
 4.  Změny v živnostenském zákoně
 6.  Počet požárů na jaře stoupá
 7.  Navrhněte osobnosti 

na čestné občanství

 8.  Rozpočet města na letošní rok
 10.  Chaoticon – neobvyklá výstava
 12.  O lidech s lidmi 

– Leopold Sulovský
 15.  V Akordu se seniorům líbí
16.   Nový stadion připomíná létající talíř

na stránkách najdete
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Zatím zdařile pokračuje rekonstrukce ulice 
Českobratrské v centru Ostravy. Oproti původ-
ním předpokladům by mohl být tento důležitý sil-
niční úsek veřejnosti zpřístupněn již o měsíc dříve. 
Mohlo by se tak stát již během měsíce května. Jedna 
z nejrušnějších komunikací ve městě dostává zcela 
novou podobu a směr. 
Českobratrská ulice bude plynule navazovat na 

ulici Varenskou, což vyřeší provoz na jedné z nej-
složitějších křižovatek ulic Českobratrské, Cihelní 
a Cingrovy u bývalého zimního stadionu. 

Vlastnímu zprovoznění opravené silnice bude 
předcházet její úplná uzavírka, která by měla trvat 
zhruba 4 dny. Během ní budou přeloženy trasy 
trolejového vedení a dokončeny potřebné úpravy 
povrchů vozovek včetně propojení v křižovatce 
Hornopolní-Varenská-nová Českobratrská.

Po přeložení provozu na nový úsek bude na 
neprovozovaném úseku ulice postupně demo-
lován stávající most, kdysi jednoznačně ozna-
čovaný jako „most u stadionu.“ Řešení pří-
jezdu do centra od jihu je připravováno posí-
lením levého odbočení ve stávající úrovňové 
křižovatce Cingrova-Českobratrská  do ulice 
Českobratrské dále k nové  křižovatce Varenská-
nová Českobratrská, namísto závleku z ulice 
Cihelní na ulici Sládkovu. 

Práce na rekonstrukci ulice Českobratrské byly 
zahájeny v březnu loňského roku. Stavba probíhá 
podle plánu bez zásadních problémů v dopravě. 

Stavbě silnice ustoupila i budova bývalého 
antikvariátu Artforum. Zajisté příjemnou zprá-
vou pro nejednoho obyvatele města je infor-
mace o vykoupení domů na Českobratrské 29 
a 31 naproti Janáčkově konzervatoři. Novým 

majitelem staveb se stala společnost Skanska. 
Záměry nového vlastníka nejsou v kolizi se 
záměry města, tj. vybudováním zastávky měst-
ské hromadné dopravy.

Dokončení stavby jako celku je smluvně zajiš-
těno do 30. června letošního roku. „Slavnostní 
zprovoznění se uskuteční už 11. května,” potvrdil 
náměstek primátora V. Mynář.  (mh)

Stále máme co nabídnout. Proto se město Ostrava 
před lety chopilo příležitosti účastnit se každoroč-
ních veletrhů nemovitostí a investičních příležitostí 
MIPIM ve francouzském Cannes a také v němec-
kém Mnichově. Letošní, už 19. ročník MIPIM, se 
konal ve dnech 11. až 14. března. Mezi světovými 
investory, developery, bankami, regiony, městy, 
odborníky přes reality a dalšími experty má Ostrava 
na tomto veletrhu už své jméno. Letos nabízela své 
projekty – strategickou rozvojovou zónu Mošnov, 
průmyslovou zónu Ostrava-Hrabová, Vědecko-tech-
nologický park, vybrané pozemky aktuálně určené 
městem k prodeji za účelem zastavění a dosud 
nevyužitá stará průmyslová území tzv. brownfields. 
Partnery v prezentaci města byli CTP Invest, Dalkia 

ČR, Multidevelopment ČR, OHL ŽS – divize sta-
vitelství Ostrava, RPG Real Estate Management, 
Geofin – Trimex reality a Pivovary Staropramen 
– značka Ostravar. Česká republika podle hodno-
cení společnosti Ernst&Young patří mezi deset 
nejatraktivnějších zemí pro investory. V Ostravě 
a okolí našly svou základnu významné firmy jako 
například ASUS, TietoEnator, Briggs&Stratton, 
ArcelorMittal, Siemens, Bang Olufsen, Brose 
a další. Zájem investorů se v Ostravě nyní soustředí 
i na výstavbu hotelů, kancelářské a maloobchodní 
prostory a rezidenční výstavbu. Mezi největší inves-
tiční tendry v rámci střední Evropy patří výstavba 
centra Nová Karolina v předpokládané výši více 
než 400 milionů EUR. (o)

Ostrava na veletrhu MIPIM

S novou komunikací se řidiči dočkají výrazného zrychlení dopravy v centru města

Rekonstrukce Českobratrské brzy skončí

Rekonstrukce Českobratrské ulice

 7.  Nová zelená linka pro občany
800 199 922
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To jsme nečekali
Opravdu. Do ankety vyhlá-

šené před měsícem na pojmeno-
vání ulic, náměstí a mostu v nově 
budované části města Nová 
Karolina přišlo dosud několik 
desítek mailů (v nich některé na-
skenované rukopisy) a 5 písem-
ných návrhů klasickou poš-
tou. Zdá-li se to někomu málo, 
vězte, že každý návrh jednot-
livce obsahoval i desítky názvů, 
takže dohromady jsou jich sku-
tečně stovky. V polovině března, 
jak jsme informovali, anketa 
končí, postupně ji budou vyhod-
nocovat odborníci na názvosloví. 
Neskončila však před uzávěrkou 
našich novin. Návrhy jsou tak 
zajímavé, někdy šokující a někdy 
i humorné, že podrobnější poví-
dání o nich a dalším postupu 
přineseme v dubnovém vydání 
Ostravské radnice, až budeme mít 
celkový přehled o všech doda-
ných návrzích. (ok)

Účelové dotace mají smysl
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V únorovém čísle jsme vás infor-
movali o rozdělení první části úče-
lových dotací. Ty každoročně město 
Ostrava poskytuje neziskovým, kul-
turním, sportovním a dalším institu-
cím působícím na území města. 

Druhou část dotací, tentokrát pro 
oblast kultury, školství, sportu a vol-
ného času, rozdělili zastupitelé na 
svém jednání 27. února. Na základě 
doporučení odborných komisí podpo-
řili zastupitelé celkem 457 projektů 
částkou cca 35 mil. Kč.

V této souvislosti jsme se zeptali 
náměstka primátora Lubomíra 
Pospíšila, zda tyto účelové dotace 
mají smysl:
■ Jak vy osobně hodnotíte pří-
nos účelových dotací? Mají vůbec 
smysl?

Přínos a smysl dotací je uveden 
přímo v preambuli zásad pro jejich 
poskytování – je to podpora a rozvoj 
aktivit  v řadě oblastí -  mládeže, tělo-
výchovy a sportu, sociálních služeb, 
handicapovaných, podpory rodin, vzdě-
lávání a vědy, zdravotnictví, protidrogo-
vých aktivit a prevence kriminality aj. 

Celý systém „grantové podpory 
projektů“  směřuje k principu spo-
lupráce a partnerství mezi městem 
a realizátory jednotlivých projektů,  
zapojení veřejnosti do rozvoje města. 
Základní podmínka „vícezdrojového 
financování“ umožňuje realizaci celé 
řady reprezentativních i rozvojových 
aktivit.

Například v sociální oblasti poskyt-
nuté dotace pokrývají zhruba jednu 
třetinu potřebných nákladů nestát-
ních poskytovatelů sociálních služeb. 
Ti jsou schopni principem  vícezdro-
jového financování získat další dvě 

třetiny prostředků z jiných zdrojů 
– od sponzorů, z plateb uživatelů,  
ze státního rozpočtu, z evropských 
fondů, atd., což jsou pro město velmi 
efektivně vynaložené finanční  pro-
středky.
■ Plánujete v příštím roce nějaké 
změny v systému přidělování do-
tací?

Již pro rok 2008 byly podmínky 
pro poskytování dotací z městského 
rozpočtu oproti minulým letům 
změněny. Celý způsob poskytování 
dotací byl vlídnější k žadatelům 
– především co se týče dokládání 
příloh, stanovené podmínky byly 
jasnější. Veškeré změny je třeba 
analyzovat a vyhodnotit. Teprve 
na základě těchto informací bude 
systém dále upravován. V každém 
případě bude upravena oblast při-
hlášek a hlavně vyúčtování a závě-
rečné zprávy. (mb)

DALŠÍ POZEMKY NA PRODEJ. 
Ostrava je velká. Rozloha města 
zhruba 20x20 kilometrů má stále 
mnoho lokalit pro budoucí využití. 
Zastupitelé města Ostravy na 
svém únorovém zasedání rozhodli 
o záměru prodat mj. pozemky 
v Hošťálkovicích, Moravské 
Ostravě a Pustkovci. O ovocný sad 
v Hošťákovicích o výměře skoro 
220 tisíc metrů2  projevilo dosud 
zájem sedm žadatelů. Většina 
z nich má v úmyslu stavět v dané 
lokalitě rodinné domy, na části 

pozemku by mohl vzniknout spor-
tovní a relaxační areál.

Zastupitelé rovněž souhlasili 
se záměrem prodat nemovitosti 
v lokalitě Nádražní-Českobratrská. 
V proluce po bývalém Artforu by tak 
podle regulací Územního plánu města 
Ostravy mohl vyrůst objekt s někte-
rou z  funkcí - obchody, restaurace, 
ubytování, soudy, bankovní domy, 
administrativní a kulturní budovy. 
K prodeji byly rovněž nabídnuty 
pozemky v areálu Vědecko-techno-
logického parku v Pustkovci.

Jako dar Ostravské univerzitě 
věnovalo město nedávno darovací 
smlouvou nemovitosti v bývalém 
areálu nemocnice v Ostravě-Zábřehu. 
Jedná se o budovy a pozemky, které 
dříve tvořily gynekologicko-porod-
nickou kliniku a dětskou kliniku, při-
čemž účetní zůstatková hodnota daru 
dosahuje téměř 31 mil. Kč. Darované 
nemovitosti univerzita využije jako 
sídlo zřizované Fakulty medicín-
ských studií. Na rekonstrukci objektů 
hodlá Ostravská univerzita využít 
prostředků z fondů EU. (av)

rozhovor

Mezinárodní 
konference

Ostravská univerzita uspořádala 
v rámci získaných peněz z EU na 
projekt „Komunikační, informační 
a marketingové kompetence absol-
ventů vysokých škol“ odbornou kon-
ferenci s mezinárodní účastí na téma 
Soft kompetence v informační spo-
lečnosti. V hotelu Zámek Zábřeh 
v Ostravě-Zábřehu se 13. března 
sešli odborníci na sociální a mediální 
komunikaci, počítačové dovednosti 
a marketingové strategie nejen z ost-
ravské univerzity, ale i z vysokých 
škol z Prahy, Brna, Zlína, Slovenska 
a Polska.    (l)

Změny v DPO 
Rada města Ostravy odvolala 

29. ledna 2008 z funkce dosavadního 
předsedu představenstva a ředitele 
podniku Františka Vaštíka. Jedním 
z důvodů bylo např. nerespektování 
požadavků města jako vlastníka pod-
niku, mj. při nakládání s pozemky. 
Město Ostrava je již od roku 1995, 
kdy vznikl Dopravní podnik Ostrava 
a. s., jediným akcionářem a vlastní-
kem společnosti. Svá akcionářská 
práva vykonávaná prostřednictvím 
valné hromady, kterou je v tomto pří-
padě Rada města Ostravy. Ta v sou-
ladu se svými pravomocemi jmenuje 
a odvolává členy představenstva pod-
niku. Řízením společnosti byl pově-
řen dosavadní ekonomický náměs-
tek František Kořínek. Nový ředitel 
bude vybrán v otevřeném výběrovém 
řízení. 

Tato personální změna se nedo-
tkne rozsahu dopravních služeb, 
které podnik poskytuje, ani rozsahu 
dalších činností, např. opraváren-
ských dílen. Rozsah a provoz jeho 
jednotlivých částí zůstává nezměněn 
a v plném rozsahu jako doposud. 

Rada města má v plánu nechat 
konzultační firmou vypracovat stu-
dii, která by zhodnotila současný stav 
i rozvojové možnosti dopravního 
podniku v příštích letech vč. dopo-
ručení dalšího postupu. Firma bude 
vybrána ještě letos. Výsledky studie 
budou konzultovány i s odboráři. 

O vyhlášení výběrového řízení na 
post ředitele, jeho výsledcích i dal-
ších aktualitách z dopravního pod-
niku budeme informovat.  (mb)

Dětský parlament
Zástupce Parlamentu dětí a mládeže 

města Ostravy přijal 10. března primá-
tor Ostravy Petr Kajnar. Jednal s před-
sedou parlamentu Michalem Švihelem, 
tajemníkem Richardem Verešem a tis-
kovou mluvčí Adélou Francínkovou. 
Dětský parlament by rád prezentoval 
svou činnost zastupitelům města a při-
vítal by i podporu konference k lid-
ským a dětským právům, která se má 
uskutečnit v prosinci. Michal Švihel 
dokonce vyzval primátora města k přá-
telskému fotbalovému utkání dětského 
parlamentu a městských zastupitelů. 
Vystoupit před zastupiteli města při-
slíbil primátor na květnovém zasedání 
tohoto orgánu. (af)

Století slaví
Nejstarší občankou města je paní 

Josefa Odehnalová, která v neděli 9. 
března oslavila své sto třetí naroze-
niny. Ve všech případech se jedná 
o ženy, které žijí v obvodech Ostrava-
Jih (3), v Porubě (3), stejný počet ve 
Slezské Ostravě a po dvou v Ostravě-
Vítkovicích a Moravské Ostravě. 
Dvě z nich se narodily v roce 1906, 
sedm má v datu narození rok 1907 
a dvě oslavily už své sté narozeniny 
(ročník 1908). Recept na dlouhově-
kost prý neexistuje, někdo vyznává 
pohyb, který uškodit nemůže, někdo 
střídmou stravu a další zase štampr-
ličku.  Platí však všeobecně – všeho 
s mírou. (av)
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Nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu 
v Německu C-B-R Freizeit und Reisen 2008 
se konal ve dnech 14. – 18. února v Mnichově. 
Subexpozice Ostravy o rozloze 6 m2 byla součástí 
velkého stánku (380 m2) České centrály cestovního 
ruchu - Agentury Czechtourism, kde se prezento-
valy také vybrané kraje, turistické oblasti, města 
a podnikatelské subjekty z celé České republiky 
včetně Moravskoslezského kraje. 

Na osmi plazmových obrazovkách stánku město 
představilo svůj film a klip. Po celou dobu vele-
trhu byl rovněž prováděn výzkum mezi návštěv-
níky stánku ČR, týkající se spokojenosti s poskyt-
nutými informacemi a celkového image stánku.

Ostrava a turistický region Severní Morava 
a Slezsko informovali zúčastněné zástupce 

touroperátorů, médií a odborníků o nabídce 
oblasti. Ostrava nabídla největší lákadla a zají-
mavosti města a okolí, poutala i na významné 
sportovní a kulturní akce, které se zde pravi-
delně konají. Součástí byla i prezentace ubyto-
vacích a stravovacích možností. Nechyběl ani 
turistický produkt „Programové balíčky města 
Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dob-
rodružně, tradičně i netradičně“ v podobě kata-
logů.

Veletrh je navštěvován především starší gene-
rací.  Především se jednalo o klienty mající vztah 
k našemu regionu z důvodů rodinných vazeb, ať 
už z minulosti či současnosti. 

Během 5 dní veletrh navštívilo více než 100 000 
návštěvníků.  (ho)

Město láká turisty

Návštěvníci veletrhu se v ostravské expozici zajímali především o turistické atrakce a ubytování.

Den učitelů se blíží. I letos rozhodla rada města 
na svém jednání 4. března ocenit 15 pedagogů 
ostravských mateřských a základních škol u pří-
ležitosti Dne učitelů 2008.

V I. kategorii – Výrazná pedagogická osob-
nost, budou oceněni Šárka Rýcová, MŠ Čs. Exilu 
670, O.-Poruba, Aleš Koutný, ZŠ Zelená 42, Mor. 
Ostrava a Přívoz,  Jiří Smělík, ZŠ Škrobálkova 
51/300, O.-Kunčičky, Jitka Kubíková, ZŠ a MŠ 
A. Kučery 1276/20, O.-Jih, Hana Petrová, ZŠ 
Nádražní 117, Mor. Ostrava a Přívoz.

Ve II. kategorii – Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost, jsou oceněni Miroslava 
Pospíšilová, MŠ Poděbradova 19, Mor. Ostrava 
a Přívoz, Jana Bailová, ZŠ a MŠ Bílovecká 10, O.-
Svinov, Vlasta Knoppová, MŠ Nástupní 19/146, 
Slezská Ostrava, Marie Říhová, MŠ Skautská 

1082/60, O.-Poruba, Zdeňka Röderová, ZŠ 
Chrustova 24/1418, Slezská Ostrava, Anna Hajná, 
ZŠ MUDr. Lukášové, Klegova 29, O.-Jih, Šárka 
Havránková, ZŠ a MŠ Bílovecká 10, O.-Svinov, 
Dagmar Daňková, ZŠ Bohumínská 72/1082, Slezská 
Ostrava, Alice Gregorčíková, ZŠ Gajdošova 8, Mor. 
Ostrava a Přívoz a Svatava Canalová, ZŠ a MŠ 
Ostrčilova 1, Mor. Ostrava a Přívoz.

Slavnostní předávání ocenění, kterého se 
zúčastní také představitelé města, kraje, staros-
tové městských obvodů a další hosté, se usku-
teční v pátek 28. března v 15:00 hodin v divadle 
Antonína Dvořáka. Ocenění pedagogové obdrží 
finanční odměnu, pamětní a grafický list a drobné 
dárky. Součástí odpoledne bude rovněž představení 
původní dětské opery Václava Trojana „Kolotoč“, 
která měla premiéru v Ostravě v roce 1960. (ok)

Ocenění nejlepším pedagogům

Projekt Q Ostrava končí
Odborná konference na téma projekt Q Ostrava, 

která se uskuteční 20. března ve výstavním pavi-
lónu na Černé louce, shrne a zhodnotí dosažené 
výsledky tohoto projektu. V období let 2006-2008 
nabídl projekt více než 380 zaměstnancům posky-
tovatelů sociálních služeb v Ostravě komplexní 
vzdělávání zaměřené na zavádění Národních 
standardů kvality sociálních služeb do praxe. 
Záštitu nad konferencí převzal náměstek primá-
tora Ostravy Lubomír Pospíšil. Součástí konfe-
rence je rovněž prezentace dobrých praxí v oblasti 
implementace Národních standardů kvality, všeo-
becně je zaměřena na zvyšování kvality sociálních 
služeb. Projekt je financován  Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR. (k)

„Kariéra 2008+“
Konference „Kariéra 2008+“ a veletrh pra-

covních příležitostí „Symbióza“, setkání firem, 
organizací, škol a studentů, které pořádá VŠB-
TUO a smluvně zajišťuje Regionální vysoko-
školské infocentrum, se koná od 19. (zahájení v 9 
hodin) do 21. března v aule Vysoké školy báňské. 
Významným partnerem projektu je město Ostrava, 
které na problematiku řešení trhu práce navazu-
je projektem Strategického plánu rozvoje města. 
Záštitu nad konferencí převzal primátor Ostravy 
Petr Kajnar, který zahájí druhý den odpolední 
části konference, jenž nese název „Kompetentní 
lidé – konkurenceschopné regiony“. Město podpo-
řilo projekt také finančně, na konferenci se bude 
prezentovat i pestrými propagačními materiály. 
Podrobný program na www.karieraplus.cz. (k)

Pomozte dopravákům
Dopravní podnik Ostrava znovu opakuje veřej-

nosti nabídku odměny těm lidem, kterým není 
lhostejné ničení vozidel MHD. Nedávný případ, 
kdy vandalové v tramvaji linky 1 za jízdy pospre-
jovali celý interiér tramvaje včetně řidičovy kabiny 
a na další zastávce utekli, znamenal nákladné čiš-
tění tramvaje. Případ není ojedinělý. Odměna za 
pomoc při odhalení pachatelů spočívá v bezplat-
ném poskytnutí kupónů, popř. jízdenek (informace 
na www.dpo.cz). 

Nahlédněte pod přehrady
U příležitosti Světového dne vody zve Povodí 

Odry širokou veřejnost na Den otevřených dveří 
na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, 
Morávka, Žermanice a dále prohlídku rybného 
hospodářství Kružberk a Žermanice, vodohos-
podářského dispečinku a laboratoře v sobotu 29. 
března od 9 do 15.30 hodin.

Během tohoto dne nabízí Povodí Odry pade-
sátiprocentní slevu na částečný rozbor vody. 
Kupón a bližší informace se zájemci o rozbor 
dovědí při návštěvě laboratoří na ulici Varenské 
v Ostravě. Více informací na webových strán-
kách www.pod.cz. (d)

Talentové zkoušky
Základní škola Porubská 832 pořádá talentové 

zkoušky do sportovních atletických tříd v úterý 8. 
dubna od 15 hodin. Na 1. stupni této sportovní školy 
mají žáci 4 hodiny tělesné výchovy týdně, zimní sou-
středění na lyžích, jarní a podzimní atletická soustře-
dění a atletické závody. Na 2. stupni pak 4 hodiny 
tělocviku týdně (plavání, bruslení, gymnastika, atle-
tika, míčové hry, venkovní sporty), lyžařský výcvik 
(i snowboard, běžky), 3 atletická soustředění a atle-
tické závody Atletika Poruba. (sš)

Oprava mostu na ul. Frýdecké: 29. 3. 2008
Výluka na trase linky č. 9. Náhr. doprava zajištěna.
Výměna výhybky na smyčce Hlučínská:
12. 4. 2008
Výluka na trase linky č. 12. 
Náhradní doprava zajištěna.
Den památek a sídel: 19. 4. 2008
Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy 
v trase „Náměstí Republiky – Michálkovice“.

Demontáž kolejové kombinace na ul. Horní: 
25.-27. 4. 2008
Výluka na trase linek č. 1, 3, 12, 17, 18, 19.
Náhradní doprava zajištěna.
Jarní víkend s historickými tramvajemi:
26. a 27. 4. 2008
Vyhlídkové jízdy starými tramvajemi 
pro veřejnost na trase
„Poruba vozovna – Zátiší“.

Mimořádné změny v městské dopravě
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KRASAVICE NA RADNICI. Sabina 
Kamarádová, studentka gymnázia 
Lingva, Iveta Kolesárová, studentka 
ekonomického lycea – obchodní aka-

d e m i e  a  L e n -
ka Žílová se zú-
 častnily světové -
ho finále Miss 
World Bikini 
2007, Miss World 
of the Model 
2007, Miss Model 
Universe 2007, 
které se konalo 
v tureckém městě 
Antalya. Modelka 
L. Žílová dostala 
titul Miss Sarar 
2007. Děvčata do-
sáhla úspěchu už 
tím, že se dostala 

do finále nejhezčích dívek z celého 
světa  a reprezentovala ČR i město 
Ostravu. Mladé krásky přijal náměs-
tek primátora Lubomír Pospíšil. (mt)

NOVÉ STAVBY UŽ BRZY. V  hotelu 
Imperial se ve středu 13. února usku-
tečnilo za účasti představitelů města 
diskusní setkání zástupců develo-
perských a realitních společností. 
Tématem konference byla diskuze 

o invest ičních 
možnostech na 
Ostravsku. Podle 
primátora města 
P. Kajnara je pro 
další rozvoj města 
podstatné fun-
gování tří pilířů: 
výroby, služeb 
a vědy a vývoje. 
Díky vybudo-
vání řady prů-
myslových zón se 
podařilo přilákat 
zahraniční inves-
tory a snižovat 
tak nezaměstna-

nost. Náměstek primátora Z. Trejbal 
představil investiční záměr města na 
vybudování Národního sportovního 
centra Morava. Hlavní architekt města 
J. Sedlecký shrnul představy města 
pro zástavbu některých proluk. (mb)

NÁVŠTĚVA VE VOLGOGRADU. Na 
oslavy 65. výročí porážky němec-
kých vojsk u tehdejšího Stalingradu 
byli pozváni také zástupci partner-
ského města Ostravy. Náměstek pri-
mátora Vojtěch Mynář se tak na 
přelomu ledna a února setkal s pri-
mátorem  Volgogradu a dalšími zahra-

ničními delega-
cemi. Součástí 
návštěvy a oslav 
byly koncerty, 
výstavy i odha-
lení památky 
oslavované udá-
losti. Pracovně se 
setkaly delegace 
měst Ostrava, 
V o l g o g r a d , 
C o v e n t r y , 
Hirošima a slo-
vinského města 
Slovenj Gradec. 
Ostrava a Volgo-
grad plánují rozší-

řit spolupráci mezi vysokými školami 
a také ve sportu, například v soutěžích 
v boxu a ve střelbě. Skvělý sou-
bor Donští kozáci by měli zhlédnout 
v budoucnu i Ostravané. Zájem pro-
jevili slovinští o spolupráci v oblasti 
informačních systémů, hovořilo se 
také o možnosti dodávky tramvají. (k)

střípky
■ Průkazy živnostenského opráv-

nění nahradí jediný dokument - výpis 
z živnostenského rejstříku - a podni-
katel tak bude moci prokazovat opráv-
nění k provozování více živností jedi-
ným dokladem. V souvislosti s tím se 
sníží poplatky související se vstupem 
do podnikání a s ohlašovanými změ-
nami. Podnikatelé ušetří 125 mil. Kč. 
To představuje snížení o 60% oproti 
současnému stavu.

■ V současné době existuje 125 
volných živností s 622 předměty čin-
nosti. Nově se zavádí jediná volná 
živnost s 80 obory s tím, že podnika-
tel pouze oznámí obor činnosti, který 
bude v rámci této živnosti vykoná-
vat. K podnikání v rámci volné živ-
nosti tedy již nebude potřebovat něko-
lik živnostenských oprávnění a nebude 
muset platit poplatek za každý obor 
své činnosti. 

■ Nově se ruší místní příslušnost živ-
nostenských úřadů. V souladu s mož-
nostmi, které poskytuje informační sys-
tém živnostenského rejstříku, budou 
podnikatelé moci ohlašovat živnosti, 
podávat žádosti o koncesi a plnit své 
ohlašovací a oznamovací povinností 
na kterémkoli obecním živnostenském 
úřadě na celém území České republiky. 
Výhodou bude snížení nákladů a ve 
střednědobém horizontu také vnesení 
konkurence mezi živnostenské úřady. 

Počet klientů živnostenských úřadů 
bude záviset na kvalitě jejich práce, 
nikoli na počtu podnikatelů ve spádo-
vém regionu. Podnikatel, který nebude 
se službami na jiném úřadě spokojen, 
může své záležitosti řešit na původ-
ním místně příslušném úřadě. Může si 
tak úřad vybrat libovolně, stejně jako je 
tomu u výběru lékaře.

■ Oznamovací povinnost pod-
nikatele vůči živnostenským úřa-
dům se bude týkat jen změn tako-
vých údajů, které nejsou živnostenské 
úřady schopny získat z databází, jenž 
má veřejná a státní správa k dispozici. 
Takovou databází je v současné době 
obchodní rejstřík a po vyřešení legis-
lativních otázek připadá ve střednědo-
bém horizontu v úvahu i informační 
systém evidence obyvatel.

■ Pro začínající podnikatele se 
výrazně snižují nároky na povinnou 
praxi:

– pokud má živnostník vzdělání 
v oboru, může začít podnikat oka-
mžitě,

– vystudoval-li budoucí podnika-
tel příbuzný obor, nebo má potřeb-
nou rekvalifikaci, bude mu stačit roční 
praxe,

– ti, kteří nemají potřebné vzdě-
lání v oboru a doloží šestiletou praxi, 
mohou také bez problémů začít podni-
kat. (bar)

Změny v živnostenském zákoně

úřad práce

Poměrně málo se stále ví o tom, že 
zákon o zaměstnanosti platný od října 
2004 definoval kromě jiného také právo 
osob se zdravotním postižením na tak 
zvanou pracovní rehabilitaci. Nemusí 
přitom jít pouze o uchazeče o zaměst-
nání evidované na úřadu práce.

Pracovní rehabilitace je „souvislá 
činnost zaměřená na získání a udržení 
vhodného zaměstnání osoby se zdra-
votním postižením, kterou na základě 
její žádosti zabezpečují a plně hradí 
úřady práce“. Teoretická a praktická 
příprava na zaměstnání případně na 
jinou výdělečnou činnost zahrnuje pří-
pravu na budoucí povolání, přípravu 
k práci a specializované rekvalifikační 
kurzy. Jen příprava k práci může trvat 
až 24 měsíců. Klienti většinou mohou 
pracovat jen ve zkrácené pracovní době 
a musejí mít vytvořeny speciální pod-
mínky podle typu zdravotních pro-
blémů. Pracovní rehabilitace je nejná-
ročnějším nástrojem, který může úřad 
práce použít k tomu, aby pomohl nej-
více handicapovaným lidem na trh 
práce. Ti, pro které byl Úřadem práce 
v Ostravě dosud využit, se, na rozdíl od 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 
nepočítají zatím na stovky či tisíce, ale 
na desítky.

Žádost o pracovní rehabilitaci si 
dosud v Ostravě podalo 62 osob, z toho 
v loňském roce 24. Individuální plány, 

na základě kterých pak pracovní reha-
bilitace probíhá, byly uzavřeny se 49 
žadateli, přičemž 35 individuálních 
plánů již skončilo; z nich 28 úspěšně 
splněním naplánovaných činností; 18 
osob se zdravotním postižením z uve-
dených 28 nastoupilo do zaměstnání. 

Z jednotlivých forem pracovní reha-
bilitace je nejvíce využíváno poraden-
ství, příprava k práci a zprostředkování 
zaměstnání.

Poradenství zabezpečuje na Úřadu 
práce v Ostravě speciální poradkyně 
pro pracovní rehabilitaci (v roce 2007 
to bylo 314 poradenských pohovorů). 

Přípravu k práci absolvovalo 31 
osob se zdravotním postižením, a to 
v sedmi organizacích. Nejvíce jich pra-
covalo v Občanském sdružení Anima 
při pomocných pracích v kuchyni, 
úklidových pracích, přípravě nápojů 
a obsluze hostů, dále v chráněné dílně 
Petry Petříkové na pracích s vlnitou 
lepenkou a práci s chirurgickým drá-
tem při výrobě šperků, v Charitě Sv. 
Alexandra  v textilní dílně a dalších čin-
nostech včetně demontáže bílé elektro-
niky, a ve VIZ-centru v prádelně, pří-
pravě a dokončování stavebních, malíř-
ských a natěračských prací.

Pokud jde o finanční náklady, v roce 
2007 si pracovní rehabilitace vyžádala 
526 103 Kč, o rok dříve 446 971 Kč. 
 (SB)

Víte, co je pracovní rehabilitace?
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Městská nemocnice Ostrava pořádá 
u příležitosti 160 let svého založení 
a 110 let od vzniku v areálu v O.-
Fifejdách významné akce po celý 
tento rok. Jednou z nich bylo dvou-
denní sympozium na téma „Současné 
možnosti ošetření ruptur manžety rotá-
torů ramenního kloubu”. Teoretická 
část umožnila více než stovce přihláše-
ných operatérů z Českých Budějovic, 
Brna, Prahy a Slovenska zkonzulto-
vat zkušenosti s miniinvazní rekon-
strukcí a totální rekonstrukcí ramen-
ního kloubu. Protože městská nemoc-
nice byla první v použití reverzní 
endoprotézy,  praktická části  sympo-
zia umožnila účastníkům díky video-
konferenci přímé napojení na operační 

sál a  interaktivní sledování i konzulaci 
tohoto operačního postupu. O bližší 
informace jsme požádali MUDr. René 
Boglevského, garanta sympozia.
■ Jsou problémy s ramenním klou-
bem opravdu rozšířené?

Ramenní kloub je nejpohyblivějším 
svalem lidského těla, stačí úraz, havá-
rie, jednostranná zátěž, nemoc a objeví 
se bolest nebo problém s hybností.  
Podle míry poškození a operovatel-
nosti pak máme dvě možnosti – indiko-
vat standardní endoprotézu kloubu, kdy 
je kloub anatomicky nahrazen, nebo 
reverzní náhradu, kdy dojde ke změně 
biomechaniky kloubu (kde byla jamka 
je hlavice a kde byla hlavice je jamka) 
a lepšímu využití zbylých nepoškoze-
ných svalů. Kloub není naštěstí zatížen 
váhou těla pacienta, takže nejsou nutné 
reoperace a životnost náhrady je trvalá. 

■ Odkdy se technika reverzní 
náhrady používá?

S operacemi se začalo ve Francii 
v roce 1987, nyní se  výsledky 10leté 
aplikace publikují v lékařských časo-
pisech,  v USA mají zkušenosti u 130 
pacientů. V použití reverzní  náhrady 
má městská nemocnice v republice pri-
mát a učí se od nás ostatní pracoviště. 
Už 10 odoperovaných pacientů,  kterým  
na „památku“  po dvouhodinové ope-
raci zůstane  jen  7-8 cm jizva, se mohlo 
vrátit ke svým původním zaměstnáním 
a jsou bez bolestí.
■ Jaký má přínos konference pro 
pacienty?

Zvýší se povědomí o této proble-
matice, zřídili jsme nově i ambulantní 
poradnu pro problematiku ramenního 
kloubu. Díky vedení nemocnice bude  
traumatologie a ortopedie spolu s cévní 

problematikou a gastroenterologií pat-
řit mezi specializované a nemocnicí 
finančně podporované obory.
■ Existuje  nějaká prevence? Dá 
se očekávat zvýšené riziko výskytu 
u žen díky osteoporóze?

Jednoznačně populace stárne a obje-
vují se ve velké míře degenerativní 
změny kloubu dané věkem i dlouhodo-
bou jednostrannou zátěží. U mladších 
pacientů se jedná o traumata (úrazové 
stavy) a překvapivě i o předčasné opo-
třebení. Proto bych doporučoval být 
obezřetnější a neriskovat zranění,  kom-
penzovat jednostrannou zátěž posilová-
ním celého pohybového aparátu. Co 
se týče osteoporózy, je na třetím místě 
ve zdravotních  problémech pacientek 
ve věku 60 – 70 let. Radím dodržovat 
zdravý životní styl, také potravinové 
doplňky  mohou pomoci.  (mt)

Mezinárodní lékařské sympozium se v Ostravě konalo pod záštitou primátora

Problém s ramenním kloubem může potkat i vás
rozhovor

„Je potěšující, že Zdravotně soci-
ální fakulta Ostravské univerzity zís-
kala další akreditaci pro navazující 
magisterské studium oboru ošetřova-
telství ve vybraných klinických obo-
rech, jehož garantem a realizátorem 
je Ústav ošetřovatelství a porodní 
asistence,“ říká děkan fakulty docent 
Jaroslav Slaný. „Svědčí to o naší 
kontinuální snaze rozvíjet možnosti 
vysokého školství v Moravskoslez-
ském regionu.“

V rámci prezenčního studia budou 
připravovány sestry ve dvou zamě-
řeních: pediatrické ošetřovatel-
ství a geriatrické ošetřovatelství. 
Absolventi tohoto magisterského 
oboru získají současně dle svého 
odborného zaměření specializace 
v oboru ošetřovatelská péče v pedi-
atrii (dětská sestra) a ošetřovatelská 
péče o pacienty v gerontologii. Tento 
magisterský obor je určen pouze 
absolventům bakalářského oboru 
všeobecná sestra s registrací. 

K tomuto kroku vedly jednak 
demografické změny ve společnosti, 
která rychle stárne, jinými slovy při-

bývá seniorů a s tím spojené nároky 
na ošetřovatelskou péči. Dále bylo 
zákonem č. 96/2004 Sb. ukončeno 
vzdělávání dětských sester na střed-
ních a vyšších odborných školách, což 
vedlo k jejich současnému nedostatku. 
Navazující magisterské studium, které 
trvá 2 roky v prezenční formě, bude 
zahájeno v září roku 2008. 

Od ledna letošního roku reali-
zuje naše pracoviště současně spe-

cializační vzdělávání v oboru dět-
ská sestra, jehož absolventi získají 
diplom o specializaci pro ošetřova-
telskou péči v pediatrii. Toto spe-
cializační studium je určeno regis-
trovaným sestrám. Na území 
města Ostravy bylo akreditováno 
Ministerstvem zdravotnictví ČR 
šest odborných pracovišť, kde bude 
v rámci studia realizována povinná 
klinická praxe studentů.. (šn)

Zdravotně sociální fakulta se rozvíjí Sociální asistence 
v rodinách s dětmi 

Slezská diakonie už několik let 
provozuje službu sociální asistence 
na podporu rodin s dětmi ohrožených 
sociálním vyloučením. Služba je 
určena především pro sociálně slabé 
rodiny s nezletilými nezaopatřenými 
dětmi (nejčastěji rodiny, u kterých je 
určen dohled sociálních pracovníků 
orgánů sociálně právní ochrany dětí 
úřadů městských obvodů v Ostravě). 
Sociální asistence funguje na prin-
cipu terénní sociální práce asistentů, 
která je realizována přímo v domác-
nostech rodin. Pro rodinu je poskyto-
vání služby bezplatné a s rodinou se 
pracuje na základě uzavřené smlouvy 
a individuálního plánu. 

Cílem je motivovat rodiče k řešení 
problémů a podporovat při péči o dítě, 
pomáhat řešit zadluženost, bytové 
problémy, doprovázet na úřady 
a instituce. Smyslem je s rodinou 
spolupracovat, podporovat ji a zvy-
šovat kompetence k tomu, aby byla 
v budoucnu schopna samostatného 
fungování. Účelem je, mimo jiné, 
předcházet možnému umístění dítěte 
do ústavní výchovy. V roce 2007 pra-
covníci pomáhali rodičům a dětem 
z 24 rodin z Ostravy a blízkého okolí. 
V letošním roce bude služba rozšiřo-
vat svoji činnost o společné volnoča-
sové aktivity rodin s dětmi. 

Službu finančně podporuje statu-
tární město Ostrava, ministerstvo práce 
a sociálních věcí, nadace Naše dítě 
a F-nadace. Nově vzniklá Potravinová 
banka v Ostravě, se kterou Sociální 
asistence spolupracuje, se podílí nema-
lou měrou na naplňování potřeb rodin, 
které službu využívají. Všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem podporují tuto 
potřebnou službu, děkuje slezská dia-
konie. Více informací na soc.asistence.
ov@slezskadiakonie.cz. (dop) 

Oční oddělení ostravské Městské 
nemocnice má v současné době 
k dispozici tři unikátní přístroje, 
jejichž hodnota činí několik mili-
onů korun. Je to například nová fun-
dus kamera, která díky digitálnímu 
systému uchovávání dat přispívá 
ke zpřesnění diagnostiky i tera-
pie očních onemocnění. Kamera je 
využívána především v diabetické 
poradně, poradně pro zadní segment 
oka a při léčení pacientů se zeleným 
zákalem. Oční lékaři testují také 

koagulační laser Lasarex, který je 
důležitý především pro léčbu paci-
entů s cévními sítnicovými kom-
plikacemi, s diabetickou retinopa-
tií nebo glaukomem. Přístroj bude 
zakoupen z investic pro tento rok. 

Další novinkou na oddělení je 
doplnění přístroje pro výpočet diop-
trické síly implantovaných čoček 
tzv. imerzní předsádkou. Ta výrazně 
zpřesňuje měření axiální délky oka 
a tím i výpočet do oka implantované 
čočky.   (md)

Novinky v nemocnici Sluníčkový den 
Nadační fond Rozum a Cit 

pořádá 17. dubna již tradičně svoji 
celorepublikovou sbírku na pod-
poru opuštěných dětí a pěstoun-
ských rodin.  Zapojí se do ní ze 70 
měst ČR až 1400 studentů střed-
ních a 60 z mateřských a základ-
ních škol. Za symboly sbírky, 
placka nebo magnetka, zaplatí 
občan 30 Kč. Výtěžek sbírky bude 
použit pro děti v pěstounských 
rodinách. Podrobnější informace 
naleznete na www.rozumacit.cz 
nebo www.pestounskapece.cz. (d)
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S prvními teplými jarními dny 
roste počet lidí, kteří se rozhodnou 
využít pěkného počasí k jarnímu 
úklidu kolem svého domu a na svých 
zahrádkách. K takovýmto pravidel-
ným jarním akcím patří pálení klestí, 
popř. lesního porostu. Bohužel ne 
vždy jsou ti, kteří zakládají tyto ohně 
pozorní a jejich dobře míněná akti-
vita končí zásahem profesionálních 
i dobrovolných hasičů. 

Statistiky moravskoslezských 
hasičů ukazují, že ani jarní dny 
z přelomu února a března letoš-
ního roku nebyly výjimkou. Vzrostl 
počet výjezdů k požárům trávy 
a lesních porostů, které vznikly při 
úklidových pracích na zahrádkách 
a loukách, ale také při pálení klestí 
na lesních mýtinách. 

Bez viny nejsou ovšem ani nepo-
zorní turisté, kteří zakládají ohníčky 
v lesích, popř. bezmyšlenkovitě 
odhazují cigarety do trávy a jehličí. 

Moravskoslezští hasiči připomí-
nají, že platí celoroční zákaz rozdě-
lávání ohňů v lesích mimo vyhrazená 
tábořiště. Zákonem je také zakázáno 
plošné vypalování trávy, ať už na 
zahrádkách či jinde. Kdo by tento 
zákaz porušil, vystavuje se nebezpečí 
pokuty ve výši až 25 000 Kč. 

Spalovat na zahradách se může 
pouze na ohništi (ohraničeném 
kameny) a jen suchý porost (pokud 

to nezakazuje místní vyhláška) a to 
pod stálým dohledem osoby, starší 18 
let. Samozřejmě při silnějším větru 
se nesmí ohniště zakládat vůbec, byť 
bylo dobře hlídané. 

Každé spalování hořlavých látek 
na volném prostranství a v lesích, 
například pálení klestí na lesní 
pasece, je třeba předem ozná-
mit na územně příslušné operační 
a informační středisko hasičů, nej-

lépe písemně.  V Ostravě lze pálení 
klestí nahlásit telefonicky na č. 974 
723 011.

Pokud si turisté nebo občané na 
procházkách v přírodě všimnou 
kouře nebo plamenů, musí tuto sku-
tečnost neprodleně nahlásit telefo-
nicky na linkách 150 a 112. Mohou 
tak zamezit nejen materiálním ško-
dám, ale i snížit možnost ohrožení 
zdraví a lidských životů.  (mb)

Počet požárů na jaře stoupá

Městské  ředitelství Policie České republiky Ostrava  bilancuje 

„Co jsme vám vloni neřekli…“
Po slavnostním únorovém aktivu 

pod názvem z titulku v KD Akord 
v Ostravě-Zábřehu, kde byli po nároč-
ném výcviku zařazeni do služby noví 
členové policie,  hovořil ředitel MŘ 
PČR Tomáš Landsfeld. Ke stálým pri-
oritám policistů patří zvyšování pocitu 
bezpečnosti obyvatel-
stva.  V oblasti náboru 
uniformovaných poli-
cistů je nutné zamezit 
odchodu nejlepších do 
řad kriminálních vyšet-
řovatelů a zaměřit se na 
profesionalitu hlídkových služeb.  

Policejní tým s názvem „Auta“ pře-
dal přítomným informace o rapidním 
poklesu počtu odcizených aut, a to 
na 1 denně (za první tři měsíce letoš-
ního roku je to 80 aut). Je to výsledek 
dobré práce v odhalování  a prevenci, 
kdy se věnuje zvláštní péče vytipova-
ným pachatelům, zejména propuště-
ným recidivistům. Pouliční kriminalita 
v počtu vykradených vozidel naopak 
vzrostla, pro pachatele je to otázkou 
minut a rychlého zdroje zisku.

Tým „Intoxi“ na rozdíl od jiných 
skupin nemá neobjasněné činy. Za pro-
dej marihuany bylo loni odsouzeno 15 
lidí, 51 za pervitin, 6 za heroin, 3 za 
extázi. V roce 2005  zaznamenali 51 

případů, v roce 2006 už 67 případů, 
rok 2007 ještě není soudně uzavřen. 
Zvyšuje se počet romských pachatelů 
a cizinců. 

V týmu „Kapsa“  upřednostňují pre-
venci a osvětu občanů, např. projek-
tem Bezpečná Ostrava nebo Společně 

proti kriminalitě. Hlavní 
příčinou okradení v hyper-
marketech nebo MHD je 
vlastní nepozornost a  roz-
tržitost. Ženy stále odklá-
dají  kabelky do nákupního 
vozíku, řidiči nezamykají 

auto, když jdou vozík vrátit, v tlačeni-
cích si lidé nehlídají osobní věci.  

Za pracovníky týmu vyšetřování 
pátrání po osobách pohřešovaných 
nebo s příkazem k zatčení či příka-
zem k výkonu trestu bylo za rok 2007 
vyhlášeno 2197 pátrání a 1897 bylo 
odvoláno. Dokonce se v druhém úno-
rovém týdnu 2008 podařilo zadržet 
dvě dlouhodobě hledané osoby, 
z toho jedna byla 10 let „v pátračce“. 
Problematické jsou také útěky mladist-
vých chovanců z nápravných zařízení 
a diagnostických ústavů, rekordma-
nem je Marek B., ročník 1990, který 
byl 57 x na útěku. 

Od  pracovníků týmu vyšetřo-
vání hospodářské kriminality jsme se 

dozvěděli, že narůstají případy úvěro-
vých podvodů, za rok 2007 jich bylo 
817, což jsou téměř tři denně.  

V kulturním domě Akord byla rov-
něž řada policistů oceněna. Nejlepší 
policisté z obvodních oddělení 
a útvaru služby kriminální policie  
dosáhli často mimořádných výsledků, 
oceněni byli i někteří občanští zaměst-
nanci. Pprap. Miroslav Vala zachrá-
nil loni v červenci lidský život. Ve 
Slezské Ostravě vyslechl ženu, která 
žádala o pomoc pro přítele, který s dal-
ším kolegou ve výšce 30 metrů natí-
ral zásobník vody. Výpary z barvy se 
staly osudnými. Policie však okamžitě 
volala záchrannou službu, Miroslav 
Vala pak osobně vylezl s dalším 
záchranářem nahoru. Druhý z natě-
račů už nebyl schopen sám opus-
tit tubus věže. Policista bez vlastního 
dýchacího přístroje slezl k tomuto člo-
věku a jemu nasadil dýchací přístroj 
a uzavřený prostor opustil. Spolu se 
záchranářem vyčkali příjezdu hasič-
ského záchranného sboru. Tento zásah 
byl vyhlášen činem roku 2007 v rámci 
působnosti policistů městského ředi-
telství Ostrava. Podobně se zachovaly 
dvě policistky, které zachránily muže, 
jenž chtěl ukončit život skokem ze 
Sýkorova mostu v Ostravě. (mt)

Emma má 
Ostravu ráda

Vichřice Emma na přelomu února 
a dubna kupodivu Ostravu příliš 
nezasáhla. Jedinou větší škodou byla 
stržená lepenková střecha v Ostravě-
Hrabůvce. Silný vítr přicházel 
v poryvech, strhával však většinou 
jen větve a několik stromů.  V sobotu 
1. března zaznamenal hasičský sbor 
50 výjezdů, následující neděli pak 15 
výjezdů na území Ostravy.  (d)

Nehodové místo
Místem, kde dochází ke zvýšené 

dopravní nehodovosti, je také svě-
telně řízená křižovatka ulic Rudná 
a  Vratimovská. Tato křižovatka patří 
k nejzatíženějším dopravním uzlům 
v Ostravě. Ze sčítání vozidel z roku 
2006 vyplývá, že za 16 hodin (5:00 
– 21:00 hod.) projede tímto uzlem 
cca 30 000 vozidel. V roce 2007 zde 
došlo k 26 dopravním nehodám, při 
nich k 1 těžkému a 3 lehkým poraně-
ním. Mezi hlavní příčiny dopravních 
nehod zejména patří nedání přednosti 
v jízdě, nedodržení bezpečné vzdále-
nosti a nepřizpůsobení rychlosti jízdy. 
Informace k tomuto nehodovému místu 
na internetových stránkách Policie 
České republiky, odboru dopravního 
inspektorátu Ostrava na adrese http://
www.policie.cz/ostrava/dopravka. (p)

Tráva nedávno hořela i u Baumaxu.

Topení má sloužit, 
ne likvidovat

Minimalizovat riziko požárů 
od topení znamená dodržovat řadu 
zásad. Rozhodující je často umís-
tění topidla, odborné připojení, 
dostatečný přívod vzduchu, odvod 
spalin podléhající revizi, použí-
vání paliva určeného pro daný typ 
topidla, dodržování bezpečnost-
ních vzdáleností. Je nutné použí-
vat nehořlavé a izolační podložky 
a dodržovat návody k obsluze. 
Používat se mohou jen schválená 
topidla, nesmí se na nich dělat 
domácí úpravy. U otevřeného spo-
třebiče se dovoluje odtah spalin do 
volného ovzduší jen při provedení 
vhodných opatření z tepelných 
izolací z nehořlavé hmoty.

Také lhůty pro čištění a kontroly 
komínů od spotřebičů do výkonu 
50 kW je nutné dodržovat.

Spotřebiče na tuhá paliva –  čiš-
tění a kontrola 6 x ročně, u spo-
třebiče na plynná paliva 2 x ročně 
a v rekreačních domcích a cha-
tách, které nejsou využívány celo-
ročně, nejméně jednou ročně.

Dbejte i na správné skladování 
uhlí a briket. Znamená to například 
každý den po uskladnění (nejméně 
deset dní) kontrolovat teplotu uv-
nitř a na povrchu hromady briket 
(pohmatem).   (pk)

6



7ÚNOR 2008 OSTRAVSKÁ RADNICE 7BŘEZEN 2008 OSTRAVSKÁ RADNICE 7

Řada měst hledá způsoby, jak ocenit občany, 
kteří se významnou měrou podíleli na vytváření 
pozitivního obrazu města, zasloužili se o jeho hos-
podářský, kulturní a společenský rozvoj. Výjimkou 
v tomto ohledu není ani město Ostrava. Ta může 
významné osobnosti odměnit udělením čestného 

občanství a cenou města. Obdobně na své občany 
pamatuje např. Praha, Brno, Plzeň nebo Opava. 

Čestné občanství
Již od devatenáctého století bylo čestné občan-

ství udělováno v jednotlivých, tehdy ještě samostat-
ných, ostravských městských částech. Prvním čest-
ným občanem „sjednoceného“ města Ostravy se stal 
československý prezident T. G. Masaryk, kterému 
bylo toto ocenění uděleno při příležitosti jeho 85. 
narozenin. Z řady dalších osobností, kterým se této 
pocty dostalo, zmiňme např. druhého českosloven-
ského prezidenta Edvarda Beneše, velitele 4. ukra-
jinského frontu Andreje Ivanoviče Jeremenka, před-
sedu strany lidové Dr. Jana Šrámka, básníka Petra 
Bezruče, hudebního skladatele Ilju Hurníka nebo 
tenistu Ivana Lendla. Zatím jako poslední získal toto 
ocenění válečný veterán, stíhací pilot britské RAF, 
generál Zdeněk Škarvada, který jej převzal z rukou 
primátora v loňském roce. 

V minulosti se ovšem objevily případy, kdy se 
při výběru nominovaných přihlíželo spíše k aktu-
álním politickým požadavkům než na skutečný 
přínos městu. Mezi držiteli čestného občanství 
bychom tak našli např. generálmajora Grigorije 
Jaškina, který byl odměněn „za zásluhy o osvo-
bození města Ostravy a za internacionální pomoc 
při likvidaci snah pravicových sil o zmaření soci-
alismu v ČSSR v srpnu 1968“. Čestné občanství 
mu bylo odňato v roce 1990. 
Čestné občanství mohou získat pouze jednot-

livci. Nelze jej udělit in memoriam. 

Cena města
Tuto cenu uděluje město Ostrava již od 1936 

za veřejně prospěšnou, kulturní, publicistic-
kou, sportovní, uměleckou a vědeckou čin-
nost, práci a díla, která jsou v úzkém vztahu 
k městu Ostravě a výrazně přispívají k jeho roz-
voji. Může být udělena jednotlivcům i kolekti-
vům. Jako první byl oceněn divadelní režisér Jiří 
Myron v roce 1937.

Mezi nositeli jsou např. operní sólistka Eva Dřízgová-
Jirušová, hokejista David Moravec, hudební vědec 
a pedagog Ivo Stolařík, historik Bořivoj Čelovský, 
autorský kolektiv rozsáhlých „Dějin Ostravy“ z roku 
1993, Kubínovo kvarteto a další. 

Jak se zapojit do výběru?
Vedení města Ostravy přichází s návrhem zapo-

jit do výběru nominací i ostravskou veřejnost. 
Pokud si myslíte, že znáte někoho, kdo význam-
nou měrou přispěl k rozvoji našeho města, máte 
možnost jej navrhnout. Svůj návrh doplňte o zdů-
vodnění, proč si myslíte, že by právě tento člověk 
či kolektiv měl čestné občanství, popř. cenu města 
získat, a zašlete poštou na adresu Magistrát města 
Ostravy, Kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava. Obálku označte značkou ČESTNÉ 
OBČANSTVÍ nebo CENA MĚSTA. 

O tom, kdo tyto pocty získá, rozhodne definitivně 
Zastupitelstvo města Ostravy na návrh Výboru pro 
udělování čestného občanství a cen města, rady 
města a jednotlivých zastupitelů. (mb)

Komu byste udělili Čestné občanství města?

NOVÁ ZELENÁ LINKA PRO OBČANY
Pozor! Občané města Ostravy mohou od 1. dubna využívat novou službu.

Zprovozněna bude nová bezplatná telefonní linka, na které lze nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady 
na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, 
závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Oznámit na ni budou moci např. i černé skládky 

nebo nález uhynulých zvířat. Jedním z důvodů jejího zavedení je skutečnost, že roste počet případů, kdy občané oznamují tyto závady na linky 
tísňového volání. Od počátku loňského roku do srpna přijali operátoři 398 takovýchto oznámení. Novou zelenou linku proto nepoužívejte 

v případě havárií, akutních zdravotních potíží a dalších problémů, které vyžadují okamžitá řešení.

Nová zelená linka (neurgentní) bude pro občany bezplatná a bude provozována Městskou policií Ostrava. Číslo linky bude

800 199 922

Vzpomínali jsme 
V pátek 7. března se v Ostravském muzeu usku-

tečnil slavnostní akt ke 158. výročí narození pre-
zidenta T. G. Masaryka, který byl v letech 1918 
až 1935 prvním československým prezidentem.
Vzpomínkový a pietní akt  k  90. výročí bitvy 
u Bachmače a 65. výročí bitvy u Sokolova se tentýž 
den konal v Husově sadu v Ostravě. Shromáždění 
se za město zúčastnil náměstek primátora Lubomír 
Pospíšil a dále zástupci Československé obce legio-
nářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Vojenského sdružení rehabilitovaných a Kruhu 
českého pohraničí v Ostravě. V bitvě u Bachmače 
poprvé v novodobých českých dějinách bojovala 
samostatně čs. armáda, státu, který ještě neexisto-
val. U Sokolova poprvé  bojoval 1. českosloven-
ský samostatný prapor.    (m)

Generál ve výslužbě Zdeněk Škarvada obdržel 
Čestné občanství v říjnu minulého roku
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Rozpočet statutárního města
 Struktura zdrojů v tis. Kč
 Daňové příjmy 6 255 694
 Nedaňové příjmy 433 678
 Kapitálové příjmy 200 050
 Přijaté dotace a převody 205 099
 Konsolidace * -23 212
 Příjmy celkem 7 071 309
 Financování celkem 239 326

(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující
splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a přijatých půjčených prostředků 
dle uzavřených smluv a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných 
komunálních obligací. Dále navyšuje  rozpočet o převody nedočerpaných prostředků 
roku 2007 zapojené do schváleného rozpočtu města pro rok 2008)

 Celkem 7 310 635 
 * vyloučení výdajů, které by se v konečném součtu načítaly

 Struktura běžných výdajů dle jednotlivých skupin v tis. Kč
 Zemědělství a lesní hospodářství 15 424
 v tom: útulek pro psy 2 997
  neinvestiční transfer společnosti Ostravské městské lesy 
  na naplnění rekreačních funkcí v příměstských lesích 4 399
 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 353 937
 v tom: opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy 217 850
  městská hromadná doprava - transfer společnosti DPO a. s. 980 000
  v tom dotace na opravu ul. Ruská 9 000 tis.Kč 
  opravy kanalizací vč. čištění a kamerových prohlídek, opravy 
  vodovodních sítí 28 000
  dotace společnosti Ostravské výstavy, a.s. 13 800
  dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o 13 934
 Služby pro obyvatelstvo 1 452 979
 v tom: oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů, domy mládeže, 
  zpracování pasportů budov ZŠ a MŠ 24 729
  kulturní činnost včetně grantů 385 237
  tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže 313 408
  zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček ** 129 130
  opravy, údržba veřejného osvětlení včetně spotřeby el. energie 85 637
  územní rozvoj - příprava projektů 63 599
  komunální služby a územní rozvoj, demolice 123 261
  výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadu 185 000
  neinvestiční příspěvek Zoologická zahrada Ostrava 39 967
 Sociální věci a politika zaměstnanosti 378 526
 v tom: oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, 
  výkon pěstounské péče, komunitní plánování,  
  osobní asistence, pečovatelská služba, kontaktní centra, 
  terapeutické dílny apod.) 113 758
  domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené 264 574
 Bezpečnost státu a právní ochrana 409 482
 v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 71 600
  Městská záchranná služba Ostrava 2 154
  Městská policie Ostrava 320 698
 Všeobecná veřejná správa a služby 1 948 517
 v tom: činnosti místní správy 333 093
  zastupitelstva obcí 24 573
 výdaje z finančních operací a pojištění 207 900
 účelové a neúčelové dotace městským obvodům 671 295
  archivní činnost 10 820
  rezervy 478 699
  konsolidace -23 212
 Celkem 5 535 653 
 ** bývalý Dětský domov pro děti do 3 let

 Struktura kapitálových výdajů dle jednotlivých skupin v tis.Kč
 Zemědělství a lesní hospodářství 138
 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 651 872
 v tom: rekonstrukce silnic a křižovatek včetně chodníků 
  a cyklistických stezek 154 564
  pitná voda 57 194
  odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 329 678
 Služby pro obyvatelstvo 592 218
 v tom: rekonstrukce škol dle potřeb městských obvodů 100 000
  rekonstrukce knihovny Poruba, ul. Opavská 15 216
  Multifunkční hala  81 000
  veřejné osvětlení 47 108
  průmyslová zóna Mošnov 100 000
  Vědeckotechnologický park - technická infrastruktura 11 783
  výkupy nemovitostí dle potřeb města 165 015
  investiční dotace Zoo Ostrava - modernizace a rozvoj 24 499
 Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 918
 v tom: rekonstrukce Domu pro seniory Kamenec, výstavba Komunitního centra 
  v Ostravě-Mariánských Horách 8 478
 Bezpečnost státu a právní ochrana 100 355
 v tom: rekonstrukce a dostavba Integrovaného výjezdního centra Poruba 97 197
 Všeobecná veřejná správa a služby 421 481
 v tom: investiční dotace městským obvodům 286 005
  rezervy (nespecifikované, na projektovou dokumentaci a přípravu 
  staveb, na akce spolufinancované ze státního rozpočtu, rozpočtu 
  Moravskoslezského kraje, z fondů EU apod.) 90 000
 Celkem 1 774 982



BŘEZEN 2008 OSTRAVSKÁ RADNICE 9

 Dotace městským obvodům  
 Dotace na školství
 Ze státního rozpočtu připadá dotace 1 401 Kč na žáka,  z rozpočtu města byla obvodům 
 schválena částka 42 464 tis.Kč.
 Dotace na státní správu
 Ze státního rozpočtu pro městské obvody připadá  na výkon státní správy  46 121 tis.Kč.
 Účelové dotace z rozpočtu města

Mimo prostředků na školství se jedná o dotace na hrobová místa, plavecký výcvik 
(včetně příspěvku na provoz bazénů v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
a Ostrava-Jih), údržbu Ústředního hřbitova na Slezské Ostravě, správu přednádražního
prostoru ve Svinově a příspěvku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích
a Bartovicích v celkovém finančním objemu 15 810 tis.Kč. Dotace  na plavání byla 
po změně metodiky Krajského úřadu MSK navýšena o 3 650 tis.Kč, tj. o 700 Kč na žáka

 Neúčelové transfery z rozpočtu města
Kritérii pro rozdělení neúčelových dotací městským obvodům je počet obyvatel, rozloha
městského obvodu, rozloha zelených ploch svěřených městskému obvodu mimo ploch
škol a školských zařízení a rozloha komunikací svěřených městskému obvodu. Dotace
byly posíleny městským obvodům Lhotka, Hošťálkovice a Proskovice - jedná se
o obvody, které svými příjmy nepokryjí běžné výdaje související s povinnostmi, 
vyplývajícími z právních norem.

 Investiční dotace
Tabulka uvádí výši jak nově schválených prostředků tak i převod nedočerpaných  
prostředků z roku 2007. Mezi nejvýznamější akce patří rekonstrukce a modernizace 
bytových domů Nová Osada (Sl. Ostrava), Jubilejní kolonie a panelových domů G57 
(Ostrava-Jih), výstavba Domu s pečovatelskou službou na ulici Průběžné (Poruba), 
dofinancování Ozdravného centra Ještěrka (Radvanice a Bartovice), rozšíření Vodního  
areálu (Ostrava-Jih) a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť a škol.

 Městský obvod Počet  Počet žáků Inv. dotace
  obyvatel MŠ+ZŠ   (v tis.Kč)
 M. Ostrava a Přívoz 42 804 4 788  6 467
 Slezská Ostrava 21 289 1 432  20 830
 Ostrava-Jih 117 481 11 955  88 658
 Poruba 72 110 7 258  136 080
 Nová Bělá 1 674 133  142
 Vítkovice 7 758 629  828
 Stará Bělá 3 567 499  0 
 Pustkovec 1 205 0  0 
 Mar. Hory a Hulváky 13 159 976  0 
 Petřkovice 2 937 388  0 
 Lhotka 1 115 88  843
 Hošťálkovice 1 568 184  0 
 Nová Ves 676 0  1 096
 Proskovice 1 189 126  2 164
 Michálkovice 3 103 455  0 
 Radvanice a Bartovice 6 728 607  23 556
 Krásné Pole 2 436 281  799
 Martinov 1 126 30  4 542
 Polanka nad Odrou 4 557 437  0 
 Hrabová 3 761 478  0 
 Svinov 4 541 457  0 
 Třebovice 1 848 0  0 
 Plesná 1 208 22  0 
 Celkem 317 840 31 223  286 005

 Neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace v tis. Kč
 Město Ostrava je zřizovatelem níže uvedených příspěvkových organizací 

V tabulce jsou vyčísleny prostředky určené na jejich provoz navýšené o účelové 
neinvestiční dotace. Organizacím je současně nařízen odvod rozpočtu zřizovatele – jedná 
se o odpisy z nemovitého majetku v celkové výši 66 148 tis. Kč. 

 Městská záchranná služba Ostrava 34 264
 Městská nemocnice Ostrava 17 238
 Zoologická zahrada Ostrava 39 967
 Národní divadlo moravskoslezské 205 882
 Divadlo loutek 19 713
 Janáčkova filharmonie Ostrava 60 004
 Knihovna města Ostravy 55 095
 Ostravské muzeum 23 965
 Komorní scéna ARÉNA 17 745
 Lidová konzervatoř 15 567
 Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava 1 131
 Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 664
 Středisko volného času Korunka 1 425
 Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba 1 712
 Domov pro seniory Kamenec 31 163
 Domov pro seniory Slunovrat 9 458
 Domov pro seniory Iris 12 316
 Domov pro seniory Čujkovova 29 518
 Domov pro seniory Korýtko 20 251
 Domov pro seniory Magnólie 13 331
 Domov prio seniory Slunečnice 55 669
 Domov pro seniory Sluníčko 25 073
 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 80 836
 Centrum sociálních služeb Ostrava 23 099
 Dětské centrum Domeček 71 738
 Celkem  866 824

Ostravy pro letošní rok
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Dům kultury města 
Ostravy nabízí 

Ve vestibulu DK se uskuteční od 1. – 
31. března výstava Mezinárodní multikul-
turní festival města Ostrava „Ostrčilka letí 
světem“. Záštitu nad akcí převzal náměs-
tek primátora Lubomír Pospíšil. Vystaveny 
jsou nejlepší práce dětí mateřské a základní 
školy z patnácti zemí světa, které se zúčast-
nily výtvarné soutěže na téma „Ostrčilka letí 
světem“. V Galerii  Gaudeamus lze zhléd-
nout ve stejném termínu  výstavu fotografií 
z buddhistických klášterů himalájské země 
Ladakh, zvané též Malý Tibet, a představení 
projektu občanského sdružení „Kmotrovství 
na dálku“ pod názvem M.O.S.T.  PRO 
MALÝ TIBET. 

Hrají pro děti
Dětem Dům kultury města Ostravy nabízí 

pátého dubna Hrátky s čertem v provedení 
Těšínského divadla. 

Kino Art připravuje
Nabídka titulů v kině Art v Domě kultury 

města Ostravy - 20. 3. Občan Havel , 21. – 
26. 3. Pokání, 27. 3.  Jan Saudek , 28. – 31. 3. 
Once. 

Jarní turné irských tanečníků 
Mezinárodně proslavená taneční sku-

pina Merli přiveze taneční show nazvanou 
Mystery of the dance. Virtuozita tanečníků, 
strhující rytmus a údernost irského stepu 
představují dokonalý kulturní zážitek. V kině 
Vesmír v Ostravě vystoupí soubor v pátek 
18. dubna, v Domě kultury Poklad v Ostravě-
Porubě v sobotu 19. dubna a v Domě kul-
tury Akord v Ostravě-Zábřehu ve středu 
7. května. Začátky představení jsou vždy 
v 19.30 hodin.

V klubu Atlantik je stále plno
Každý měsíc až do prosince 2008 se tu 

pořádá  cyklus přednášek Českého klubu 
skeptiků Sisyfos – významné osobnosti čes-
kého vědeckého života bojují s mýty, pově-
rami a lidskou hloupostí. Poprvé v Ostravě 
18. března v pořadu Věda kontra iraciona-
lita vystoupí Doc. Luďek Pekárek na téma 
Geopatogenní zóny a zemní záření. II. roč-
ník Mezinárodního festivalu studentských 
filmů Ostrava-Picture zahajuje19. března 
slavnostním vyhlášením soutěžních kate-
gorií pro rok 2008, hudba, tanec, projekce 
vybraných snímků předchozího ročníku pře-
hlídky. Hra Monology vagíny bude k vidění 
20. března a 2. dubna bude v Atlantiku hos-
tem Jana Buriana a jeho literárního čtení 
v pořadu Muži jsou křehcí Lenka Dusilová. 
Podrobnější informace o dalším programu  
najdete na www.klubatlantik.cz. 

Klub Parník v březnu
Osmnáctého března vystoupí v pořadu Pepa 

Streichl na palubě s Martinou Trchovou, 21. 
března zahraje vokální jazzový kvintet Voctail, 
25. 3. pak Ostrava Dixie Band, 27. 3. se koná 
koncert Les Trapettistes  pořádaný ve spolupráci 
s Alliance Francaise. Jazz v podání Anthimos 
& Skowron United z Polska lze vyslechnout 
28. 3. a  31. 3. rozjede Eda Šurman swing s LR 
Cosmetic Big Bandem.

co, kdy, kde ve městě Janáčkův máj od poloviny května
Už po třiatřicáté se Ostrava rozezní koncerty 

mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
V pondělí 19. května jej zahájí slavnostní koncert, 
na jehož programu je Janáčkova Sinfonietta a Cha-
čaturjanův Koncert pro housle a orchestr, tradičně 
v sále Domu kultury města Ostravy.

K zahraničním účastníkům patří letos mimo 
jiné houslistka Sophia Jaffé, skvělé smyčcové 
kvarteto Leipziger Streichquartett, francouzský 
kytarista Pierre Laniau,  Drážďanská filhar-
monie, houslista Shlomo Mintz a také hostu-
jící zahraniční sólisté ostravské opery. Hvězdy 

českého hudebního nebe zastoupí řada našich 
orchestrů a sólistů.

Kromě tradičních sálů domu kultury a Janáčkovy 
konzervatoře se koncerty uskuteční rovněž v koste-
lech – sv. Václav v Opavě, sv. Mikuláš v Ludgeřo-
vicích, chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku, kos-
tel sv. Pavla ve Vítkovicích a ostravský Evangelický 
kostel. Hrát se však bude i pod Landekem v Hornic-
kém muzeu, v Třineckém domě kultury a na výsta-
višti Černá louka. Vstupenky lze objednat internetem 
(festival@janackuvmaj.cz) nebo koupit v informač-
ních centrech. (k)

Část expozice Orbis pictus Foto: Ondřej Černý

Orbis Pictus také u nás 

Expozice Orbis pictus aneb Brána do světa tvo-
řivé lidské fantazie, jejíž autoři se inspirovali knihou 
Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, se koná 
od 29. února do 30. března v cechovně Dolu Michal 
v Ostravě-Michálkovicích. Interaktivní výstavy či 
muzea se ve světě těší velkému obdivu a návštěv-
nosti, protože návštěvníci si mohou vyzkoušet nej-
různější přístroje či animovaná prostředí. 

V kompozici Petra Nikla na ostravské výstavě 
jsou objekty a  netradiční hudební nástroje 

k dispozici návštěvníkům tak, aby je sami 
oživili svým fyzickým kontaktem, hmatem, 
okem nebo čichem.  Pojďte si zahrát, vyzkou-
šet, rozhýbat, prozkoumat nebo vstoupit do 
objektů jako Srdce, Bublající varhany, Niněra, 
Orloj snivců, Ucho, obří Oko, Kalimby, Motýl 
zpěvavý, Chřestící tubus, Citera, Hrací válec, 
Bručící roury, Repetitor, Fontána libosti, peri-
skopický tunel, africká kalimba, obří kaleido-
skop a rotační objekt . (mt)

Chaoticon: překvapení
Vernisáž výstavy s názvem Ivan Titor – 

Chaoticon se uskutečnila 19. února v Galerii 
výtvarného umění v Ostravě. Výstava potrvá až do 
12. dubna.

Docent Ivan Titor (narozen 1960 v Ostravě) studo-
val na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde v součas-
nosti vede ateliér malby. Výraznou stopou se vedle 
pedagogické dráhy zapsal ovšem i do povědomí kul-
turní veřejnosti jako pozoruhodný malíř. Navzdory 
řadě kolektivních i samostatných výstav, které Ivan 
Titor absolvoval (v roce 1997 také v porubské Nové 
síni Galerie výtvarného umění), není jeho dílo ani 
na rodném Ostravsku dostatečně známé. Jeho  umě-
lecké prezentace na Ostravsku sahají až k počátku 
devadesátých let, kdy poprvé výrazněji zaujal svými 
fantazijními kompozicemi, které těží z tradice ima-
ginativní malby. Návštěvníky jeho pozoruhodné 
obrazy skutečně fascinují. Na snímku jeden z nich 
s názvem „Self made man“. Podstatou Titorovy 
tvorby je podle něj pomyslná hranice, která v naší 
mysli rozděluje skutečnost a fikci, řád a chaos. (o)
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Přijďte do zařízení Gama 
Program je pestrý: 17. a 18. 3. Velikonoce 

s folklórním souborem Hlubinka, 18. a 19. 3. 
tradiční Haudujudu, kámo, aneb veselá anglič-
tina pro nejmenší, 20. a 21. 3. Velikonoční tur-
naj - Kdo bude nejlepší v ping-pongu? Holky 
nebo kluci?, 25. a 26. 3. film Americký sen, 
Boření iluzí, 27. a 28. 3. opět tradiční  Barevné 
pískání, což je zábavné hudební setkání malých 
flétnistů. Od 3. do 30. 3. lze také navštívit 
výstavu Ireny Holáňové Zátiší a krajinky.

Minikino žije nejen festivaly 
Festival pro Tibet se koná od 19. do 

21. března, představí se  filmy natočené po 
roce 2000. Dny Frankofonnie zahájí 25. března 
přednáška o Québecku a do 28. března tu pro-
mítnou současné francouzské filmy. Koncem 
března, od 29. - 31. 3., se hraje film Americký 
gangster. V rámci Filmového klubu přijďte 
18. 3. na Touhu a opatrnost, 25. 3. na film 
Skafandr a motýl. 

„Sokolové republice“
Sokolská župa Moravskoslezská zve 

v rámci oslav 90. výročí založení ČR na 
výstavu obrazů sokolských výtvarníků do 
foyer budovy Nové radnice na Prokešově 
náměstí. K vystavujícím autorům patří 
Olga Bubeníková, Iva Třísková, Miroslava 
Rychtářová, Jaroslav Vilím a Bohumír 
Roubal. Vernisáž se koná 7. dubna v 15.30 
hodin, výstava potrvá do 20. dubna.

Projekt „Knihovna je kamarád“
Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice, 

pořádá 1x měsíčně po celý rok veřejné čtení pod 
názvem „Toník, Anička nechtějí číst“ v rámci 
projektu „Knihovna je kamarád“,  který  je  
zaměřen na volnočasové aktivity dětí přede-
vším z romské komunity a sociálně slabých 
rodin. Čtení bude probíhat v prostorách nezis-
kové organizace Bílý Nosorožec, ulice Železná 
12 v Ostravě-Mariánských Horách. Číst bude 
nejen knihovnice, ale také děti.

Obvod Vítkovice slaví
Od 3. března nabízí pobočka Knihovny 

města Ostravy v Ostravě-Vítkovicích pozoru-
hodnou výstavu divadelních rekvizit, dekorací, 
kostýmů, fotografií, které zapůjčilo Národní 
divadlo moravskoslezské. Výstava se koná ve 
spolupráci s ÚMOb Ostrava-Vítkovice u pří-
ležitosti 100. výročí povýšení Vítkovic na 
město a potrvá do 31. března.

Febiofest  opět v Ostravě  
Už XV. ročník Mezinárodního filmo-

vého festivalu  se představí ostravské veřej-
nosti v rozšířené verzi v kině Art Domu kul-
tury města Ostravy a v kině Vesmír ve dnech 
15. 4. – 17. 4. Hlavní motto letošního roč-
níku je „Přátelský k divákovi“.Tradičně uvede 
množství filmů v jednotlivých sekcích, nově 
pak v sekci Američtí nezávislí, Kino evrop-
ských mistrů a sekci Nová Evropa. 

Znáte Valentinu Thielovou?
Tato známá a populární česká herečka, dáma 

středního věku, slaví letos 50. herecké jubi-
leum. Povídání s V. Thielovou se mohou účast-
nit Ostravané v úterý 18. března v 16 hodin 
v sále Knihovny města Ostravy u Sýkorova 
mostu. Vstup volný. (mt)

co, kdy, kde ve městě

Festival Colours of Ostrava potvrzuje pro 
letošní 7. ročník, který se koná od 10. do 13. čer-
vence, další výjimečné kapely v čele se švédskými 
Koop a mauretánským písničkářem Daby Tourém. 
Celkem má vystoupit 100 kapel a DJs zahraniční 
i domácí scény nejrůznějších hudebních žánrů od 
world music přes rock až po alternativu.

Švédští Koop, alias duo Magnus Zingmark 
a Oscar Simpson, přivezou do Ostravy jemnou 
fúzi jazzu a elektroniky. Daby Touré z Mauretánie 
oproti tomu patří mezi nejvýraznější a emotivně 
nejsilnější africké písničkáře současnosti, dokonce 
se o něm říká, že představuje africkou odpověď na 
Nicka Drakea a Cata Stevense. 

Do programu Colours přibyla i další zahraniční 
jména: Sergent Garcia, který roztancovává diváky 
výbušnou směsí salsy, ska a hip hopu, či charisma-
tická izraelská zpěvačka Noa s neobyčejným hla-
sem. Závan severské kultury přiveze vynikající fin-
ská akordeonistka Maria Kalaniemi, americký gospel 
představí Craig Adams a jeho soubor The Higher 
Dimension of Praise, elektronické taneční rytmy 
budou vládnout na koncertu francouzské kapely 
Recycler přirovnávané  k Trans-Global Underground. 
První již oznámenou hvězdou jsou znovuobnovení 
průkopníci rave culture, britští Happy Mondays, 
kteří do České republiky přijedou vůbec poprvé. 
Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava jsou 
k dostání ve všech pobočkách sítě Ticketpro a Tic-
ketportal. Informace na www.colours.cz.

Nebude chybět ani řada doprovodných programů: 
divadelní představení, areál dětský svět, kinoka-

várna, DJs, workshopy, filmy a podobně. Colours 
of Ostrava je držitelem cen Anděl za Událost roku 
2005 a 2006 a v anketě ALMA se stal třikrát po 
sobě Hudební událostí roku. Festival se sice koná 
blízko centra Ostravy, ale v části, kde jsou parky, 
stromy, zeleň a v okolí Slezskoostravského hradu, 
takže akce nabízí správnou letní pohodu. Loni jej 
navštívilo přes 20 000 návštěvníků.  (tz)

„Colours“ už se blíží

Dnes již mezinárodní festival ostravských čino-
herních divadel konaný pod záštitou statutár-
ního města Ostrava nabídl to nejlepší z uplynulé 
sezony. Festival pořádala jako každý rok  činohra 
Národního divadla moravskoslezského ve spolu-
práci s Komorní scénou Aréna, Divadelní společ-
ností Petra Bezruče a Divadlem loutek Ostrava.

Program nabídnul reprezentativní průřez tvorbou 
ostravských profesionálních divadel za poslední rok. 
Názory na uvedené inscenace byly součástí seminářů, 
jichž se zúčastnili divadelní kritikové a teoretikové, 
studenti divadelní vědy, příznivci i odpůrci divadla 
z řad veřejnosti a samozřejmě inscenátoři a ti z herců, 
jimž to náročný festivalový program dovolil.

„Festival jako nesoutěžní přehlídka slouží 
ke zmapování obecných trendů vývoje diva-

delní tvorby, k jakési  reflexi v kontextu hlav-
ních proudů, k prezentaci našich silných  a sla-
bých stránek,” řekl šéf činohry NDM Janusz 
Klimsza. „Dalším následným efektem jsou pak 
nominace na Ceny Thálie, pozvánky na hosto-
vání, pozvánky na festivaly do Plzně a Prahy,” 
dodal.

Úplnou novinkou festivalu bylo konání stu-
dentské konference, kde studenti Filozofické 
fakulty UK, VŠMU Bratislava, Slezské univer-
zity Opava, Filozofické fakulty UP Olomouc, 
DAMU Praha, JAMU Brno, Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity Brno a Filozofické 
a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity měli 
možnost vyměňovat si zkušenosti, diskutovat 
o uplatnění v oboru a profesi. (mt)

Divadla představila „to nejlepší z minulé sezony”

OST-RA-VAR skončil
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Pod tímto názvem představilo Národní diva-
dlo moravskoslezské únorovou premiéru dra-
matu Christophera Hamptona na motivy zná-
mého románu Choderlose de Laclos. Téma plné 
intrik, sexuality, ale především pokryteckých 
vztahů bylo již několikrát zfilmováno, nejčas-
těji pod titulem Nebezpečné známosti. Snad 
nejpůsobivější verzi představuje Formanův 
Valmont.

„Je to o lidech, kteří uznávají a nabízejí jen hru 
o citech, nikoli skutečný cit,“ říká o obsahu hostu-
jící režisér Andzrej Celiński. Do Ostravy jezdí rád, 
protože ji považuje za originální místo s neopa-

kovatelným koloritem a za jakýsi středoevropský 
divadelní prostor. Velmi pozitivně hodnotí herecké 
výkony v tomto představení, zejména  Pavlínu 
Kafkovou v roli markýzy de Merteuil, Františka 
Strnada jako vikomta de Valmont a začínající, leč 
velmi úspěšnou představitelku mladičké  Cecilie 
Andreu Mohylovou. Celiński je rovněž auto-
rem scény, s dramaturgem Markem Pivovarem 
upravovali text. Přes dynamiku a provokativnost 
nabízeného tématu a působivé kostýmy Marty 
Roszkopfové se inscenace nevyhne několika 
jakoby hluchým místům. Rozhodně však divákům 
přinese divadelní zážitek na dlouhou dobu. (k)

Nebezpečné vztahy

Daby Touré
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Leopold Sulovský má za sebou náročnou výpravu v jižní Americe a plánuje Himaláje

„Jsem rád, když se všichni vrátí…“

Setkali jsme se krátce po jeho únorovém návratu 
z Chile. Působil uvolněným dojmem, tedy tak, jak 
jej řada lidí zná již mnoho let. Během našeho roz-
hovoru sršel vtipem a z každé jeho věty byl patrný 
zápal pro to, co dělá. Nejspokojenější ovšem byl, 
když přišla řeč na hory. 

Mrazivá Bílá stráž
Před dvěmi týdny se vrátil z jižní Ameriky 

z výstupu na argentinskou Aconcaquu, která je 
nejvyšší horou jižní polokoule a se svou výš-
kou 6962 m i nejvyšším vrcholem jižní a severní 
Ameriky. Její název pochází z inckého Anco-
-cahuac, což znamená Bílá stráž. Byla zatím 
posledním Sulovského výstupem. 

Leopold Sulovský drží primát v řadě tzv. prvo-
výstupů, což znamená, že dosáhl vrcholu hory 
cestou, po které dosud nikdo nešel. V Argentině si 
společně s Josefem Lukášem připsali další prvo-
výstup, tentokrát západní stěnou. 

Počasí rozhodně nebylo přívětivé, místy kle-
sala teplota až na mínus čtyřicet stupňů, tedy nižší 
teplota než na himalájské K2. „Byla tam opravdu 
velká zima,“ vzpomíná Sulovský. Přiznává, 
že trochu podcenil výběr bot. Ve stejné dny na 
Aconcaque ovšem jiní zaplatili za své chyby cenu 
nejvyšší.  „Během té doby tam zahynuli tři lidé. 
Oni se prakticky neaklimatizovali a šli rovnou 
nahoru, což bylo dost nepochopitelné.“ 

Vybavení bylo skromné
Oba čeští horolezci si výstupu cení nejenom 

proto, že se jednalo o prvovýstup, ale také proto, 
že jej zdolali alpským stylem, tedy s minimálním 
vybavením. „Měli jsme s sebou pouze karimatku, 
nůž, lžíci, ešus a jednu termosku,“ líčí Sulovský. 
„Během čtyř dnů, po které trval samotný výstup, 
jsme se živili pouze nudlovými polévkami, salá-
mem a čajem,“ dodává. 

Vysokohorská turistika představuje i zajíma-
vou obchodní příležitost, na kterou se speciali-
zují některé cestovní kanceláře. Jak říká Leopold 
Sulovský, dnes je možné si zaplatit zkušené hor-
ské vůdce, kteří vás, pochopitelně za odpovídající 
taxu, zavedou až na vrchol vysněné hory. „V Plaza 
del Mulas, základním táboře, bylo asi 200 lidí.“ 
Jeho název byl příznačný, protože „…zatímco 
v Himalájích si objednáváte šerpy, tak tady nosí 
veškerý náklad muly,“ upřesňuje Sulovský. 

Pro řadu zemí jsou hory a turisté zajímavým pří-
nosem do státní pokladny. „Za povolení k výstupu 
na Aconcaquu zaplatíte úřadům 350 dolarů, což 
je ale zlomek toho, co byste museli zaplatit např. 
v Himalájích, kde se cena podobné jednorázové 
povolenky pohybuje mezi 10 – 12 000 dolary.“  

Žádné velké oslavy se prý bezprostředně po 
výstupu na vrchol nekonaly, protože, jak upozor-
ňuje Sulovský, je sestup někdy mnohem nároč-
nější než výstup. „Člověk může propadnout eufo-
rii. Proto je lepší to oslavit až na barové stoličce,“ 
říká legenda českého horolezectví.

Z kopců u Nového Jičína na Everest
Narodil se v Novém Jičíně a už od mládí jej 

lákaly skály a hory. „V sedmnácti jsem začal lézt 
po skalách. Nejprve na Štramberku, Kružberku 
a Valově skále u Vsetína.“ Ale to mu bylo brzy 
málo. První větší lezení absolvoval v Tatrách. 
„Tehdy to ani nebylo příliš možné jinde. Teprve 

když jsem se dostal do reprezentace, tak jsem 
mohl jet do Švýcarska nebo Indie.“ Zůstat v cizině 
jej prý nenapadlo, hlavně kvůli rodině. „Ale řada 
lidí tam zůstala,“ dodává. 

Se vstupem do reprezentace se mu otevřely 
nové možnosti. Následovaly náročnější výstupy: 
Matterhorn (4495 m), Pik Komunismu (7495 m), 
Nanda Devi (7816 m), Pik Lenina (7134 m), první 
neúspěšný pokus o výstup na Mount Everest, Chan 
Tengri (7010 m), Annapúrnu (8091 m), Dhaulágiri 
(8167 m). 

Ostrava mě vytrénovala
Obrovská výzva přišla pro Sulovského v roce 

1991. V italské expedici, která měla v úmyslu 
zdolat Mount Everest se uvolnilo jedno místo. 
Osloven byl právě Sulovský, který se tak stal prv-
ním Čechem, který vystoupil na nejvyšší horu 
světa. Stalo se tak prvovýstupem přes Nortonův 
kuloár v severní stěně. Za tento výkon byl oce-
něn titulem Horolezec roku, dodnes se jedná 
o nejhodnotnější český výstup na Mount Everest. 
V této souvislosti se traduje Sulovského výrok, že 
„Everest nezajímá, cos dělal poslední měsíc, ale 
celý život! A já jsem z Ostravy a tam je toho kys-
líku snad ještě míň než na Everestu!“

Pokračovaly další vrcholy, např. nepál-
ské Yalung Kang  (8505 m) a Makalu (8481 m) 
a Nanga Parbat v Pákistánu (8125 m). V loňském 
roce pak vedl expedici na obávanou K2.

 „Žádný větší nesplněný sen už nemám. Snad 
se ještě vrátit do Tibetu na Shisha Pangmu“. 
O prvovýstup na tuto 8027 metrů vysokou horu 
se expedice, jejímž byl Sulovský vedoucím, poku-
sila v polovině devadesátých let, ovšem lavina 
a smrt kamaráda ji přinutila k návratu. „Nebylo to 
příjemné, navštívit rodinu a vysvětlovat. Po tom 
kamarádovi zůstala žena. Teď jsem rád, když se 
všichni vrátí.“

Dnes se podle svých slov připravuje na další 
cestu. Na konec dubna plánuje odlet do Himalájí 
pod Mount Everest. „Nebude to nic extrémně 
náročného, spíše taková trekovka,“ upřesňuje. 

S Edmundem Hillarym, který jako první vystou-
pil na Mount Everest,  se setkal před několika lety 

v Praze. „Byl to příjemný a vtipný chlapík, syn 
včelaře z novozélandského Aucklandu. Pořád cho-
dil v montérkách. Když mu oznámili, že bude 
povýšen na sira, jenom řekl: To bych si měl asi 
koupit nové montérky,“ vzpomíná na své setkání 
se světovou horolezeckou legendou. 

Používám to, co prodávám
Původním povoláním je Sulovský stavební 

inženýr, ale dnes se kromě horolezectví věnuje 
podnikání v Ostravě. Je spolumajitelem prospe-
rujících obchodů s turistickým a horolezeckým 
vybavením a oblečením. „Používám to, co pro-
dávám,“ říká. Při výběru zaměstnanců prý dává 
přednost těm, kteří jsou aktivní a chodí po horách 
a mají tedy lepší přehled o materiálech a vybavení 
díky vlastní zkušenosti. „Je to tak lepší, alespoň 
potom neprodají někomu, kdo jede do Tater, něco, 
co v nich vůbec nepotřebuje.“ 

Leopold Sulovský má za sebou dvě manžel-
ství. Z prvního má dvě děti, dceru a syna. Ale ani 
jeden nepřičichl k lezení tak jako on. Občas prý 
ale s dcerou chodí trénovat na lezeckou stěnu. 

Dnes je nekuřák. „Ale kdysi jsem dával šedesát 
denně,“ vzpomíná.  Na vrcholu hory si prý zapálil 
pouze dvakrát. „Toho kyslíku tam moc není, takže 
se cigareta skoro nedá zapálit, ale o to déle pak 
hoří,“ dodává s úsměvem. 

Spoustu času věnuje přednáškám pro veřejnost 
a ve školách. Je spoluautorem několika knih, zatím 
poslední výpravná publikace o výstupu české expe-
dice na K2 vyšla v prosinci loňského roku. Mezi 
jednotlivými cestami si pak samozřejmě udržuje 

fyzičku na lezeckých stěnách anebo výšlapy na 
Lysou horu. Spoustu času pak zabere shánění 
sponzorů, protože financování expedice nepatří 
mezi nejlevnější záležitosti. Náklady za takovou 
expedici se pohybují v řádu miliónů korun. 

Leopold Sulovský je živoucí legendou srovnatel-
nou s nejlepšími světovými horolezci. Má za sebou 
řadu náročných výstupů. Přejeme mu tedy ještě 
mnoho úspěchů a hlavně šťastné návraty.  (mb)

Leopold Sulovský

Namche Bazar v Himalájích, v dolině Solo 
Khumbu

o lidech s lidmi
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V samotné správě jednotlivých obcí si vypuk-

nutí první světové války nevynutilo žádné větší 
změny. V čele obcí zůstali většinou již dříve zvo-
lení starostové. Např. v Moravské Ostravě to byl 
již od r. 1901 Gustav Fiedler, kterého v květnu 
1918 vystřídal Hans Ulrich. V Polské Ostravě 
zastával od r. 1903 post starosty ing. Jan Poppe. 
Po všeobecné mobilizaci 1. 8. 1914, kdy část úřed-
níků nastoupila vojenskou službu, byli tito rychle 
nahrazeni pomocnými silami a chod jednotlivých 
úřadů se stabilizoval. Větším problémem byl 
v průběhu války pouze nárůst agendy spojené pře-
devším s komplikovaným zásobováním. 

Život obyvatel Ostravy a širokého okolí však 
v mnohém negativně ovlivnilo přesunutí vojen-
ského velitelství z Krakova, které se do Moravské 
Ostravy uchýlilo před postupující ruskou armá-
dou již záhy po začátku války. Personál velitelství 
i s inventářem dorazil 19. listopadu 1914. Pro kance-
láře a k ubytování zaměstnanců i řadových vojáků, 
kteří brzy následovali administrativu, muselo být 
uvolněno několik škol, hotelů a veřejných budov. 
Ranění a nemocní vojáci byli umístěni do lazaretů 
zřizovaných na školách a v dělnických kasárnách 
u jednotlivých závodů. Územní působnost veli-
telství se vztahovala na Halič, Slezsko a severní 
Moravu až k Prostějovu a Svitavám. Vzhledem 
k blízkosti východní fronty bylo nad celým tímto 
územím vyhlášeno stanné právo a v souvislosti 
s tím všechny přestupky posuzovány daleko přís-
něji. V čele velitelství a jemu podléhajícího pol-
ního soudu stál gen. Ludvík Matuschka, který si 
v Ostravě pro své činy vysloužil přízvisko krvavý. 
Jeho úřadovně v bílé škole na dnešní ulici 30. dubna 
se zdálky vyhýbalo nejen mužstvo, ale i důstojníci. 
Npor. Emil Hájek, po válce řídící učitel v Kunčič-
kách, na něj vzpomínal takto: „Byl to člověk sel-
ského vzhledu, v jehož tváři se zračila povaha kata. 
Nosil vysoké boty a při chůzi ostravskými ulicemi 
se založenýma rukama na zádech upíral stále zrak 
k zemi; vzbuzoval hrůzu a strach u všech důstoj-
níků, kteří byli nuceni stýkati se s ním služebně. Ve 

své úřadovně byl obklopen lavičkami, obtěžkanými 
haldami akt, které bedlivě prohlížel a podepisoval, 
dělaje si při tom zvláštní poznámky do svého zápis-
níku.... o všem musel býti informován. Úřadovalo 
se od 8. hodiny ranní do 7. hod. večerní, neděle 
a svátky nevyjímaje. Zvolil si světničku na rohu 
s bočním oknem, jímž bylo vidět na chodník, takže 
mu neušlo, kdo a kdy vchází k velitelství.... Zvláštní 
jeho zálibou bylo posílati lidi na frontu. Proto skoro 
žádný „musterunk“ se bez něho neobešel a svým 
pověstným „na moji zodpovědnost“ činil dobro-
zdání a nálezy lékařů ilusorními...“ Na svoji horli-
vost nakonec gen. Matuschka doplatil, když poslal 
na jižní frontu postiženou velkými ztrátami prapor 
mužstva složeného z nemocných a slabých vojáků 
neschopných boje. Ještě v srpnu 1915, těsně před 
návratem velitelství do Krakova, byl penzionován. 
I necelý rok jeho působení ve funkci vojenského 
velitele v Ostravě však stačil na to, aby ve městě 
zavládla atmosféra strachu. Matuschka si počínal 
velmi nemilosrdně a často bez dostatečných důkazů 
poslal mnoho osob na popraviště, do vězení nebo 

na frontu. Hned 23. listopadu 1914 se Moravská 
Ostrava stala, pouhé dvě hodiny po vynesení roz-
sudku, svědkem popravy teprve pětadvacetiletého 
technického úředníka a Sokola z Přerova Stanislava 
Kratochvíla. Byl to první příslušník českého národa, 
který byl od začátku války odsouzen k trestu smrti 
za ilegální činnost - rozšiřování česky psaných pro-
tiválečných letáků. 23. prosince byl na dvoře okres-
ního soudu popraven Josef Kotek z Prostějova, 
tajemník místní národně sociální strany a redaktor 
zastaveného časopisu Pokrok, za to, že několik dní 
před vypuknutím války zorganizoval v Prostějově 
demonstraci proti válce Rakouska se Srbskem a za 
své protiněmecké projevy. Během svého nedlou-
hého působení odsoudil polní soud v Moravské 
Ostravě celkem devět osob k smrti a několik desí-
tek k mnohaletému vězení, nevyjímaje civilisty ani 
vojáky, Čechy, Poláky, Němce ani Židy. Ostatky 
popravených byly tajně pochovány na moravskoo-
stravském  katolickém a židovském hřbitově, jejich 
hroby srovnány se zemí a hrobníci zavázáni přísa-
hou mlčení.  Šárka Glombíčková

Archiv města Ostravy

Správa města a její podřízení vojenskému velení

Gustav Fiedler, starosta Moravské Ostravy 
v letech 1901-1918

Odhalení pamětní desky S. Kratochvíla

Generál Ludvík Matuschka
Původní pamětní deska S. Kratochvíla na věznici 
krajského soudu v Ostravě



4. Fanouš – devítiletý pes, hlad-
kosrstý jezevčík, rezavé barvy. 
V útulku pobývá od října loň-
ského roku. Zde byl předán policií 
Havířov, kde byl nalezen. Fanouš 
je hodný a čistotný pes. Bude mu 
dobře v klidném prostředí u star-
ších lidí, kterým bude věrným spo-
lečníkem.

2. Betynka – šestiletá fena, kříženec 
střední velikosti, hnědočernobílé 
barvy. Bety je v útulku od ledna 2007, 
kdy byla nalezena v Třebovicích. Je to 
milá a hodná fena, k cizím lidem zpo-
čátku nedůvěřivá, ke známým přátel-
ská. Hodí se ke starším lidem, k vět-
ším dětem. Kastrovaná, přítomnost 
jiných psů ji nevadí.

3. Saša – rok a půl stará fenka, 
kříženec středního knírače, černé 
barvy. V útulku od října loňského 
roku, kam byla přivezena z Mor.
Ostravy. Saša je temperamentní 
a pohodový pes, který se hodí 
k aktivním mladým lidem. Lépe 
ji bude na zahradě. Psi ji nevadí, 
vykastrovaná.

1. Johanka – dva roky stará 
fenka, kříženec většího vzrůstu, 
černá s bílými znaky. V útulku 
od července loňského roku. 
Byla předána nálezcem na úřad 
v Ostravě-Hrabůvce. Johanka je 
temperamentní a veselá psí slečna 
vhodná na zahrádku k domku, nemá 
ráda jiné pejsky.
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Pokud by kterýkoliv milovník dob-
rého jídla a pití zavítal v pondělí 20. 
února do kongresového sálu ostrav-
ského hotelu Atom, musel by být spo-
kojený. Již podesáté ovládli známý ost-
ravský hotel mladí kuchaři a barmani. 

Na jubilejním ročníku mezinárodní 
gastronomické soutěže AHOL CUP 
porovnávala své kulinářské a bar-
manské umění zhruba padesátka stu-
dentů hotelových a gastronomických 
škol nejen z České republiky, ale 
i z Německa, Rakouska a Polska. 

O významu soutěže svědčí i složení 
dvou porot, které to ani tentokrát 
neměly jednoduché. Za všechny členy 
zmiňme např. prezidenta České bar-
manské asociace Miroslava Nováka 
a prezidenta Asociace kuchařů a cuk-
rářů České republiky a výkonného 
ředitele hotelu Intercontinental v Praze 
Miroslava Kubece. 

V bouřlivé atmosféře kongresového 
sálu a za podpory kamarádů a spo-
lužáků byla sice na některých sou-
těžících patrná mírná tréma, nicméně 
nakonec všichni v této své zkoušce 
obstáli.

Kuchaři připravovali teplý pokrm 
pro čtyři osoby, jehož základem byla 
telecí kýta; barmani míchali jeden 
klasický koktejl a tzv. „fancy drink“, 
podle své vlastní receptury, která 
nesměla být dosud nikde zveřejněna.  

Podle verdiktu poroty přijel nejlepší 
kuchař z Valašska, konkrétně z Fren-
štátu pod Radhoštěm. Vítězem se stal 
Pavel Býček z místní Střední školy 
hotelnictví a gastronomie. 

Z koktejlů pak porotcům nejvíce 
zalahodil drink s názvem Memories 
of Finland, který namíchala ostravská 
studentka Barbora Mikuláštíková. 

 (mb)

■ Jaro a možná i svátek zamilova-
ných na sv. Valentýna působí i na zví-
řata. Objektiv našeho fotografa zazna-
menal milostné hrátky levhartů cej-
lonských – samice Minky a samce 
Dandeliona zrovna uprostřed února.  
Ke spojení levhartů v ostravské zoo 
došlo po sedmnácti letech a předchá-
zela mu dlouholetá práce s dovozem 
vhodných zvířat. Zoo Ostrava je chová 
od roku 1977, poslední mládě se nar-
odilo v roce 1990. Březost u levhartů 
trvá tři měsíce, tak uvidíme.

■ Koncem ledna byli do nově 
upravené expozice v pavilonu šelem 
vypuštěni dva jedinci druhu bintu-
rong. Patří do méně známé skupiny 
cibetkových šelem a ostravská zoo je 
chová od roku 1981. 

■ Pro své  příznivce a milov-
níky zvířat připravila ostravská zoo 

ve spolupráci se společností Foto 
Morava Kopřivnice a magazínem 
Digitální foto soutěž o nejlepší foto-
příběh ze života zvířat v ostravské 
zoo. Soutěž má dvě kategorie – děti 
do 15 let a ostatní nad 15 let. Soutěž 
potrvá až do 31. července 2008. 
V druhé kategorii dostane vítěz 
kompaktní digitální fotoaparát Sony 
Cyber-shot DSC-H9 a získá také 
roční předplatné magazínu Digitální 
foto. Oceněny budou i děti a druhá 
místa v každé kategorii.  Cenu získají 
rovněž internetoví vítězové, které 
zvolí návštěvníci webových stránek 
zoo po uzávěrce soutěže. Všechna 
zaslaná díla budou na webových 
stránkách postupně zveřejňována. 
Informace k soutěži na stránce www.
zoo-ostrava.cz v rubrice Foto soutěž 
2008. (o)

Jaro v zoo, bude i soutěž
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Hotel Atom ovládli mladí kuchaři

Národní výstava psů, 
výstaviště Černá louka

12. – 13. dubna

PUTOVNÍ POHÁR MÁ MAJITELE. 
V únoru se ve výškovickém Veřej-
ném sportovním centru konal 2. 
ročník turnaje v Power Goal Game, 
do kterého se mohli přihlásit žáci 
základních a středních škol z Ostravy. 
Putovní pohár do něj loni věnoval 
senátor Otakar Veřovský.

Power goal game je kopaná na 
squashovém kurtu, v níž proti sobě 
hrají dvě dvojice hráčů na čtyři 
branky. Oproti běžné kopané tu má 
každý hráč svou vlastní branku, tj. 
každá dvojice hráčů má dvě branky, 
které společně brání.V předehrávce 
turnaje 3. místo obsadila dvojice 
Radek Lanzer a Mikuláš Faldyna. 
Finálový zápas se již hrál nezkrá-

ceně, a to na tři vítězné sety. Vítězství 
v turnaji na svoji stranu strhla hráč-
ská dvojice Franta Seida a Milan 
Šimlík v poměru 3:1 na sety. Na 2. 
místě se tak umístila dvojice Tonda 
Černý a Jirka Konečný. (ci)

POMÁHAJÍ I JEDNOTLIVCI. O dotacích 
města Ostravy informujeme, město tak 
finančně pomáhá nejrůznějším organi-
zacím, které pomáhají lidem a spolkům 
i v oblasti volného času. Také sportov-
nímu klubu Jachting Hlučín kromě pod-
pory ze strany Městského úřadu Hlučín 
pomohly už i příspěvky z Ostravy, ten-
tokrát však od jednotlivců. Bohumil 
Januška, předseda klubu, a Ladislav 
Filípek jsou zaměstnanci Magistrátu 
města Ostravy, ale i z jejich strany přišel 
příspěvek na dobrý provoz klubu, který 
letos oslaví 80. let své existence. (bj)

ze sportu
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V Domě kultury Akord  v  Ostravě-
Zábřehu se už dva roky  pravi-
delně jednou měsíčně scházejí seni-
oři z celé Ostravy. Pořad, na který 
mohou přijít všichni  dříve narození 
občané zdarma,  je podporován sta-
rostou Městského obvodu Ostrava-
Jih Karlem Sibinským.

Zábřežský klub Akord je pohostin-
ným  místem se starostlivou obsluhou, 
voňavou kávou a příjemnými hosty. Je 
příjemné tu posedět a nechat se oslovit  
někdy vyprávěním, důvěrnou hudbou 
a pozoruhodnými lidmi. Moderátorky 
klubového setkání si do svého pořadu 
zvou zajímavé osobnosti společen-
ského a kulturního života, odborníky 
na zdraví i nejrůznější rádce pro život. 
Není výjimkou, že si pánové a dámy 
nakonec zazpívají nebo zatančí. Tak 
tomu bylo i na setkání  s trampskou  
písničkou v podání skupiny Albatros 
začátkem února, kdy byl  klub zcela 
zaplněn. 

Dům kultury Akord prochází 
další žádanou změnou - konečně 
může návštěvníkům pohybových 
kurzů nabídnout nové šatny, soci-
ální zázemí a klimatizované všechny 
tři cvičební sály. Po letech čeká na 
účastníky kurzů běžný komfort - 
nové sprchy, příjemná šatna se skříň-

kami pro každého a hlavně – klima-
tizované sály.

Změnami prošly rovněž učebny 
pro jazykové a hudební kurzy – 
výrazně se modernizovala chodba 
vedoucí k učebnám, prostory jsou 
vybaveny žaluziemi, novým osvětle-
ním a příjemně vymalovány.

Už v létě prošel rekonstrukcí velký 
sál, byl opatřen klimatizací, a změn 
doznal celý prostor. Návštěvníci 
divadelních představení si pochva-
lují především pohodlné a moderní 
hlediště. K dokonalosti sálu schází 
jen nové židle, snad se jejich výměna 
podaří ještě letos.

„Změnami jsem mile překvapena. 
Oceňuji hlavně nové sociální zázemí 
v pohybových kurzech a ráda si pro-
hlížím výstavy v nové fotogalerii 
kolem schodiště. Změny jsou vidět, 
a to je dobře,“ říká pravidelná náv-
štěvnice domu kulktury Radka 
Strauchová.

Bez finanční podpory města 
Ostravy by větší změny v budově, 
která příští rok oslaví 50 let, nebyly 
možné. Pestrá nabídka kulturních 
pořadů  a kurzů pro dospělé i děti 
společně s postupnou proměnou 
prostředí doslova vybízí k návštěvě. 
Více na www.dk-akord.cz. (dop)

V Akordu se seniorům líbí

Pod tímto názvem se 12. dubna 
uskuteční v divadelním sále Domu 
kultury města Ostravy neobvyklý 
koncert. Nástroj starý řadu století 
– vodnářský zvon – rozezní Tomáš 
Pfeiffer. Posluchači se zaposlouchají 
do tónů, které rezonují s lidskou 
duchovní podstatou. Vodní hladina 
během hry vytváří rezonanční obrazce 
a ve fortissimu údajně dochází k její 
levitaci. Loňský podobný koncert 
se setkal s mimořádným ohlasem. 
Začátek je v 18.30 hodin. (d)

Společná věc 
2008

Statutární město Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního 
místa v rámci Magistrátu města Ostravy:

výkon státní správy a další činnosti
na úseku silničního hospodářství (VŘ č. 14)

Bližší informace najdete na www.ostrava.cz – volná pracovní místa

I senioři si rádi zatančí, vždyť mají na to dost času

Jarní soutěž s balíčky na Rádiu Čas!
Město Ostrava a Rádio Čas pro vás připravilo vědomostní soutěž, v rámci které 
můžete vyhrát některý z našich programových balíčků, které Ostrava nabízí. 
Poslouchejte Rádio Čas ve všední dny od 10. do 21. března, správně odpovězte 
na položenou otázku a užijete si nezapomenutelný den plný zážitků!

Tato akce je spolufinancována EU a Moravskoslezským krajem.

Informace a kontakt: www.cvcdk.cz,
vzdelavani@cvcdk.cz, cvcdk@cvcdk.cz, telefon: 595 78 36 46

Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o. s.

PRO DĚTI: 
RC Naschválníček - herna i pro vaše dítě

•  síť heren v Moravskoslezském kraji s programem řízeným 
proškoleným lektorem pro děti od 2 měsíců do 4 let 
k rozvoji psychomotorického vývoje

•  jazykové kurzy angličtiny pro předškoláky od 4 let 
a pro děti školou povinné

• doučování profesionální učitelkou pro celý základní stupeň
• ekologické, motivační a zájmové kroužky

PRO RODIČE NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ:
• motivační, rekvalifikační a jazykové kurzy
• kurzy práce na PC

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST:
• rekvalifikační, motivační a vzdělávací kurzy
• jazykové kurzy

Pořádáme také rodinné tábory s programem a dětské tábory .



16

Národní sportovní centrum Morava bude splňovat olympijská kritéria

Fotbalisté a atleti se mohou těšit na nový stadion

Ostravští sportovní nadšenci se již brzy dočkají 
nového multifunkčního stadionu. Ten by měl 
vyrůst na místě dnešního městského stadionu ve 
Vítkovicích a své útočiště v něm naleznou fotba-
listé i atleti. Národní sportovní centrum Morava, 
jak zní jeho název, nahradí současný stadion, který 
již nesplňuje náročná mezinárodní kritéria, při-
čemž však bude maximálně využit stávající spor-
tovní areál.

Futuristicky vyhlížející „létající talíř“ s efektivní 
ekonomií provozu bude svou kapacitou i vybave-
ním spadat do třídy ELITE, tj. mezi stadiony, na 
kterých je možné pořádat fotbalové zápasy FIFA 
a UEFA. Splňovat bude i náročná kritéria mezi-
národního olympijského výboru a počítá se s ním 
i v případě pořádání Olympijských her v roce 
2016 či 2020.

Technicky dokonalé
Původní záměry počítaly s kapacitou 22 500 

sedících diváků, nicméně po úpravě projektu se na 
stadion vejde až 30 000 návštěvníků. Na vysoké 
úrovni bude technické vybavení, bezpečnost 
a komfort diváků; samozřejmostí budou obchody, 
restaurace, funshopy a jiná občanská vybavenost, 
která zajistí využití stadionu i mimo hlavní spor-
tovní události. V útrobách tribun se budou nachá-
zet dosud chybějící prostory pro šatny, technické 
zázemí, prostory pro média, VIP a podobně.

Podle projektantů Davida Mikuláška a Davida 
Kotka budou tribuny nového stadionu zastře-
šeny bílou plastovou membránou, která propouští 
světlo a zároveň diváky chrání před deštěm i slun-
cem. „Bude to působit jako vzdušná stanová kon-
strukce. Kolem celého stadionu vznikne také 
ochoz, kde budou moci lidé korzovat, kupovat si 
občerstvení nebo si odskočit na toaletu, aniž by 
ztratili kontakt s probíhajícím utkáním,“ dodává 
David Mikulášek. Snadnější, rychlejší a bezpeč-
nější by měl být i samotný přístup na stadion. Ten 
bude mít tři vchody, hlavní vstup pak bude ve 
dvou výškových úrovních. 

U řady sportovních událostí se očekává vysoká 
návštěvnost. Velká pozornost je tedy věnována 

i optimalizaci okolní dopravní infrastruktury 
a vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst 
v bezprostřední blízkosti stadionu. Ten bude sloužit 
převážně pro odehrávání mistrovských zápasů, tak 
jak je to zcela běžné v zahraničí. Fotbalisté budou 
trénovat na stadionech v jiných částech města. 
Tento nový přístup umožní zrušit dosavadní tré-
ninkový stadion a na jeho místě vystavět parko-
vací dům.

Bazaly už nevyhovují
Fotbalová klání by na stadionu měly odehrá-

vat kluby FC Vítkovice a FC Baník Ostrava. 
Nový fotbalový stánek by přivítali i Ostravští na 
Bazalech. „Víme, že nový stadion Ostrava nutně 
potřebuje. Fotbal byl ve městě i v regionu vždycky 
nesmírně populární a moderní stánek by si 
fanoušci zasloužili. Baník se dlouhé roky úspěšně 
stará o mládež a vychoval i řadu reprezentantů. 
Nesmírně nás mrzí, že zdejší fandové nemohou 
v současné době vzhledem k požadavkům UEFA 
vidět zápasy národního týmu v Ostravě, kde by se 
Jankulovští, Galáskové, Barošové anebo Sionkové 
mohli předvést zase doma. Navíc není tajemstvím, 
že stadion na Bazalech by už jen stěží procházel 
přísnou kontrolou UEFA ve chvíli, kdy by Baník 
postoupil do pohárové Evropy,“ uvedl Igor Bruzl, 
manažer pro komunikaci. Současný stadion na 
Bazalech má podle něj rovněž nedostatečný shro-
mažďovací prostor u jednotlivých bran, zejména 

u vchodů do sektoru hostů. Schází možnost roz-
dělení do jednotlivých sektorů, chybí parko-
vací plochy. „Fotbalový fanoušek by si zasloužil, 
aby na něj nepršelo, do očí mu nepražilo slunce 
a měl dostatečný servis v  občerstvení či sociální 
zázemí,“ dodal Bruzl.

Nový vítkovický stadion bude v budoucnosti 
i nadále samozřejmě hostit atletický mítink Zlatá 
tretra. Kvůli výstavbě se bude jeden ročník zřejmě 
konat v Třinci. 

Členy týmu zabývající se přípravou tohoto vel-
kolepého projektu jsou statutární město Ostrava, 
Praha olympijská, o. p. s., PricewaterhouseCoopers 
ČR, s. r. o. (finanční poradce – příprava kon-
cesního projektu), DHV ČR, s. r. o. (technický 
poradce), SKK a FC Vítkovice, FC Baník Ostrava 
a Kentaur Nova, s. r. o. Výstavba nového spor-
tovního stánku by měla být zahájena v létě 2009, 
zprovoznění je pak naplánováno na rok 2011. 
Podle předběžných odhadů by cena měla být 2,2 
– 2,4 mld. korun. Financování se bude realizo-
vat metodou Public Private Partnership. Podle 
náměstka primátora Zdeňka Trejbala chce město 
peníze získat od soukromého investora, kterému 
stadion pronajme na dvacet let. „Provozovatel 
stadionu bude vybrán při koncesním řízení Public 
Private Partnership. Pak se dohodne s bankov-
ním ústavem, který celou stavbu profinancuje. 
V součinnosti s městem vybere firmu, která sta-
dion postaví. Město pak bude provozovateli při-
spívat každoročně zhruba sto dvaceti miliony 
korun,“ upřesnil Trejbal. Předběžný zájem zatím 
projevily tři společnosti. Výstavba stadionu bude 
největší investicí statutárního města Ostrava 
v následujících třech letech. (mb, ap)

aktuálně
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