
Investment Forum Ostrava 2000 skonãilo, aÈ Ïije roãník 2001!
Zcela mimofiádn˘m záÏitkem byla pro úãastníky fóra slavnostní veãefie v kom-
presorovnû Hornického muzea OKD spojená s prohlídkou podzemní expozice.

Jednání investiãního fóra zahájil E. To‰enovsk˘, primátor mûsta Ostravy.
V auditoriu zasedli mj. V. Petfiíãek, námûstek ministra prÛmyslu a obchodu, 
R. Cibrian, velvyslanec Evropské komise v Praze, a P. Czekaj, fieditel Agentury pro
regionální rozvoj (zleva), ktefií rovnûÏ pfiednesli své referáty.
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Ohlédnutí za Investiãním Fórem Ostrava 2000
Nûkolika informacemi a snímky se

vracíme k mezinárodní konferenci
Investment Forum Ostrava 2000, kte-
rá se ve dnech 29. aÏ 30. záfií konala 
v ostravském hotelu Imperial. Cílem
konference, spoleãnû uspofiádané
mûstem Ostrava, SdruÏením pro ob-
novu a rozvoj severní Moravy 
a Slezska, Agenturou pro regionální
rozvoj a reklamní agenturou N. A. R.,
bylo seznámit zahraniãní i tuzemské
investory s moÏnostmi na‰eho kraje,
se zdej‰ími investiãními zónami, ale 
i s nástroji a pobídkami, které nabízí
vláda a státní agentura CzechInvest.
Konference se zúãastnilo 82 zástupcÛ
bank, fondÛ a firem zvaÏujících in-
vestice v na‰em kraji ze 14 zemí.

Investment Forum Ostrava 2000 navá-
zalo na dva pfiedchozí roãníky prezenta-
ce severní Moravy v Praze, ale zúroãilo 
i opakované úãasti na veletrhu MIPIM ve
francouzském Cannes a náv‰tûvu ob-
chodních radÛ velvyslanectví zemí EU 
v Ostravû letos v kvûtnu. Mûsto Ostrava 
a Ostravsk˘ kraj tak vyslali jasn˘ signál 
o své pfiipravenosti, moÏnostech a vÛli
aktivnû pfiispût k fie‰ení stávající ekono-
mické situace regionu.

Investment Forum Ostrava 2000 
pfiineslo tyto konkrétní závûry:

✓ Podpis smlouvy o spolupráci mezi
spoleãností BIC Ostrava, s. r. o., a bavor-
sk˘m sdruÏením Ost-West Wirtschafts-
club, na jejímÏ základû v Ostravû vytvofií

Pfiijìte pozdravit královsk˘ pár!
Ve ãtvrtek 26. fiíjna nav‰tíví Ostravu belgick˘ král Albert II. s chotí královnou

Paolou. Vzhledem k ãetn˘m dotazÛm vefiejnosti sdûlujeme, Ïe obãané mají moÏ-
nost pozdravit vzácné hosty na Proke‰ovû námûstí pfii jejich pfiíjezdu na radnici v
11:30 a dále v dobû od 12:00 do 12:30 pfii procházce centrem mûsta od budovy
VZP pfies Masarykovo námûstí k hotelu Imperial, kde královsk˘ pár poobûdvá.
Program Jejich Veliãenstev pokraãuje v 15:00 hodin odjezdem do Opavy a ukon-
ãen bude v podveãer oficiálním rozlouãením na mo‰novském leti‰ti.

Pfiijìte pozdravit královsk˘ pár!
Ve ãtvrtek 26. fiíjna nav‰tíví Ostravu belgick˘ král Albert II. s chotí královnou

Paolou. Vzhledem k ãetn˘m dotazÛm vefiejnosti sdûlujeme, Ïe obãané mají moÏ-
nost pozdravit vzácné hosty na Proke‰ovû námûstí pfii jejich pfiíjezdu na radnici 
v 11.30 hodin a dále v dobû od 12 do 12.30 hod. pfii procházce centrem mûsta od
budovy VZP pfies Masarykovo námûstí k hotelu Imperial, kde královsk˘ pár po-
obûdvá. Program Jejich Veliãenstev pokraãuje v 15 hodin odjezdem do Opavy 
a ukonãen bude v podveãer oficiálním rozlouãením na mo‰novském leti‰ti.

svou poboãku nûmecká firma Net AG,
která od pfií‰tího roku zamûstná více neÏ
ãtyfiicet zdej‰ích programátorÛ.

✓ MoÏnost zamûstnat zhruba dvacet
zku‰en˘ch ostravsk˘ch sváfieãÛ v americ-
kém Pittsburghu (o podrobnostech bu-

deme informovat, jakmile bude vyfie‰ena
otázka pracovních víz).

✓ Zahájení jednání s nûkolika zahra-
niãními firmami o jejich pfiím˘ch investi-
cích ve mûstû a regionu. (JP)



¤emeslo sváfieãÛ se dnes cení
K tzv. siln˘m stránkám Ostravy

patfií fiemeslná dovednost jejích oby-
vatel spojená s nûkdej‰í prÛmyslo-
vou v˘robou. Ostravské radnici to
potvrdil i ãlen mûstského zastupitel-
stva Karel Novák, kter˘ se v ãervnu
leto‰ního roku stal pfiedsedou âeské
sváfieãské spoleãnosti.

Toto prestiÏní profesní sdruÏení má
díky ãlenství v mezinárodních asociacích
IIW a EWF a na základû svého pÛsobení
jak v teoretické rovinû, tak v oblasti prak-
tického uplatnûní, dostateãnou autoritu 
k tomu, aby umûlo prosadit mistrovství
na‰ich sváfieãÛ i v evropském kontextu.
Nov˘ pfiedseda spoleãnosti je vnímán ja-
ko ten, kdo prosadí aplikaci nov˘ch po-
znatkÛ a moderních technologick˘ch po-
stupÛ do konkrétní praxe.

Bûhem Investiãního fóra Ostrava 2000
byl vefiejnosti oznámen projekt partner-
sk˘ch mûst Ostravy a Pittsburghu, kter˘
má skupinû 10 - 20 ostravsk˘ch sváfieãÛ 
umoÏnit uplatnûní jejich dovednosti ve
Spojen˘ch státech. Tento zámûr vznikl na
základû poptávky po kvalifikovan˘ch dûl-
nících - sváfieãích, jak ji souãasn˘ trh práce
v Pittsburghu zaznamenává. Od dûlníkÛ 
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Starostové jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ sami rozhodnou, 
jak bude pouÏito 100 mil. Kã

Peníze z prodeje akcií jsou rozdûleny
Na svém posledním zasedání ãle-

nové Zastupitelstva mûsta Ostravy
rozhodli o uvolnûní zhruba 850 mili-
onÛ z celkové ãástky 1,6 mld. Kã, kte-
ré mûsto utrÏilo v prÛbûhu letních
prázdnin za prodej dvanáctiprocent-
ního podílu akcií Severomoravské 
energetiky, a. s.

„Jednání o rozdûlení tûchto penûz by-
lo urãitû sloÏitûj‰í a tûÏ‰í, neÏ je získat.
Pfiedkládan˘ materiál byl útl˘ na to, 
o jak velk˘ objem financí se jednalo. Ale
pfii jeho sestavování jsme vycházeli pfie-
dev‰ím z tfiíletého investiãního plánu,
takÏe jsme pfiedpokládali, Ïe naprostá
vût‰ina zastupitelÛ se v jednotliv˘ch in-
vestiãních akcích dostateãnû orientuje,“

fiekl bezprostfiednû po závûreãném hla-
sování námûstek primátora Milan
Balabán.

Seznam investiãních akcí na leto‰ní
rok byl prakticky schválen beze zmûny.
Do‰lo pouze k pfiesunu tfií milionÛ ko-
run na urychlení rekonstrukce ubytovny
v Kubínovû ulici. „Sbor starostÛ dostal
pfiíleÏitost dohodnout se do pfií‰tího za-
stupitelstva na rozdûlení 100 mil. Kã.
Jsou to starostové, ktefií znají své obvody
jako vlastní boty, a vûdí nejlépe, kam je
potfieba peníze investovat pfiedev‰ím, 
v jakém rozsahu i ãasovém horizontu,“
uvedl námûstek primátora.

Absolutní podporu získal návrh uvol-
nit peníze do prÛmyslov˘ch zón v Mo‰-

kejového Mistrovství svûta v roce 2003.
Pokud se ‰ampionát u nás skuteãnû bu-
de konat, pak tûch 50 mil. korun 
v Ïádném pfiípadû nepÛjde do bûÏn˘ch
v˘dajÛ, ale pouze na investice. 
M. Balabán dodal, Ïe ostatní investiãní
akce byly schváleny pro návrhy rozpo-
ãtÛ pfií‰tích dvou let v navrhované sesta-
vû. Do‰lo pouze k jediné zmûnû - zoolo-
gická zahrada by mûla dostat o 20 mil.
Kã ménû. Ty budou pfievedeny na re-
konstrukce místních komunikací. (Maj)

Akce zahajované v roce 2000
PouÏití rok celkem

2000 2001 2002 v tis. Kã
Rekonstrukce ubytovny Kubínova - bl. 52, 56 3 000 7 000 0 10 000
Vûdeckotechnologick˘ park 13 000 7 000 0 20 000
PrÛmyslová zóna Svinov 1 000 14 000 0 15 000
Rekonstrukce místních komunikací 22 000 23 000 0 45 000
Národní divadlo moravskoslezské 70 000 0 0 70 000
NDM, DAD - rek. a pfiíst. - II. et. provoz. bud. 2 000 28 000 0 30 000
ZSOP - provozní zázemí + Mûst. policie 5 000 20 000 0 25 000
Metropolitní síÈ 32 000 40 000 28 000 100 000
Stfiedisko správních ãinností 12 000 88 000 0 100 000
Hala Hutní montáÏe Ostrava 14 000 0 0 14 000
HZSMO 25 000 0 0 25 000

Celkem 199 000 227 000 28 000 454 000

Akce po r. 2000
PouÏití rok celkem

2001 2002 2003

Dopravní fie‰ení Svinovské mosty 0 30 000 50 000 80 000
PrÛmyslová zóna Leti‰tû Mo‰nov 50 000 50 000 0 100 000
PrÛmyslová zóna Hrabová 100 000 0 0 100 000
Hokejové mistrovství svûta v r. 2003 10 000 40 000 0 50 000
Investiãní dotace obvody 0 100 000 0 100 000

celkem 160 000 220 000 50 000 380 000

novû, Hrabové, Svinovû a na Vûdecko-
technologick˘ park. Se souhlasn˘m sta-
noviskem se setkalo rovnûÏ dopravní fie-
‰ení svinovsk˘ch mostÛ a také financo-
vání akcí souvisejících s pofiádáním ho-

Mûsta spojuje pfiátelství 
i podobné starosti

Obchodní oddûlení rakouského
velvyslanectví a mûsto VídeÀ pofiáda-
li poãátkem fiíjna v Ostravû v rámci
semináfie s názvem Koncepty a mo-
dely Ïivotního prostfiedí mûsta Vídnû
prezentaci rakousk˘ch technologií
pro Ïivotní prostfiedí.

Rakou‰tí odborníci seznámili poslu-
chaãe se sv˘mi zku‰enostmi s obnovitel-
n˘mi zdroji energie, s nabídkou rakous-
k˘ch podnikÛ pro vodní hospodáfiství 
i s konceptem odpadového hospodáfiství
mûsta Vídnû. Námûstek primátora mûsta

Ostravy âestmír Vlãek hovofiil o funkci
mûsta Ostravy ve vybran˘ch oblastech
péãe o Ïivotní prostfiedí napfiíklad pfii ãi‰-
tûní odpadních vod, nakládání s komu-
nálním odpadem nebo pfii odstraÀování
star˘ch ekologick˘ch zátûÏí.

Pfiedná‰ek i odpoledních individuál-
ních rozhovorÛ se úãastnili zástupci ra-
kousk˘ch firem, projektov˘ch a konzul-
taãních organizací i bankovních institucí,
s nimiÏ mohli ostrav‰tí odborníci a pod-
nikatelé konzultovat své projekty a pfií-
padné podnikatelské zámûry. (mn)

Pfiebyteãné zásoby
Mûsto Ostrava nabízí v‰em zájem-

cÛm odprodej ze sv˘ch zásob.
Kompletní seznam nabízeného mate-
riálu najdete na na‰í internetové ad-
rese. Ostravská radnice v tomto ãlán-
ku upozorÀuje na základní skladbu
sortimentu a na kontaktní adresu,
kde vám poskytnou informace o skla-
dovan˘ch zásobách i o prodejní ce-
nû.

Instalatérsk˘ materiál: kohouty, ‰ou-
pátka, odboãky, redukce, radiátorové rÛ-
Ïice a spojky, manometr, termopojistky,
novodurové odboãky aj.

Zámeãnick˘ materiál: zámky, západ-
ky, nábytkové ‰títky, pérka zámkÛ, ple-
chové kryty na ‰rouby aj.

Elektromateriál: jistiãe, pojistky, ob-
jímky, topná tûlesa, záfiivkové trubice,
zásuvky, kabelové pfiíchytky aj.

Ostatní materiál: kovotûs, tûsnicí pás-
ky, nábojky k nastfiel. pistoli, pletivo, 
úklidov˘ vozík, poÏární spojky, hasicí
plachty, záclony, protektorované plá‰tû 
a du‰e do Avie aj.

Cenová mapa
Od 1. fiíjna 2000 ve‰la v platnost 

obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou se
vydává Cenová mapa stavebních po-
zemkÛ na území mûsta Ostravy.
Tento dokument je k nahlédnutí na
odboru financí a rozpoãtu Magistrátu
mûsta Ostravy a bude k dispozici také
na v‰ech úfiadech mûstsk˘ch obvodÛ.

Informace zájemcÛm poskytne Stfie-
disko informaãních sluÏeb, p. ·otková,
nebo odbor financí a rozpoãtu, Ing.
Spûváková. Písemnû se obracejte na tuto
adresu: Magistrát mûsta Ostravy, odbor
financí a rozpoãtu, Proke‰ovo námûstí 8,
729 30 Moravská Ostrava, telefon: 
628 31 05, 628 34 37. (r)

Na dotazy odpoví a bliÏ‰í informace
podá telefonicky pan Tomeãek, pracov-
ník skladu MTZ, na telefonním ãísle 
628 31 98, a to ve dnech 23. 10., 25. 10., 
30. 10., 1. 11. a 6. 11. 2000 vÏdy v dobû
od 8 do 10 hod. (JP)

z Ostravska se oãekává profesní zku‰e-
nost, vysoké pracovní nasazení a schop-
nost aplikovat dosavadní praxi i na nová
zadání. Mûsto Pittsburgh i proto poÏaduje,
aby se jednalo o zamûstnance stfiedního
vûku, ktefií disponují dlouholetou zku‰e-
ností v oboru. Informace upfiesÀující krité-
ria v˘bûru, podrobnosti k jazykové pfiípra-
vû a dal‰í nezbytné údaje se pfiípadní zá-
jemci dovûdí vãas. Jak konstatoval pfiedse-
da âeské sváfieãské spoleãnosti pan Karel
Novák, je tfieba v tomto ohledu poãítat 
s velmi pfiísn˘mi limity hodnocení a poÏa-
davky na kvalitu v˘konu. (JP) 
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Útulek pro psy
696 72 88

Centrum tísÀového
volání Ostrava
Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158

OstravanÛm staãí zapamatovat si 
alespoÀ jedno z tûchto ãísel. VÏdy se
tak dovolají na dispeãerské pracovi‰tû
CTV, které jim zajistí pomoc.

Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24

Jen málokdo
zfiejmû v souãasné
dobû zapochybuje
o tom, Ïe realizace
investiãních projek-
tÛ Mûsta Ostravy
smûfiuje k postupné
rehabilitaci Ïivota 

v nûm a zároveÀ se snaÏí plnû respekto-
vat jeho ekonomick˘, sociální i kulturní
v˘voj. To v‰e se pochopitelnû promítá, 
a to i pfies urãitá úskalí spojená s vysok˘-
mi náklady investiãní v˘stavby jako tako-
vé, do v‰ech jeho kategorií - poãínaje by-
tovou v˘stavbou a konãe vodohospodáfi-
sk˘mi stavbami.

Jen málokterá oblast se zfiejmû mÛÏe
pochlubit tím, Ïe její v˘sledky v podobû
konkrétních staveb se stávají jak˘msi do-
kumentem technické i kulturní úrovnû
na‰í doby pro budoucí generace.

Jen málokoho zfiejmû dnes napadne,

Ïe fiada staveb realizovan˘ch v posled-
ních letech na území mûsta Ostravy tady
pfietrvá dal‰í roky, desetiletí a moÏná 
i století. Ruku na srdce, mnohé z nich
ãasto míjíme bez pov‰imnutí. A pfiitom
splÀují kritéria progresivní techniky,
‰piãkové architektury i ojedinûlého v˘-
tvarného nápadu.

Také proto jsme se rozhodli vyhlásit
ãtenáfiskou anketu Stavba desetiletí, je-
jímÏ cílem je pfiipomenout si investiãní
díla, která vznikla v samotném závûru 
20. století.

A jste to právû vy, na‰i ãtenáfii, ktefií
mÛÏete ovlivnit v˘sledek ankety, kdyÏ
za‰lete do 30. listopadu 2000 vyplnûn˘
kupon na adresu na‰í redakce: Ostravská
radnice, Proke‰ovo nám 8, Ostrava. SvÛj
tip mÛÏete poslat také prostfiednictvím
Internetu: mvaclavkova@ mmo.cz.

Dal‰í informace najdete v listopado-
vém vydání Ostravské radnice. (maj)

âtenáfiská anketa

Stavba desetiletí

Vyberte investiãní poãin, kter˘ vás nejvíce zaujal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno a pfiíjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stavba desetiletí

1. Centrum tísÀového volání (CTV)
2. Místecká - prÛtah Vítkovicemi 

(My‰í díra)
3. Divadlo loutek Ostrava
4. Kolektor - Podûbradova ul.
5. Ústfiední ãistírna odpadních vod
6. Integrovan˘ dÛm 

- ul. 30. dubna
7. Letní koupali‰tû Poruba 

(sanace bfiehÛ)
8. Zimní stadion v Porubû
9. Sportovní hala (Hutní montáÏe) 

v Pfiívoze
10. Podzemní garáÏe na Proke‰ovû 

námûstí
11. LDN Radvanice
12. Kanalizaãní sbûraãe
13. Nadzemní parkovi‰tû na âerné louce
14. Heliport v Zábfiehu
15. Útulek pro opu‰tûné psy ve

Tfiebovicích

16. Tramvajová vozovna - ul. Kfiivá
17. NDM - Divadlo A. Dvofiáka
18. Metropolitní síÈ
19. Integrované v˘jezdové centrum ve

Slezské Ostravû
20. Interna Mûstské nemocnice Fifejdy
21. Vûdeckotechnologick˘ park
22. V˘robní zóny - Svinov, Hrabová 

a Mo‰nov
23. Bytová v˘stavba v Bûlském Lese,

Dubinû a Slezské Ostravû
24. Oprava ul. âujkovovy
25. Domov dÛchodcÛ - Syllabova ul.
26. Domov dÛchodcÛ - Mariánské Hory
27. Pavilony v zoologické zahradû
28. TrÏi‰tû na âerné louce
29. PrÛtah - Sokolská
30. Archiv mûsta Ostravy

(rekonstrukce a pfiístavba)
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K tématu

V Ostravû je od záfií zprovoznûno sto kilometrÛ tras a stezek pro cyklisty

Jízda na kole je stále více v oblibû

MoÏná s trochou závisti a moÏná
jako ve snu si mohli pfiipadat úãastní-
ci odborného semináfie Cyklistická
doprava v âeské republice a její vaz-
by na regionální politiku, kterou 
uspofiádalo Centrum dopravního v˘-
zkumu Olomouc ve dnech od 20. do
22. záfií 2000 v Pardubicích. Proã? 
Ve mûstû perníku totiÏ na nû ãekal
propracovan˘ dopravní systém se
zhruba 25 km stezek urãen˘ch v˘-
hradnû pro cyklisty, vyznaãené desít-
ky kilometrÛ tras, které jsou spí‰e ja-
k˘misi koridory veden˘mi po ménû
vyuÏívan˘ch komunikacích.

„Cyklista zde prakticky nepfiijde do sty-
ku s motorovou dopravou, kdeÏto u nás 
v Ostravû vedou trasy pfieváÏnû po ko-
munikacích, nezfiídka velmi frekventova-
n˘ch,“ posteskl si Ing. Martin Krejãí ze
spoleãnosti Udimo. Pfiipustil zároveÀ, Ïe
pardubiãtí se ale nemusejí pot˘kat s pro-
blémem velk˘ch vzdáleností mezi tfiemi
sídelními celky, které tvofií Poruba, Jih 
a centrální ãást Ostrava. S tím pochopitel-

nû souvisí i objem vynaloÏen˘ch penûz.
„Dosud jsme budovali zejména trasy.

Jeden kilometr je aÏ ãtyfiikrát levnûj‰í neÏ
kilometr nové stezky. Pfied mûsícem 
a pÛl zaãala v˘stavba 500 metrÛ dlouhé
stezky podél ulice 28. fiíjna. Celkové ná-
klady byly vyãísleny na 2,5 mil. korun. 
A pfiitom je roãnû na realizaci cyklistic-
k˘ch tras a stezek uvolnûno z mûstského
rozpoãtu zhruba 10 milionÛ Kã. Trasa od
Domu energetiky po budoucí sídlo
Ostravského kraje bude dokonãena pfií‰tí
rok na jafie a naváÏe tak na trasu z Fifejd
do Vítkovic,“ fiekl M. Krejãí s tím, Ïe
mûstsk˘ obvod Mariánské Hory a Hul-
váky má zájem prodlouÏit stezku aÏ 
k místnímu koupali‰ti.

TakÏe námitka, Ïe ostrav‰tí cyklisté
jsou zbyteãnou brzdou automobilového
provozu a Ïe se pro nû nic nedûlá, je ne-
opodstatnûná. Ostrava má od minulého
mûsíce zprovoznûno uÏ 100 km cyklistic-
k˘ch tras a stezek.

„Za stûÏejní v˘hledov˘ zámûr pro rok
2001 povaÏujeme projekt propojení údo-

S námûstkem primátora Ladisla-
vem Stuchlíkem jsme se setkali bez-
prostfiednû po jeho návratu z pardu-
bického semináfie o cyklistické do-
pravû a cykloturistice a zeptali se, zda
se v souãasné dobû je‰tû najdou po-
chybovaãi, ktefií tvrdí, Ïe cyklistická
doprava je málo vyuÏívána a v˘stavba
nov˘ch tras a stezek je nákladná 
a zbyteãnû zatûÏuje obecní pokladny.

„Domnívám se, Ïe cyklistická doprava
je uÏ dávno vnímána jako nedílná sou-
ãást dopravního systému. Od roku 1988
se zaãal postupnû formovat program ‰e-
trného rozvoje cestovního ruchu. Ten byl
nastartován realizací dálkové cyklotrasy
Praha - VídeÀ. V letech 1995 - 1997 zaãa-
la pracovní skupina Evropské cyklistické
federace rozvíjet plány celoevropské sítû
cyklotras pod názvem EuroVelo. Tento
projekt rozvíjí 12 transevropsk˘ch cyklo-

tras a je zaloÏen na stávajících a plánova-
n˘ch trasách na státní, regionální i místní
úrovni. Kostru Moravskoslezsk˘ch cyk-
lotras tvofií 12 základních tras. Ostravy se
pfiímo t˘ká známá Jantarová stezka vede-
ná z Hatû do Ostravy, pfies Prostûjov,
Brno a z Hulína aÏ do Vídnû.

TakÏe platí, Ïe ãím více dobfie znaãe-
n˘ch a udrÏovan˘ch tras, tím více cyklis-
tÛ?

„Urãitû. Do popfiedí zájmu turistické
vefiejnosti se v posledních letech dostává
nabídka ‰etrn˘ch a hlavnû ekologicky 
únosn˘ch forem turistiky. Tím chci fiíci,
Ïe o pfiednostech cyklistické dopravy 
a její oblibû svûdãí i skuteãnosti, které
souvisejí s pfiízniv˘m posunem ekologic-
kého my‰lení mnoha zájemcÛ o rekreaci
a poznání venkova jako nové a ekono-
micky dostupné alternativy pro trávení
volného ãasu.“ (m)

lí fieky Odry. Znamená to zaãít na hranici
mûsta v Anto‰ovicích a skonãit na opaã-
ném konci v Polance. Letos se uÏ podafii-
la vybudovat ãást trasy podél Hornické-
ho muzea, a to v rámci trasy G. Chceme
vydat také mapu s vyznaãen˘mi a dopo-
ruãen˘mi cyklistick˘mi trasami a stezka-

mi. Její aktualizovaná podoba bude do
konce leto‰ního roku vystavena na mûst-
sk˘ch internetov˘ch stránkách,“ dodal 
M. Krejãí.

Jde o to, aby cyklisté co moÏná nejví-
ce míjeli frekventované komunikace,
dramaticky totiÏ vzrÛstá nehodovost. 
A jde hlavnû o peníze, které mûsto i jed-
notlivé obvody uvolní na rozvoj a zkva-
litnûní sítû stezek a tras a které mohou
získat pfiípadnû ze státních zdrojÛ.

(Maj)

Novû vybudované cyklistické stezky a trasy:

Radvanice a Bartovice 12 km
Poruba (Hlavní tfiída - podél ul. 17. listopadu - odboãka na koupali‰tû) 4 km
Tfiebovice - Anto‰ovice (trasa G) 14,5 km
Mariánské Hory a Hulváky (sídli‰tû Fifejdy - Benátky) 1,5 km
Polanka (z Klimkovic po LázeÀsk˘ dÛm) 2,5 km
Nová Bûlá (ul. PlzeÀská - ul. Místecká) 2 km
Hrabová (ul. Místecká - Sãuãí s odboãkou na Equicentrum) 3 km

Rozestavûné cyklistické stezky a trasy:

Svinov (podél Bílovecké k nádraÏí) 500 m
Stará Bûlá (od koupali‰tû do Krmelína) 3 km
Nová Ves (podél Odry k Benátkám) 4,5 km
Ostrava-Jih (vodárna - fieka Odra) 1,5 km
Slezská Ostrava (Kamenec - Hefimanick˘ rybník s odboãkou do Michálkovic) 7 km
Tfiebovice - rekonstrukce 400 m

SíÈ Ostravského dopravního inte-
grovaného systému roz‰ífií od 23. fiíj-
na 2000 nová autobusová linka, která
bude vedena po trase z Hraneãníku
do Poruby. Autobus ã. 71 bude zasta-
vovat na tûchto zastávkách: Ústfiední
hfibitov, Kostel - Slezská Ostrava,
Most M. S˘kory, Zimní stadion, DÛm
vodohospodáfiÛ (Carrefour), Pískové
doly, NádraÏí Svinov, TESCO, Al‰ovo
nám., Dr. Slabihoudka u Fakultní ne-
mocnice. Pak pojede dál pfies Hraby-
ni aÏ do Opavy.

„Zfiízení této linky pfiipravila spoleã-
nost KODIS ve spolupráci s odborem do-
pravy a komunálních sluÏeb magistrátu,

dopravci TQM Opava a Dopravním pod-
nikem Ostrava. Urãena je zejména oso-
bám se sníÏenou pohyblivostí, také proto
bude nová jedenasedmdesátka vybavená
zvedací plo‰inou. Z provozních dÛvodÛ
budou cestující nastupovat do vozidla
jen pfiedními dvefimi u fiidiãe. Jinak bude
platit tarif ODIS v plném rozsahu,“ uvedl
fieditel KODIS Ale‰ Stejskal. Dodal, Ïe
autobus bude jezdit pouze v pracovních
dnech, a to jedním párem spojÛ dopo-
ledne a jedním párem odpoledne.
Odpoledne v‰ak bude linka vedena z Po-
ruby pouze na zastávku Most M. S˘kory.
Navíc nebude provozována ve stfiedy.

(m)

Nová linka pojede do Opavy



Dne 4. 9. 2000 bylo pfiedáno
staveni‰tû a zahájena
nûkolikamûsíãní pfiestavba
b˘valého objektu Hutního
projektu na nové sídlo
Ostravského kraje. Generálním
dodavatelem stavby je vítûz
v˘bûrového fiízení - sdruÏení
VÚSC 2000, které tvofií ostravské
spoleãnosti TCHAS a UNIPS.
Investorem je Ministerstvo
vnitra âR. Rekonstrukce za
182,5 mil. korun potrvá do
kvûtna pfií‰tího roku s tím, Ïe
hlavní ãást budovy by mûla b˘t
dokonãena uÏ do 9. bfiezna.
Znamená to, Ïe zfiejmû v mûsíci
dubnu 2001 by se do nového
krajského úfiadu na ulici 
28. fiíjna mohli stûhovat jeho
první zamûstnanci. (m)

Znám˘ „ãerven˘ kostel“ na Husovû námûstí ãekají je‰tû do konce leto‰ního roku
dal‰í rozsáhlé opravy, a to díky státní dotaci ve v˘‰i 4,1 mil. korun.
Havarijní stav stfie‰ní konstrukce kostela zaãal ohroÏovat bezpeãnost chodcÛ na
ulici âeskobratrské uÏ nûkdy v roce 1997. Tehdy se nepodafiilo získat potfiebné
finanãní prostfiedky ze státních zdrojÛ, proto rekonstrukci stfiechy, krovu 
a podhledu financovalo Mûsto Ostrava. Celkové náklady byly vyãísleny na 6,6 mil.
Kã a opravy trvaly do 3. prosince loÀského roku. JenÏe uÏ v prÛbûhu této akce byly
zji‰tûny jiné závady, jako je napfi. po‰kození prÛãelí objektu, vûÏe, vitráÏí 
i elektroinstalace. A právû oprava tûchto ãástí evangelického kostela byla zafiazena
do II. etapy rekonstrukce. (m)
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Kolik stojí státní správa?
âlenové zastupitelstva byli na

svém záfiijovém jednání seznámeni 
s podrobnou anal˘zou v˘dajÛ na v˘-
kon státní správy, coÏ není podle ve-
doucího oddûlení finanãního fiízení
Rostislava Honuse nic jiného neÏ po-
drobná sonda nebo spí‰e srovnání
v˘dajÛ a pfiíjmÛ v souvislosti s celko-
v˘m poãtem vydan˘ch rozhodnutí 
v jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodech 
a magistrátu. Aãkoli jsou údaje v ana-
l˘ze metodicky omezeny platnou roz-
poãtovou skladbou, v˘sledky lze pfie-
sto hodnotit jako pomûrnû pfiesné 
a dostateãnû vypovídající.

„Se sv˘mi kolegynûmi jsme po dobu
dvou mûsícÛ napfiíklad zji‰Èovali, kolik
zamûstnancÛ zabezpeãuje v˘kon státní
správy v jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvo-
dech i na samotném magistrátu. Bez spo-
lupráce s jejich pracovníky bychom sa-
mozfiejmû nemûli ‰anci získat potfiebné
údaje a data. Porovnávali jsme poãty vy-
dan˘ch správních rozhodnutí a náklady 
s tím spojené. Zajímala nás rovnûÏ v˘‰e
pfiíjmÛ, jako jsou dotace ze státních zdro-

jÛ nebo správní poplatky. Souãástí mate-
riálu byla také anal˘za pfiíjmÛ a v˘dajÛ 
v oblasti ‰kolství,“ ukonãil struãn˘ v˘ãet
R. Honus.

Za nespornû zajímav˘ v˘sledek ozna-
ãil ãísla související s dlouholetou diskuzí
na téma státních dotací. „Je v‰eobecnû
známo, Ïe prostfiedky ze státního rozpo-
ãtu zdaleka nepokr˘vají náklady spojené
s v˘konem státní správy, a to jak v jedno-
tliv˘ch obvodech, tak i na magistrátu.
Mûstské obvody v prÛmûru vydávají pfii-
bliÏnû trojnásobnû více neÏ vlastnû do-
stanou. Ale hodnoty mezi obvody se v˘-
raznû li‰í. U magistrátu se pohybujeme
nûkde na hranici dvojnásobku. Znamená
to, Ïe mûstské obvody i magistrát tedy
dotují ze sv˘ch rozpoãtÛ v˘kon státní
správy,“ vysvûtlil R. Honus s tím, Ïe stát
se v tomto smûru chová k obcím velmi
mace‰sky. Jen pro zajímavost, v leto‰ním
roce mûsto Ostrava vydá na v˘kon státní
správy 262 mil. Kã, pfiiãemÏ pfiíjmy by
mûly dosáhnout pouze ke 138 mil. Kã.

(Maj)

Podnikání

Opakování je matkou moudrosti 
- tomuto starému rãení nelze nic vy-
tknout a v souvislosti s nov˘mi ãi no-
velizovan˘mi ustanoveními Ïivno-
stenského zákona, které jsme spolu 
s vedoucí Ïivnostenského úfiadu ma-
gistrátu Jarmilou Weczerkovou v na‰í
stálé rubrice od mûsíce bfiezna po-
drobnû rozebírali a komentovali, pak
teprve ne.

Co je podnikatel povinen uãinit do 
1. bfiezna 2001?

✓ Pfii zmûnû Ïivnosti volné na Ïivnost
vázanou (pfiíloha ã. 2 Ïivnostenského zá-
kona) musí doloÏit doklady prokazují-
cí splnûní zvlá‰tních podmínek pro
danou Ïivnost. Jin˘mi slovy se jedná 
o odbornou zpÛsobilost.

✓ V pfiípadû zmûny Ïivnosti volné na
Ïivnost fiemeslnou (pfiíloha ã. 1 Ïivno-
stenského zákona) je povinen sdûlit Ïiv-
nostenskému úfiadu údaje, které jsou
potfiebné pro vydání Ïivnostenského
listu. Jedná se hlavnû o upfiesnûní názvu
provozované Ïivnosti.

✓ KaÏd˘ podnikatel je dále povinen
do ‰esti mûsícÛ od v˘zvy Ïivnostenského 
úfiadu sdûlit pfiesnou adresu svého

sídla (obec, ãást obce, ulice, ã. popisné
objektu, ã. orientaãní - pokud bylo pfiidû-
leno - a PSâ) a do 1. bfiezna pfií‰tího roku
doloÏit doklady prokazující vztah 
k nûmu.

✓ Osoba, která nemá trvalé bydli‰tû
na území âeské republiky, musí doloÏit
doklad o povoleném pobytu za úãe-
lem podnikání.

Vedoucí Ïivnostenského úfiadu upo-
zornila, Ïe podnikatelé by v Ïádném pfií-
padû nemûli zapomínat na plnûní zcela
nov˘ch povinností, s nimiÏ se do leto‰ní-
ho bfiezna v rámci své ãinnosti vÛbec ne-
setkali. „Sídlo nebo místo podnikání mu-
sí b˘t oznaãeno identifikaãním ãíslem 
a obchodním jménem. Podnikatel je po-
vinen zajistit také pfiebírání písemností 
v sídle ãi místû podnikání. Se sv˘m pfií-
padn˘m odpovûdn˘m zástupcem musí
b˘t v pracovnûprávním vztahu. K tomu je
pochopitelnû nezbytné zajistit v potfieb-
ném rozsahu provozování ãinnosti,“ 
uvedla J. Weczerková s tím, Ïe Ïivnost
mÛÏe podnikatel pfieru‰it na dobu maxi-
málnû 2 let. Doãasné zastavení ãinnosti,
pokud trvá déle neÏ ‰est mûsícÛ, v‰ak
musí ohlásit na Ïivnostensk˘ úfiad. (Maj)

Naã by mûl kaÏd˘ 
podnikatel pamatovat



Seniofii v domovince Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava.

Za neutû‰en˘ lze povaÏovat fakt, Ïe se spoleãensk˘ch kontaktÛ neúãastní 
75,8 procent dotázan˘ch seniorÛ. Ilustraãní foto: archiv
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Na svém posledním jednání za-
stupitelé souhlasili, Ïe se Mûsto
Ostrava bude opût deseti procenty,
tedy ãástkou 231 737 Kã, podílet na
podpofie projektÛ prevence krimi-
nality. Stát na‰e vybrané projekty
podpofií ãástkou 1 852 000 Kã a dal‰í
statisíce pfiipadnou novû budované-
mu Centru vãasné intervence.
Mûsto tak letos získá pfies pût milio-
nÛ korun.

Ostravská manaÏerka programu pre-
vence kriminality Mgr. Olga Hrdinová

nám potvrdila, Ïe na‰e mûsto má mezi
odborníky celostátnû dobr˘ zvuk 
a i pfies hrozící ‰krty státního rozpoãtu
mÛÏe poãítat s podporou nûkter˘ch
sv˘ch programÛ, i kdyÏ vláda vyãlenila
na Komplexní souãinnostní program
prevence kriminality (KSP) pro pfií‰tí
rok pouze 42 milionÛ korun.

Zaznûlo to minul˘ t˘den v Praze na
setkání zástupcÛ 66 mûst zapojen˘ch
do KSP s Mgr. Jitkou Gjuriãovou z Mi-
nisterstva vnitra âR. (‰)

Mûsto pfiiplatí na prevenci

O bolesti, podpofie zdraví ve vy‰‰ím vûku i aktuálních problémech sociální
péãe budou v Ostravû diskutovat odborníci na IV. Gerontologick˘ch dnech

Jak mladí vnímají stárnutí spoleãnosti?

V souvislosti s mezinárodním
dnem seniorÛ probûhly médii ve
zkratce informace ze Ïivota dfiíve
narozen˘ch. Lékafii upozorÀovali
na hor‰ící se zdravotní stav star‰í
generace, psychologové na hrozbu
osamûní a sociální pracovníci va-

rovnû zdvíhali prst nad stoupajícím
poãtem Ïádostí o umístûní do penzi-
onÛ a domovÛ dÛchodcÛ.

Jak jsme na tom v Ostravû? Pokud
nás zajímá zdravotní stav seniorÛ, na-
lezneme nûkteré zajímavé informace 
v prÛzkumu, kter˘ pfii pfiíleÏitosti ne-

dávného Roku seniorÛ provedli pra-
covníci Krajské hygienické stanice 
v Ostravû. Z jejich ‰etfiení vypl˘vá, Ïe
v˘skyt chronick˘ch onemocnûní odpo-
vídá celostátním statistikám. Nejãastûji
seniory trápí onemocnûní srdce a cév,
pak pohybového ústrojí, cukrovka 
a poruchy látkové v˘mûny.

Co je v‰ak závaÏnûj‰í, pfiibliÏnû deset
procent dotázan˘ch si postesklo, Ïe jim
lékafi podal nesrozumitelné pouãení 
o jejich zdravotním stavu nebo je nepo-
uãil vÛbec. Za neutû‰en˘ lze povaÏovat
i fakt, Ïe se spoleãensk˘ch kontaktÛ 
s vrstevníky neúãastní 75,8 procent do-
tázan˘ch seniorÛ.

A poãty míst v domovech a penzio-
nech pro dÛchodce? „PfiestoÏe se v Os-
travû roãnû podafií umístit pfiibliÏnû 330
ÏadatelÛ, dal‰í tfii tisíce Ïádostí ve stej-
ném období pfiibudou. Situaci o mnoho
nezlep‰í ani novû otevfien˘ domov dÛ-
chodcÛ,“ míní geriatr MUDr. Hugo
Pfiibyl a pokraãuje: „¤e‰ením by mohlo
b˘t dal‰í roz‰ífiení nabídky peãovatel-
sk˘ch sluÏeb a zfiizování vût‰ího poãtu
domovinek. Právû tûch je v Ostravû ja-
ko ‰afránu. Jedna z domovinek vznikla
v obvodu Ostrava-Jih, není tam v‰ak
ãlovûk, kter˘ by pfiipravoval program
aktivizace a pomáhal seniorÛm napfií-

klad pfii rehabilitaci. Naproti tomu má
obvod Ostrava-Jih k dispozici 14 poho-
tovostních lÛÏek pro ty, ktefií jsou pro-
pu‰tûni z nemocnice a nemají nikoho,
kdo by se o nû bûhem rekonvalescence
postaral.

Druhou domovinku se podafiilo zfií-
dit sociálním pracovníkÛm Úfiadu mûst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Jejich
snaha je o to cennûj‰í, Ïe seniorÛm 
v domovince kromû stravování nabízejí
i aktivizaãní program. Osobnû v‰ak stá-
le postrádám vût‰í podporu státu urãe-
nou rodinám, které se o své seniory do-
ma starají,“ dodal MUDr. Pfiibyl.

Jak nás dále informoval, domácí pé-
ãe, aktivizaãní terapeutick˘ program 
v domovech dÛchodcÛ, trénování pa-
mûti seniorÛ ãi úvaha o tom, jak vnímá
mladá a stfiední generace stárnutí spo-
leãnosti, jsou jen ãástí témat, kter˘mi se
18. a 19. fiíjna v Ostravû budou zab˘vat
odborníci na v pofiadí uÏ IV. Geronto-
logick˘ch dnech. Tento kongres pofiá-
dan˘ pod zá‰titou ostravského primáto-
ra a námûstkynû ministra práce a soci-
álních vûcí Bûly Hejné je dnes uÏ pres-
tiÏním mezinárodním fórem pro v˘mû-
nu odborn˘ch informací se zdravotní 
a sociální problematikou. Podle mínûní
úãastníkÛ minul˘ch roãníkÛ se odbor-
n˘m garantÛm spolu s organizátory 
z Domu techniky Ostrava dafií kaÏdo-
roãnû pfiipravit program, kter˘ je hod-
notnou souãástí kontinuálního vzdûlá-
vání nejen zdravotníkÛ. (‰áh)
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Mûsto letos opût nabízí peníze
K nejsledovanûj‰ím oblastem 

v pÛsobnosti mûsta Ostravy kaÏdo-
roãnû patfií proces udûlování mûst-
sk˘ch grantÛ a úãelov˘ch dotací.
Mûstsk˘ rozpoãet se v˘znamnû po-
dílí na realizaci jedineãn˘ch pro-
jektÛ, jednorázov˘ch akcí i na 
pravidelné ãinnosti v oblasti kultu-
ry, tûlov˘chovy a sportu, v oblasti
sociální péãe a práce s handicapo-

van˘mi dûtmi a mládeÏí.
Pochopiteln˘ zájem vefiejnosti

provází jak proces vyhla‰ování v˘-
bûrov˘ch fiízení, tak i zvefiejnûní je-
jich v˘sledkÛ. S dÛrazem na poskyt-
nutí potfiebn˘ch informací, rozhodli
jsme se souhrnnû zvefiejnit zásady
pro udûlování grantÛ a úãelov˘ch
dotací a vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch fiíze-
ní. V textu navíc najdete pfiehled fi-

nancí, které mûsto do této oblasti
své práce za posledních ‰est let vlo-
Ïilo, i postfiehy a zku‰enosti tûch,
ktefií se podíleji na organizaãním za-
ji‰tûní a rozhodovacích procesech.
(Pfiipomínáme, Ïe granty a úãelové do-
tace z mûstského rozpoãtu se udûlují od
r. 1995.) V‰echny jsme poÏádali, aby
krátce shrnuli ‰estiletou zku‰enost 
s grantovou politikou mûsta.

Zásady pro udûlování grantÛ mûsta Ostravy v oblasti kultury
Granty v oblasti kultury vyhla‰uje

mûsto Ostrava. O poskytnutí grantu
rozhoduje Zastupitelstvo mûsta Os-
travy (ZMO) na návrh Rady mûsta Os-
travy (RMO) a doporuãení grantové
komise za úãelem obohacení a zpest-
fiení kulturního a spoleãenského Ïi-
vota mûsta. Smyslem grantÛ je pod-
pora aktivit organizací a jednotlivcÛ
v oblasti kultury, jejich ãinnosti ãi
projektÛ.

I. Grant mûsta Ostravy
Grant mûsta Ostravy je finanãní pfií-

spûvek mûsta slouÏící k podpofie kon-
krétní akce ãi projektu v oblasti kultury,
kter˘ mûsto pfiidûluje z ãástky, jeÏ je kaÏ-
doroãnû vyãlenûna z rozpoãtu mûsta.

Mûstsk˘ grant pfievádí mûsto pfiím˘m
pfievodem na úãet pfiíjemce na základû
smlouvy o poskytnutí finanãního pfií-
spûvku.

Granty se udûlují ve skupinû A a ve
skupinû B (viz odstavec VI. tûchto zá-
sad).

II. Úãast ve v˘bûrovém fiízení
V˘bûrového fiízení na poskytnutí

mûstského grantu se mohou zúãastnit
právnické i fyzické osoby, které do data
urãeného Zastupitelstvem mûsta Ostravy
pfiedloÏí Ïádost o pfiidûlení pfiíspûvku na
akci ãi projekt.

III. Grantová komise
Grantová komise je skupina osob jme-

novaná Radou mûsta Ostravy, která navr-
huje a doporuãuje v˘bûr projektÛ a v˘‰i
grantÛ pro jednotlivé uchazeãe grantové-
ho fiízení. Komise je pro tento úãel totoÏ-
ná s Komisí kultury Rady mûsta Ostravy.

IV. PrÛbûh grantového fiízení
1. ZMO zpravidla na prvním zasedání

v druhém pololetí roku schválí podmín-
ky v˘bûrového fiízení pro udûlení grantÛ.

2. Období pfiijímání pfiihlá‰ek s pro-
jekty zpravidla nesmí b˘t krat‰í neÏ 31
dní ode dne vyhlá‰ení v˘bûrového fiíze-
ní, nemûlo by v‰ak pfiesáhnout datum 
30. 11. bûÏného roku.

3. Grantová komise zpravidla do 31. 1.
následujícího roku provede v˘bûr pro-
jektÛ a navrÏení v˘‰e grantÛ a pfiedloÏí
návrh Radû mûsta Ostravy.

4. O poskytnutí grantÛ z rozpoãtu
mûsta rozhodne na doporuãení grantové
komise a návrh Rady mûsta Ostravy
Zastupitelstvo mûsta Ostravy na svém
nejbliÏ‰ím zasedání.

V. Tematické okruhy v˘bûrového fií-
zení v oblasti kultury:
1. Hudební a scénické umûní
2. Literatura a publicistika, vãetnû 

ediãní ãinnosti
3. V˘tvarné umûní a architektura,

vãetnû ediãní ãinnosti a v˘tvarn˘ch
v˘stav

4. Kulturnû vzdûlávací ãinnost (v˘sta-
vy, expozice, knihovnictví)

5. Ostatní kulturní aktivity

Ve v‰ech tûchto oblastech je moÏné 
udûlit mimofiádn˘ grant ve v˘‰i 500 tis.
Kã na dílo nebo poãin mimofiádn˘ch
kvalit a trvalého charakteru.

VI. Uchazeãi o pfiidûlení finanãního
pfiíspûvku mûsta Ostravy

Skupina A:
Organizace nenapojené na vefiejné

rozpoãty
Jedná se o nadace, obãanská sdruÏení,

obecnû prospû‰né spoleãnosti a dal‰í fy-
zické ãi právnické osoby.

Tyto subjekty jsou samostatnû hodno-
ceny ve skupinû A.

Skupina B:
Obce a organizace napojené na ve-

fiejné rozpoãty
Jde o subjekty nabízející realizaci pro-

jektu, kter˘ je nad rámec jejich bûÏného
provozu a není financován z bûÏn˘ch
provozních finanãních prostfiedkÛ.

Tyto subjekty jsou samostatnû hodno-
ceny ve skupinû B.

VII. Kritéria v˘bûrového fiízení
1. Mûsto Ostrava udûluje granty 

v oblasti kultury zejména projektÛm:
- realizovan˘m na území mûsta
Ostravy s celomûstsk˘m dopadem

- projektÛm se vztahem k Ostravû
- projektÛm zamûfien˘m na ostravské
a regionální publikum

2. Granty jsou udûlovány zejména
projektÛm:

- pfiedstavujícím v˘razná umûlecká dí-

la a kulturní poãiny
- jejichÏ Ïadatelé prokazují vysokou
kvalitu umûlecké práce a uspûli v ná-
rodní i mezinárodní konkurenci

- v urãité kulturní oblasti prÛfiezov˘m
(pfiehlídky, festivaly, celoÏivotní v˘-
stavy apod.)

- zaji‰Èujícím vyhledávání a v˘chovu
mlad˘ch talentÛ

- v˘raznû pfiedstavujícím mûsto a regi-
on v jin˘ch oblastech âR

- reprezentujícím Ostravu, region a re-
publiku v zahraniãí

- projektÛm zdÛrazÀujícím kulturní 
a historické tradice a kofieny mûsta 
a regionu

- prezentujícím Ïivot národnostních 
a etnick˘ch men‰in na území
Ostravy a regionu

VIII. Pfiihlá‰ka a projekt 
ke grantovému fiízení

1. Pfiihlá‰ka zpracovaná na pfiede-
psaném formuláfii a vyplnûná ve
v‰ech bodech musí b˘t doloÏena:

U fyzick˘ch osob nepodnikajících
- kopií smlouvy o zaloÏení bûÏného 
úãtu

U fyzick˘ch osob podnikajících
- kopií Ïivnostenského listu
- kopií smlouvy o zaloÏení bûÏného 
úãtu

U právnick˘ch osob
- kopií v˘pisu z obchodního rejstfiíku
nebo

- kopií v˘pisu z nadaãního rejstfiíku
dle zák. ã. 227/1997 Sb., nebo

- kopií zfiizovací listiny, stanov, statutu
apod. s doloÏkou o registraci pfiíslu‰-
n˘m orgánem

- kopií jmenovacího dekretu nebo v˘-
pisem z valné hromady, schÛze, na
které byl souãasn˘ statutární orgán
jmenován do funkce anebo písem-
n˘m zmocnûním

- kopií smlouvy o zaloÏení bûÏného 
úãtu

- kopií pfiidûlení Iâ
2. Projekt do grantového fiízení

musí obsahovat:
- cíl projektu, zdÛvodnûní a pfiedpo-
kládan˘ pfiínos, cílová skupina

- termín realizace, rámcov˘ ãasov˘
plán

- pfiedbûÏn˘ celkov˘ rozpoãet projek-
tu s rozpisem nákladÛ na jednotlivé
nákladové poloÏky a pfiedpokládané
pfiíjmy z akce v roce pfiidûlení grantu
(napfi. vstupné, prodej hudebnin,
zvuk. nosiãÛ, publikací) a v˘‰i poÏa-
dované ãástky

3. NesplÀuje-li pfiihlá‰ka a projekt
formální kritéria daná tûmito zásada-
mi, je z v˘bûrového fiízení vyfiazena.

IX. Pfiidûlení grantu, financování,
kontrola

1. Po rozhodnutí Zastupitelstva mûsta
Ostravy o pfiidûlení grantu urãitému 
uchazeãi a projektu je s tímto sepsána
smlouva o poskytnutí finanãního pfií-
spûvku. Ve smlouvû musí b˘t v˘slovnû
uvedeno úãelové urãení a v˘‰e poskyt-
nutého grantu, termín vyúãtování po-
skytnutého grantu. Souãástí smlouvy je
ãlánek o zaji‰tûní volného vstupu pro
ãlena Komise kultury RMO povûfieného
náv‰tûvou akce a uvádûní mûsta Ostravy
jako poskytovatele finanãního pfiíspûvku
(na propagaãních materiálech, v publika-
cích apod.).

2. V˘‰e grantu udûlená mûstem zpra-
vidla ãiní z ãástky poÏádaného finanãní-
ho pfiíspûvku nejménû 50 %, nejvíce 
80 %.

3. Granty jsou udûlovány tak, aby 
umoÏÀovaly vícezdrojové financování
projektÛ.

4. Pfiíjemce grantu odpovídá za pouÏi-
tí prostfiedkÛ v souladu s úãely, pro které
byl grant poskytnut. Ovûfiování správ-
nosti pouÏití poskytnut˘ch grantÛ jsou 
oprávnûny kontrolovat k tomu pfiíslu‰né
orgány mûsta.

5. Pfiíjemce grantu je povinen nepro-
dlenû oznámit odboru kultury a vzdûla-
nosti kaÏdou zmûnu, která je pro splnûní
smluvního závazku podstatná, napfi.
zmûnu své adresy, zmûnu osob oprávnû-
n˘ch jednat jménem právnické osoby.

6. Za neoprávnûné pouÏití prostfiedkÛ
lze proti pfiíjemci grantu postupovat pod-
le § 30 zákona ã. 576/1990 Sb., rozpoãto-
vá pravidla, v platném znûní. To v‰ak ne-
vyluãuje jiné sankce.

7. Pfiedpokladem poskytnutí grantu je
vyrovnání ve‰ker˘ch závazkÛ k rozpoãtu
mûsta Ostravy, tedy i správnû a ve stano-
veném termínu pfiedloÏené vyúãtování
grantu, jestliÏe byl v pfiedchozích letech
poskytnut.

8. Pfiíjemce grantu nesmí poskytovat
prostfiedky z grantu jin˘m osobám, po-
kud se nejedná o pfiímou úhradu nákla-
dÛ spojenou s realizací projektÛ (napfi.
nájemné za sály, tisk plakátÛ apod.), na
kter˘ byl grant poskytnut.

Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty - Granty

pokraãování na str. 8



- poãet akcí realizovan˘ch v rámci
projektu

- velikost oslovené cílové skupiny
(náv‰tûvnost akce ãi akcí)

- zda a jak bylo dosaÏeno plánované-
ho cíle

- pfiehled vyuÏití grantu
- fotokopie úãetních dokladÛ souvise-
jících s úãtovan˘m finanãním pfií-
spûvkem; v pfiípadû nutnosti kontro-
ly na vyÏádání musí pfiíjemce pfiedlo-
Ïit originál

- mÛÏe b˘t doloÏen monitoring pro-
jektu v tisku event. v rozhlase ãi tele-
vizi)

2. Vyhodnocení s vyúãtováním po-
skytnut˘ch prostfiedkÛ pfiedloÏí pfiíjemce
pfiíspûvku odboru kultury a vzdûlanosti
MMO v termínu uvedeném ve smlouvû.

Nevyãerpané prostfiedky poukáÏe na
úãet mûsta.

3. K tomuto vyhodnocení projektu se
vyjadfiuje povûfien˘ ãlen Komise kultury
RMO.

XI. Ostatní
Na grant není právní nárok.
DÛvody neudûlení grantu se jednotli-

v˘m uchazeãÛm nesdûlují a projekty se
pfiedkladatelÛm nevracejí, pfiílohy lze
vrátit na poÏádání.
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9. Z poskytnutého grantu nelze hradit
odmûny a mzdy úãastníkÛ, zamûstnancÛ,
honoráfie, poho‰tûní, obãerstvení a in-
vestiãní náklady, pokud není v˘slovnû
Zastupitelstvem mûsta Ostravy na dopo-
ruãení grantové komise, návrh Rady
mûsta Ostravy, rozhodnuto jinak.

X. Vyhodnocení realizace projektu 
a vyúãtování
1. Po ukonãení projektu zpracuje pfií-

jemce pfiíspûvku vyhodnocení a vyúãto-
vání obsahující:

- datum realizace projektu 

„ D o s a v a d n í
zku‰enosti potvr-
dily, Ïe grantov˘
systém vnesl fiád
do velkého poãtu
kaÏdoroãnû se 
opakujících Ïádo-

stí o finanãní pfiíspûvky. Rozhodovací
proces o pfiidûlovan˘ch financích se 
ukáznil. Je také dobfie, jestliÏe lidé cítí,
Ïe mûsto Ostrava kromû deklarova-
n˘ch povinností a pfiedpisÛ dává naje-
vo svÛj zájem. Dfiíve 2,5 mil. Kã na
podporu kulturních projektÛ bylo pro
rok 2001 nav˘‰eno na 5 mil. Kã.
Vzhledem k rostoucím nárokÛm a zvy-
‰ujícímu se poãtu ÏadatelÛ se mohou
oz˘vat hlasy, které i tak budou pole-
mizovat s v˘‰í pfiidûlené finanãní pod-
pory. Ale grantov˘ proces je vÏdy sou-
tûÏ, ve které uspût mohou jen nûktefií.
VÏdy bude hodnû tûch, ktefií se cítí b˘t
neuspokojeni. Po ‰esti letech mÛÏeme
s potû‰ením konstatovat, Ïe se podafii-
lo realizovat velké mnoÏství akcí a ak-
tivit, zejména z oblasti neprofesionál-
ních oborÛ, které by se bez pfiispûní
vefiejn˘ch rozpoãtÛ nekonaly.“

PhDr. Pavel Hamza, 
ãlen Zastupitelstva mûsta Ostra-

vy, pfiedseda komise kultury Rady
mûsta Ostravy:

Ing. Zbynûk PraÏák,
námûstek primátora:

„Jsem rád, Ïe se
bûhem let vytvofiila
pfiesnûj‰í pravidla
pro uchazeãe. Pro-
spûlo i rozdûlení
na granty a úãelové
dotace. Nyní máme

více informací o subjektech, které se 
o tyto prostfiedky ucházejí, takÏe i komi-
se mÛÏe lépe posoudit jednotlivé pro-
jekty.

Jako negativní souãást celého proce-
su vnímám skuteãnost, Ïe koneãn˘ 
efekt, tedy pfiidûlení finanãních pro-
stfiedkÛ, pfiichází v polovinû roku. Na‰í
snahou je tento termín je‰tû zkrátit.
NezáleÏí to v‰ak jen na nás. Také Ïada-
telé o granty by mûli dbát na to, aby
v‰echny formality mohly b˘t vãas vyfiíze-
ny. Ideální by bylo, kdyby se podafiilo
posunout termíny a zkrátit v˘bûrové
procedury tak, aby Ïadatelé získali pení-
ze do konce prvního pololetí. ZároveÀ
vítám snahu zastupitelÛ nav˘‰it ãástku
urãenou pro granty a úãelové dotace,
protoÏe dotaãní politika na podporu ne-
státních a neziskov˘ch organizací je zce-
la namístû.“

Anketa pokraãování ze str. 7

1. Úãelové dotace a granty jsou fi-
nanãní pfiíspûvky poskytnuté z rozpoãtu
mûsta Ostravy urãené k podpofie aktivit: 

✓ obãansk˘ch sdruÏení
✓ obecnû prospû‰n˘ch spoleãností
✓ nadací, nadaãních fondÛ - pokud

jsou pfiímí realizátofii projektÛ
✓ jin˘ch právních subjektÛ nezfiíze-

n˘ch za úãelem podnikání (úãelo-
vá zafiízení církví apod.)

2. Tyto aktivity musí b˘t realizovány pro
obãany mûsta Ostravy, a to v oblastech:

✓ vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe
✓ tûlov˘chovy a sportu 
✓ pomoci handicapovan˘m dûtem 

a mládeÏi
✓ sociální péãe
3. Úãelové dotace a granty jsou po-

skytovány na základû v˘bûrového fiízení.
Návrh v˘bûrového fiízení zpracovan˘
jednotliv˘mi komisemi schvaluje Rada
mûsta Ostravy a Zastupitelstvo mûsta
Ostravy.

4. V˘bûrové fiízení je vyhlá‰eno ve
sdûlovacích prostfiedcích. Formuláfie 
a vstupní informace nutné pro zpracová-
ní projektÛ jsou k dispozici na jednotli-
v˘ch odborech a internetov˘ch strán-
kách Magistrátu mûsta Ostravy.

5. Úãelové dotace jsou poskytovány
jednorázovû nebo ve splátkách na pfií-
slu‰n˘ kalendáfiní rok. V pfiípadech hod-

n˘ch zfietele, zejména v oblasti poskyto-
vání sociálních sluÏeb, ochrany ohroÏe-
n˘ch dûtí a mládeÏe, lze poskytnout ví-
celetou úãelovou dotaci (maximálnû na
dobu nepfiesahující stávající volební ob-
dobí ZMO).

6. Úãelové dotace a granty jsou posky-
továny zejména na realizaci projektÛ, které:

✓ jsou celomûstského v˘znamu
✓ doplÀují tu ãást aktivit, kterou ne-

mÛÏe zajistit mûsto Ostrava v poÏa-
dovaném rozsahu a jsou pro nû ne-
zbytné

✓ není moÏno provést z bûÏn˘ch pro-
vozních prostfiedkÛ Ïádajícího sub-
jektu

✓ v˘znamnû reprezentující mûsto
Ostravu

7. V˘‰i finanãních prostfiedkÛ na úãe-
lové dotace a granty v jednotliv˘ch ob-
lastech schvaluje Zastupitelstvo mûsta
Ostravy.

8. Îadatelé zpracují projekt, kter˘ mu-
sí obsahovat tyto náleÏitosti:

✓ vyplnûn˘ formuláfi obsahující zá-
kladní informace o Ïadateli

✓ cíl projektu a zpÛsob jeho realizace
✓ pfiedpokládan˘ pfiínos projektu
✓ poãet a cílovou skupinu, jíÏ se pro-

jekt t˘ká
✓ ãasov˘ plán realizace
✓ místo realizace

V‰eobecné zásady pro poskytování úãelov˘ch dotací a grantÛ 
z rozpoãtu mûsta Ostravy v oblasti sociální péãe a v oblasti dûtí 
a mládeÏe, handicapovan˘ch dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu

✓ materiální a personální zaji‰tûní
✓ celkov˘ rozpoãet
✓ rozpoãet poÏadované úãelové do-

tace nebo grantu
✓ sdûlení o finanãní spoluúãasti ob-

ãanÛ nebo jin˘ch subjektÛ
9. Pfiílohou podaného projektu jsou

fotokopie:
✓ dokladÛ, na jejichÏ základû do‰lo 

k vytvofiení subjektu
✓ dokladu o volbû nebo jmenování

statutárního zástupce
✓ dokladu o pfiidûlení Iâ
✓ DIâ, pokud bylo pfiidûleno
✓ smlouvy o zfiízení bûÏného úãtu 

v nûkterém z penûÏních ústavÛ
✓ doklad o odborné zpÛsobilosti 

osob, které sluÏbu organizují nebo
poskytují

10. Pfiedpokladem poskytnutí úãelo-
v˘ch dotací a grantÛ je vyrovnání ve‰ke-
r˘ch závazkÛ k rozpoãtu mûsta Ostravy,
tedy správnû a ve stanovém termínu
pfiedloÏené vyúãtování, pokud byly sub-
jektu finanãní prostfiedky v pfiedchozím
roce poskytnuty (termín a zpÛsob vy-
úãtování je stanoven ve smlouvû).

11. Nesplnûní poÏadavkÛ uveden˘ch
v bodech 7 - 9 a nedodrÏení termínu 
odeslání Ïádosti a projektu je dÛvodem
vyfiazení projektu z v˘bûrového fiízení.

12. Pfiihlá‰ku do v˘bûrového fiízení
pfiedkládá nejvy‰‰í organizaãní ãlánek
organizace s právní subjektivitou v rámci
celomûstské pÛsobnosti.

13. V˘bûrové fiízení je zahájeno po vy-
hlá‰ení ve sdûlovacích prostfiedcích 
v prvním t˘dnu mûsíce fiíjna b. r. podá-
ním projektÛ prostfiednictvím podatelny
MMO nebo po‰tou na pfiíslu‰né odbory
MMO, a to do 15. listopadu b. r.

Odborné komise Rady mûsta Ostravy
zpracují návrh poskytnutí finanãních
pfiíspûvkÛ vybran˘m subjektÛm, kter˘ je
pfiedloÏen Radû mûsta Ostravy. Koneãné
rozhodnutí a schválení pfiidûlení ãi nepfii-
dûlení úãelov˘ch dotací a grantÛ pfiinále-
Ïí Zastupitelstvu mûsta Ostravy.

14. V˘sledek v˘bûrového fiízení je
zvefiejnûn v informaãním mûsíãníku pro
obãany mûsta Ostravská radnice a na in-
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„S granty bude
vÏdycky potíÏ,
protoÏe jde o pení-
ze, které není
moÏné dát kaÏdé-
mu, kdo o nû po-
Ïádá. Tak jako celá

sociální péãe, i rozdûlování grantÛ je
vázáno na tfii základní slova: chtít, umût
a moci. Granty nestátní a neziskové or-
ganizace ve mûstû potfiebují a my jim je
chceme poskytnout. Bûhem dvou let,
kdy jsem ãlenem Rady mûsta Ostravy,
jsem se setkal s fiadou na slovo vzat˘ch
profesionálÛ v sociální sféfie, takÏe vím,
Ïe grantové peníze umûjí vyuÏít ve pro-
spûch potfiebn˘ch obãanÛ. A slovo mo-
ci? Tady si mohu jen povzdechnout:
kéÏ bychom mohli z rozpoãtu mûsta
vyãlenit na granty mnohem více penûz,
neÏ tomu je doposud. Do sociální péãe
by se mohlo zapojit je‰tû více organiza-
cí - obãané by získali je‰tû ‰ir‰í moÏ-
nost volby mezi státním ãi nestátním
zafiízením i dal‰í kvalitní sluÏby, mûsto
by mohlo naopak u‰etfiit na sluÏbách,
které umí nûkteré neziskové a nestátní
organizace zajistit levnûji.“

MUDr. Hugo Pfiibyl,
radní MMO, pfiedseda sociální ko-

mise RMO:

„Granty mûsto
podporuje nestátní
a neziskové organi-
zace jak v oblasti
sociální, kulturní,
ale i v oblasti vol-
noãasov˘ch aktivit

dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu,
kde existují jak granty, tak úãelové dota-
ce. Obojí, mimo jiné, slouÏí k podpofie
ãinnosti institucí v rámci volnoãasov˘ch
a sportovních aktivit, které se svou celo-
roãní ãinností snaÏí o v˘chovu dûtí 
a mládeÏe ke smysluplnému vyuÏití vol-
ného ãasu a k dal‰ímu získávání neorga-
nizovan˘ch dûtí a mládeÏe pro tuto ãin-
nost. Podporou tûchto organizací se mûs-
to Ostrava v˘znamnû a aktivnû podílí na
sniÏování kriminality mladistv˘ch a fie‰e-
ní drogové problematiky ve mûstû. Díky
grantÛm se podafiilo zrekonstruovat a vy-
budovat fiadu nov˘ch sportovi‰È, které by
bez tûchto finanãních dotací nemohly 
existovat. Osobnû si mohu jen pfiát, aby
mûsto mohlo rozdûlit více prostfiedkÛ.“

MUDr. Hana
Heráková,

ãlenka Zastupitelstva mûsta Ostra-
vy, pfiedsedkynû komise pro tûlov˘-
chovu a sport RMO:

Speciální ãást (oblast sociální péãe)
1. Úãelové dotace a granty se poskytují

podle § 73 a § 73a zákona ã. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpeãení, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, a dle § 108 a § 109 vyhl. 
ã. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon 
o sociálním zabezpeãení a zákon âNR 
o pÛsobnosti orgánÛ âeské republiky, o so-
ciálním zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a dle § 51 zákona ã. 40/1964 Sb.
Obãanského zákoníku, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a zákona ã. 367/1990 Sb., o ob-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. KaÏdoroãnû bude do návrhu rozpoãtu
mûsta Ostravy zafiazena ãástka ve v˘‰i nej-
ménû 11 mil. Kã zv˘‰ená o roãní inflaci ve
skupinû Sociální vûci a politika nezamûst-
nanosti, j. n. O pfiípadném nav˘‰ení této
ãástky i o stanoveném procentuálním po-
mûru úãelov˘ch dotací a grantÛ je oprávnû-
no rozhodnout Zastupitelstvo mûsta Os-
travy.

3. Finanãní prostfiedky budou vybran˘m
ÏadatelÛm poskytnuty jako úãelové dotace
nebo granty:

Úãelové dotace: 
SlouÏí k zabezpeãení konkrétních soci-

álních sluÏeb, které mûsto nezbytnû potfie-
buje a nemÛÏe je zajistit v poÏadovaném
rozsahu státními nebo obecními orgány.
Jde v˘hradnû o sluÏby dlouhodobé, nekon-
ãící s uplynutím bûÏného roku a slouÏící 
k naplÀování tzv. obecnû prospû‰n˘ch cílÛ
(nejedná se tedy o projekty realizující záj-
movou ãinnost poskytovatele - pfiíjemce
pfiíspûvku).

Granty:
Jsou urãeny k podpofie jednorázov˘ch 

a krátkodob˘ch aktivit a k zabezpeãení ak-
tuálních potfieb mûsta. Nestátní subjekty
mají moÏnost se pfiihlásit ke konkrétnû vy-
hlá‰en˘m tématÛm grantÛ.

4. Úãelové dotace lze poskytnout v rám-
ci konkrétního projektu jako pfiíspûvek na
úhradu provozních a mzdov˘ch nákladÛ
projektu.

5. Granty lze poskytnout v rámci kon-
krétního projektu jako pfiíspûvek na:

- ubytování a stravování úãastníkÛ akce

- dopravu osob a materiálu na konkrétní
akci

- pronájem místností a sálÛ, v nichÏ se
projekt realizuje

- pronájem sportovi‰È a tábofii‰È
- úhradu nezbytnû nutn˘ch nákladÛ
spojen˘ch se zaji‰tûním akce

- dal‰í poloÏky dle ãinnosti vypl˘vající 
z vyhla‰ovaného programu (napfi. 
mzdové náklady, OON, nákup energií,
sluÏeb apod.)

6. U pobytov˘ch akcí je potfieba doloÏit
zároveÀ s vyúãtováním jmenn˘ seznam 
úãastníkÛ akce, ktefií stvrdí sv˘m podpi-
sem, Ïe se této akce zúãastnili (za dûti po-
tvrdí zákonn˘ zástupce).

7. Úãelové dotace a granty nelze poskyt-
nout na krytí kapitálov˘ch v˘dajÛ (investi-
ce) a v˘dajÛ na poho‰tûní a dary.

8. Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení vãetnû
projektÛ doruãí Ïadatelé o úãelovou dotaci
ãi grant nejpozdûji do 15. 11. 2000 osobnû
na podatelnu nebo po‰tou na adresu:

Magistrát mûsta Ostravy, odbor sociál-
ních vûcí, 30. dubna 3130/2d, 730 81
Ostrava.

Speciální ãást (oblast dûtí a mládeÏe, handicapovan˘ch dûtí 
a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu)

1. Podpora ãinnosti v oblasti volného
ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu
ze strany Mûsta Ostravy je v souladu s usne-
sením Vlády âeské republiky ã. 1 z 6. 1.
1999, o Koncepci státní politiky ve vztahu 
k mladé generaci v âeské republice do ro-
ku 2002. V pfiípadû tûlov˘chovy jde pak 
o usnesení ã. 2.

Mûsto Ostrava v duchu tûchto usnesení
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na poskytnutí 
úãelov˘ch dotací a grantÛ v oblasti volného
ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu 
a v oblasti handicapovan˘ch dûtí a mláde-
Ïe.

2. KaÏdoroãnû bude do návrhu rozpoãtu
Mûsta Ostravy zafiazena ãástka ve v˘‰i 5,5
mil. Kã zv˘‰ená o roãní inflaci. O pfiípad-
ném nav˘‰ení této ãástky je oprávnûno roz-
hodnout Zastupitelstvo mûsta Ostravy.

3. Finanãní prostfiedky budou vybran˘m
ÏadatelÛm poskytnuty jako úãelové dotace 
v pfiípadû pravideln˘ch akcí a aktivit nebo
jako granty v pfiípadû jednorázov˘ch ãi no-
v˘ch akcí. Finanãní prostfiedky budou po-
skytnuty do v˘‰e max. 70 % celkového roz-
poãtu podaného projektu.

4. Pfii hodnocení jednotliv˘ch projektÛ

bude pfiihlíÏeno k:
- pfiínosu realizace projektu pro mûsto
Ostravu, jeho obãany a kvalitu Ïivota

- poãtu úãastníkÛ, jímÏ je aktivita nebo
akce urãena

- zapojení dûtí a mládeÏe do smysluplné
a pravidelné ãinnosti ve volném ãase

- ochranû a podpofie dûtí a mládeÏe
pfied pÛsobením negativních jevÛ 

- dlouhodobému pÛsobení na dûti 
a mládeÏ

5. Úãelové dotace a granty lze poskyt-
nout na:

- podporu celoroãní, systematické a pra-
videlné ãinnosti (provozní náklady, ná-
jmy)

- na materiální a technické zabezpeãení
aktivit

- hromadnou dopravu osob a materiálu
na akce

- zaji‰tûní sluÏeb v souvislosti s realizací
projektu (opravy, údrÏba apod.)

- ubytování úãastníkÛ akce
- tisk metodick˘ch a propagaãních mate-
riálÛ k realizovan˘m akcím a aktivitám

6. Úãelové dotace a granty nelze poskyt-
nout na:

- mzdy a jiné finanãní odmûny
- zaji‰tûní stravy, poho‰tûní a dary
- pouÏití soukromého vozidla
- úhradu nákladÛ souvisejících se za-
mûstnáním osob v civilní sluÏbû

- v˘robu, tisk a distribuci ãasopisÛ vefiej-
nû distribuovan˘ch za úplatu

- nákup a provoz telefonních pfiístrojÛ
- nákup pfiedplatních jízdenek mûstské
hromadné dopravy

- nákup vûcí osobní spotfieby, které ne-
souvisí s vlastním posláním subjektu

- leasing
- financování podnikatelsk˘ch aktivit
subjektÛ

- úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ stfie‰ním
organizacím

7. Úãelové dotace nelze poskytnout na
pofiízení investic.

8. Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení vãet-
nû projektÛ doruãí Ïadatelé o úãelovou do-
taci ãi grant nejpozdûji do 15. 11. 2000 
osobnû na podatelnu nebo po‰tou na adre-
su:

Magistrát mûsta Ostravy, odbor kultury 
a vzdûlanosti, Proke‰ovo nám. 8, 729 30
Ostrava.

ternetov˘ch stránkách a úfiední desce
Magistrátu mûsta Ostravy.

15. Projekty zaslané do v˘bûrového
fiízení nejsou ÏadatelÛm vráceny zpût 
a dÛvody neposkytnutí úãelov˘ch dotací
nebo grantÛ nejsou sdûlovány.

16. Se subjekty, jejichÏ projekty jsou
Zastupitelstvem mûsta Ostravy schvále-
ny, uzavfie Mûsto Ostrava smlouvy o po-
skytnutí finanãních pfiíspûvkÛ dle plat-
n˘ch norem. Ve smlouvû je mimo jiné
stanovena v˘‰e a úãel pouÏití úãelov˘ch
dotací a grantÛ a také termín vyúãtování
finanãního pfiíspûvku. 

17. Na základû takto uzavfiené smlou-
vy si Mûsto Ostrava vyhrazuje právo kon-
troly úãelovosti a správnosti pouÏití fi-

nanãních prostfiedkÛ, kterou provádí ãle-
nové pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch komisí
Rady mûsta Ostravy, resp. pracovníci pfií-
slu‰n˘ch odborÛ Magistrátu mûsta
Ostravy. 

18. Originály v‰ech úãetních dokladÛ
vztahující se k uvedenému projektu bu-
dou uloÏeny k nahlédnutí kontrolním or-
gánÛm u realizátora projektu. Kopie 
úãetních dokladÛ jsou pfiedloÏeny pfií-
slu‰nému odboru, kter˘ vyhotovil smlou-
vu. Za splnûní úãelu ãerpan˘ch finan-
ãních prostfiedkÛ, za pravdivost a správ-
nost závûreãného finanãního vyúãtování
zodpovídá statutární zástupce subjektu.

19. Souãasnû s vyúãtováním pfiedloÏí
realizátor i vyhodnocení celého projektu.

20. Pfiíslu‰n˘ odbor po obdrÏení vy-
úãtování provede kontrolu správnosti
pfiedloÏen˘ch úãetních dokladÛ a dodr-
Ïení úãelovosti pouÏit˘ch finanãních
prostfiedkÛ.

21. Je-li subjektu schválena úãelová
dotace nebo grant z rozpoãtu Mûsta
Ostravy, bude realizován pfievod finanã-
ních prostfiedkÛ aÏ poté, co Ïádající sub-
jekt pfiedloÏí fiádné vyúãtování úãelové
dotace nebo grantu za pfiedchozí období,
ve kterém byly tyto finanãní pfiíspûvky
poskytnuty.

22. Na poskytnutí úãelové dotace
nebo grantu není právní nárok.
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„V oblasti soci-
ální péãe jsou kaÏ-
doroãnû vyhla‰o-
vána konkrétní té-
mata, která reagují
na aktuální potfie-
bu. Prostfiednic-

tvím grantÛ a úãelov˘ch dotací se tak
dafií zaji‰Èovat napfiíklad sluÏby pro se-
niory, celodenní péãi o jakkoli znev˘-
hodnûné spoluobãany a aktivity pro
mládeÏ, která vyÏaduje speciální pfií-
stup. Pro fie‰ení tûchto problémÛ nikdy
nebude penûz dost a vÏdy bude tfieba
hledat je i mimo mûstské zdroje financí.
Podíl mûsta Ostravy je ale v˘znamn˘ -
nejen v˘‰í vloÏen˘ch prostfiedkÛ, ale 
i sv˘m morálním vyznûním.“

Ingrid ·tegmannová,
odbor sociálních vûcí, jako kon-

taktní osoba organizaãnû zaji‰Èuje
komunikaci s pfiedkladateli pfiihlá-
‰en˘ch projektÛ pro oblast sociální
péãe:

„V sociální sféfie
jsme zaãali po ro-
ce 1989 spolupra-
covat s nestátními
o r g a n i z a c e m i .  
A byly to právû
granty, které 

umoÏnily, aby tûchto organizací po-
stupnû pfiib˘valo. Dnes patfií k nepo-
minuteln˘m ãlánkÛm nabídky sociál-
ních sluÏeb ve mûstû - a je to tak dob-
fie. V silách na‰ich sociálních pracov-
nic by nikdy nebylo zajistit v terénu
tak ‰irokou péãi, kterou na‰i klienti
potfiebují. S nestátními organizacemi
získali obãané lep‰í sluÏby i moÏnost
vlastního v˘bûru.“

Mgr. Jaroslava 
RovÀáková,

vedoucí odboru sociálních vûcí:

Mûsto Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na poskytnutí mûstsk˘ch grantÛ 

a úãelov˘ch dotací pro rok 2001
na podporu aktivit v oblasti:
✓ sociální péãe
✓ vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe
✓ tûlov˘chovy a sportu
✓ pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi

Do v˘bûrového fiízení se mohou se sv˘mi projekty pfiihlásit:
✓ obãanská sdruÏení
✓ obecnû prospû‰né spoleãnosti
✓ nadace, nadaãní fondy, pokud jsou pfiímí realizátofii projektÛ
✓ jiné právní subjekty, které nebyly zfiízené za úãelem podnikání (úãelová zafiízení církví apod.)

Pravidla pro poskytnutí mûstsk˘ch grantÛ a úãelov˘ch dotací vãetnû tiskopisÛ 
pfiihlá‰ek do v˘bûrového fiízení si mohou zájemci vyzvednout na tûchto adresách:

pro oblast sociální péãe  
✓ Magistrát mûsta Ostravy, odbor sociálních vûcí, ul. 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava,  kontaktní osoba I.·tegmannová, tel.615 92 22, 

e-mail: istegmannova@mmo.cz

pro oblast vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu a pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi
✓ Magistrát mûsta Ostravy, odbor kultury a vzdûlanosti, Proke‰ovo nám.8, 729 30 Ostrava, kontaktní osoba O. Kováriková, tel.628  34 15,

PaedDr. L. Kavanová, tel.628 30 85, e-mail: kovarikova@mmo.cz

Témata grantÛ v jednotliv˘ch oblastech:
Oblast sociální péãe:
1. Respitní péãe – jako pomoc rodinám pfii celodenní péãi o osobu blízkou se zdravotním postiÏením, nemocnou, nebo seniora v urãité fázi

bezmocnosti. Smyslem sluÏby je poskytnout peãovateli ãas k odpoãinku, dovolené, regeneraci apod.
2. Resocializaãní a integraãní aktivity skupin ohroÏen˘ch sociálnû patologick˘mi jevy
3. Aktivity integraãního charakteru pro skupiny seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch
4.   Aktivity integraãního charakteru pro skupiny dûtí a mládeÏe, vyÏadující zvlá‰tní péãi

Oblast vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu:   
1. Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních a rekreaãních zafiízení na území mûsta Ostravy.
2. Zfiizování nov˘ch center volného ãasu dûtí a mládeÏe na území mûsta Ostravy.
3. Dûti, sport a voln˘ ãas – podpora aktivit, které zabezpeãují zdrav˘ v˘voj mladého ãlovûka.
4. V˘znamné akce reprezentující mûsto Ostravu

Oblast pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi:
1. Dny fiemesel pro zdravé i zdravotnû postiÏené dûti – cyklus jaro, léto, podzim, zima.
2. Vytváfiení podmínek pro nezávisl˘ zpÛsob Ïivota zdravotnû postiÏen˘ch. 
3. Hry bez hranic – kulturnû sportovní akce – integrace zdravé a postiÏené mládeÏe.

Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení vãetnû projektÛ je nutno doruãit osobnû na podatelnu nebo po‰tou na v˘‰e uvedené adresy 
nejpozdûji do 15.11.2000.

Mûsto Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na poskytnutí mûstsk˘ch grantÛ 

a úãelov˘ch dotací pro rok 2001
na podporu aktivit v oblasti:
✓ sociální péãe
✓ vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe
✓ tûlov˘chovy a sportu
✓ pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi

Do v˘bûrového fiízení se mohou se sv˘mi projekty pfiihlásit:
✓ obãanská sdruÏení
✓ obecnû prospû‰né spoleãnosti
✓ nadace a nadaãní fondy, pokud jsou pfiímí realizátofii projektÛ
✓ jiné právní subjekty, které nebyly zfiízeny za úãelem podnikání (úãelová zafiízení církví apod.)

Pravidla pro poskytnutí mûstsk˘ch grantÛ a úãelov˘ch dotací vãetnû tiskopisÛ 
pfiihlá‰ek do v˘bûrového fiízení si mohou zájemci vyzvednout na tûchto adresách:

pro oblast sociální péãe  
✓ Magistrát mûsta Ostravy, odbor sociálních vûcí, ul. 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoba I. ·tegmannová, tel. 615 92 22, 

e-mail: istegmannova@mmo.cz

pro oblast vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu a pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi
✓ Magistrát mûsta Ostravy, odbor kultury a vzdûlanosti, Proke‰ovo nám. 8, 729 30 Ostrava, kontaktní osoba O. Kováriková, tel. 628  34 15, 

PaedDr. L. Kavanová, tel. 628 30 85, e-mail: kovarikova@mmo.cz

Témata grantÛ v jednotliv˘ch oblastech:
Oblast sociální péãe:
1. Respitní péãe - jako pomoc rodinám pfii celodenní péãi o osobu blízkou se zdravotním postiÏením, nemocnou nebo seniora v urãité fázi bez-

mocnosti. Smyslem sluÏby je poskytnout peãovateli ãas k odpoãinku, dovolené, regeneraci apod.
2. Resocializaãní a integraãní aktivity skupin ohroÏen˘ch sociálnû patologick˘mi jevy.
3. Aktivity integraãního charakteru pro skupiny seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch.
4. Aktivity integraãního charakteru pro skupiny dûtí a mládeÏe vyÏadující zvlá‰tní péãi.

Oblast vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu:   
1. Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních a rekreaãních zafiízení na území mûsta Ostravy.
2. Zfiizování nov˘ch center volného ãasu dûtí a mládeÏe na území mûsta Ostravy.
3. Dûti, sport a voln˘ ãas - podpora aktivit, které zabezpeãují zdrav˘ v˘voj mladého ãlovûka.
4. V˘znamné akce reprezentující mûsto Ostravu

Oblast pomoci handicapovan˘m dûtem a mládeÏi:
1. Dny fiemesel pro zdravé i zdravotnû postiÏené dûti - cyklus jaro, léto, podzim, zima.
2. Vytváfiení podmínek pro nezávisl˘ zpÛsob Ïivota zdravotnû postiÏen˘ch. 
3. Hry bez hranic - kulturnû-sportovní akce - integrace zdravé a postiÏené mládeÏe.

Pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení vãetnû projektÛ je nutno doruãit osobnû na podatelnu nebo po‰tou na v˘‰e uvedené adresy 
nejpozdûji do 15. 11. 2000.

Ve‰keré informace ÏadatelÛm
poskytují tyto kontaktní pracovni-
ce:

Oblast kultury
BroÏková NadûÏda 628 32 31

Oblast tûlov˘chovy a sportu 
dûtí a mládeÏe

PaedDr. Kavanová Lenka 628 30 85
Oblast pro handicapované 
dûti a mládeÏ

Kováriková Olga 628 34 15
Oblast sociální

·tegmannová Ingrid 615 92 22

Kontakty

Mûsto Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení pro udûlení grantÛ v oblasti kultury pro rok 2001

Tematické okruhy:
1. Hudební a scénické umûní
2. Literatura a publicistika, vãetnû ediãní ãinnosti
3. V˘tvarné umûní a architektura, vãetnû ediãní ãinnosti a v˘tvarn˘ch v˘stav
4. Kulturnû-vzdûlávací ãinnost (v˘stavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity

Ve v‰ech tûchto oblastech je moÏné udûlit mimofiádn˘ grant ve v˘‰i 500 tis. Kã 
na dílo nebo poãin mimofiádn˘ch kvalit a trvalého charakteru.

Projekty spolu s pfiihlá‰kami zpracovan˘mi na pfiedepsaném formuláfii vãetnû pfiíloh musí b˘t odevzdány nejpozdûji do 15. 11. 2000 vãetnû (roz-
hoduje razítko po‰ty) na podatelnû magistrátu nebo zaslány po‰tou doporuãenû na adresu:

Magistrát mûsta Ostravy, odbor kultury a vzdûlanosti, Proke‰ovo nám. ã. 8, 729 30 Ostrava.

Po termínu pfiedloÏené projekty nebudou do grantového fiízení zafiazeny.

Mûsto Ostrava
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení pro udûlení grantÛ v oblasti kultury pro rok 2001

Tematické okruhy:
1. Hudební a scénické umûní
2. Literatura a publicistika, vãetnû ediãní ãinnosti
3. V˘tvarné umûní a architektura, vãetnû ediãní ãinnosti a v˘tvarn˘ch v˘stav
4. Kulturnû-vzdûlávací ãinnost (v˘stavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity

Ve v‰ech tûchto oblastech je moÏné udûlit mimofiádn˘ grant ve v˘‰i 500 tis. Kã 
na dílo nebo poãin mimofiádn˘ch kvalit a trvalého charakteru.

Projekty spolu s pfiihlá‰kami zpracovan˘mi na pfiedepsaném formuláfii vãetnû pfiíloh musí b˘t odevzdány nejpozdûji do 15. 11. 2000 vãetnû
(rozhoduje razítko po‰ty) na podatelnû magistrátu nebo zaslány po‰tou doporuãenû na adresu:

Magistrát mûsta Ostravy, odbor kultury a vzdûlanosti, Proke‰ovo nám. ã. 8, 729 30 Ostrava.

Po termínu pfiedloÏené projekty nebudou do grantového fiízení zafiazeny.



„Strom vzdûlávání“.
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Úfiad práce Ostrava

Informaãní a poradenské stfiedisko pro volbu 
a zmûnu povolání Úfiadu práce v Ostravû

Informaãní a poradenská stfiedis-
ka pro volbu a zmûnu povolání úfiadÛ
práce mají nûkolikaletou tradici. JiÏ
od roku 1990 v rámci SluÏeb zamûst-
nanosti MPSV âR vznikly v okres-
ních úfiadech práce poradenské útva-
ry poskytující poradenství pro volbu
povolání. Na základû Metodického
pokynu MPSV âR ã. 10/1993 byla zfii-
zována tato stfiediska jako souãást
„Opatfiení na fie‰ení problematiky za-
mûstnanosti mladistv˘ch a absolven-
tÛ ‰kol“ schválen˘ch vládou âR dne
5. 5. 1993.

Informaãní a poradenské stfiedisko
pro volbu a zmûnu povolání (dále IPS)
Úfiadu práce v Ostravû zaãalo plnit dÛle-
Ïitou úlohu pfii omezování nerovnováhy
mezi nabídkou a poptávkou na ostrav-
ském trhu práce a v prevenci nezamûst-
nanosti od roku 1993, od dubna 1996 pÛ-
sobí v pfiíjemn˘ch prostorách rekonstru-
ované budovy v Bieblovû ulici. Toto stfie-
disko poskytuje individuální a skupinové
poradenství nejen ÏákÛm základních
‰kol, jejich rodiãÛm, v˘chovn˘m porad-
cÛm, ale také studentÛm a absolventÛm
stfiedních i vysok˘ch ‰kol i v‰em ostat-
ním zájemcÛm o dal‰í studium, zv˘‰ení
ãi zmûnu dosavadní kvalifikace. Mezi
mladistv˘mi a dospûl˘mi klienty stfiedis-
ka jsou také uchazeãi o zamûstnání.

Skupinové poradenství je urãeno
hlavnû ÏákÛm 8. a 9. tfiíd, ktefií stojí pfied
otázkou první profesní volby. Jeho hlav-
ním cílem je nauãit Ïáky pracovat s infor-
macemi a zorientovat se v problematice
volby povolání a trhu práce. Besedy 
v IPS navazují na pfiípravu ÏákÛ k volbû
povolání v rámci vyuãování. V‰echny
ostravské základní ‰koly obdrÏely pro
své Ïáky tiskopis s otázkami, nad kter˘-
mi se Ïáci v rámci ‰kolního vyuãování 
a za pomocí rodiãÛ zam˘‰lejí. Otázky
smûfiují k ohodnocení sama sebe - od
zdravotního stavu aÏ po své vlastnosti,
schopnosti, zájmy, osobní cíle apod. Na
konkrétních pfiíkladech jsou pfii skupino-
vém poradenství vysvûtlovány pojmy ja-
ko je povolání, zamûstnání ãi trh práce.
To v‰e smûfiuje k tomu, aby si mladí lidé
formou diskuze uvûdomili svou zodpo-
vûdnost pfii v˘bûru vhodné ‰koly, povo-
lání a zamûstnání.

V rámci besedy si mohou Ïáci zpra-
covat zájmov˘ dotazník, s jehoÏ pomocí
si lze ujasnit dominantní profesní zájmy,
aby volba oboru pfiípravy mohla b˘t cíle-
nûj‰í. Îáci mají k dispozici 150 instruk-
táÏních videokazet povolání, které zají-
mav˘m zpÛsobem pfiibliÏují jednotlivé
profese, 20 videokazet ‰kol, informace 
o síti stfiedních, vy‰‰ích odborn˘ch i vy-
sok˘ch ‰kol, studijních i uãebních obo-

rech v Ostravském kraji a v celé âeské
republice, podmínkách pfiijímacího fiíze-
ní na jednotlivé typy studijních a uãeb-
ních oborÛ, 350 popisÛ povolání, které
pfiiblíÏí nejen náplÀ té které profese,
zdravotní poÏadavky, osobní pfiedpokla-
dy, ale také „vzdûlávací cestu“ k v˘konu
konkrétního povolání.

Besedy se studenty stfiedních ‰kol jsou
doplnûny informacemi o moÏnosti dal‰í-
ho zvy‰ování kvalifikace studiem na
stfiedních, vy‰‰ích odborn˘ch a vysok˘ch
‰kolách, jazykovém vzdûlávání, rekvalifi-
kacích, sluÏbách úfiadu práce - a to s dÛ-
razem na podmínky pro evidenci, rekva-
lifikaci, poskytnutí prostfiedkÛ na aktivní
politiku zamûstnanosti apod. Studenti
stfiedních ‰kol dostávají informaãní letáã-
ky úfiadu, napfi. Desatero o pracovní
smlouvû, Absolventi stfiedních ‰kol, Job
club, dozvídají se, jak efektivnû vyuÏívat
telefon pfii hledání zamûstnání, jak psát
Ïivotopis nebo jak se pfiipravit na osobní
jednání se zamûstnavatelem.

Pfii rozhodování o volbû ãi zmûnû po-

volání se Ïáci, rodiãe i zájemci z fiad do-
spûl˘ch daleko více neÏ v minul˘ch le-
tech zajímají o situaci na trhu práce 
a perspektivu své uplatnitelnosti. Proto 
i do informaãních materiálÛ a broÏury 
o vzdûlávací nabídce ‰kol v Ostravû,
kterou ná‰ úfiad práce kaÏdoroãnû vydá-
vá, byly zahrnuty informace z trhu prá-
ce. Zpracováváme ji v úzké spolupráci se
‰kolsk˘m úfiadem, jednotliv˘mi ‰kolami,
zamûstnavateli a lékafii, coÏ pozitivnû 
ovlivÀuje kvalitu uvádûn˘ch informací.
BroÏura se vzdûlávací nabídkou ostrav-
sk˘ch stfiedních ‰kol je k dispozici rov-
nûÏ na internetov˘ch stránkách ÚPO:
http://upostrava.czcom.cz/ (sekce pora-
denství). 

RovnûÏ ve spolupráci s ostravsk˘m
‰kolsk˘m úfiadem a a. s. Ostravské v˘sta-
vy se kaÏdoroãnû podílíme na pfiípravû
prezentaãní v˘stavy stfiedních ‰kol UãeÀ
a stfiedo‰kolák na âerné louce - letos se
v˘stava uskuteãní 8. a 9. prosince.

Pro Ïáky konãící povinnou ‰kolní do-
cházku ve ‰kolním roce 2000/2001 je pfii-

praveno v ostravsk˘ch ‰kolách celkem 
5 628 míst, z toho 3 034 ve studijních 
a 2 594 v uãebních oborech. Novinkou
ve vzdûlávací nabídce je napfi. studijní 
obor ze skupiny oborÛ obecnû odborné
pfiípravy - Technické lyceum, ve kterém
se budou hlavnû pfiipravovat zájemci 
o studium na technick˘ch fakultách vy-
sok˘ch ‰kol, nebo uãební obor ze skupi-
ny oborÛ stavebnictví - Montér such˘ch
staveb.

Jak dopadlo pfiijímací fiízení na stfied-
ních ‰kolách v minulém ‰kolním roce?
Podle v˘sledkÛ k 16. 6. 2000, které nám
poskytly ostravské základní ‰koly, je zfiej-
mé, Ïe vycházející Ïáci základních ‰kol
projevili opût vût‰í zájem o studijní obory
neÏ o obory uãební. Do studijních oborÛ
bylo z celkového poãtu 3 293 ÏákÛ pfii-
jato 2 024, coÏ je 61,5 %, do uãebních 
oborÛ 1 269 ÏákÛ, coÏ pfiedstavuje 
38,5 %. U studijních oborÛ se zájem mlá-
deÏe soustfiedil hlavnû na obory elektro,
ekonomické, administrativní, manage-
mentu a podnikání, gymnázia, na studi-
um gastronomie, hotelnictví a turismu,
obchodu a sluÏeb, pedagogiky, sociál-
ních a právních oborÛ, rovnûÏ byl zájem
o stavební, dfievozpracující a strojírenské
obory. Naproti tomu u uãebních oborÛ
se zájem projevil zejména o gastronomii,
obchod a sluÏby a obory strojírenské,
stavební, dfievozpracující a elektro.

O sluÏby Úfiadu práce v Ostravû je
velk˘ zájem, o ãemÏ svûdãí i to, Ïe 
v uplynulém ‰kolním roce 1999/2000
nav‰tívilo na‰e stfiedisko 56 základních
‰kol. Uskuteãnili jsme 127 besed k volbû
povolání, kter˘ch se zúãastnilo celkem 
3 224 ÏákÛ konãících povinnou ‰kolní
docházku a jejich uãitelÛ. RovnûÏ jsme
zorganizovali 14 besed, kter˘ch se zú-
ãastnilo 458 studentÛ ostravsk˘ch stfied-
ních ‰kol a jejich pedagogÛ.

Bûhem prvního pololetí leto‰ního ro-
ku nav‰tívilo samostatnû na‰e stfiedisko
jiÏ 1 508 klientÛ. Individuální poraden-
ství bylo poskytnuto 419 ÏákÛm, rodi-
ãÛm, studentÛm, ale i v‰em dal‰ím zá-
jemcÛm. SamoobsluÏné pracovi‰tû na-
v‰tívilo za ‰est mûsícÛ leto‰ního roku 
1 089 klientÛ. Nejãastûji se poradenské
sluÏby t˘kaly první a opakované volby
povolání, dále byly Ïádány informace
hlavnû o studiu na vysok˘ch a vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kolách a nástavbovém stu-
diu.

Kontaktní adresa: Informaãní a po-
radenské stfiedisko pro volbu a zmûnu
povolání Úfiadu práce v Ostravû,
Bieblova 6, Moravská Ostrava, tel. 612 49
67, 612 49 94.

Marcela Buãková,
Úfiad práce v Ostravû



Úctu za lidskost si bezesporu zaslouÏí
pûtasedmdesát ãestn˘ch dárcÛ krve, ktefií
pfievzali z rukou námûstka primátora
âestmíra Vlãka zlatou Janského plaketu.
Toto ocenûní udûluje âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
za ãtyfiicet bezplatn˘ch odbûrÛ krve. Jak
se zdá, v Ostravû je lidí se srdcem na
pravém místû stále je‰tû dost. Svûdãí 
o tom totiÏ skuteãnost, Ïe setkání 
s ãerstv˘mi nositeli Janského plakety
probíhají ve slavnostních prostorách
magistrátu ve spolupráci s vedemím
mûsta a âesk˘m ãerven˘m kfiíÏem témûfi
s Ïeleznou ãtvrtletní pravidelností. Jako
projev díkÛ a uznaní za lidské gesto
rozhodli uÏ pfied ãtyfimi lety ostrav‰tí
zastupitelé, Ïe nositelé Janského plakety
získají roãní síÈovou jízdenku na
mûstskou hromadnou dopravu
hrazenou z rozpoãtu mûsta. (‰)

¤editel Dûtského domova pro dûti do tfií let Zdenûk Novotn˘ si uÏ nemusí dûlat starosti, jak dopravit dûti na v˘let nebo tfieba 
k lékafiskému o‰etfiení. Firma Czech Casinos, která pravidelnû pfiispívá na dobroãinné, sociální, zdravotní a kulturní úãely totiÏ
vûnovala dûtskému domovu speciálnû upraven˘ vÛz v hodnotû osmi set tisíc korun. Jak nám vysvûtlil MUDr. Novotn˘, velkou
pfiedností této polosanitky je nejen klimatizace, ale i to, Ïe je upravena tak, aby v ní bylo moÏné pfieváÏet i tûÏce postiÏené dûti,
které také na‰ly v domovû své útoãi‰tû. (‰)

OSTRAVSKÁ RADNICE12 fiíjen 2000

V Ostravû probíhá uÏ VIII. roãník âesko-francouzsk˘ch dnÛ

„A já sám o sebe se postarám...“
Na‰i i zahraniãní odborníci se 16. 

a 17. fiíjna v Ostravû vûnují v rámci VI-
II. roãníku âesko-francouzsk˘ch dnÛ
v˘mûnû zku‰eností pfiedev‰ím z prá-
ce s lidmi postiÏen˘mi Downov˘m
syndromem.

âesko-francouzské dny, jejichÏ hlav-
ním garantem je komise Rady mûsta
Ostravy pro handicapované dûti a mlá-
deÏ, si za dobu své existence získaly me-
zi odborníky skvûlé renomé. Jak nás in-
formovala místopfiedsedkynû komise Dr.
Jaroslava Wenigerová, leto‰ní téma bylo
zvoleno proto, Ïe se lidé bûÏnû setkávají

se spoluobãany postiÏen˘mi Downov˘m
syndromem, a pfiitom o nich témûfi nic
nevûdí - tedy ani to, jak se k nim chovat.
Ze zku‰eností odborníkÛ napfiíklad 
z Ústavu sociální péãe pro mentálnû po-
stiÏené a jeho ·koly Ïivota jasnû vypl˘vá,
Ïe jsou to lidé nesmírnû pfiátel‰tí, skvûle
integrovatelní...

Podle Mgr. L. Benedíkové ze SdruÏení
pro pomoc mentálnû postiÏen˘ch bude
pro úãastníky âesko-francouzsk˘ch dnÛ
jistû velmi zajímavá i abilympiáda s ná-
zvem A já sám o sebe se postarám, pfii
které lidé s mentálním postiÏením pfied-

vedou své dovednosti pfii jednoduché
pfiípravû jídel, praní, Ïehlení, pfii úklidu 
v domácnosti, nákupech, ale i v osobní
komunikaci. Po oba dny budou prezen-
továny také moÏnosti uplatnûní mentál-
nû postiÏen˘ch lidí v regionu.

Dal‰ími spoluorganizátory akce, která
se koná pod zá‰titou ostravského primá-
tora, jsou napfiíklad Mûsto Ostrava,
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏe-
n˘m ve spolupráci s ÚSP Muglinov,
Speciální ‰koly a ‰kolská zafiízení Kpt.
Vajdy a Dûtsk˘ rehabilitaãní stacionáfi pfii
Mûstské nemocnici v Ostravû. (‰áh)

Zpráviãky
● PfiitaÏlivou expozici na v˘stavû

DÛm, zahrada, hobby, která se kon-
cem záfií konala v Hluãínû, pfiipravili
klienti ·koly Ïivota Ústavu sociální
péãe pro mentálnû postiÏené Ostra-
va. Nejen, Ïe pfiedvádûli pletení prou-
tûn˘ch ko‰íkÛ a tkaní kobercÛ, ale
své v˘robky z pfiírodních materiálÛ 
s vysokou uÏitnou i estetickou hod-
notou na místû i prodávali. Zájem 
o toto zboÏí je na podobn˘ch akcích
velk˘ a ãasto pfiev˘‰í „v˘robní moÏ-
nosti“ tvÛrcÛ. ·kola Ïivota v Thoma-
yerovû ulici ve Vítkovicích slouÏí jako
denní stfiedisko pro postiÏenou mlá-
deÏ od 15 do 26 let.

● âtvrt milonu korun za státního roz-
poãtu získala Ostrava na projekty zamû-
fiené na integraci RomÛ. PouÏití tûchto
prostfiedkÛ schválen˘ch Meziresortní ko-
misí pro záleÏitosti romské komunity pfii
Úfiadu vlády âeské republiky odsouhlasi-
li i ostrav‰tí zastupitelé, takÏe nyní zb˘vá
uÏ jen uzavfiít smlouvy s pfiíslu‰n˘mi sub-
jekty, které se budou podílet na organi-
zování v˘chovn˘ch a vzdûlávacích ãi za-
jistí právní a sociální poradenství. Peníze
pfiijdou vhod také na publikaãní ãinnost
a na podporu terénních pracovníkÛ.

● Pod zá‰titou âeského svazu
mentálnû postiÏen˘ch sportovcÛ se
ve dnech 11. -12. listopadu leto‰ního
roku uskuteãní v Ostravû II. Mistrov-
ství Moravy a Slezska ve stolním teni-
su, jehoÏ organizací byl povûfien 
Ústav sociální péãe pro mentálnû po-
stiÏené Ostrava. Do soutûÏe je pfiihlá-
‰eno 70 hráãÛ z ústavÛ a zvlá‰tních
‰kol, z nichÏ 8 nejlep‰ích postoupí na
mistrovství republiky v Hradci Krá-
lové.

● V médiích se uÏ ãastûji hovofií o al-
ternativních trestech, ale mezi laickou
vefiejností je témûfi neznám˘ v˘znam pro-
baãní a mediaãní sluÏby. Také pfii Okres-
ním soudu v Ostravû existuje stfiedisko
probaãní a mediaãní sluÏby, které zpro-
stfiedkovává alternativní zpÛsoby fie‰ení
trestní ãinnosti pro pachatele a po‰koze-
né, vyuÏívá právo na vyjednávání a bere
v úvahu zájmy v‰ech stran trestního fiíze-
ní v souladu se zákonem. Podrobnûji to-
to stfiedisko pfiedstavíme v pfií‰tím ãísle
na‰ich novin, ale uÏ nyní chceme ãtenáfie
upozornit, Ïe probaãní pracovník mÛÏe
poskytnout informace jak rodinn˘m pfií-
slu‰níkÛm pachatele, tak i samotné obûti.
V˘znamné jsou napfiíklad informace o fi-
nanãním od‰kodÀování obûtí trestn˘ch
ãinÛ v rámci zákona a o ãinnosti organi-
zací zab˘vajících se pomocí obûtem
trestn˘ch ãinÛ. Kontakt na ostravské
Stfiedisko probaãní a mediaãní sluÏby je 
615 33 57, 615 33 58 nebo 615 33 55.



v drÏení synÛ opavského kníÏete
Mikulá‰e II - Václava a Pfiemka. Jako kní-
Ïecí ves náleÏela k hradu Hradec nad
Moravicí,“ uvádí fieditelka archivu.
Dodává, Ïe pÛvodnû do dvou dílÛ rozdû-
len˘ Pustkovec  byl spojen v roce 1447.
Tehdy rytífi Jin-dfiich z Dûhylova se svou
manÏelkou Katefiinou získal jeden díl
Pustkovce a Plesnou od Margarety
Brawinské. Druh˘ díl dostal od opavské-
ho kníÏete Hanu‰e. Od poloviny 15. sto-
letí aÏ do zru‰ení poddanství sdílel
Pustkovec osudy dobroslavického pan-
ství. VÏdyÈ také byl jeho nedílnou sou-

ãástí. B. Przybylová v souvislosti s prv-
ním peãetním obrazem Pustkovce pfiipo-
mnûla z mnoha majitelÛ dobroslavického
panství alespoÀ jméno císafiského rady
Karla Antonína hrabûte Gianiniho, kter˘
ves získal v roce 1714.

„Obec byla nejdfiíve pfiifafiena k
Hluãínu, od roku 1780 k Plesné a poté k
Porubû. V roce 1882 byla v místech, kde
dfiíve stávala s˘pka a pak zvoniãka, vy-
budována kaple Andûla StráÏce. Ta byla
v roce 1949 vyzdobena malbami
Valentina DrÏkovice. Na stûnách se tak
objevili patroni kaple - sv. Cyril a

foto: archív

Objekt vlastního kostela byl dokonãen pfied dvûma roky. Tuto jedinou novû vybudovanou sakrální stavbu po roce 1990
slavnostnû vysvûtil biskup Franti‰ek Lobkowicz 6. prosince 1998. Chrám zasvûcen˘ sv. Cyrilovi a Metodûjovi má pÛdorys
rovnoramenného kfiíÏe. Je vysok˘ 12 metrÛ. Zvonice nese tfii zvony, mûfií 24 metrÛ a je netradiãnû situována vedle chrámu.
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Archiv mûsta Ostravy

Pustkovec

„První dochovan˘ otisk na písem-
nosti s vyobrazením andûla pochází
aÏ z roku 1920, ale jeho vznik mÛÏe-
me patrnû dávat do souvislosti se
stavbou místní kaple v roce 1882. Ta
byla také zasvûcena andûlu stráÏné-
mu,“ fiíká fieditelka Archivu mûsta
Ostravy BlaÏena Przybylová pfii ma-
lém zkoumání znaku Pustkovce, kam
jsme se v na‰em pravidelném histo-
rickém putování vypravili tentokrát. 

Obec v minulosti uÏívala star‰í peãeÈ 
z roku 1748. Na ní byla barokní kartu‰e 
s orlicí, která vycházela ze znaku jedno-
ho z drÏitelÛ vsi Karla Antonína hrabûte
Gianiniho. „Poãátky této slovanské osady
ve Slezsku mÛÏeme hledat nûkde na pfie-
lomu 13. a 14. století - jiÏ pfied velkou ko-
lonizací Opavska. Nejstar‰í písemná
zpráva pochází z roku 1377, kdy byla 

Víte, Ïe...
✔ název obce je odvozen od 

osobního jména Pustek, domác-
ké podoby jména Pustimír, a to
pomocí pfiípony -ovec?

✔ v roce 1923 se tu usadil po
svém návratu z Berlína v˘znam-
n˘ malífi Valentin DrÏkovic?

✔ pomocnice v pustkovecké
hospodû byla inspirací pro jedno
z vrcholn˘ch dûl DrÏkovice
Myãka nádobí a Ïe místní hospo-
du vlastnil umûlcÛv ‰vagr ?

✔ 27. kvûtna 1947 byl na slav-
nostní schÛzi jmenován usnese-
ním místního národního v˘boru
prezident Edvard Bene‰ ãestn˘m
obãanem obce Pustkovec?

✔ Pustkovec spadal od roku
1850 zhruba po dobu následují-
cích 100 let pod okres Opava,
Klimkovice nebo Bílovec a Ïe do
okresu Ostrava-venkov byl zaãle-
nûn aÏ v roce 1954?

✔ souãástí mûsta Ostravy se
stal Pustkovec (místní ãást
Poruby) spolu s Tfiebovicemi v
roce 1957 a v roce 1990 zde byl
vytvofien mûstsk˘ obvod?

Metodûj, ale i sv. Prokop a sv. Pfiibyslava
- stejnû jako postavy typické pro tento
kraj: hutník, dva havífii, stolafi, tzv. kosník
i dûvãe v opavském kroji,“ uvádí dále fie-
ditelka archivu.

Pokud se t˘ká jiÏ zmiÀované vazby
Pustkovce na Plesnou, tak velmi mar-
kantnû se projevovala zejména v oblasti
‰kolství, respektive ‰kolní docházky dûtí
právû z Pustkovce do nedaleké Plesné.
Tak tomu bylo do roku 1891. TotiÏ obec
získala v˘nosem ministerstva kultury po-
volení postavit vlastní ‰kolu aÏ 19. ledna
1890. „Slavnost u pfiíleÏitosti poloÏení zá-
kladního kamene se konala 23. kvûtna
1890 a o rok pozdûji v ãervenci byla uÏ
nová ‰kola hotova. Nic tedy nebránilo to-
mu, aby v ní mohla b˘t 6. záfií 1891 zahá-
jena v˘uka. Nejdfiíve byla jednotfiídní 
a Ïáci se uãili náboÏenství, ãtení, psaní,
ãe‰tinû, pfiírodopisu, zemûpisu, vlastivû-
dû, dûjinám, kreslení a zpûvu. Pouze
chlapci mûli tûlocvik. Nûmãina byla vyu-
ãována v povinném rozsahu, kter˘ byl
stanoven v˘nosem zemského ‰kolního
rady. Netrvalo ale dlouho a v roce 1900
byla ‰kola v Pustkovci roz‰ífiena na dvoj-
tfiídní,“ fiíká B. Przybylová.

Pustkoveãtí se vlastnû vÏdy Ïivili ze-
mûdûlstvím a tento charakter si obec udr-
Ïela i v období prudké industrializace
Ostravy a jejího okolí. Napfiíklad v roce
1843 zde Ïilo 400 obyvatel, v roce 1910
to bylo 647. Teprve sedmdesátá léta na-
‰eho století v˘raznûji zmûnila tváfi
Pustkovce, kam se zaãala roz‰ifiovat zná-
má v˘stavba sídli‰tních celkÛ. (MaB)

V modrém ‰títû
stojí na zeleném
trávníku zlatovlas˘
stfiíbrn˘ andûl se zla-
t˘mi kfiídly. V levici
pfied sebou drÏí na

jednom zeleném stonku pût ãerven˘ch
kvûtÛ, coÏ vychází z obrazu andûla
stráÏného na mlad‰ím obecním razít-
ku. Modrá - hlavní barva znaku, jako
jedna z barev mûsta Ostravy, pfiipo-
míná urãitou vazbu obvodu na mûs-
to.



Staré láznû Darkov d˘chají v kaÏdou roãní dobu pfiíjemnou atmosférou.
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Den na Karvinsku

O kuriozity není nouze

Ostrava zase vyhrála

Dne‰ní Karviná, blízk˘ soused
Ostravy, se podstatnû zmûnila.
Nestala se sice zatím turistick˘m
centrem, ale systematickou rekulti-
vací zdevastovan˘ch ploch a péãí 
o Ïivotní prostfiedí se stává mûstem 
opl˘vajícím zelení. Navíc oprá‰ila
také svou dávnou historii. 

Málokdo ví, Ïe byl v Karviné na pod-
zim roku 1997 zpfiístupnûn nádhern˘
empírov˘ zámek Fry‰tát, svou architek-
turou i historick˘mi interiéry zcela jedi-
neãné ‰lechtické sídlo v regionu.
UmoÏÀuje nám poznat zpÛsob bydlení
pfiíslu‰níkÛ ‰lechtick˘ch rodÛ, zvlá‰tû
pak jeho posledních majitelÛ - rodu
Larisch-MönnichÛ. 

V obfiadním sále se také konají pfiíle-
Ïitostné koncerty váÏné hudby. Zámek
Fry‰tát je otevfien od 1. dubna do 31.
fiíjna dennû od úter˘ do nedûle, mimo
soboty dopoledne, kdy se v zámecké
obfiadní síni konají svatební obfiady.
První prohlídka zaãíná vÏdy v 10 hod.,
poslední v 16 hod. a trvá asi 50 minut.

V areálu zámku Fry‰tát se nachází
rovnûÏ Zámecká galerie, kde jsou v nû-
kolika místnostech vystavena díla na-
‰ich i zahraniãních umûlcÛ. 

Prohlídku pamûtihodností nám zpfií-
jemní procházka Zámeck˘m parkem 

a na nûj navazujícím Parkem BoÏeny
Nûmcové, kde si dûti mohou pohrát na
unikátním dûtském hfii‰ti postaveném
ve stylu slovanského hradiska, zajezdit
na lodiãkách po vodní nádrÏi slepého
ramene fieky Ol‰e ãi pozorovat v ohra-
dû stádo daÀkÛ. 

Ze Zámeckého parku projdeme ko-
lem rodinn˘ch domkÛ do LázeÀského
parku v Darkovû. I tyto evropsky pro-
slulé láznû stojí za náv‰tûvu.

Karvinsko je pozoruhodn˘m cílem
poznávání. Za náv‰tûvu stojí zrekon-
struovan˘ kostel sv. Máfií Magdalény ve
Stonavû, dfievûn˘ kostelík v Marklovi-
cích, Kotulova dfievûnka u Havífiova,
archeologické nalezi‰tû z Chotûbuzi 
v Muzeu Tû‰ínska, v neposlední fiadû
kostel sv. Petra z Alkantary v oblasti
Karvinského potoka, kter˘ - byÈ naklo-
nûn˘ a po poklesu více neÏ 30 metrÛ
kvÛli poddolování - slouÏí sv˘m úãe-
lÛm a má se stát jednou z atrakcí turisti-
ky regionu. Zpfiístupnûn vefiejnosti má
b˘t díky pomoci Dolu Darkov v prosin-
ci, prosl˘chá se, Ïe na rekultivovaném
území oblasti Lipiny má ve spolupráci
se stejnou ‰achtou vyrÛst krásné golfo-
vé hfii‰tû. Karvinsko je v systému cy-
klotras a je tak blízko... (j‰)

Mûstská informaãní centra jsou 
v západním svûtû neodmysliteln˘mi
institucemi slouÏícími plnû vefiej-
nosti a cestovnímu ruchu. Stejnou
pozici si za pût let existence vydoby-
lo Mûstské informaãní centrum Os-
trava, dnes uÏ pfiedávající zku‰enos-
ti i jin˘m podobn˘m stfiediskÛm 
v dal‰ích mûstech.

Stovky sluÏeb a zodpovûzen˘ch do-
tazÛ jsou v˘sledkem kaÏdodenní doslo-
va mravenãí práce s informacemi. Od
jara existuje také poboãka ostravského
informaãního centra v ostravské Nové
radnici pfiímo pod vyhlídkovou vûÏí,
kterou centrum provozuje.

Pfii bohatém kontaktu s lidmi není 
v informaãním centru nouze o neãeka-
né situace a kuriózní otázky. âást vefiej-
nosti zfiejmû pfiedpokládá, Ïe pracovní-
ci informaãního centra musejí b˘t uni-
verzální polygloti s poãítaãovou data-
bází v hlavû. Dotaz mnohdy vyvolá ob-
div ve víru tázajícího se, odpovûì lze
v‰ak v drtivé vût‰inû pfiípadÛ získat 
a klienta uspokojit po konzultaci 
s mnoh˘mi dal‰ími institucemi. Mezi

nejpodivuhodnûj‰í dotazy posledních
t˘dnÛ patfiily: „Kde se kupuje ‰ÀÛra 
k telefonu?“, „Do kolika metrÛ nad mo-
fiem je v pfiedpovûdi poãasí niÏ‰í polo-
ha, do kolika je stfiední a do kolika je
vy‰‰í poloha?“, „Kolik mûfií v hokeji
ãervená ãára?“, „Îerou bifidogenní kul-
tury chlór?“, „Bude pfií‰tí sobotu pr‰et?“,
„Kde bydlí Pavel Baviã?“, „Jaké máte
IQ?“...

Turista z Finska, kter˘ o prázdninách
nav‰tívil MIC Ostrava, bohuÏel neovlá-
dal jin˘ neÏ rodn˘ jazyk, kter˘m zase
mluví málokdo v na‰ich zemûpisn˘ch
‰ífikách. Pracovníci MIC v‰ak ochotnû
zavolali na finské velvyslanectví v na-
dûji, Ïe dva Finové se domluví. Marnû.
V inkriminovaném okamÏiku nebyl na
velvyslanectví jedin˘ ãlovûk, kter˘ by
mluvil finsky.

VyuÏijte sluÏeb ostravského infor-
maãního centra. Podnikatelsk˘m sub-
jektÛm pfiipomínáme, Ïe údaje o své 
existenci ãi pfiípadn˘ch zmûnách mo-
hou rovnûÏ, bezplatnû, zaslat do data-
báze MIC. (o)

Mezinárodní festival filmÛ a spotÛ 
o cestovním ruchu Tourfilm 2000 se 
uskuteãnil koncem záfií v grandhotelu
Pupp v Karlov˘ch Varech. Jeho uÏ tfii-
atfiicát˘ roãník byl sv˘m zpÛsobem
nejúspû‰nûj‰í - zúãastnilo se jej 93 ze-
mí, které pfiihlásily celkem 380 pre-
zentací filmÛ, spotÛ, webov˘ch strá-
nek a CD-ROMÛ s turistickou témati-
kou. Souãástí festivalu byly rovnûÏ od-
borné pfiedná‰ky na semináfii
Tourfilm 2000.

Zemû známé svou turistickou atraktivi-
tou - napfiíklad pfiímofiské státy, ·v˘carsko
apod. - mají uÏ dlouholeté zku‰enosti 
v propagaci sv˘ch krás a spolupracují se
‰piãkov˘mi filmov˘mi a televizními agen-
turami. Není proto divu, Ïe vítûzné snímky
propagující Austrálii ãi Nov˘ Zéland jsou
oku i du‰i lahodné, profesionálnû zpraco-
vané. Nejednu cenu si v minul˘ch roãní-
cích odneslo v‰ak i sousední Rakousko,
které svou zemi jako cíl turismu umí pro-
dat. Uvûdomíme-li si, Ïe âeská republika
opl˘vá stejn˘mi hodnotami co do pfiírod-
ních krás, historie, kultury a dal‰ích turistic-

k˘ch atraktivit, je jen na nás, abychom 
umûli ostatnímu svûtu své hodnoty nabíd-
nout. Jsme v‰ak na poãátku cesty. PfiestoÏe
se mûsta a regiony snaÏí propagaãními ma-
teriály a filmov˘mi prezentacemi pfiipoutat
pozornost náv‰tûvníkÛ cizích zemí, stále to
není to „pravé ofiechové“. Prezentaãní fil-
my b˘vají pfiíli‰ popisné a nudné, je na
nich vidût neprofesionální scénáfi i kamera.
O to radostnûj‰í je skuteãnost, Ïe na leto‰-
ním Tourfilmu získala Ostrava jako jediné
mûsto z âR mimofiádnou nestatutární cenu
European Federation of Tourist Press za
propagaãní film Ostrava - mûsto v pohybu. 

Na slavnostním veãeru v karlovarském
divadle ji pfievzal námûstek ostravského
primátora Zbynûk PraÏák. Tent˘Ï film, jak
si na‰i ãtenáfii jistû vzpomenou, získal ve
své kategorii první cenu na kvûtnovém tu-
zemském festivalu Tour Region Film 
v Písku. Profesionální práci pro mûsto od-
vedlo ostravské studio Clipper. Prezentaã-
ní film o Ostravû je jako vhodn˘ dárek pro
pfiátele v jin˘ch mûstech i v zahraniãí k do-
stání v Mûstském informaãním centru 
v Ostravû. (ok)

Zámek Fry‰tát s pfiíjemn˘m parkem je vhodn˘m cílem náv‰tûvy.

Provoz na vûÏi radnice
Z dÛvodu mezinárodní státní

náv‰tûvy bude vyhlídková vûÏ
Nové radnice v Ostravû 26. fiíjna
od 10 do 14 hodin uzavfiena, od-
poledne bûÏn˘ provoz. Ve svátek 

28. fiíjna je vstup zdarma od 10 do
17 hodin. V listopadu a prosinci
bude vûÏ zavfiena, v lednu aÏ bfiez-
nu dennû otevfiena od 10 do 17
hodin.
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Listárna

Ne kaÏdá fotografie je vhodná

Také máte vlaÏné radiátory?
„V záfií se venku tak ochladilo, Ïe

jsme museli závidût v‰em tûm, ktefií
vytápûjí svá obydlí jinak neÏ dálko-
v˘m topením,“ stûÏovala si v dopise
na‰e ãtenáfika M. H. z Moravské
Ostravy.

Jak uvedla, pfies den se v bytech je-
jich domu témûfi netopilo a veãerní
temperování prostû nestaãilo vytvofiit
náleÏitou tepelnou pohodu. A tak ná-
jemníci drkotali v tepl˘ch ponoÏkách 
u televize zuby a ãekali na pfiíznivûj‰í
poãasí.

Nutno pfiiznat, Ïe tento pfiípad ‰pat-
ného a nedostateãného vytápûní není
ojedinûl˘. Ale bylo by mylné se domní-
vat, Ïe chyba je vÏdy jen na stranû do-
davatele tepla. „Naopak, ten má zájem
a hlavnû povinnost fiídit se vyhlá‰kou 
ã. 245 z roku 1995, která je doplnûna
novelou ã. 85 z roku 1998. Podle nich

by mûla b˘t prÛmûrná teplota v bytû
dvacet stupÀÛ,“ vysvûtluje fieditel akci-
ové spoleãnosti Zásobování teplem
Ostrava Jan Paprskáfi.

JestliÏe uÏivatel bytu pfiesto zjistí, Ïe
není nûco v pofiádku, mÛÏe se s dota-
zem ãi pfiípadnou reklamací obrátit na
tato pracovi‰tû:

MST, a. s. - informace o zásobová-
ní teplem, o prÛmûrné denní teplo-
tû pfiedcházejícího dne

tel. ã. 14 116
ZTO, a. s. - informace o dodávkách

tepla a hlá‰ení poruch
tel. ã. 612 76 33, 612 75 80

(Moravská Ostrava a Pfiívoz, Slezská
Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky)

tel. ã. 674 86 14, 674 86 11 (Ostrava-
Jih, Vítkovice, Proskovice)

tel. ã. 696 13 80 (Poruba, Svinov) 

V souvislosti se zmûnami eviden-
ce obyvatel a správní ãinností v ob-
lasti obãansk˘ch prÛkazÛ a cestov-
ních pasÛ, které jsou v platnosti od
1. ãervence tohoto roku, se objevilo
na na‰em redakãním stole hned nû-
kolik rozhofiãen˘ch dotazÛ. Obãané
pr˘ pfiiloÏili k Ïádosti o vystavení
nového obãanského prÛkazu nebo
pasu nevyhovující fotografii, ãímÏ
se vyfiizování zbyteãnû protáhlo 
i prodraÏilo.

Jak nám potvrdila M. Peroutková,
vedoucí oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ,
evidence obyvatel a cestovních dokla-
dÛ, k takov˘m pfiípadÛm opravdu stále
dochází. Proto upozornila na minister-
stvem vnitra vydan˘ leták s pfiesn˘m 
a detailním popisem, jak má taková fo-
tografie správnû vypadat, jak˘ má mít
rozmûr apod.

A aby nedocházelo k dal‰ím pfiípad-
n˘m nesrovnalostem, chceme vás na
nûkteré základní parametry, které musí
kaÏdá fotografie pro osobní doklady
splÀovat, upozornit:

- fotografie mÛÏe b˘t barevná nebo
ãernobílá o rozmûru 35 x 45mm

- fotografie musí odpovídat souãas-

né podobû obãana
- osoba musí b˘t bez br˘lí s tmav˘mi

skly (s v˘jimkou nevidom˘ch) a bez
pokr˘vky hlavy

- pozadí fotografie má b˘t bílé aÏ
svûtlemodré, nesmí b˘t ãlenité (napfi.
tvofiené krajinou, budovami, nesmí zo-
brazovat jiné osoby)

- osoba musí b˘t zobrazena v pfied-
ním ãelném pohledu, pohled musí
smûfiovat do objektivu

- v˘‰ka obliãejové ãásti hlavy musí
b˘t minimálnû 13 mm (viz obrázek)

- negativ ani pozitiv fotografie nesmí
b˘t retu‰ován a ani jinak upravován.

(Maj )

Nov˘ byt a dÛm 2000
Palác kultury a sportu Vítkovice 

uvítá ve dnech od 19. do 22. fiíjna
2000 odbornou i laickou vefiejnost na
v˘stavû Nov˘ byt a dÛm. Souãástí této
nespornû uÏ tradiãní akce s velmi bo-
hat˘m doprovodn˘m programem je
rovnûÏ konference na téma Souãas-
nost a budoucnost bydlení. Uskuteã-
ní se 19. fiíjna v hotelu Atom.

Jak nás informovala J. VaÀková z os-
travské poboãky spoleãnosti Terinvest, 
v rámci v˘stavy se bude konat soutûÏ na-
zvaná Zlatá skfiíÀka, o kterou se budou

ucházet nejzdafiilej‰í exponáty z oblasti
nábytku. Za prestiÏní záleÏitost pak 
oznaãila pfiehlídku Grand Prix Obce ar-
chitektÛ. Organizátofii leto‰ního roãníku
v˘stavy samozfiejmû koncipovali cel˘
program tak, aby oslovil prakticky kaÏ-
dého náv‰tûvníka. Svou poradnu napfi.
otevfie v Paláci kultury a sportu Obec ar-
chitektÛ ãi Cech obkladaãÛ. Pfiipravena
je souborná v˘stava umûleck˘ch fotogra-
fií Jadrana ·etlíka, módní pfiehlídky stej-
nû jako ukázky zajímav˘ch fiemesel. (m)

Základní pravidla pro vytápûní 
(podle vyhlá‰ky 245/1995 Sb.)

✓ topné období, pokud není dohodnuto jinak, zaãíná 1. záfií a konãí 31. kvûtna
✓ teplo mÛÏe b˘t dodáváno i mimo tyto mûsíce, pokud dva dny po sobû prÛ-

mûrná denní teplota klesne pod 13 stupÀÛ Celsia a neoãekává se oteplení ani ná-
sledující den

✓ jestliÏe ale bûhem topného období pfiekroãí dva dny po sobû prÛmûrná tep-
lota hranici 13 stupÀÛ Celsia, pak lze dodávky tepla omezit

✓ v dobû od 6 do 22 hod. by se mûly teploty v místnostech pohybovat na 20
stupních Celsia

✓ v noci je moÏné dodávky tepla pfieru‰it, ale nesmí b˘t naru‰ena tepelná stabi-
lita v bytû

Ostrava energo 2000
Na dvoudenní konferenci Ostrava 

energo 2000, která se uskuteãnila ve
dnech 3. a 4. fiíjna 2000 v hotelu Imperial,
se setkali energetici z celé republiky, aby
jednali zejména o novû pfiipravovaném
zákonû, ekologickém vyuÏití zdrojÛ 
energie regionu, o úsporách, financování
projektÛ i o obchodu s energiemi.

Souãástí VI. roãníku energetické kon-
ference a specializovaného semináfie by-
la v˘stava pod názvem Energetika -
Ekonomika - Ekologie, na níÏ se uÏ tra-
diãnû prezentovaly podniky a firmy po-
skytující sluÏby a v˘robky pro energeti-
ku.

(m)

Na‰e doména
UpozorÀujeme ãtenáfie a uÏivatele

Internetu, Ïe nás mohou najít nejen na
dosud uvádûné adrese www.mmo.cz,
ale také na nové doménû www.mesto-
ostrava.cz. Webová stránka mûsta Ostra-
vy poskytuje velké spektrum informací,
které se postupnû doplÀují a aktualizují:

obsahuje nabídku pro voln˘ ãas, infor-
mace o okolí mûsta a vazbách na ostatní
regiony, sousední státy a mûsta
Ostravského kraje, potfiebné informace 
o správû mûsta, tiskové zprávy, ãasopis
Jitrocel a samozfiejmû i internetovou ver-
zi na‰ich novin. (JP)

Regenerace panelov˘ch domÛ
S ohledem na souãasn˘ neutû‰en˘

stav obytn˘ch panelov˘ch domÛ po-
staven˘ch na území mûsta Ostravy se
stává existence tûchto obejktÛ mimo-
fiádnû váÏn˘m problémem.

Návrhy fie‰ení a fundované odpovûdi
na ãetné otázky t˘kající se regenerace
panelov˘ch domÛ, které zasahují prak-
ticky do oblastí nejrÛznûj‰ích vûdních
disciplín, jako je stavebnictví, urbanis-

mus, technická infrastruktura, územní
plánování, sociologie, demografie a po-
chopitelnû ekonomie, nabízí pfiipravova-
ná konference Regenerace panelov˘ch
domÛ. Její tfietí roãník se uskuteãní pod
zá‰titou primátora mûsta E. To‰enovské-
ho a dûkana stavební fakulty V·B-TU
Ostrava J. Cigánka ve ãtvrtek 9. listopadu
2000 v kongresovém sále hotelu Impe-
rial. (m)



OSTRAVSKÁ RADNICE16 fiíjen 2000

Za golfem ve mûstû není tfieba jezdit daleko

Ostrava má areál 
„sportovních snÛ“

Sportuchtiví Ostravané se mohou
radovat. V dobû, kdy se v jin˘ch mís-
tech republiky sportovi‰tû ru‰í, v na-
‰em mûstû pfiib˘vá moÏností relaxa-
ce a rekreace v moderních areálech.

Za pfiítomnosti primátora mûsta
Ostravy EvÏena To‰enovského bylo na-
pfiíklad koncem záfií slavnostnû pfiedáno
vyznavaãÛm sportu gentlemanÛ golfové
hfii‰tû ve Sportovnû-oddechovém areálu
Nové huti ve Varenské ulici.

Nyní si v areálu mohou zájemci zahrát
tenis na tfiinácti dvorcích ãi cviãn˘ch stû-
nách, k dispozici jsou dvû hfii‰tû na plá-
Ïov˘ volejbal, vyuÏívan˘ je bazén, hfii‰tû
pro malou kopanou ãi házenou s antu-
kov˘m povrchem, ale i hala míãov˘ch
sportÛ pro volejbal, basketbal, házenou 

a florbal, haly stolního tenisu, pro judo,
gymnastiku a squash. Na své si v‰ak uÏ
dnes pfiijdou i vyznavaãi ménû bûÏn˘ch
sportÛ. K dispozici totiÏ mají tfii konstruk-
ce ruské kuÏelny, tfii sektory na pétan-
que, kroketovou louku a nyní uÏ zmínû-
né golfové minihfii‰tû, které se sv˘mi pís-
kov˘mi a vodními pfiekáÏkami potû‰í
srdce nejednoho místního golfisty.

Pokud jste sportovnû-oddechov˘ areál
Nové huti je‰tû nikdy k rekreaci nevyuÏi-
li, mÛÏete jen litovat a nebo tak uãinit 
v nejbliÏ‰ích dnech. Informace o provoz-
ní dobû získáte v jednotliv˘ch halách na
ãíslech telefonu 662 10 58 (squash), 
662 10 48 (tenis) a 661 19 40 (golf). 

(‰)

Vita uãí uãitelky
Tradici desetidílného cyklu ekologic-

k˘ch semináfiÛ, tvofiiv˘ch dílen a terén-
ních praktik pro uãitele matefisk˘ch a zá-
kladních ‰kol zaloÏilo Obãanské sdruÏe-
ní Vita v Ostravû uÏ v roce 1993. Od té
doby získaly uÏ desítky pedagogÛ certifi-
kát za své vzdûlávání v ekologické v˘-
chovû. Není bez zajímavosti, Ïe tento
Vitou zvolen˘ systém dal‰ího vzdûlávání 
uãitelÛ s pfiíslu‰nou ministerskou akredi-
tací je v rámci na‰í republiky naprosto 
ojedinûl˘ a pfiitaÏliv˘ i pro mimoostrav-
ské pedagogy.

V polovinû záfií udûlila Vita certifikát
dal‰ím 49 uãitelkám matefisk˘ch a zá-
kladních ‰kol, kter˘m spolu se zástupci
·kolského úfiadu v Ostravû podûkoval za
zájem o Ïivotní prostfiedí také námûstek
primátora âestmír Vlãek.

Blahopfiejeme 
slavnému 
rodákovi!

Mezi sportovci, ktefií získali pro âes-
kou republiku medaili na olympiádû 
v australském Sydney, byl i b˘val˘ oby-
vatel Ostravy, osmadvacetilet˘ Martin
Tenk. Právû jemu se skvûl˘m v˘konem
ve sportovní stfielbû podafiilo pfiidat do
medailové sbírky na‰í v˘pravy bronzo-
vou medaili za stfielbu libovolnou pistolí
na 50 metrÛ. Zatím je to jeho nejvût‰í ús-
pûch po 7. místû z Atlanty v roce 1996,
ale zdá se, Ïe ne poslední.

Sportovní fanou‰ci mají jistû Ïivotopis
na‰ich reprezentantÛ „v malíãku“, ty 
ostatní bude moÏná zajímat, Ïe se spor-
tovní stfielbou se tehdy dvanáctilet˘
Martin zaãal seznamovat pod vedením
svého prvního trenéra Josefa Víta, nynûj-
‰ího pfiedsedy stfieleckého klubu SSK
Vítkovice. Blahopfiání si jistû zaslouÏí
oba. (‰)

Krásn˘ sportovní záÏitek
ocenili v˘tvarn˘m umûním

AÏ do 11. listopadu si v Galerii v˘-
tvarného umûní v Ostravû mÛÏete
prohlédnout v˘stavu koláÏí s názvem
Dialog dvou umûleck˘ch pfiátel Jifiího
Koláfie a Ladislava Nováka, ktefií jsou
zároveÀ pfiedními ãesk˘mi v˘tvarní-
ky tohoto století. Vût‰inu obrazÛ na
v˘stavu zapÛjãil dnes uÏ legendární
tenista Jan Kukal.

Jak fiekl bûhem vernisáÏe poãátkem
fiíjna, v˘stava pofiádaná pod zá‰titou pri-
mátora EvÏena To‰enovského by mûla
b˘t zároveÀ symbolick˘m podûkováním
ostravsk˘m fanou‰kÛm, ktefií vytvofiili

● âeskou premiérou jazzového
muzikálu Tracyho tygr na motivy
stejnojmenné novely Williama Saro-
yana v pfiekladu Jifiího Joska potû‰ila
ostravské publikum Divadelní spo-
leãnost Petra Bezruãe. Jifiímu Joskovi,
kter˘ v tomto Ïánru autorsky debutu-
je, se práva k inscenaci muzikálu po-
dafiilo získat jen díky osobním kon-
taktÛm s autorem pfiedlohy. Hudbu 
k muzikálu zkomponoval Vlastimil
·mída. O tom, jak se se sv˘mi rolemi
vypofiádali herci, se pfiesvûãte osob-
nû. Jistû nebudete litovat.

● Pokud vás podzimní poãasí pfiimû-
je k úvaze o náv‰tûvû nûjakého kulturní-
ho pofiadu, zachce se vám spoleãnosti
pfii pfiíjemné hudbû, jistû naleznete inspi-
raci v programu Domu kultury NH.
Vyznavaãi folku se mohou rozhodnout 
k náv‰tûvû koncertu Franti‰ka Nedvûda
18. 10., milovníci tance mohou provûtrat
spoleãensk˘ úbor 28. 10. na veselém
podzimním bále a rodiãe s dûtmi jistû po-
tû‰í 15. 10. divadelní pfiedstavení 
O Rumcajsovi. BliÏ‰í informace o dal‰ích
kulturních akcích lze získat na telefonu 
676 25 12.

Zpráviãky

vynikající atmosféru pfii únorovém utkání
Davis Cupu mezi âR a Velkou Británií.

Mezinárodní tenisová federace vyhlá-
sila tento zápas jako svûtovû nejlépe or-
ganizovan˘, a proto tenista Jifií Novák 
s ‰éfem âeského tenisového svazu Ivo
Kaderkou projevili bûhem spoleãenské-
ho setkání na vernisáÏi oficiálnû uznání
za pohostinství mûsta také ostravskému
primátorovi. (‰)

T r a d i ã n í  n á v ‰ t û v a  o b ã a n Û  v  o s t r a v s k é  N o v é  r a d n i c i  

D e n  o t e v fi e n ˘ c h  d v e fi í
Sobota 28. fiíjna 2000 od 13 hodin

Vefiejnosti zpfiístupnûné reprezentativní místnosti magistrátu vãetnû kanceláfie primátora, bohat˘ program 
- zpûvákPavel Dobe‰, soutûÏe pro dûti, maÏoretky, folklórní soubor, obãerstvení, 

o h À o s t r o j  v  1 9 . 0 0  h o d i n

T r a d i ã n í  n á v ‰ t û v a  o b ã a n Û  v  o s t r a v s k é  N o v é  r a d n i c i  

D e n  o t e v fi e n ˘ c h  d v e fi í
s o b o t a  2 8 .  fi í j n a  2 0 0 0  o d  1 4  d o  1 7  h o d i n

Ve fi e j n o s t i  z p fi í s t u pnûné  r e p r e z en t a t i v n í  m í s t n o s t i  mag i s t r á t u  v ã e t n û  k an c e l á fi e  p r imá t o r a ,  b oh a t ˘  p r o g r am  
-  z p û v á k  P a v e l  Dobe ‰ ,  s o u t û Ï e  p r o  d û t i ,  ma Ïo r e t k y ,  f o l k l o r n í  s o ubo r ,  o b ã e r s t v e n í ,  

o h À o s t r o j  v  1 9 . 0 0  h o d i n


