, kosmetička,
vazba květin, pedikúra-manikúra,
zdravotní masér, kominík - nastou-
pilo dosud 167 nezaměstnaných.

„Novinkou je kurz Manažer pro-
jektů financovaných ze strukturál-
ních fondů Evropské unie pro
17 osob.  Z nich 13 nastoupilo na
Magistrát města Ostravy a úřady
městských obvodů. V nabídce je
také kurz CNC - soustružení či
Osobní asistent pro mentálně retar-
dované,“ doplnil Libor Buganský
s tím, že další novinky jsou připra-
vovány a doplňovány do programu
operativně.

Program rekvalifikačních kurzů
Úřadu práce v Ostravě na 2. pololetí
letošního roku obsahuje 119 typů
kurzů, ve kterých se nabízí uchaze-
čům o zaměstnání 1 564 míst. (SB)

Sportovní i rekreační cyklisté se
mnohdy potýkají s problémem bez-
pečného odložení jízdních kol.
Někteří odmontovávají sedla nebo
přední kola, aby odradili případné
nenechavce a zloděje. Od ledna
příštího roku se budou moci na vy-
braných místech v Ostravě spoleh-
nout na nové bezpečnostní stojany.
„Do konce prosince rozmístíme ve
spolupráci s městskými obvody sto
patnáct stojanů.  Půjde většinou
o čtyřmístná až šestimístná stání se
speciálním řešením zamykání,
které prakticky znemožní zcizení
kola,“ řekl Milan Halenčák
z odboru dopravy magistrátu. Ro-
bustní tmavozelené konzoly zajistí
cyklistům pohodlné  a bezpečné
parkování kol. Stojany mohou pou-
žívat majitelé speciálních bezpeč-
nostních i běžných lankových
zámků. Kolo uzamknou za jeho
rám pomocí odolného uzávěru,
který je součástí stojanu. „Nejbez-
pečnější je používání speciálního

zámku v hodnotě zhruba 100 Kč.
Majitelům dražších bicyklů lze tuto
investici rozhodně doporučit,“ sdě-
lil M. Halenčák.

Stojany budou instalovány přede-
vším před úřady městských obvodů
a v dalších lokalitách nekomerčního
charakteru sloužících veřejnosti.
Před Novou radnicí bude například
moci bezpečně zaparkovat až dva-
cet cyklistů, další stání budou k dis-
pozici před hlavním nádražím,
Městskou nemocnicí Ostrava,
Slezskoostravským hradem, zoolo-
gickou zahradou nebo Finančním
úřadem v Hrabůvce. „O některých
místech ještě jednáme. Chceme
umožnit parkování kol také u vybra-
ných hřbitovů, hřišť, škol, zdravot-
nických a sportovních zařízení,“
uvedl M. Halenčák.

Statutární město Ostrava po-
skytlo na akci částku 740 tis. Kč.
Po zprovoznění budou stojany svě-
řeny do majetku městským obvo-
dům. (Kk)

Bezpeãné parkování kol

❏ Úfiad práce v Ostravû

Nabídka sto dvaceti druhÛ rekvalifikací
je velkou ‰ancí pro nezamûstnané

■ ZÁMECK¯ RYB-
NÍK JE OPùT
âIST¯. Nákladem
12 milionů korun
byl vyčištěn po-
rubský zámecký
rybník. „Koncem
října byly ukon-
čeny práce spo-
jené s jeho odbah-
něním, stavbou
nové zemní hráze
a utěsněním
vzniklých vývěr ve
svazích,“ řekla tis-
ková mluvčí měst-
ského obvodu Ostrava-Poruba
Hana Kremerová. Okolí bylo zá-
roveň zbaveno náletových dřevin.
Rybník o rozloze 16 300 m2  vznikl

v předválečném období a od roku
1962 byl využíván k chovu ryb. Po
ukončení sanace bude opět sloužit
jako chovný.

❏ Stfiípky
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Vzácné náv‰tûvy v Nové radnici

Primátor Aleš Zedník přijal 14. října velvy-
slance Korejské republiky Hae-Jin Chuna.
„Na Ostravsko míří dva velcí investoři z Koreje.
Pokud se skutečně rozhodnou pro vaši oblast,
určitě za nimi přijdou další menší a střední
firmy. Máme zájem o informace o ekonomické
situaci, vzdělávání, bydlení i volném čase, aby-
chom je mohli případným zájemcům poskyto-
vat,“ řekl Hae-Jin Chun. Podle primátora je
příchod významných výrobců z Koreje pro
město výzvou. Ostrava nabízí prostory v prů-
myslové zóně Hrabová. Po rekultivaci budou
v příštích letech připraveny další pozemky, kde
již v minulosti sídlily průmyslové podniky.

Stávku zvířat, nosorožce na obloze i výlov ryb-
níka zažila podzimní ostravská zoologická za-
hrada. Nezvykle teplý říjen přilákal tisíce návštěv-
níků, kterým pracovníci zoo zpestřili prohlídku řa-
dou zajímavých akcí. První říjnovou neděli vyra-
zili ze svých výběhů lev, tygr a žirafa, aby upozor-
nili na kriticky ohrožené druhy zvířat. Podruhé
v historii se 12. a 13. října uskutečnil výlov ryb-
níka spojený s prodejem ryb. Zúčastnilo se ho přes
2 000 lidí. Prázdninový čtvrtek využili představi-
telé světové fauny ke dvouhodinové stávce. Jejich
zástupkyně - žirafa se zebrou - tlumočily přícho-
zím své požadavky: Nekrmit lidskou stravou a ne-
házet předměty po obyvatelích zoo. Do podzim-
ního tahu nosorožců se zapojilo více než 60 těchto
vzácných živočichů. S pomocí dětí se v podobě pa-
pírových draků vznesli nad zoo, aby připomněli
zahájení kampaně na podporu jejich záchrany. (k)

Pestr˘ podzim v zoo

Memorandum o odpadech
Primátor Aleš Zedník podepsal Memorandum

o budoucí spolupráci a společném postupu při pří-
pravě Krajského integrovaného centra využívání
komunálních odpadů. Jeho předmětem je spolu-
práce Moravskoslezského kraje, Ostravy, Haví-
řova, Opavy, Karviné a Frýdku-Místku v oblasti
využívání a zpracování komunálního odpadu. Cí-
lem je vybudovat Krajské integrované centrum vy-
užívání komunálních odpadů (KIC) se spalovnou
a třídírnou odpadů včetně systému využití druhot-
ných surovin. Všechny strany se podpisem zava-
zují k předcházení vzniku komunálních odpadů,
omezování jejich množství, zvýšení jejich využí-
vání s upřednostněním recyklace a vytváření sítě
zařízení k nakládání s komunálními odpady. Mo-
ravskoslezský kraj v memorandu deklaruje, že do
31. 5. 2006 připraví podklady potřebné pro zalo-
žení subjektu provozujícího KIC. (k)

„Vím, že spolupráce města s polským generál-
ním konzulátem byla v minulosti na velmi vy-
soké úrovni a budu se starat, aby se v ní
v příštích letech pokračovalo,“ řekl 2. listo-
padu nový generální konzul Polské republiky
v Ostravě Antoni Sadowski. Primátor Aleš
Zedník ho informoval o připravované Dohodě
o partnerství mezi městem Ostrava a okresem
Wodzislaw.  Spolupráce je zaměřena na vý-
měnu zkušeností, podporu mezilidských
a občanských vztahů i kontaktů mezi kultur-
ními a sportovními institucemi, rozvoj vzdělá-
vání a vzájemnou kooperaci při realizaci pro-
gramů EU.

Velvyslanec Dánského království v České
republice Jorgen Bojer s chotí Lone Bojer na-
vštívil 3. listopadu Radnici města Ostravy.
Vzácné hosty přijali primátor Aleš Zedník
a náměstek primátora Jaromír Chalupa.
„Důvodem mého pobytu v Ostravě byla verni-
sáž putovní výstavy o životě a díle spisovatele
Hanse Christiana Andersena. Studentům Eko-
nomické fakulty Vysoké školy báňské-Tech-
nické univerzity jsem přednášel o roli malých
evropských států v Evropské unii,“ řekl J. Bo-
jer. Velvyslanec ocenil zejména dobrou znalost
angličtiny studentů a také jejich fundované do-
tazy.

Odborníci hledají fie‰ení, jak zlep‰it kvalitu ovzdu‰í v Ostravû

Podzimní chladné dny pfiiná‰ejí
ve mûstû více smogov˘ch situací

Doba chladných podzimních a zimních měsíců
je charakteristická nejen krátkým dnem, ale také
častějším výskytem smogových situací. Dochází
k nim v případě nepříznivých meteorologických
podmínek (nízký tlak, inverze, slabé proudění
větru) a mimořádného znečištění ovzduší. Kon-
centrace škodlivých látek, zejména oxidů dusíku,
oxidů uhlíku a prachu pak mohou mnohonásobně
překračovat přípustné imisní limity.

„Největším problémem padesáti procent evrop-
ských měst, Ostravu nevyjímaje, je ale prach.
Zvláště nebezpečné jsou částice velikosti do 10
mikrometrů. Nejenže se dostávají hluboko do dý-
chacího systému člověka, ale vážou na sebe karci-
nogeny a těžké kovy,“ řekl náměstek primátora
Mirko Jašurek s tím, že vysoké hodnoty pocházejí
z dopravy, provozu velkých zdrojů znečištění a to-
penišť rodinných domků. Ta v inverzním období
k celkovému objemu emisí přispívají velmi vý-
razně. Celková imisní situace se v Ostravě od roku
2002 neustále zhoršuje. Město Ostrava zadalo vy-
pracování Programu zlepšení kvality ovzduší jako
základního dokumentu důležitého pro postup
v této oblasti.

„Záležitost znečištění ovzduší je potřeba vzít
pevně do rukou. Koncem listopadu proto svoláme
schůzku s meteorology, hygieniky a inspektory ži-
votního prostředí, abychom vypracovali doporu-
čení na změnu legislativy. Půjde o návrh, který se
dotkne nejen lokálních zdrojů znečištění, ale v ur-
čitém časovém horizontu také zpřísnění limitů pro
velké producenty. Ti sice platné předpisy neporu-

šují, ale naším cílem je, aby věnovali více pozor-
nosti a samozřejmě i finančních prostředků ekolo-
gizaci provozů,“ vysvětlil M. Jašurek. Materiál
bude v nejbližších měsících předložen krajskému
úřadu, aby uplatnil svou zákonodárnou iniciativu.

Náměstek primátora zdůraznil, že nemalou mě-
rou k prašnosti přispívá posyp komunikací, který
na ulicích leží na jaře a víří se větrem a pohybem
vozidel a nezodpovědnost majitelů lokálních tope-
nišť. „Zákon jim zakazuje používat pouze čtyři
druhy paliva - nízkoenergetické hnědé uhlí, uhelné
proplástky, lignit a takzvaný šlam, tedy uhelné
kaly. Neuvádí ale možné postihy pro případ, že
vlastníci rodinných domků legislativu porušují. To
je také jeden z důvodů, proč budeme usilovat
o otevření problému a vyvolání nových jednání.“

Vyšší průměrné roční koncentrace oxidu siřiči-
tého jsou měřeny na území městských obvodů
Pustkovec, Martinov, Třebovice, Krásné Pole,
Vítkovice, Přívoz a Moravská Ostrava. V blíz-
kosti komunikací mají na kvalitu ovzduší vliv mo-
bilní zdroje oxidů dusíku, tedy automobilová
doprava. Jejich podíl na celkovém znečištění je
největší v centrální části Poruby a okolí ulic
Opavská, Rudná a Mariánskohorská.

Informace o aktuálním znečištění ovzduší v na-
šem regionu jsou k dispozici na teletextu České
televize (stránky 177 - 180), tel. č.: 596 900 265,
internetových stránkách ČHMÚ: 
www.chmi.cz/poboc/OS/ostrava.html pod odkazem
Info-Imise a stránkách statutárního města Ostrava:
www.mmo.cz pod odkazem Stav ovzduší. (Kk)
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Úter˘ 18. 10. 2005
Je 12.50 hodin místního času a náš airbus po

skoro deseti hodinách letu z Prahy dosedá na nové
mezinárodní letiště Inčeon v hlavním městě Ko-
rejské republiky v Soulu. Zde nás už čekají zá-
stupci automobilky, kteří projevují neskrývanou
radost - nedávno jsme se seznámili v Mošnově.
S podobnými reakcemi se budeme setkávat ještě
víckrát. Domácí jsou trochu nedůvěřiví k lidem,
které neznají, a s cizím člověkem byznys prostě
nedělají. Pohodlný autobus nás veze do hotelu
v centru města. Do večera zbývá chvilka času,
a tak máme ještě možnost zhlédnout historické pa-
gody a královské zahrady založené ve 12. století.

Na večeři jsme pozváni do rezidence českého
velvyslance pana Smetánky. On i jeho paní jsou
pozorní hostitelé, v neformální atmosféře můžeme
s panem hejtmanem probrat hlavní body našeho
jednání s korejskou stranou. Přestože názorů jsme
různých, shodujeme se. Je třeba zdůraznit, že
město i kraj ze všech sil pracují na přípravě dvou
průmyslových zón, tedy Mošnova a Nošovic, a tu-

Z Ostravy na kraj svûta (a zpût)

Snad žádná pracovní cesta v poslední době nevyvolala tolik otázek a očekávání, jako cesta
primátora Ostravy Aleše Zedníka a hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského

do Koreje. Přestože zahraniční investoři málokdy sdělují své záměry dopředu, úmysl největší
jihokorejské automobilky Hyundai, postavit výrobní závod na severní Moravě, se stal veřejným
tajemstvím. Tomu předcházela blesková návštěva samotného předsedy představenstva a nejvyššího
výkonného ředitele firmy Čung Mong-Koo. Přiletěl proto, aby si prohlédl možné stavební lokality,
tedy Mošnov a Nošovice. Se setkáním a organizací prohlídky obou zón byl tak spokojen, že osobně
pozval hejtmana i primátora na další jednání do korejského Soulu, spojené s návštěvou největšího
automobilového závodu světa v Ulsanu.

Upřesnění termínu cesty přišlo překvapivě během následujících dvou týdnů a týkalo se
i manželek obou představitelů kraje a města. Už z pozvánky bylo zřejmé, že jde o významnou
záležitost přísného protokolárního charakteru, tedy o oficiální návštěvu.

A protože si mnozí z nás dokáží jen ztěží představit, co se skrývá za slovním spojením oficiální
návštěva na nejvyšší úrovni, požádali jsme primátora Ostravy Aleše Zedníka, aby některé postřehy
z pětidenní cesty popsal. K našemu příjemnému překvapení souhlasil, a tak máme na následujících
řádcích příležitost podívat se do zákulisí jednání o umístění největší investice v dějinách České
republiky. Netradiční listování v pomyslném cestovním deníku je určitě zajímavým exkurzem do
světa businessu, tajů protokolu i života lidí na jihu Korejského poloostrova.

díž nebudeme zakrývat, že zóna v Dolní Lutyni je
teprve nedávno odstartovaný běh na dlouhou trať.
Zanedlouho se ovšem na nás všech bez rozdílu
podepisuje doba letu i jiné časové pásmo (je tu
o sedm hodin více než u nás doma). Proto se lou-
číme, i když pouze do druhého dne.

Stfieda 19. 10. 2005
Dovídáme se, že dnešní schůzka s předsedou

představenstva se odkládá kvůli jeho zdravotní
indispozici. Později korejská strana informuje, že
jde o úmrtí v rodině. Ale Korejci už jsou takoví,
za žádnou cenu nechtějí urazit hosta tím, že jej bu-
dou zatahovat do svých rodinných problémů. Nic-
méně exkurze do výzkumného a vývojového stře-
diska se koná podle původního programu. Přijíž-
díme tam po devadesáti minutách jízdy, během
níž náš průvodce několikrát zdůrazní, že fotogra-
fování je přísně zakázáno. Střežený areál je velmi
rozlehlý. Plná polovina ploch byla získána vysu-
šením moře. 

Vítá nás nápis v bezchybné češtině, což se bude
opakovat při každé další návštěvě. Zdá se, že naše
jména i funkce znají Korejci lépe, než mnozí
Ostravané. V kanceláři ředitele nás upoutávají
klasické několikeré hodiny, kde středoevropský
čas symbolizuje velký nápis Žilina. Co hodiny, to
země, kde vyrábí Hyundai nebo KIA. Ptám se, zda
je tam místo ještě na jedny hodiny. Pan šéf chá-
pavě tvrdí, že ano. 

Mne osobně ovšem následně ohromuje ukáz-
kový 3D film, k jehož sledování si nasazujeme
speciální polarizační brýle. Ne že bych prostorový
film dosud neviděl, ale když na vás z plátna vy-
skočí žralok…? Poté jsme se mohli projet na ro-
vince zkušebního polygonu nejnovějším modelem
Grandeur a následovalo rozloučení. Pro potřeby
korejského fotografa byla na zemi před hlavní bu-
dovou namalována čára, aby se do záběru vešlo
pouze to, co se vejít smí. Korejci také gratulují na-
šemu panu velvyslanci, že se dostal díky ostravské
delegaci do míst, kam žádný cizinec nesmí.

Odjíždíme do Asanu na prohlídku automobilky,
která produkuje 300 000 vozů ročně. Nejprve se
uskuteční jednání na úrovni nejvyššího vedení zá-
vodu, pak jdeme do provozu. Každých 52 vteřin
opouští pás nový vůz a v tomto rytmu pracuje celá
fabrika. V počáteční fázi montáže jsou pouze
roboti, později i lidé. V hale tu a tam zazní elek-
tronická hudba, to když zaměstnanci dokáží
zrychlit pracovní tempo, robot jim zahraje pís-
ničku. Velmi nás pobavilo, když u dosaženého
času 45 vteřin robot spustil ruskou Kaťušu.

Je večer. Loučíme se a hostitelé nám mávají.
Jedeme přímo na oficiální večeři s členy předsta-
venstva, které tentokrát provázejí i jejich man-
želky. S nimi tam na nás čekají i ty naše, protože
jejich žádost, aby mohly jet s námi na exkurzi,
byla zdvořile, leč důrazně zamítnuta. 
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Korejská oficiální večeře trvá čtyři hodiny, má
dvaadvacet chodů, jí se hůlkami. Ale pozor - jsou
kovové, velmi tenké, takže křeč se do ruky dostaví
už u druhého chodu. Oblíbenou přílohou je kim-
-či, pro zjednodušení řekněme velmi ostré nalo-
žené plátky zelného košťálu, takže mohu potvrdit
svoji oblibu v pálivém jídle a před zbytkem naší
výpravy dělám machra. Na závěr je servírován šá-
lek pálivého skořicového čaje (nezaměňovat
s horkým - prostě pálí jako čert) a jedeme vstříc
zaslouženému spánku.

âtvrtek 20. 10. 2005
Dnes je den D. Zatímco manželky čeká odvoz

na letiště (v Koreji se prostě ženy do byznysu ne-
zatahují), pro mě a pana hejtmana na minutu
přesně přijíždí limuzína Equus, ovšemže Hyundai,
a stejně přesně dojíždíme ke správní budově. Jak-
mile spatříme červený koberec až k autu, je nám
jasné, že to nebude jenom tak. Místopředseda
představenstva pan Kim nás vítá tradičními úklo-
nami, dvě překrásné dívky nám dávají překrásné
květiny. Kamery vrčí, fotoaparáty blýskají, jiné
dvě dívky nám opět květiny odebírají a jedeme
výtahem do ředitelského patra. Nemohu si nepo-
všimnout scénky jakoby vystřižené z filmu Šó-
gun. Hosteska krásná jako obrázek, která obslu-
huje výtah, celou cestu stojí tak, jako když mě
v dětství ve škole posílali do kouta. Ona však
v tom koutě stojí navíc s mírnou úklonou a na pří-
tomné muže se nesmí ani podívat.

Vcházíme do jednací místnosti. Osobně nás
vítá pan Čung Mong-Koo. Jednání je vedeno
v přátelském duchu a k mé velké radosti se pan
hejtman ve své řeči ani o milimetr neodchýlí od
naší předvčerejší dohody. Předseda představen-
stva ještě pro pořádek vyzkouší našeho velvy-
slance z toho, jak se připravuje návštěva premiéra
Jiřího Paroubka v Koreji, a tak mám na vlastní uši
možnost slyšet vskutku diplomatickou odpověď. 

Předáváme si dárky a u toho jsou Korejci vždy
jako malé děti. Pana Čung Mong-Koo fascinují
skleněné šachy, které mu přivezl pan hejtman,
a jako malý kluk projevuje radost nad tím, že
každá další figurka (jak už to u těch šachových
bývá) je jiná. Proto mě docela těší, že nás dopro-
vodí až k východu, protože můj hlavní dárek
a velké překvapení mi teprve hostesky podají dole
v recepci. K údivu svých podřízených s námi pan
předseda projde ještě malou výstavu v přízemí,
a tak mu právě zde, uprostřed nejmodernějších
aut, strojů a motorů předávám historický hornický
kahan s tím, že poslední vozík s uhlím v Ostravě
vyjel před dvanácti lety. A teď nezbývá, než aby
první osobní vůz sjel z výrobní linky do dvou let.
Předseda se směje. Loučíme se jako staří přátelé
a za hlubokých úklon a mávání celého předsta-
venstva odjíždíme.

Z letiště Gimpo odlétáme do Ulsanu naštívit
další, o něco větší, výrobní závod. Za padesát mi-
nut letadlo klesá. Vidím, že kromě „o něco vět-
šího“ závodu se do okénka letadla nic nevejde.
Automobilka v Ulsanu je totiž největší na světě,
má rozlohu 500 ha, nepočítaje  vlastní námořní
přístav a parkoviště o rozloze okresního města.
Zde se vyrobí přes 1,1 milionu vozů ročně. Každý
den sjede z linek kolem čtyř tisíc vozů. Po klasic-
kém uvítání a diskuzi s manažery závodu se mů-
žeme podívat do provozu. Opět slyšíme roboty
hrát Kaťušu, což si vysvětlujeme jako důkaz toho,
že „plán se plní“. Milá hosteska nás doprovází do
přístavu, kde jsou auta nakládána do tří velikých
lodí. Asi ale málo vím o mořeplavbě, protože naše
průvodkyně se omlouvá, že vidíme pouze „malé“

lodě, že ty velké jsou na cestě do USA. Celkem
jich po všech mořích putuje do všech kontinentů
osmdesát. Každý den odplouvá jedna. 

Po cestě z Ulsanu máme ještě možnost zhléd-
nout historické pagody ve starobylém městě
Kvangžu. Představa o klidném místě je ovšem na-
rušena faktem, že ve stejnou dobu tam zamířilo asi
tak sto autobusů se školáky různého věku, kteří
mezi pagodami lítají a řvou jako asijští tygři. Po-
každé však strnou před úctyhodnou dvoumetro-
vou postavou pana hejtmana, protože se domní-
vají, že přijel obr Koloděj. Já mám výhodu výšky
průměrného Korejce, takže se ve dveřích nemu-
sím shýbat, abych viděl zlatého Buddhu. Nicméně
už se stmívá a únava se hlásí. Do hotelu jedeme
asi hodinu a dorážíme taktak v polobdělém stavu.

Pátek 21. 10. 2005
Ráno vstáváme brzy, abychom se včas vrátili do

Ulsanu. Společnost Hyundai-KIA zaměstnává cel-
kem 51 800 zaměstnanců a dobře ví, že spokojený
pracovník je základem úspěchu. Proto tento velký
koncern provozuje i divizi hotelovou a rekreační,
která pomalu, ale jistě expanduje po vzoru divizí vý-
robních. Naši průvodci se chtějí pochlubit, jak firma
o své lidi pečuje, a připravili ukázku odpočinkového
resortu na ostrově Žežu. To je oblíbené místo rekre-
ace, proto s námi do letadla nastupuje velký počet
seniorů, kteří mají stejný cíl. Let trvá bezmála dvě
hodiny. K našemu překvapení je zde chladněji než
ve vnitrozemí. Na letišti nás čeká starý známý sou-
putník ze Soulu s novou půvabnou průvodkyní,
která nás provází po ostrově. Podle množství turistů
s golfovými begy je mi jasné, že na ostrově bude
dost příležitostí zahrát si golf. Jsme ubytováni v roz-
lehlém rekreačním objektu, kde potkáváme lidi růz-
ného věku a bezesporu i různého společenského po-
stavení. Asi sem jezdí i Japonci, protože na WC
máme elektricky vyhřívané prkénko.

Večer ještě diskutujeme o tom, co jsme viděli.
Zajímavé je to, že když Korejci říkají, že závod
pracuje na dvě směny, myslí tím dvakrát dvanáct
hodin. Jak je to možné? Pracovní doba je osm ho-
din - každé dvě hodiny desetiminutová přestávka,
přes oběd hodinová. Nepsanou povinností jsou dvě
hodiny práce přesčas. Ta je dobře placená. Nepře-
tržitý provoz tedy obslouží dvě směny. Také nás
fascinuje, že jen tyto dvě fabriky produkují pět ti-
sícovek aut denně, a to vše musí prodat. A co na to
prodejci ojetých vozů v Koreji? Náš průvodce krčí
rameny. Nikde po cestě jsme neviděli autobazar.
A nebyla to náhoda. Podle místních lidí trh s oje-
tými auty v Koreji není nijak rozvinutý. V součas-
ných poměrech si lidé raději co tři roky kupují
nový vůz, starý je sešrotován. Po této debatě ne-
zbývá, než se smířit s tím, že Korea je prostě jiná,
a těšit se, že něco z toho brzy převezmeme.

Sobota 22. 10. 2005
Ráno jsme široko daleko první na nohou. Po

snídani dochází k historické události! Mikrobus,
který nás má zavézt na letiště, se opozdil o pět mi-
nut. Korejci jsou nervózní a my po předchozích
zkušenostech s jejich přesností také. Ale vše dobře
dopadlo a vyrážíme na více než hodinovou cestu
na letiště v Žežu, odkud dvě a půl hodiny poletíme
do Soulu na letiště Gimpo. Pokud vše dobře
dopadne, prokličkujeme za necelou hodinu
z Gimpa na mezinárodní letiště Inčeon a po deseti
hodinách letu spatříme siluetu Prahy. Těšíme se
domů a věříme, že vezeme dobré zprávy nejen pro
lidi z Ostravska, ale i pro českou vládu a vlastně
celou republiku. Jsme utahaní, ale plní elánu. Ještě
že člověk nikdy neví, co jej čeká! Foto archiv: A. Zedník
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb o ochranû dfievin a v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvcích

Odbor životního prostředí magistrátu (OŽP) za-
jišťuje výkon státní správy na úrovni obce s rozší-
řenou působností na úsecích ochrany přírody
a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší a
odpadového hospodářství. Ve správním řízení
rozhoduje o řadě různých záležitostí, které se do-
týkají občanů, podnikatelů i právnických osob.
Součástí výkonu státní správy je rovněž kontrolní
činnost včetně ukládání sankcí za porušení před-
pisů. Na otázky odpovídá vedoucí odboru Milan
Fencl.

■ Blíží se doba kácení stromů. Mohou se ně-
které kácet bez povolení?

Zákonem jsou chráněny veškeré stromy i keře
bez rozdílu, zda byly vysazeny nebo vyrostly sa-
movolně. Kácet dřeviny je možné pouze z vážných
důvodů a na základě povolení. Zákon definuje rov-
něž případy, kdy je možno dřeviny kácet jen na
oznámení.

■ Z jakých důvodů je možné povolit kácení
dřevin?

Kácení lze povolit pouze ze závažných důvodů.
Mezi ně patří zhoršený zdravotní stav dřevin, např.
prosychající koruna, vážně poškozený kmen, napa-
dení houbovými patogeny, neperspektivnost dřevin
na daném stanovišti, to znamená, rostou-li napří-
klad v husté skupině, v těsné blízkosti budov, kde
prokazatelně stíní obytné místnosti, při realizaci
staveb v případě, že je nelze umístit tak, aby dře-
viny byly zachovány a nebyly poškozeny. Stav dře-
vin, jejich stanoviště a důvody uváděné v žádosti
ověřují pracovníci OŽP vždy v terénu.

Důvodem pro povolení kácení naopak není na-
příklad opad listí, květů, plodů a drobných větvi-
ček, výskyt hmyzu, subjektivní obavy z možného
pádu dřeviny, náletový původ apod.

■ Kdy stačí podat jen oznámení o kácení dře-
vin?

Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěsteb-
ních, zdravotních nebo při tzv. výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů. Jde například o kácení
dřevin vyrostlých v ochranných pásmech zařízení
technické infrastruktury. V tomto případě musí
být OŽP patnáct dní před zahájením kácení doru-
čeno písemné oznámení. Podat ho může pouze
vlastník nebo nájemce pozemku, nebo vlastník či
správce příslušného zařízení, a musí mít stejné ná-
ležitosti včetně zdůvodnění jako v případě podání
žádosti o povolení kácení dřevin. Povolení není
třeba, pokud je stavem dřevin bezprostředně ohro-
žen život či zdraví osob, nebo hrozí-li škoda znač-
ného rozsahu. V takových případech mohou být
dřeviny pokáceny neprodleně. Ten, kdo stromy
pokácel, musí do 15 dnů tuto skutečnost oznámit
OŽP. Jde o kácení např. dřevin s narušeným těžiš-
těm a hrozících vývratem na budovu, komunikaci
nebo elektrické vedení, to znamená vážně naklo-
něných v důsledku přetížení sněhem, rozlome-
ných úderem blesku nebo působením větru, pode-
mletých vodou při povodni či narušených při ko-
lizi s vozidly při autonehodách.

Kácení dřevin bez povolení nebo oznámení je
možné provést rovněž v případech, rostou-li dřeviny
na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které
tyto pozemky užívají, a stromy mají obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm, nebo
jde o skupinu keřů o celkové výměře do 40 m2.

■ Kdo může podat žádost o povolení kácení
a co musí obsahovat?

Žádost může podat pouze vlastník pozemku
nebo nájemce tohoto pozemku se souhlasem vlast-
níka. Pokud pozemek vlastní více osob, musí žá-
dost podat všechny společně nebo každá samo-
statně. Vlastník nebo vlastníci pozemku mohou
rovněž zmocnit další osobu k zastupování ve správ-
ním řízení ve věci povolení kácení dřevin, což musí
doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií pí-
semné plné moci. Žádost o povolení kácení dřevin
musí obsahovat rovněž doklad o vlastnictví po-
zemku, na kterém dřeviny rostou, a situační zákres
dřevin, nejlépe do kopie snímku katastrální mapy.
Dále musí být uvedeny jejich druhy, u stromů
obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí, u keřů
rozlohy porostu v metrech čtverečních a zdůvod-
nění. Všechny náležitosti žádosti jsou uvedeny
v § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

■ Kam se mají obracet s žádostí nájemníci,
kterým například vzrostlý strom stíní byt?

V případě, že požadavek na kácení dřevin ros-
toucích na pozemcích města, ve správě městských
obvodů vznášejí nájemníci nebo vlastníci bytových
domů, musí se vždy nejprve obrátit na úřad přísluš-
ného městského obvodu, který je správcem veřejné
zeleně. Požadavek na případné kácení dřevin by
měl být řádně odůvodněn a měl by vyjadřovat vůli
všech nájemníků bytového domu, aby se předešlo
případným sporům a nedorozuměním. V odůvod-
něných případech a po posouzení v terénu podává
žádost o povolení městský obvod.

■ Na koho se mohou občané obracet v pří-
padě, že jsou svědky poškozování dřevin nebo
jejich bezdůvodného kácení?

Nejúčinnější je obrátit se na Policii ČR, případně
městskou policii. Policisté a strážníci se mohou nej-
rychleji od nahlášení takového jednání dostavit na
místo zásahu a jsou oprávněni zjistit, kdo zásah
provádí, a v případě kácení dřevin, zda je povoleno.
Pokud zjistí, že došlo k poškození dřevin nebo
k nepovolenému kácení, případ zdokumentují a po-
stoupí OŽP. Odbor životního prostředí věc prošetří
a uloží sankci.

■ Jaké jsou povinnosti vlastníka dřevin při
jejich údržbě?

Vlastníci mají ze zákona povinnost o dřeviny pe-
čovat, ošetřovat je a udržovat. To znamená že mo-
hou dělat potřebné a nezbytné zásahy, ovšem bez
poškození dřevin. Jde například o ořez suchých
větví a tvarovací řez korun u mladých dřevin.
U starších dřevin by měl být ořez co nejvíce ome-
zen. Výjimkou je nezbytné, pravidelné odstraňo-
vání mladých větví zasahujících např. do profilu
komunikace nebo do ochranného pásma elektric-
kého vedení. Potřebné je rovněž odborné ošetření
poškozených částí dřevin apod. Za údržbu naopak
nelze považovat jednorázovou razantní redukci ko-
run u vzrostlých dřevin, případně ořez silných kos-
terních větví dřevin. To je naopak klasifikováno
jako jejich poškození a následně sankcionováno.

■ Kdy se ukládá náhradní výsadba?
Náhradní výsadba má částečně kompenzovat

ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin. Je
ukládána za povolené kácení z důvodu realizace
staveb. Tato výsadba se uskutečňuje vždy se sou-
hlasem vlastníka pozemku, na němž jsou nové dře-
viny vysazovány. S ním je dohodnut druh a veli-
kost vysazovaných dřevin. Za kácení dřevin z dů-
vodů zdravotních nebo pěstebních se náhradní vý-
sadba neukládá.

■ V jaké vzdálenosti od dřevin se mohou
uskutečnit stavební práce?

Tato vzdálenost není zákonem stanovena. Musí
být ale taková, aby nedošlo k poškození nadzem-
ních ani podzemních částí stromů. Vzdálenost tak
závisí na parametrech vlastní stavby, charakteru
stavebních činností a použité mechanizaci, na stáří
a velikosti dřeviny. Lišit se může rovněž v závis-
losti na stanovištních podmínkách dřevin. Z tohoto
důvodu jsou konkrétní podmínky ochrany řešeny
ve vyjádření OŽP jako dotčeného orgánu státní
správy k projektové dokumentaci stavby.

■ Co jsou to významné krajinné prvky?
Významnými krajinnými prvky jsou ekolo-

gicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo
přispívají k udržení její stability. Ze zákona jsou
jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera
a údolní nivy. Mohou to být i jiné části krajiny,
které byly orgánem ochrany přírody tzv. zaregist-
rovány. Seznam registrovaných významných kra-
jinných prvků včetně jejich plošného vymezení je
k dispozici na oddělení ochrany přírody OŽP.

■ Je nutné mít k činnosti ve významném kra-
jinném prvku nějaké zvláštní povolení?

K umístění staveb, pozemkovým úpravám,
změnám kultur pozemků, jejich odvodňování,
úpravám vodních toků a nádrží a k těžbě nerostů je
podle zákona potřebné tzv. závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko
je nutné i v jiných případech, kdy by zamýšleným
zásahem mohlo dojít k ohrožení nebo oslabení
ekologicko-stabilizační funkce významného kra-
jinného prvku, k jeho poškození či zničení. Orgán
ochrany přírody v rámci vyjádření k umístění
stavby posoudí, zda je předpokládaný vliv reali-
zace budoucí stavby na významný krajinný prvek
takový, že je nutno požádat o vydání závazného
stanoviska a v tomto vyjádření na tuto skutečnost
stavebníka upozorní.

■ Co musí žádost o závazné stanovisko k zá-
sahu do významného krajinného prvku obsaho-
vat?

Žádost o závazné stanovisko k zásahu do vý-
znamného krajinného prvku podává ten, kdo ho
chce provést. V žádosti musí být přesně specifiko-
váno, v čem zásah spočívá a jeho rozsah. V pří-
padě stavby je vhodné doložit projektovou doku-
mentaci, případně příslušný výkres a technickou
zprávu s popisem stavby a seznam pozemků, kte-
rých se zásah bude týkat.

■ Co si lze představit pod pojmem územní
systém ekologické stability?

Územní systém ekologické stability je vzájemně
propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Skládá se z bio-
center a biokoridorů a podle významu se rozlišuje
na tři kategorie - místní, regionální a nadregio-
nální. Je vymezen v závazné části územně pláno-
vací dokumentace, tedy v Územním plánu města
Ostravy. Jeho vytváření je ze zákona veřejným zá-
jmem a jeho ochrana je povinností všech vlastníků
a uživatelů pozemků, které jsou jeho součástí.

■ Platí v těchto územích nějaká omezení?
Pozemky nebo jejich části, které jsou součástí

územního systému ekologické stability, není
možné využívat k účelům, které neodpovídají je-
jich funkci.

(Pokračování příště)
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Od vynálezu knihtisku a vytištění
první knihy uplynula více než čtyři
století, než byla také v Ostravě zalo-
žena první tiskárna. V tomto ohledu
měla Ostrava zpoždění i za okol-
ními městy. Například v Opavě je
tiskárna doložena již v roce 1716
a v Těšíně v roce 1806. 

„V našem
městě si první
tiskárnu otevřel
teprve roku
1873 Reinhard
Prokisch, a to
v Zámecké uli-
ci společně s
knihkupectvím
na nároží hlav-
ního náměstí
a Pittlerovy uli-
ce. V prosinci
1875 začal tisk-
nout první os-
travské noviny
Localanzeiger
für Mährisch
Ostrau und Um-
gebung. Od ro-
ku 1876 pak
vydával list Mährisch-schlesischer
Grenzbote, který vycházel zpočátku
jednou týdně v nákladu 2 tisíce vý-
tisků,“ říká Šárka Glombíčková
z městského archivu.

Po smrti R. Prokische prodala
jeho manželka na počátku roku
1879 celý podnik i s novinami
Adolfině Heroldové a knihkupectví
Juliu Kittlovi. Tomu se už v roce
1882 podařilo získat tiskařskou
koncesi. Zřídil si tedy vlastní tis-
kárnu a jeho podnik se postupně vy-
pracoval v jeden z nejvýznamněj-
ších v Ostravě. Tiskárna byla vyba-
vena nejen na sazbu latinky, frak-
tury a azbuky, ale také hebrejského
a řeckého písma či matematickou
sazbu. Tiskly se zde plakáty a re-
klamní materiály pro živnostníky,
mapy, pohlednice i knihy. 

„Julius Kittl získal také koncesi
kamenotiskařskou a ve svých provo-
zovnách v Moravské Ostravě, Pří-
voze a Vítkovicích prodával rovněž
hudební nástroje a umělecké před-
měty. V roce 1886 u něj začal Karel
Sauer tisknout časopis Philatelisti-
scher Börsen-Courier. V roce 1890
využil krize kolem novin Mährisch-
schlesischer Grenzbote a začal s vy-
dáváním listu Ostrauer Zeitung,
jehož redaktorem se stal Franz Wat-
tolik. Od září 1913 pak z Kittlovy
tiskárny vycházel v nákladu 9 tisíc
výtisků bulvární list Österreichische
Morgenzeitung und Handelsblatt,“
uvádí Š. Glombíčková.

Tiskárna byla nejprve umístěna
v prostorách knihkupectví. V pro-
sinci 1892 oznámil Kittl úřadům do-
končení stavby tiskárny a obytného
domu na parcele č. 256 na Johan-

nyho třídě (dnes Sokolská ulice).
Na dům navazovala plakátovací
plocha a později zde přibyl portál
s výkladem, kde byly umístěny nej-
různější reklamní materiály.
V dubnu 1907 byla za portálem zří-
zena provizorní dřevěná prodejna
spojená se současnou tiskárnou,

jako náhrada za
maloobchod na
náměstí, který
musel Kittl do
konce května
1907 vyklidit.
Rozrůstající se
podnik však vy-
žadoval další
prostory, proto
v roce 1911 pře-
stavěl J. Kittl sta-
rý obytný dům
v Pittlerově ulici
(dnes Zeyerova)
v sousedství ži-
dovské synago-
gy a do přízemí
umístil redakční
a obchodní míst-
nosti. Oba domy

na sebe navazovaly svými dvorními
trakty s dalšími dílnami a sklady.

V roce 1917 prodal J. Kittl svůj
podnik společnosti Keller a spol.
a odstěhoval se do Vídně. O tři
roky později zemřel v Badenu. Tis-
kárna pak fungovala jako Společ-
nost pro nakladatelství časopisů
a tiskařský průmysl Julia Kittla,
nástupce Keller a spol. Své provo-
zovny rozšířila do Přívozu, kam
byl přemístěn tisk deníků Morgen-
zeitung und Handelsblatt a Ost-
rauer Zeitung. Zde byly tištěny
i další noviny, jako např. komunis-
tická Svornost. V ní působili mimo
jiné jako redaktoři Rudolf Slánský
a Václav Kopecký. V tiskárně na
Johannyho třídě se tiskly knihy pro
ostravské a lipské nakladatele. Za
mnohé lze uvést třeba německý
překlad Bezručových Slezských
písní, německé překlady básní Ví-
tězslava Nezvala a některých knih
Karla Čapka, biografie Franze
Kafky z pera Maxe Broda, knihy
L. F. Célina aj.

Podle Šárky Glombíčkové byla
po skončení druhé světové války
na podnik uvalena národní správa
a po roce 1948 byl začleněn
do Moravskoslezských tiskáren,
národní podnik. Domy v Sokolské
a Zeyerově ulici postupně chátraly
a tiskárenský provoz v nich byl
zrušen. V domě v Sokolské ulici
byly zřízeny aranžérské dílny
Oděvního obchodu n. p. Dům
byl demolován v roce 1964.
V Zeyerově ulici byla umístěna
prodejna použitého nábytku Domá-
cích potřeb Olomouc. Objekt byl
demolován v roce 1970. (M&Š)

❏ Archiv mûsta Ostravy

Bývalá tiskárna J. Kittla v Zeyerově ulici.

Plakátovací plocha s portálem navazující na tiskárnu na
Johannyho třídě.

Zapomenutá Ostrava: Tiskárna Julia Kittla v Moravské Ostravû
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❏ Zpráviãky

Socha Úsvit známého pražského
výtvarníka Lukáše Rittsteina zdobí
od 4. listopadu prostory před Do-
mem umění. Moderní plastika ze
skla, kovu a laminátu má podle
autora působit jako fantastická živá
bytost odněkud z jiné planety.

„Inspiroval jsem se pocity, které
ve mne moravskoslezská metropole
vyvolala. Ať už to byla její minulost,
která se odehrávala hodně v pod-
zemí, kde dodneška zůstal labyrint
chodeb, či její současnost a zejména
budoucnost. I proto plastika symbo-
lizuje vycházející slunce,“ konstato-
val pražský umělec. Dílo tvořil téměř
rok a použil na něj materiál, z něhož
se staví lodě. Dodal, že v České re-
publice se zatím nestává příliš často,
aby města či obce vypisovala granty
na vznik soch, a tak ho možnost zú-
častnit se výběrového řízení nadchla. 

„Tvář měst by měla dotvářet umě-
lecká díla z různých období jejich

historie. Proto zastupitelé rozhodli
o vypsání mimořádného grantu za-
měřeného na vznik moderní plastiky.
Místo bylo určeno a záleželo jen na
tvůrcích, jak tuto šanci využijí.
Odborná komise nakonec vybírala ze
šestnácti projektů. Nový artefakt
plně koresponduje se snahou, aby
Ostrava nežila jen svou historií, ale
dívala se kupředu. Věřím, že lidé
ocení i umělcův jemný humor, který
se v Úsvitu skrývá,“ řekl při odhalo-
vání primátor Aleš Zedník.

„Naším záměrem je, aby morav-
skoslezská metropole měla v exte-
riéru vyspělá moderní umělecká díla,
jako je tomu v západní Evropě. Ve
druhém kole jsme se rozhodovali
mezi dvěma návrhy, nakonec zvítězil
projekt akademického sochaře Lu-
káše Rittsteina,“ připomněl Milan
Weber, předseda komise kultury rady
města. Na vznik sochy Ostrava věno-
vala z rozpočtu 1,575 mil. Kč. (ta)

Plastika Úsvit poutá pozornost

Výstava v Kratochvíli
Dvacátá jubilejní výstava Střední

průmyslové školy v Moravské
Ostravě se uskuteční v Galerii Kra-
tochvíle. První multimediální verni-
sáž s názvem Škola sobě bude 3. lis-
topadu v 16 hodin. Výstava potrvá
do 30. listopadu. Otevřeno je od
pondělí do středy od 9.30 do 16.30,
ve čtvrtek od 9.30 do 15.00, v pátek
od 9.30 do 13.00 hodin.

Koncertní show
Písně Jaroslava Ježka, Jiřího Vos-

kovce a Jana Wericha zazní v po-
dání Ondřeje Havelky a Melody
Makers v Koncertní show věnované
100. výročí narození těchto tří le-
gend české moderní populární
hudby. Koncert se uskuteční
v Domě kultury města Ostravy
28. listopadu od 19 hodin.

Premiéra baletu
Sněhurku a sedm trpaslíků pol-

ského hudebního skladatele Bog-
dana Pawlowského na libreto Wi-
tolda Borkowského připravuje ba-
letní soubor Národního divadla mo-
ravskoslezského. Českou baletní
premiéru bude mít tato známá po-
hádka 19. listopadu v Divadle

Jiřího Myrona. V roli Sněhurky se
představí O. Borisová-Pračiková
v alternaci s B. Kaufmannovou.
Choreografem je I. Vejsada, or-
chestr řídí T. Hanák. Začátek je
v 19 hodin.

Houslový recitál
Koncert jednoho z nejlepších

houslistů mladé generace v Evropě
J. Vodičky se uskuteční 28. listo-
padu v Janáčkově konzervatoři. Na
klavír ho bude doprovázet R. Kubíč-
ková. Začátek je v 19 hodin.

Montáže Jana Šplíchala
Fotomontáže Jana Šplíchala jsou

vystaveny v Autorské galerii české
fotografie Výtvarného centra Cha-
gall v Ostravě. Autor se fotografii
věnuje od poloviny padesátých let
minulého století. Jeho dílo znají na-
příklad v Německu, Francii, Chile
nebo na Kubě. Výstava v Chagallu
potrvá do 30. listopadu.

Jarcovják v Besedě
Výstava obrazů V. Jarcovjáka

s názvem Proměny v čase se koná
od 10. listopadu v galerii Beseda
v Jurečkově ulici 12. Zájemci se
s umělcovými artefakty mohou
seznámit do 6. ledna 2006. Otevřeno
je od pondělí do pátku od 9 do 19
hodin.

Absolutním vítězem XII. ročníku
mezinárodní soutěže velkých de-
chových orchestrů, která se konala
21. až 23. října v Domě kultury
města Ostravy, se stala Banda de
Música ze španělského města
Zamora. Soubor s více než sedmde-
sáti hudebníky vede od roku 2001
José Ignacio Petit Matías. Ten si
z Ostravy odváží cenu za nejlepší
dirigentský výkon. V nejvyšší třídě
si nejlépe vedla Dechová harmonie
Janáčkovy konzervatoře Ostrava
pod taktovkou dirigentů Karla Brii
a Lucie Možné (na snímku).

Vedle populárních skladeb, jako
je například Vejvodova Škoda
lásky, zazněla v soutěži díla
A. Dvořáka, P. I. Čajkovského,

J. Ježka, G. Gershwina, ale také
současných českých skladatelů
E. Zámečníka, J. Brejška či
P. Staňka. 

„Velkých dechových orchestrů je
v našem městě a celém regionu nej-
více v republice. Není proto ná-
hodné, že se tato prestižní soutěž
koná právě v Ostravě. Obohacením
posledních ročníků je účast mládež-
nických hudebních těles ze základ-
ních uměleckých škol, konzervatoří
a středních uměleckých učilišť,“
uvedla prezidentka řídícího výboru
Marie Křížová. Letos se do morav-
skoslezské metropole sjelo osmnáct
souborů z České republiky, Chor-
vatska, Polska, Slovenska, Slovin-
ska, Nizozemí a Španělska. (ta)

Velké dechové orchestry soutûÏily

Statutární město Ostrava, kancelář primátora
vyhlašuje výtvarnou soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
■ Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy - děti do 15 let. ■ Ozdoby musí
být opatřeny háčky nebo provázky k zavěšení na vánoční strom, mohou být
vytvořeny z libovolného materiálu v rozměrech minimálně 40 až 60 cm.
■ Výtvarné práce musí být označeny jménem, věkem, kontaktní adresou a te-
lefonním číslem.

Vánoční ozdoby zašlete nejpozději do 9. prosince 2005 na adresu:
Statutární město Ostrava - kancelář primátora, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoba: Markéta Šostoková, � 599 443 131,
e-mail: msostokova@mmo.cz

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu se uskuteční 10. 12.
od 14 do 18 hodin u příležitosti akce Vánoce Ostrava 2005 na Prokešově ná-
městí. Na výherce čekají ceny v podobě sladkostí, plyšových hraček, spor-
tovních potřeb, ale také přenosný barevný televizor. Vystoupí Michal Da-
vid, Věra Špinarová, Josef Laufer, Zora Jandová a Zdeněk Merta, Jana Ko-
ciánová, Jiří Korn a 4TET, slovem provází Petr Handl a Miloš Skácel.
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■ SBÍRKA BÍLÁ PAS-
TELKA. Šest desítek
dvojic studentů se
17. října zúčastnilo
sbírky Bílá pastelka.
Vybrané peníze jsou
určeny na výukové
programy pro ob-
čany, kteří se učí žít
v podmínkách po
ztrátě či vážném po-
škození zraku. Pra-
covníci Tyfloservisu
i TyfloCentra před-
váděli ve stánku na
Prokešově náměstí
různé kompenzační
pomůcky pro nevi-
domé. Zájemci si mohli vyzkoušet
psát braillovým bodovým písmem,
prohlédnout si například hodinky
s hlasovým výstupem, hladinku,

čtecí lupy. Na výukové programy
pro nevidomé přispěl také náměs-
tek ostravského primátora Jaro-
mír Chalupa (na snímku vpravo).

■ TECHNÉ 2005. 
Mezinárodní festi-
val filmů a tele-
vizních pořadů o
technických a prů-
myslových památ-
kách se zaměře-
ním na vědeckou
spolupráci a ces-
tovní ruch Techné
Ostrava 2005 se
konal 3. až 4. listo-
padu v DK Poklad
v Porubě. Autoři
ze čtyř zemí při-
hlásili padesát
osm filmových
snímků, z toho dvacet čtyři bylo
soutěžních. V průběhu festivalu se
uskutečnilo kolokvium na téma
Možnosti spolupráce soukromého

a veřejného sektoru při ochraně
a obnově technického a industriál-
ního dědictví a jeho využití v ces-
tovním ruchu. 

Rychle a kvalitně poskytnutá
první pomoc dokáže mnohdy za-
chránit život. Dobře to ví nejen lé-
kaři a zdravotníci rychlé záchranné
služby, ale také pracovníci oddělení
podpory zdraví Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě. Proto v těchto
dnech vydávají zdravotně vý-
chovný materiál s názvem První
pomoc - Základní zásady poskyto-
vání předlékařské první pomoci.
Názorně vysvětluje opatření, která
je nutné udělat při úrazech a sta-

vech bezprostředního ohrožení
života. 

Tiskovina zájemce seznámí
mimo jiné s metodami zastavení
krvácení, umělého dýchání, srdeční
masáže. Plakát je k dispozici v
oddělení podpory zdraví Zdravot-
ního ústavu, Partyzánské náměstí 7,
Moravská Ostrava.

Další informace podá K. Dylová
na telefonním čísle: 596 200 466,
nebo na e-mailu: 
kristina.dylova@zuova.cz (k)

První pomoc pro v‰echny

Otevřené kurzy hipoterapie
a haptiky nabízí občanům se
zrakovým postižením Sdružení
Kafira. Rehabilitačních jízd na koni
se mohou zájemci zúčastnit každou
středu od 14.30 hodin v Equicentru
Ostrava-Hrabová. Lekce výroby
keramiky hmatem jsou připraveny
v pondělí – 28. listopadu a 12.
prosince ve 14.30 hodin v Soukromé
umělecké škole Ostrava-Hrabůvka.
Oba kurzy finančně podporuje statu-
tární město Ostrava.

Jak řekla Kateřina Bauerová,
Kafira nabízí především poradenské
a vzdělávací aktivity. „Pomáháme

najít práci zrakově handicapovaným
lidem, asistujeme při výběru a poří-
zení kompenzačních pomůcek
a organizujeme kurz Práce s PC,“
uvedla.

Do kurzů je možné se hlásit na
telefonním čísle: 777 574 360.
Ostravské středisko Kafiry sídlí ve
Vítkovicích v ulici 1. máje 670/128.
Od prosince se přestěhuje na
Nádražní 44 do centra města.
Podrobné informace poskytne
vedoucí střediska Simona Kolle-
rová, tel. číslo: 777 574 358, nebo je
lze získat na internetových strán-
kách: www.kafira.cz (k)

Kurzy pro zrakovû postiÏené

Seznam neziskových organizací a zařízení pro sluchově postižené
v Ostravě pokřtil 3. října  v Nové radnici náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Společně s předsedou Automotoklubu neslyšících Ostrava Jaroslavem Klim-
čákem a tlumočnicí znakové řeči Pavlínou Zarubovou zároveň zahájil
prodejní výstavu malovaných a keramických obrázků neslyšících dětí ostrav-
ských mateřských a základních škol.

Bulletin přináší informace o osmi funkčních zařízeních, která se
v Ostravě zabývají prací se sluchově postiženými. Jeho součástí je také
přehled práv neslyšících a základní prvky komunikace s handicapovanými
bez tlumočníka znakové řeči. Patří mezi ně například zásada jednoduché řeči,
omezení okolních zvuků a pomalého tempa hovoru.

Publikace je určena nejen samotným handicapovaným a jejich rodinným
příslušníkům, ale také sociálním pracovníkům, lékařům i speciálním peda-
gogům. Bulletin vyšel s podporou odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu a k dispozici bude nejpozději do konce roku  ve Středisku infor-
mačních služeb magistrátu (přízemí Nové radnice), Fakultní nemocnici
s poliklinikou Ostrava-Poruba, Městské nemocnici Ostrava a Vítkovické
nemocnici Blahoslavené Marie Antoníny. Zájemci jej získají také u ostrav-
ských organizací pro sluchově postižené. (K)

Nesly‰ící vydali bulletin

• Speciální škola pro sluchově
postižené, Spartakovců 1153,
Ostrava-Poruba, � 596 937 816-7
www.deaf-ostrava.cz
special.skola@deaf-ostrava.cz

• Speciální pedagogické centrum
pro sluchově postižené děti
a mládež, Spartakovců 1153,
Ostrava-Poruba, � 596 937 818,
www.deaf-ostrava.cz
spc-sp@seznam.cz

• Česká unie neslyšících,
oblastní orace Ostrava,
Vítkovická 11, Ostrava 2
www.cun-ostrava.cz
cun@cun-ostrava.cz

• Automotoklub neslyšících
Ostrava, Husova 9, Moravská
Ostrava, fax: 596 914 704

• Sportcentrum neslyšících Ostrava,
Alšovo náměstí 691, 
Ostrava-Poruba, 
fax: 596 914 929
b.perna@seznam.cz

• Ostravský spolek neslyšících,
Alšovo náměstí 691, 
Ostrava-Poruba, 
fax: 595 053 158

• Centrum zprostředkování
tlumočníků pro neslyšící,
Hábová 1571, Praha-Stodůlky, 
fax: 251 613 623
http://tlumoceni.gong.cz
tlumoceni@gong.cz

• Svaz neslyšících
a nedoslýchavých, 
K. Pokorného 1299/31, 
Ostrava-Poruba 

Kontakty na zařízení pro sluchově postižené:

■ VELKÁ CENA OSTRAVY
V KRASOBRUSLENÍ. Ledová
plocha Zimního stadionu
Ostrava-Poruba patřila od 4.
do 6. listopadu českým kraso-
bruslařům. Závodníci všech
věkových kategorií předvedli
své umění v rámci 26. ročníku
Velké ceny Ostravy v kraso-
bruslení. „Účastníci byli
hodnoceni nově zaváděným
systémem schváleným kongre-
sem Mezinárodní bruslařské
federace ISU. Diváci se tak
seznámili s moderním bodo-
váním přímo v praxi,“ řekl
předseda organizačního výbo-
ru S. Žídek s tím, že závod je
v rámci Českého poháru
i Poháru Českého krasobrus-
lařského svazu řazen k nej-
prestižnějším. Jeho letošním
vítězem se stal český reprezen-
tant Tomáš Verner.

❏ Stfiípky
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Když mu byly dva roky, prodělal
Ladislav Holba zánět mozkových
blan. Po něm začal hůř slyšet. V šesti
letech dostal první naslouchadlo. Se
svým handicapem se sžil velmi dobře
- hrál aktivně hokej i fotbal, jezdil na
kole, střílel z pistole.

V době dospívání začal hůř vidět.
Zorné pole se mu zúžilo na pět centi-
metrů. Dnes jednačtyřicetiletý muž
se nevzdal. Oženil se, založil rodinu
a pořídil si vodicího psa. Loni na
podzim se stal otcem třetího po-
tomka, letos v září vyhrál se svým
čtyřnohým kamarádem Pohár Čes-
kého kynologického svazu. Říká, že
spokojenost handicapovaného člo-
věka je závislá z poloviny na pomoci
společnosti a z poloviny na něm sa-
motném.

■ Jaký je život s postižením
dvou důležitých lidských smyslů?

Chodím do práce, vychovávám
děti, zvládnu uvařit, uklidit i nakou-
pit. Ovšem náš roční syn má na pa-
pučkách rolničky, abych ho neza-
šlápl. A má žena tvrdí, že jsem
úplně normální chlap. Jediný rozdíl
je asi v tom, že mě všude doprovází
bíločervená hůl a Aramis, osmiletý
kříženec golden labradorského re-
trívra.

■ Jak dlouho trvá, než je pes
připraven na službu u zrakově po-
stiženého?

Vodicí psy vychovávají pražská
Unie slabozrakých a nevidomých
a organizace Helppes. Štěně v šesti
měsících nastupuje do takzvané psí
školy. Zhruba půl roku se učí vyhle-
dávat dveře, přecházet silnice, vodit
po schodech. Každý pes je přizpůso-
ben konkrétnímu žadateli. Starší lidé
potřebují psy pomalejší a klidné,
osoby s kombinovanými vadami mají
zase jiné nároky. Já mám například

kvůli špatnému sluchu problémy
s výslovností, proto jsem dostal Ara-
mise, který toto respektuje a rozumí
mi. Když k nám přišel, byla to velká
sláva. Stal se okamžitě členem naší
rodiny.

■ Co je pro vodicího psa nej-
těžší?

Vrchní překážka, větve v úrovni
hlavy, lešení, stojany veřejného
osvětlení. Pes takovou výšku
špatně odhaduje. Stává se nám, že
větve stromů, pod kterými prochá-
zíme každodenně, v zimě zatíží
sníh a ony klesnou do úrovně mého

obličeje. Aramis si toho nevšimne
a já obdržím pořádnou studenou na-
dílku přímo za límec. Dovednost
odhadnout výšku je u psů velmi ce-
něna.

■ I tak jste vybojovali první
místo v Poháru Českého kynologic-
kého svazu.

Ano, nebylo to jednoduché, ale
Aram předvedl vynikající výkon.
V kategorii kombinovaný handicap
prokázal, že se na něj mohu plně
spolehnout. Soutěž měla dvě etapy -
poslušnost a vyhledávání překážek.
V první pes ukazuje, jak reaguje na

povely lehni, sedni, vstaň, jak zvládá
obraty a čichové vjemy jiných zvířat.
Zvuková střelba zase testuje, zda se
pes neleká a neohrozí přitom pána.
Dále se zkoumá schopnost vyhledat
schody, lavičky či převést přes pře-
chod pro chodce.

■ To se v praxi velmi hodí.
Nejenže hodí, to je nezbytné. Mu-

síme tahat za jeden provaz. Aram ví,
že v okamžiku, kdy mu nasadím po-
stroj, končí volná zábava a začíná
tvrdá práce. Lidé na ulici se mě často
ptají, mohou-li si pejska pohladit.
Já osobně jsem radši, ať to nedělají,
když pes pracuje.

■ Je ještě něco, co byste doporu-
čil lidem při setkání se zrakově po-
stiženým člověkem?

Je dobré se ho raději zeptat, zda
nepotřebuje pomoc, než ho vzít za ra-
meno a někam odvádět. Nevidomý
neví, na koho lidé na ulici mluví,
často může také hůř slyšet. Pomoc
přijme jistě rád, pokud mu ale sku-
tečně bude ku prospěchu. Nic ne-
zkazí lehké uchopení za loket
a otázka: „Mohu pro vás něco udě-
lat?“ Také řidiči by mohli věnovat
větší pozornost bílé holi zrakově po-
stižených a bíločervené hluchosle-
pých lidí. Když ji napřáhneme před
sebe do silnice, rádi bychom přešli na
druhou stranu.

■ Co vás naopak těší?
Služby na nádražích, které mě spo-

lehlivě odvedou k vlaku, pracovníci
některých hypermarketů, s nimiž po-
hodlně nakoupím a také hlásiče na
tramvajových zastávkách. Pomáhají
nám také nejrůznější organizace
i jednotlivci. Každý den může být za-
jímavý bez ohledu na jakýkoli han-
dicap. Všechno opravdu záleží na
člověku, jak si věci uspořádá. (Kon)

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY, 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

pořádá
setkání budoucích i současných pěstounů a osvojitelů

DĚTI DO ÚSTAVU NEPATŘÍ

1. prosince v 16.30 hodin
Na Jízdárně 18, Ostrava 1

Pracovnice úseku náhradní rodinné péče zájemce seznámí s formami
náhradní rodinné péče a službami pomoci náhradním rodičům. Přítomni
budou také odborníci, kteří se podílejí na procesu zprostředkování
náhradní rodinné péče, a pěstouni, kteří již přijali dítě do své rodiny.

Bližší informace podá: 
Jiřina Slívová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu

� 599 444 932, e-mail: jslivova@mmo.cz

❏ Krátce
Den zdravého hubnutí
Setkání příznivců zdravého ži-

votního stylu se uskuteční 19. listo-
padu od 9 do 13 hodin v Janáčkově
konzervatoři. Den zdravého hub-
nutí již pošesté nabídne například
měření tuku v těle, stanovení BMI,
služby poradny pro snižování nad-
váhy či konzultace s odborníky na
výživu, pohybové aktivity a udr-
žení optimální tělesné hmotnosti.
Přítomní si budou moci vyzkoušet
aerobik, břišní tance nebo cvičení
s overbally. Chybět nebude pro-
dejní výstava potravin a doplňků
zdravé výživy a pomůcek k hub-
nutí. Podrobnější informace jsou
k dispozici na internetových strán-
kách: www.stobstyl.com

Pozvánka nejen pro seniory
Členové Koordinační rady seniorů

a zdravotně postižených města
Ostravy připravili na 22. listopad
v Klubu Atlantik besedu s ředitelem
Nadace Landek Stanislavem Vopas-
kem. Zájemci budou od 15 hodin dis-
kutovat s předním odborníkem na
hornictví a technické památky, k dis-
pozici bude právě vycházející kniha
s názvem Dějiny hornictví. 

Pro rodiče i děti
Den otevřených dveří v Základní

a mateřské škole v Ostrčilově ulici
se koná 22. listopadu od 15 do 17
hodin. Rodiče budoucích prvňáčků
i ti, kteří hledají vhodnou mateřskou
školu, se mohou seznámit se škol-
ním vzdělávacím programem i vy-
učujícími. Pro děti je připraveno
pestré a hravé odpoledne. 

„·ance postiÏeného ãlovûka na spokojen˘ Ïivot jsou jako v milionáfii – padesát na padesát,“
fiíká hluchoslep˘ Ladislav Holba, vítûz Poháru âeského kynologického svazu

Se sv˘m psem musíme tahat za jeden provaz

L. Holba s Aramisem a poháry za vítězství.
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VÁLEČEK - pětiletý kříženec
jezevčíka je veselý a hravý, což
ocení především mladší pěstouni
při delších procházkách. Pejsek
byl nalezen v červnu uvázaný
u dveří ředitelství Českých drah.
Váleček je temperamentní a tro-
chu divoký. Z toho důvodu by ne-
měl být s malými dětmi.

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
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DEŽO - odrostlý kříženec ně-
meckého ovčáka do útulku přišel
se dvěma sourozenci v září. Dežo
na svého páníčka čeká jako po-
slední z rodinky a věří, že najde
aktivní pěstouny nejlépe se za-
hradou a s většími dětmi. Pejsek
je přátelský a milý.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

ÁGNES - podvyživenou fenku
našli strážníci před deseti měsíci
uvázanou u plotu v Moravské
Ostravě. Klidná čtyřletá Ágnes
není ráda sama. Její pěstouni mo-
hou bydlet v bytě i domě se za-
hradou. Fenka jim jejich majetek
dobře pohlídá.

LUĎAN - desetiletý pejsek se
do útulku dostal loni v lednu.
Pravděpodobně se zaběhl v šo-
ku z novoročních petard a už
nenašel cestu domů. Dobře mu
bude u starších lidí, kteří mu
budou moci dělat společnost
a naplno s ním prožít jeho se-
niorský psí věk.

O možnosti výstavby nového sta-
dionu v areálu současného Měst-
ského stadionu ve Vítkovicích jed-
nali 4. října již podruhé zástupci
městských sportovních klubů
a FC Baník Ostrava s primátorem
Alešem Zedníkem.

„Začátkem září zahájilo svou čin-
nost Centrum individuálních sportů
Ostrava, které bude připravovat čes-
kou reprezentaci v olympijských

a speciálně individuálních sportech.
Stadion na Bazalech pomalu doslu-
huje a je tedy více než jasné, že
město potřebuje sportoviště pro
mistrovské zápasy odpovídající
evropským standardům,“ řekl pri-
mátor.

Účastníci setkání se shodli na po-
třebě kvalitního zázemí pro spor-
tovce. O dalším postupu budou dis-
kutovat v listopadu. (k)

Mûstsk˘ stadion je potfiebn˘

Každý rok se stávají obětí trestné
činnosti desítky ostravských seniorů.
Delikventi spoléhají na jejich důvěři-
vost a osamělost. Často se jim podaří
vloudit do bytu a buď podvodem
nebo násilím zcizit peníze, doklady
a cenné věci. Z těchto důvodů se
strážníci Městské policie Ostrava
(MěPO) rozhodli připravit projekt na
pomoc dříve narozeným občanům.
„Od roku 2003 pořádáme besedy
zaměřené na osobní bezpečnost
seniorů. Jejich  součástí je například
seznámení s možnostmi zajištění
bytu. Strážnice oddílu prevence
a dohledu totiž zjistily, že staří lidé
nemají přehled o dostupné zabezpe-
čovací technice,“ řekla tisková
mluvčí MěPO Vladimíra Kejdová.
V rámci projektu je zajišťována také
montáž bezpečnostních dveřních
řetízků, které zabraňují úplnému
otevření dveří a zatlačení osoby do
bytu. Na bezplatnou službu mají
nárok zejména lidé starší 65 let žijící
v domácnosti sami. U zdravotně
postižených osob a občanů žijících ve
společné domácnosti jsou žádosti
posuzovány individuálně. To se

netýká občanů žijících v domovech
důchodců a penzionech.

Jak uvedla Vladislava Kotasová
z odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví magistrátu, bylo v letošním
roce instalováno již 151 řetízků. „Zá-
jemcům o vybavení dveří tímto
jednoduchým, ale účinným zařízením
doporučujeme, aby se obrátili na so-
ciální odbor úřadu městského obvodu
v místě trvalého bydliště. Jeho pra-
covníci každou žádost samostatně
posoudí a postoupí Magistrátu města
Ostravy, který ve spolupráci s měst-
skou policií zařídí připevnění pojist-
ných řetízků,“ vysvětlila Vladislava
Kotasová. 

„Senioři by na své bezpečí neměli
zapomínat. Zásadní je udržovat dobré
sousedské vztahy, mít vždy po ruce
důležitá telefonní čísla a v případě
ohrožení se nebát požádat o pomoc
policii,“ apelovala na občany
V. Kejdová.

Informace o bezpečnostních řetíz-
cích zájemci najdou na internetových
stránkách: www.mpostrava.cz nebo
u V. Kotasové, � 599 444 693,
e-mail: vkotasova@mmo.cz (kK)

Bezpeãnostní fietízky pro seniory

Symbolickou tečku za Mistrov-
stvím Evropy v požárním sportu
hasičů a záchranářů, které se začát-
kem září uskutečnilo na Městském
stadionu ve Vítkovicích, udělalo
7. října setkání náměstka ministra
vnitra Miroslava Štěpána, primá-
tora Aleše Zedníka, příslušníků Ha-
sičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje (HZS MSK),
představitelů kraje a složek Integro-
vaného záchranného systému v Ha-
sičském muzeu. 

Za dobře odvedenou práci při po-
řádání šampionátu obdrželo 41 ha-
sičů kázeňskou odměnu ředitele
HZS MSK. Šest z nich získalo také
pamětní plaketu 2. Mistrovství
Evropy v požárním sportu hasičů
a záchranářů, kterou uděluje gene-

rální ředitel HZS ČR. Toto poděko-
vání dostal rovněž ředitel HZS
MSK Zdeněk Nytra a Vladimír
Vlček, zástupce ředitele HZS MSK.

Čestné medaile HZS ČR převzali
z rukou náměstka ministra vnitra
Miroslava Štěpána ředitel Územ-
ního střediska záchranné služby
Moravskoslezského kraje Roman
Gřegoř, ředitel Městské policie
Ostrava Jan Hulva a ředitel Měst-
ského ředitelství Policie ČR
Ostrava Rostislav Pavliska.

„Hasiči prokázali, že jsou nejen
připraveni zasahovat v krizových
situacích, ale jsou především spor-
tovci a kamarádi hrající fair-play.
Patří jim za to velké poděkování,“
řekl A. Zedník, držitel medaile Za
zásluhy o bezpečnost. (kk)

Námûstek ministra vnitra ocenil
organizátory mistrovství Evropy

Kondiční plavání veřejnosti již
po čtrnácté podpořila Plavecká sou-
těž měst. Pod záštitou Českého
olympijského výboru se do spor-
tovního klání o nejvíc uplavaných
kilometrů zapojilo 6. října devate-
náct českých plaveckých bazénů. 

Podruhé se pořádání soutěže
zúčastnil Krytý bazén v Ostravě-
-Porubě. „Akce byla určena zájem-
cům všech věkových skupin.
Každý, kdo zdolal trať dlouhou 100
metrů, měl vstup zdarma a vzdále-
nost, kterou ve vodě urazil, byla bo-
dována do celkového republiko-
vého sčítání,“ řekla Martina Gaven-
dová ze společnosti Sareza. 

Účastníky čekala novinka - akce
„1+1“ pro celou rodinu. Pokud ro-
diče a jejich děti chtěli být zařazeni
do losování o věcné ceny, musel sto
metrů uplavat alespoň jeden do-
spělý a jeden potomek mladší 15 let.

„V kategorii měst nad 50 tisíc
obyvatel jsme skončili na čtvrtém
místě,“ sdělila výsledné pořadí
Ostravanů M. Gavendová. Doufá,
že příští patnáctý ročník se podaří
získat medailové umístění. Nej-
mladšímu účastníkovi byly 4 roky,
nejstaršímu 58 let. Nejúspěšnější tři
bazény republiky obdržely diplom
a pohár Českého olympijského
výboru. (k)

Plavecká soutûÏ mûst
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Na závûr oslav 75 let radnice zaznûl potlesk

Tisíce lidí mířily od rána 22. října
na Prokešovo náměstí, kde se

konal u příležitosti 75. výročí Nové
radnice Den otevřených dveří. Téměř
tisíc pět set občanů využilo možnost
prohlédnout si reprezentativní pro-
story, mezi nimi zasedací místnost
rady města, jednací síň zastupitelstva
či kancelář primátora. Zde je čekalo
překvapení v podobě drobných dárků
a také pamětní mince. Tu si odnesl
každý návštěvník, který si vybral
správný klíček od truhlice.

S historií výstavby radnice sezna-
movala výstava nazvaná 75 let rad-
nice. Zdarma byla přístupná vy-
hlídka z radniční věže. Městská po-
licie připravila pro děti hry, zastřílet

si mohly laserovou pistolí. Zájem
byl také o prohlídku okolí z plošiny
hasičského auta. Na Prokešově ná-
městí zazpívala Věra Špinarová,
Josef Laufer, Hana Křížková, sku-
pina Maxim Turbulenc a další. Di-
váci se výborně bavili při nejrůzněj-
ších soutěžích, jejichž vítězové zís-
kali například barevnou televizi, koš
plný potravin, fotoaparát a další
ceny.

„Akce Den otevřených dveří se
podařila. Závěrečnou laserovou show
a ohňostroj sledovalo deset tisíc nad-
šených Ostravanů. Nádhernou podí-
vanou plnou barevných efektů odmě-
nili potleskem,“ řekl vedoucí kance-
láře primátora Lumír Palyza. (r)

Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. věnovaly do soutěží ply-
šové hračky a také kvalitní fotoaparát, který šťastným výherkyním
předal vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.

S Hanou Křížkovou tančilo a zpívalo celé náměstí.

Hlavní cenu soutěže – barevný televizor a koš plný potravin, kterou
věnovala akciová společnost ODS - Ostravské dopravní stavby, předal
vítězkám jedné ze soutěží náměstek primátora Petr Kajnar.

Návštěvníky zaujaly primátorské insignie. Mezi účastníky oslav byl rozdán metrák sladkostí Haribo.

Velkolepý ohňostroj rozzářil večerní nebe krátce po dvacáté hodině.


