
Zastupitelstvo mûsta schválilo
koncem ledna návrh na poskytnutí
úãelov˘ch dotací a grantÛ v oblasti
volného ãasu dûtí a mládeÏe, tûlov˘-
chovy a sportu a handicapovan˘ch
dûtí pro rok 2001. Schválilo také ná-
vrh na poskytnutí mûstsk˘ch grantÛ
pro rok 2001 a úãelov˘ch dotací v ob-
lasti sociální péãe pro rok 2001
a 2002. Schváleny byly i mûstské
granty v oblasti kultury.

Pro dokreslení moÏností mûstského
rozpoãtu a poÏadovan˘ch financí nabí-
zíme nûkolik základních údajÛ.

V rámci rozpoãtu mûsta Ostravy byla
pro udûlení úãelov˘ch dotací a grantÛ
v oblasti volného ãasu dûtí a mládeÏe, tû-
lov˘chovy a sportu a handicapovan˘ch
dûtí a mládeÏe vyãlenûna ãástka ve v˘‰i
9 milionÛ Kã. Do v˘bûrového fiízení bylo
pfiihlá‰eno 92 projektÛ z oblasti volného
ãasu, 191 projektÛ z oblasti tûlov˘chovy
a sportu a 50 projektÛ z oblasti handica-
povan˘ch dûtí a mládeÏe. Celkov˘ objem
poÏadovan˘ch finanãních pfiíspûvkÛ do-
sáhl v˘‰e pfiesahující 47 747 000 Kã! Po
obtíÏném v˘bûru komisí nakonec zastu-
pitelé schválili tyto ãástky:

- v oblasti volného ãasu dûtí a mlá-
deÏe, tûlov˘chovy a sportu a handi-
capovan˘ch dûtí pro úãelové dotace
tûlov˘chovy a sportu: 2,75 mil. Kã
(74 projektÛ),

- úãelové dotace dûti a mládeÏ: 1,9 mi-
lionu Kã (36 projektÛ),

- úãelové dotace pro handicapované
dûti a mládeÏ: 725 tis. Kã (24 pro-
jektÛ),

- granty tûlov˘chova a sport: 2,158 mi-
lionu Kã (8 projektÛ),

- granty dûti a mládeÏ: 842 tis. Kã 
(4 projekty),

- granty pro handicapované dûti
a mládeÏ: 625 tis. Kã (5 projektÛ).

V oblasti kultury se zastupitelé roz-
hodli udûlit mimofiádn˘ grant ve v˘‰i 500
tisíc korun na Sochu pro Ostravu autora
Mariuse Kotrby. Ve skupinû A (granty
pro subjekty nenapojené na vefiejné roz-
poãty) rozdûlili 19,5 mil. Kã pro 140 pro-
jektÛ, ve skupinû B (subjekty napojené
na vefiejné rozpoãty) 5,5 mil. Kã pro 61
projektÛ.

ObtíÏné bylo i rozhodování v pfiípadû
grantÛ a dotací v oblasti sociální péãe.
Granty v celkové v˘‰i 3 milionÛ korun
pro rok 2001 získalo 58 projektÛ. Úãe-

lové dotace pro rok 2001 ve v˘‰i 12 mil.
korun byly rozdûleny 19 projektÛm a ví-
celeté úãelové dotace pro rok 2002
v hodnotû 8 milionÛ korun získalo 13
projektÛ.

Podrobn˘ jmenovit˘ seznam subjektÛ,
jimÏ byly udûleny granty a úãelové do-
tace, bude zvefiejnûn na webové stranû
mûsta a v bfieznu 2001 také ve zvlá‰tní
pfiíloze Ostravské radnice. (‰)

Úãelovou dotaci ve v˘‰i 120 000 Kã získala také obecnû prospû‰ná spoleãnost
Tyfloservis zaji‰Èující sluÏby nevidom˘m a slabozrak˘m.
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Ostrava má
nového 
primátora

Poslední lednov˘ den tohoto roku
byl tajn˘m hlasováním zvolen do
ãela statutárního mûsta Ostravy nov˘
primátor. Stal se jím dosavadní ná-
mûstek pro Ïivotní prostfiedí Ing.
âestmír Vlãek.

„Uvûdomuji si, co mû v nové funkci
ãeká. Pfii jejím v˘konu nemám v úmyslu
provádût Ïádné razantní zmûny nebo vy-
hla‰ovat nové smûry, ale chci navázat
a pokraãovat v linii, kterou nastolilo
pfiedchozí vedení mûsta,“ fiekl bezpro-
stfiednû po vyhlá‰ení v˘sledkÛ voleb pri-
mátor mûsta.

Pro âestmíra Vlãka hlasovalo tfiicet
pût z celkového poãtu jedenapadesáti
pfiítomn˘ch ãlenÛ ostravského zastupi-
telstva.

Miliony pro sociální péãi, dûti, sport a kulturu
Podrobné seznamy grantÛ a úãelov˘ch dotací naleznete na webové stránce mûsta

pokraãování na str. 8 - 9
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1. Akciová spoleãnost Ostravské
komunikace poÏádala o finanãní
prostfiedky ve v˘‰i 20 mil. korun na
údrÏbu, opravy, provoz a správu míst-
ních komunikací, které byly k 1. lednu

tohoto roku pfievedeny z mûstsk˘ch obvodÛ do její správy.
PoÏadovaná ãástka plnû koresponduje s povinností udrÏovat takov˘ stav ko-

munikací, aby na nich nebyl omezován provoz a bezpeãnost. BohuÏel, nûkteré
jsou na tom po stavební stránce velmi ‰patnû - viz ul. Holvekova (Slezská
Ostrava), ul. Kotkova nebo ul. Syllabova (Vítkovice) - a jejich opravy jsou ne-
zbytné. PoÏadovan˘ finanãní objem bude proto podle návrhu rady uvolnûn 
v rámci rozpoãtového opatfiení z rozpoãtové rezervy mûsta, ale koneãné rozhod-
nutí padne aÏ pfii schvalování na bfieznové schÛzi zastupitelstva mûsta.

2. Palác kultury a sportu Vítkovice, a. s., pfiipravuje spolu s âesko-polskou
smí‰enou obchodní komorou a agenturou P-Promotion Ostrava konání akce
âesko-polské dny v Ostravû, která se uskuteãní od 3. do 5. kvûtna 2001. V rámci
lednového udûlování grantÛ zastupitelstva v oblasti kultury byla na tento projekt
pfiidûlena ãástka ve v˘‰i 200 tisíc korun. Nad celou akcí pfievzal zá‰titu primátor
statutárního mûsta Ostravy Ing. âestmír Vlãek.

3. I v leto‰ním roce se mûsto Ostrava pfiipravuje ke své v pofiadí uÏ ‰esté
úãasti na veletrhu nemovitostí a investiãních pfiíleÏitostí MIPIM 2001 ve fran-
couzském mûstû Cannes (13. - 17. 3. 2001).

Samotná Ostrava bude tentrokrát souãástí prezentace celého Ostravského
kraje a vzhledem ke tradiãní úãasti mûsta a jeho celkové pfiipravenosti bude pre-
zentace mûsta Ostravy dominantní.

InvestorÛm budou nabízeny tyto projekty: prÛmyslová zóna Hrabová, Vûdecko-
technologick˘ park Poruba, území Karoliny a rozvojová zóna Mo‰nov. V rámci ve-
letrhu se uskuteãní konference tfií ãesk˘ch mûst - Prahy, Ostravy a Pardubic.

4. Pfievod tzv. ãtyfilístku (Hotel Atom, Palác kultury a sportu, sport. hala
LedÀáãek a stadion Vítkovice) je vzhledem k dubnovému jednání vlády o v˘bûru
místa konání MS v ledním hokeji v roce 2003 mimofiádnû aktuální. Rada vzala na
vûdomí informaci o prÛbûhu stavu fie‰ení a zároveÀ povûfiila primátora mûsta 
â. Vlãka oslovením pfiedsedy dozorãí rady spoleãnosti Vítkovice, a. s., s Ïádostí
o souãinnost dozorãí rady pfii fie‰ení této záleÏitosti.

Jednání rady
53. schÛze - 6. 2. 2001

1. Uzavfiení kin Dukla a Máj: Rada
projednala Ïádost spoleãnosti Astra
Cinema Ostrava, s. r. o., o povolení
uzavfiení kina Dukla a kina Máj z dÛ-
vodu neudrÏitelnosti provozu. Rada

souhlasila s uzavfiením obou kin a jmenovala ãleny vyfiazovací a likvidaãní ko-
mise. UloÏila Technické správû majetku zajistit vyklizení prostor v obou objek-
tech a uskladnûní neupotfiebitelného majetku. Projednala zároveÀ Ïádost
Ostravskeho muzea o pfiidûlení vhodného objektu pro uloÏeni depozit (zejména
v souvislosti s pfiipravovanou rekonstrukcí budovy muzea na Masarykovû ná-
mûstí) a souhlasí s pfievedením objektu kina Máj do hospodafiení Ostravskému
muzeu, které je bude vyuÏívat jako depozita.

1. Finanãní dotace: Zastupitelstvo
souhlasí s udûlením úãelové dotace
âesk˘m drahám, s. p., ve v˘‰i 40 mil.
korun na vybavení podchodÛ pod ná-
stupi‰ti na nádraÏí Ostrava-Svinov eska-
látory (âD nabídly primátorovi dopisem
ze dne 14. 11. 2000 zmûnu fie‰ení pfie-

chodÛ pfies koleji‰tû na nádraÏí Svinov, podmínkou byla finanãní spoluúãast mûsta.
Koncept fie‰ení pfiedloÏily âeské dráhy k vyjádfiení Útvaru hlavního architekta) .

2. Finanãní pfiíspûvek z Ekologického fondu: Zastupitelstvo schválilo po-
skytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 135 tis. Kã pro Ekologické informaãní cen-
trum Zelen˘ bod Ostrava na akci Ozvûny Ekofilmu - 26. roãník Ekofilmu. 

3. Pozemky pro Ostravskou univerzitu: Zastupitelstvo rozhodlo darovat po-
zemky v katastrálním území Slezská Ostrava Ostravské univerzitû. Tyto pozemky se
nacházejí v areálu Pfiírodovûdecké fakulty OU na Hladnovû (b˘valé hladnovské gym-
názium) a univerzita zde hodlá realizovat dostavbu v rámci vlastní investiãní akce. 

4. Dotace z Fondu zdraví:
- 10 tis. Kã SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch v âR, mûstskému v˘boru Ostrava,

na uspofiádání 6. roãníku mezinárodní v˘stavy Moravia Medica a 3. roãníku v˘-
stavy Akti-Vita (ubytování, stravování a cestovné studentÛ)

- pomûrem hlasÛ 26-0-18 nebyl schválen pfiíspûvek 100 tis. Kã V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovnû na akci Mofisk˘ koník

Jednání rady
52. schÛze - 23. 1. 2001

Jednání 
zastupitelstva

17. zasedání - 31. 1. 2001

(Rada mûsta navrhovala, aby v rámci tohoto pfiíspûvku pfiipadlo 5 tis. Kã na
jedno dítû rodiãÛ - samoÏivitelÛ nebo na dítû nezamûstnan˘ch rodiãÛ. V diskuzi
k tomuto bodu svou roli sehrálo záporné stanovisko komise zdravotnictví a názor
nûkolika zastupitelÛ, Ïe jde o nesystémov˘ krok, kter˘ rozdûluje pfiíspûvek jen pro
nûkteré, nejsou vytvofiena obecnû aplikovatelná pravidla pfiispívání na léãebné
pobyty bez ohledu na to, o kterou zdravotní poji‰Èovnu se jedná).

5. Program Interreg: Zastupitelstvo schválilo návrh na zapojení Ostravy do
programu na podporu regionÛ a pfieshraniãní spolupráce v rámci projektu
Rekreaãní funkce lesa. (Interreg je jedním z programÛ Evropské unie na podporu
regionÛ a pfieshraniãní spolupráce, je zamûfien mj. na zpracování koncepcí a pro-
jektÛ v oblasti zemûdûlství, lesnictví, zahájen byl v r. 1995. Mûsto Ostrava jako
vlastník pfiímûstsk˘ch lesÛ zaji‰Èuje i naplÀování rekreaãních funkcí - do programu
Interreg se Ostrava hodlá zapojit s projekty fie‰ícími rozvoj rekreaãních funkcí lesÛ,
vybudování inform. systémÛ, tvorbu v˘chovn˘ch programÛ. V pfiípadû, Ïe nûkter˘
z pfiedkládan˘ch projektÛ bude pfiijat do zmiÀovaného programu, lze ze struktu-
rálních fondÛ EU poÏadovat finanãní pfiíspûvek aÏ do v˘‰e 100 %.)

Ostravsk˘ kraj
Krajsk˘ úfiad

se sídlem
Proke‰ovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava

oznamuje

S úãinností od 1. 2. 2001 zaji‰Èuje svou ãinnost na pracovi‰tích:

Proke‰ovo nám. 8 (budova Magistrátu mûsta Ostravy)
Hejtman

zástupci hejtmana
sekretariát hejtmana - ãást

fieditelka
Odbor územního plánování a stavebního fiádu
Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství - ãást

Ostrãilova 4 (vûÏov˘ dÛm)
sekretariát hejtmana - ãást

sekretariát fieditelky
Odbor organizaãní

Odbor financí
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Odbor kultury a památkové péãe
Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Matiãní 20
Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu

Husova 4
Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Na Hradbách 18
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Ostravsk˘ kraj
Krajsk˘ úfiad

se sídlem
Proke‰ovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava

oznamuje:

S úãinností od 1. 2. 2001 zaji‰Èuje svou ãinnost na pracovi‰tích:

Proke‰ovo nám. 8 (budova Magistrátu mûsta Ostravy)
hejtman

zástupci hejtmana
sekretariát hejtmana - ãást

fieditelka
odbor územního plánování a stavebního fiádu
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství - ãást

Ostrãilova 4 (vûÏov˘ dÛm)
sekretariát hejtmana - ãást

sekretariát fieditelky
odbor organizaãní

odbor financí
odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

odbor kultury a památkové péãe
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Matiãní 20
odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu

Husova 4
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Na Hradbách 18
odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
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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
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Rozhovor
„Podnikatelé mohou nadále pouÏívat tzv. dodatek k názvu,“ fiíká vedoucí 
Ïivnostenského úfiadu Jarmila Weczerková

Poãet nov˘ch zákonÛ a pfiedpisÛ,
které zaãaly platit 1. ledna tohoto
roku, se podle odborníkÛ nikterak
nevymyká jin˘m obdobím. Z po-
hledu fiadového obãana pfiinesl
ov‰em zaãátek nového tisíciletí tolik
novinek, Ïe se pfiestává v nûkter˘ch
- v poslední dobû tak ãasto citova-
n˘ch - pravidlech a paragrafech té-
mûfi orientovat. 

Do urãité míry k tomu pfiispívají po-
nûkud matoucí informace o jednotli-
v˘ch zmûnách i stále se mûnící interpre-
tace zákonÛ samotn˘mi autory. Nûãeho
podobného jsme se dopustili také my
v minulém ãísle Ostravské radnice.
Vedoucí Îivnostenského úfiadu MMO
Jarmila Weczerková totiÏ uvedla v sou-
vislosti s novelou obchodního záko-
níku, Ïe pokud není podnikatel zapsán
v obchodním rejstfiíku, nemá jiÏ moÏ-
nost dodatek ke svému jménu pouÏívat.

Oãekávala jste takovou odezvu na
ná‰ ãlánek?

„Pfiiznávám, Ïe vzhledem ke zvefiej-
nûn˘m informacím v tisku hned na za-
ãátku ledna a bezprostfiednû po na‰em
spoleãném setkání, nemohli vlastnû ãte-
náfii reagovat jinak. Velká vlna nesou-
hlasu ze zcela pochopiteln˘ch dÛvodÛ
smûfiovala pfiedev‰ím na adresu autor-
ského t˘mu této zmûny.“

Ale také pfiímo na magistrát…

„BohuÏel. Omlouvám se tímto, Ïe
jsem poskytla informace t˘kající se dis-
kutovaného dodatku ponûkud pfied-
ãasnû, byÈ podle v‰ech dostupn˘ch
podkladÛ. Chtûla jsem pouze reagovat
na mnoÏství dotazÛ, kter˘mi jsme byli
doslova zasypáni. Pfiesná vysvûtlení no-
v˘ch pravidel se zaãala v tisku objevo-
vat aÏ pozdûji.“

TakÏe jak je to tedy s pouÏíváním

sporného dodatku k názvu obchodního
jména podnikatele?

„Nová právní úprava obchodního zá-
koníku rozli‰uje, zda se jedná o podni-
katele zapsaného v obchodním rejstfiíku
ãi nikoliv. Dosud byli v‰ichni podnika-
telé, a to bez v˘jimky, povinni ãinit
právní úkony pod sv˘m obchodním
jménem. To mohlo b˘t sloÏeno právû ze
jména, pfiíjmení i dodatku, kter˘ mÛÏe
podnikatel pouÏívat i tehdy, kdyÏ není

zapsán v obchodním rejstfiíku. Ale chci
zdÛraznit, Ïe dodatek zÛstává pouze do-
datkem. Na v‰ech dokladech, obchod-
ních listinách apod. je vÏdy tím podstat-
n˘m jméno a pfiíjmení podnikatele.“

Pfii pouÏití dodatku k názvu se tedy
podnikatelé nevystavují pfiípadn˘m
sankcím nebo dokonce moÏnosti, Ïe
smlouvy, Ïádosti, daÀová pfiiznání
apod. budou oznaãené za neplatné?

„Urãitû ne, o neplatnosti rozhoduje
soud. Skuteãnû v‰e závisí na rozli‰ení,
kdy podnikatel ãiní právní úkony a kdy
pouze inzeruje nebo nabízí své sluÏby.
Autofii zákona uvádûjí, Ïe ani ze zákona
o regulaci reklamy a ze zákona o ochra-
nû spotfiebitele nevypl˘vá, Ïe podnika-
tel nezapsan˘ v obchodním rejstfiíku by
nemohl pouÏívat dodatek.“

Vypadá to, Ïe co není jednoznaãnû
zakázáno, to je povoleno.

„I takto se to dá fiíci. Samozfiejmû
v‰echny dokumenty vydané k 1. 1. 2001
nepozb˘vají platnosti. A je‰tû bych ráda
v této souvislosti pfiipomnûla, Ïe pouÏití
dodatku na obchodních listinách jako
jsou objednávky, dopisy, faktury apod.
je také plnû v souladu se zákonem.“

(Maj) 

Opût nové podmínky pro podnikání?

Co pfiesnû fiíká zákon ã. 513/1991 Sb. ve svém osmém a devátém
paragrafu?
✓ Firmou fyzické osoby musí b˘t vÏdy její jméno a pfiíjmení (dále jen

jméno). Firma fyzické osoby mÛÏe obsahovat dodatek odli‰ující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobû
nebo druhu podnikání.

✓ Obchodní firma (dále jen firma) je název, pod kter˘m je podnikatel
zapsán do obchodního rejstfiíku. Podnikatel je povinen ãinit právní úkony
pod svou firmou.

✓ Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstfiíku se nevztahují
ustanovení o firmû. Právní úkony je povinen ãinit, je-li fyzickou osobou, 
pod sv˘m jménem a pfiíjmením, a je-li právnickou osobou, pod sv˘m
názvem.

Návrh doplnûní § 8, kter˘ je pfiedloÏen parlamentu ke schválení:
✓ Vedle svého jména a pfiíjmení nebo názvu mÛÏe podnikatel nezapsan˘

v obchodním rejstfiíku uÏívat v obchodním styku odli‰ující dodatek nebo
dal‰í oznaãení za pfiedpokladu, Ïe nepÛsobí klamavû a jeho uÏívání 
je v souladu s právními pfiedpisy i dobr˘mi mravy hospodáfiské soutûÏe.
Takov˘to dodatek nebo oznaãení není firmou a je chránûn právem nekalé
soutûÏe.

Ilustraãní foto
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Z vybran˘ch poplatkÛ je financována také likvidace ãern˘ch skládek

Za komunální odpad platíme v‰ichni
Roãnû je v Ostravû odvezeno 

a zpracováno okolo 100 tisíc tun ko-
munálního a zhruba stejné mnoÏství
prÛmyslového odpadu. Prioritní
snahou zÛstává samozfiejmû zvlád-
nout co moÏná nejlépe tuto záplavu
smetí, coÏ neb˘vá zdaleka jen záleÏi-
tostí dostateãného poãtu kontejnerÛ
pfied domy a jejich pravidelné vysy-
pávání.

Obãanovi v této souvislosti jistû neu-
niklo, Ïe témûfi pfied rokem - pfiesnû
v dubnu 2000 - vstoupila v platnost
obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ãíslo
2/2000, kterou byl stanoven pau‰ální
poplatek za produkování komunálního
odpadu. Ten platí naprosto kaÏd˘ ob-
ãan, tedy i dítû pob˘vající trvale nebo
pfiechodnû na území mûsta Ostravy.

„V˘‰e poplatku je stejná pro v‰echny
osoby, a to bez ohledu na vûk a na
mnoÏství produkovaného odpadu. Po-
platek musí b˘t zaplacen i v pfiípadû, Ïe
obãan nemá u svého domu pfiistavenou
popelovou nádobu. Nejedná se totiÏ
o cenu za konkrétní sluÏbu, ale o kon-
krétní podíl jednotlivce na financování
svozu a likvidace odpadÛ,“ vysvûtluje
Renáta Spûváková z odboru financí
a rozpoãtu magistrátu. Dodává, Ïe platit
nemusí osoby ubytované v zafiízeních
poskytujících ubytovací sluÏby, v domo-
vech dÛchodcÛ a jin˘ch podobn˘ch za-
fiízeních, pokud jsou náklady na svoz
a tfiídûní komunálního odpadu zahrnuty

V˘‰e poplatku ãiní 324 koruny na
osobu a rok (27 Kã na osobu a mûsíc).

V rodinn˘ch domech je plátcem
vût‰inou vlastník. V nájemních do-
mech to je obvykle byt. druÏstvo nebo
realitní kanceláfi.

Plátce je povinen vyplnit formuláfi
ohla‰ovací povinnosti (k dispozici na
odboru financí a rozpoãtu nebo ve
stfiedisku informaãních sluÏeb) a doru-
ãit jej na magistrát.

Na základû oznámení obdrÏí vlast-
níci rodinn˘ch domkÛ vÏdy v termínu
splatnosti sloÏenku, kterou mohou za-
platit na kterékoli po‰tû, v pokladnû
magistrátu a pfiíkaz k úhradû mohou
zadat také v bance.

Poplatková povinnost je pfieru‰ena
nebo zaniká dnem, kdy fyzická osoba
(obãan) pfiestala doãasnû (více neÏ 15
dnÛ v mûsíci) nebo trvale produkovat
komunální odpad na území mûsta

Ostravy a tuto skuteãnost prokáÏe
napfi.:

✓ potvrzením o nástupu nebo v˘-
konu základní vojenské sluÏby

✓ ná jemní nebo podná jemní
smlouvou prokazující pfiechodn˘
pobyt mimo mûsto Ostravu

✓ potvrzením o dlouhodobé hospi-
talizaci ve zdrav. nebo soc. zafií-
zení

✓ potvrzením o prac. pobytu nebo
pobytu v zahraniãí

✓ potvrzením o úhradû ubytování
ve ‰kol. ubytovacím zafiízení
jako je internát, vysoko‰kolské
koleje atd.

✓ úmrtním listem
Plátce poplatku je povinen písemnû

oznámit kaÏdou zmûnu, která má vliv
na v˘‰i nebo úhradu poplatku, a to
nejpozdûji do 60 kalendáfiních dnÛ od
zji‰tûní skuteãnosti.

Co bychom mûli vûdût v souvislosti 
s poplatkem za komunální odpad

v cenû poskytované sluÏby a jsou o‰e-
tfieny smluvním vztahem se spoleãností
OZO Ostrava.

„Velmi ãasto se setkáváme s názorem,
Ïe cel˘ systém je nespravedliv˘. JenÏe
zavedením poplatkÛ mÛÏeme dnes po-
stihnout právû ty, ktefií v minulosti neob-
jednávali popelové nádoby a odpady li-

kvidovali nezákonn˘m zpÛsobem - jeho
pálením nebo odvozem na ãerné sklád-
ky. Mimochodem, do v˘‰e poplatku jsou
zakalkulovány rovnûÏ finanãní pro-
stfiedky potfiebné na likvidaci nepovole-
n˘ch skládek,“ uvádí R. Spûváková.

Dále upozorÀuje na povinnost uhra-
dit poplatek za komunální odpad.
Správce, coÏ je mûsto Ostrava, má plné
právo uplatÀovat úhradu za loÀsk˘ rok
je‰tû tfii následující roky. Navíc se kaÏd˘
neplatiã za neplnûní ohla‰ovací povin-
nosti vystavuje nepfiíjemnosti v podobû
pokuty. 

Informace o ve‰ker˘ch zmûnách ovliv-
Àujících a stanovujících v˘‰i poplatku
a o zpÛsobu jeho úhrady získáte:

Odbor financí a rozpoãtu MMO
Proke‰ovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Fyzické osoby (obãané)
tel. ã. 628 34 38 - p. Heczková

628 31 69 - p. Prausková
628 34 80 - Ing. HoÀková

Právnické osoby
tel. ã. 628 32 30 - Ing. Vlãková
Odbor dopravy a komunálních

sluÏeb MMO
Ostrãilova 4, 729 30 Ostrava (vûÏov˘

dÛm – ã. dvefií 230)

Pfiíjem a vyfiizování Ïádostí o dodání,
v˘mûnu a roz‰ífiení poãtu sbûrn˘ch ná-
dob vãetnû úhrady poplatku za komu-

nální odpad (upozornûní: zdej‰í po-
kladna je zavírána v 15.30 hod.).

tel. ã. 628 30 32 - Monika Kostihová

Kontrola svozu komun. odpadÛ, vyfii-
zování stíÏností, podnûty, pfiipomínky,
separovan˘ sbûr komunálních odpadÛ,
ovûfiování poÏadavkÛ na roz‰ífiení poãtu
sbûrn˘ch nádob

tel. ã. 628 30 33 - Jifií ·tûpánek

Úfiední hodiny MMO:
Pondûlí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Stfieda 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
âtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Úfiední hodiny pokladny MMO, kte-
rou najdete v 1. poschodí radniãní bu-
dovy, ã. dvefií 102, jsou totoÏné. V˘bûr
v hotovosti je provádûn bez dal‰ích po-
platkÛ a vezmete-li s sebou námi zasla-
nou sloÏenku, u‰etfiíte ãas nejen sobû,
ale i ostatním spoluobãanÛm.

A na úpln˘ závûr je‰tû jedna docela
krátká poznámka:

Pokud vás zajímá, co v‰echno stihli
a nestihli udûlat pracovníci odboru do-
pravy a komunálních sluÏeb magistrátu
v oblasti nakládání s komunálními od-
pady a hlavnû s jak˘mi zku‰enostmi, pak
se mÛÏete uÏ dnes tû‰it na pfií‰tí vydání
Ostravské radnice. Jifií ·tûpánek a Moni-
ka Kostihová se ochotnû chystají odpo-
vûdût na va‰e nejãastûj‰í dotazy, kter˘ch
se v posledních tfiech mûsících se‰ly na
na‰em redakãním stole desítky. (Maj)
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BlíÏí se sãítání lidu, domÛ a bytÛ
Pfiípravná fáze sãítání lidu, domÛ

a bytÛ v tûchto dnech vrcholí.
Nutno pfiedeslat, Ïe 1. bfiezna 2001
se uskuteãní takto rozsáhlé statis-
tické ‰etfiení vÛbec poprvé v samo-
statné âeské republice. Jeho cílem
je získat údaje, které nelze prak-
ticky zjistit z Ïádného jiného zdroje
a které budou podmínkou pro ná-
sledná kvalifikovaná rozhodnutí
nejen orgánÛ státní správy, obcí
a dal‰ích institucí, ale koneckoncÛ
i kaÏdého jednotlivce zvlá‰È.

Sãítací komisafii a revizofii jiÏ absol-
vovali nezbytná ‰kolení a nyní, 
v závûru února, je ãeká postupné pfie-

dávání sãítacích tiskopisÛ majitelÛm
nebo správcÛm domÛ a uÏivatelÛm
bytÛ, které patfiiãnû pouãí o zpÛsobu
jejich vyplnûní a dohodnou si termín
jejich pfievzetí. V Ostravû je jmenováno
pfies 1 100 komisafiÛ a 248 revizorÛ.
KaÏd˘ obãan se od 15. února pochopi-
telnû mÛÏe seznámit se jménem
„svého“ komisafie. Seznamy jsou zvefiej-
nûny na informaãních tabulích jednotli-

v˘ch mûstsk˘ch obvodÛ. Aby bylo za-
mezeno pfiípadnému zneuÏití získa-
n˘ch údajÛ a dat, sloÏili v‰ichni sãítací
komisafii a revizofii slib mlãenlivosti.
Tato povinnost trvá i po skonãení prací
souvisejících se sãítáním. Za její poru-
‰ení se jinak vystavují trestnímu stíhání
nebo pokutû aÏ do v˘‰e 200 tisíc ko-
run.

Jak jsme byli uji‰tûni, âesk˘ statis-
tick˘ úfiad vypracoval cel˘ soubor bez-
peãnostních opatfiení respektujících zá-
sady ochrany osobních údajÛ poãínaje
odstranûním rodného ãísla sãítaného
z poãítaãové pamûti a konãe postup-
n˘m skartováním v‰ech tiskopisÛ.

BlíÏící se sãítání pfiedpokládá aktivní
úãast a spolupráci kaÏdého z nás.
Provádût se bude tradiãní metodou, to
znamená, Ïe obyvatelé sami vyplní sãí-
tací tiskopisy. Komisafii ãi revizofii musí
v kaÏdém ohledu poskytnout na poÏá-
dání obãana radu nebo pomoc pfii vy-
plÀování sãítacího listu osoby, domov-
ního i bytového listu, ale pokud není
vyslovenû pozván, nesmí do bytu
vstoupit. Obãan je naopak podle zá-
kona ã. 158/1999 Sb., o sãítání lidu,
domÛ a bytÛ v roce 2001, povinen po-
skytnout o sobû v‰echny údaje v da-
ném rozsahu a urãen˘m zpÛsobem -
tedy úplnû, správnû a pravdivû.
Získaná data budou vyuÏita jen ke sta-
tistick˘m úãelÛm.

(m)

✓ Sãítání podléhají v‰ichni obyvatelé
s trval˘m nebo dlouhodob˘m pobytem
v âeské republice, dále pak osoby pfií-
tomné na území na‰í republiky (cizinci).

✓ Za nezletilé osoby poskytuje
údaje jejich zákonn˘ zástupce.

✓ Sãítají se v‰echny domy a byty ur-
ãené k bydlení, ale i ty neobydlené.

✓ Údaje o domu poskytuje jeho
vlastník nebo správce, údaje o bytu
jeho uÏivatel.

✓ Sãítací komisafi se vÏdy prokáÏe
prÛkazem sãítacího komisafie a obãan-
sk˘m prÛkazem.

✓ Vyplnûné tiskopisy vyzvednou
komisafii od obãanÛ poãátkem bfiezna
2001.

✓ Sãítací listy lze v‰ak také vloÏit do
obálky s nápisem Sãítání a osobnû do-
ruãit pfiímo mûstskému obvodu nebo
statistickému úfiadu.

Nepfiehlédnûte

Jak jezdí linka ã. 71?

Autobusem z Hraneãníku aÏ do Opavy?
Pfied ãtyfimi mûsíci, pfiesnû 23.

fiíjna 2000, byla síÈ Ostravského do-
pravního integrovaného systému
(ODIS) na území mûsta roz‰ífiena 
o nového dopravce - opavskou akci-
ovou spoleãnost TQM - a zároveÀ
o novou linku oznaãenou ãíslem 71.

„Îlutomodr˘ autobus s v˘razn˘m
symbolem invalidy brázdil ulice mûsta
dávno pfied tímto datem. Zejména pro
osoby se sníÏenou pohyblivostí z Hra-
bynû pfiedstavoval jedinou moÏnost,
jak se dopravit do Ostravy nebo pfií-
padnû do Opavy za nákupy, kulturou
apod. JenÏe vyuÏití bylo velmi nízké
a ztráty opravdu vysoké,“ fiekl fieditel
KODIS Ale‰ Stejskal. Jak dále uvedl,
zru‰ení této linky by v‰ak v˘raznû za-
sáhlo do jiÏ tak nelehkého Ïivota tû-
lesnû postiÏen˘ch spoluobãanÛ. Proto

bylo rozhodnuto najít optimální vari-
antu zpfiístupnûní linky i ostatním ob-
ãanÛm.

Organizátor vefiejné dopravy KODIS
nakonec pfiipravil spolu s opavsk˘m
dopravcem TQM a Dopravním podni-
kem Ostrava zafiazení této linky pfiímo
do Ostravského dopravního integrova-
ného systému vãetnû úpravy trasy na
území mûsta. „Ve v‰ech spojích plnû
platí tarif ODIS. Ve vozidle je umístûn
oznaãovaã krátkodob˘ch jízdenek, zo-
brazovaã ãasu i tarifní zóny. Jedena-
sedmdesátka je urãena pro v‰echny ce-
stující s platn˘m jízdním dokladem
nebo jin˘m prÛkazem opravÀujícím
k bezplatné jízdû, jako je napfiíklad ob-
ãansk˘ prÛkaz dÛchodce nad 70 let.
Jedinou odli‰ností je nástup do auto-
busu pouze dvefimi u fiidiãe,“ konstato-

Odjezdy z Al‰ova nám. smûrem
do centra Ostravy:

8.26 pondûlí - pátek, aÏ na
Hraneãník

14.26 kromû stfiedy od pondûlí do
pátku, jen na most M. S˘kory

Odjezdy ze zastávky NádraÏí Svi-
nov smûrem do centra Ostravy:

8.42 pondûlí - pátek, aÏ na
Hraneãník

14.42 kromû stfiedy od pondûlí do
pátku, jen na most M. S˘kory

Odjezdy ze zastávky Ústfiední
hfibitov smûrem do Poruby:

11.30 pondûlí - pátek
Odjezdy ze zastávky Most Milo‰e

S˘kory smûrem do Poruby:
11.34 pondûlí - pátek
17.39 kromû stfiedy pondûlí - pátek

val A. Stejskal s tím, Ïe ve‰keré obavy
z „neznámého“ autobusu jsou naprosto
bezpfiedmûtné.

Autobus ã. 71 zaãíná v tarifu ODIS
na zastávce „Dr. Slabihoudka“ u Fa-
kultní nemocnice, pokraãuje pfies „Al-
‰ovo námûstí“, „Tesco“, stojí na „Nád-
raÏí Svinov“, „DÛm vodohospodáfiÛ“
u Carrefouru, „Zimní stadion“, „Most

M. S˘kory“, „Slezská Ostrava - kostel“,
„Ústfiední hfibitov“ a poslední zastávkou
je „Hraneãník“.

Dopolední spoj ve smûru na
Ústfiední hfibitov navazuje na zastávce
„NádraÏí Svinov“ na linky ã. 37, 39, 56
a 61. Pfii zpáteãní cestû je na téÏe za-
stávce návaznost obrácená. ¤editel 
KODIS jen je‰tû upozornil, Ïe za za-
stávkou „Dr. Slabihoudka“ smûrem na
Opavu platí tarif TQM, a. s. (m)



Pfiehled rozestavûn˘ch staveb z roku 2000 (v tis. Kã)
Název stavby Termín Rozpoãtové Prostavûno Fin. objem

zah. dok. náklady do 12/2000 2001 kryto
Bytová v˘stavba
Bûlsk˘ Les II/1 F - 65 b. j. 6/98 12/01 76 855 10 000 34 495
Zapletalova - 50 b. j. 4/99 6/01 72 641 63 815 5 786
Náhradní RD - v˘stavba D47 1/00 6/01 26 555 17 612 7 613
Rek. ubytovny Sokolská - 43 b. j. 10/99 12/01 17 000 5 000 3 240
Rek. ubytovny Kubínova, bl. 54 10/00 5/01 10 000 3 000 2 520
TV bytové v˘stavby
Bûlsk˘ Les II/1 F 1/87 12/01 15 360 3 250 12 110
Zapletalova TV pro 50 b. j. 4/99 6/01 17 501 15 473 2 028
VTP 11/00 12/01 20 000 8 800 11 200
Dopravní stavby
Sokolská - I. etapa 1/99 12/01 100 300 67 266 33 000
Sociální stavby
Nástavba DD âujkovova 11/00 5/01 12 902 1 580 2 322
Vodohospodáfiské stavby
Hasiãské hydranty 7/99 12/02 6 500 4 300 300
Rek. zdroje Stará Bûlá 4/99 12/04 21 000 4 292 7 000
Rek. zdroje Je‰tûrka II 6/97 12/01 3 812 812 3 000
Roz‰ífiení a rekonstrukce
vodovodu Krásné Pole 10/98 12/01 9 153 4 869 2 500
Rek. vodovodní sítû Kunãice 4/97 12/01 21 441 6 441 15 000
Rekonstrukce âS Hru‰ov 10/00 4/01 8 029 3 029 5 000
Ostatní stavby
Heliport - III. etapa 12/00 12/02 110 000 7 015 60 000
V˘robní zóna Hrabová - I. etapa 11/00 12/01 25 800 5 984 16 570
PrÛmyslová zóna leti‰tû Mo‰nov 11/00 12/02 174 300 17 353 30 000
Metropolitní síÈ 10/00 12/02 100 000 32 000 40 000

OSTRAVSKÁ RADNICE6 únor 2001

V rámci vládního Programu na
podporu regenerace panelov˘ch
sídli‰È schválila rada uÏ minul˘ rok
v mûsící záfií v˘bûr tfií lokalit:

1. Varenská - Hornopolní, Moravská
Ostrava

2. ul. Patrice Lumumby, Ostrava-Zá-
bfieh

3. ul. Franti‰ka âechury, Ostrava-Po-
ruba

Rada rozhodla o zpracování urbanis-
ticko-architektonické studie, která má
za úkol analyzovat souãasn˘ stav
tûchto sídli‰tních celkÛ a zároveÀ bude

slouÏit jako podklad pro následné pro-
jednání zámûru regenerace s obãany
a také pro vyãíslení nákladÛ.

Smysl Programu regenerace panelo-
v˘ch sídli‰È spoãívá zejména ve stimu-
laci obcí takov˘m smûrem, aby vypra-
covaly „vize“, respektive strategie dal-
‰ího v˘voje sídli‰tních celkÛ na svém
území. Na pfiípravu a realizaci vybra-
n˘ch projektÛ tzv. zlid‰Èujících pro-
stfiedí sídli‰È pak budou urãeny státní
úãelové dotace, které má statutární
mûsto Ostrava zájem v maximální mífie
vyuÏít. (m)

Cyklistické stezky povedou po hranici rezervace

Tak jsme to zase dostali?
V listopadovém vydání Ostrav-

ské radnice jsme krátce informo-
vali o pfiipravovaném zpracování
detailní celostátní anal˘zy v‰eho
zásadního, co souvisí s cyklistic-
kou dopravou u nás. Zvefiejnûn˘
dotazník inspiroval zejména ãte-
náfie - cyklisty k pfiiloÏení sv˘ch
námûtÛ a pfiipomínek k tomuto té-
matu, za coÏ patfií v‰em podûko-
vání.

Napfiíklad J. Michálek si posteskl:
„Tak jsme to zase jednou dostali. Na‰i
ochránci pfiírody nám pfiíkladnû ve
jménu ekologie nasázeli místo stromÛ
nûkolik nov˘ch zákazÛ vjezdÛ pro
cyklisty pfiímo do oblasti Polaneck˘ch
a Jistebnick˘ch rybníkÛ.“ Po telefonic-
kém dotazu na CHKO Poodfií, kde mu
byl potvrzen pro nûj absurdní zákaz
vjezdu cyklistÛm, si pfiedstavil, jak le-
tos na jafie zastavují u terãíku stráÏníka
rodiny s dûtmi, rybáfii i starousedlíci -
ti v‰ichni na kole, a stejnû jako on ne-
vûfií vlastním u‰ím, Ïe mají zaplatit po-
kutu za dopravní pfiestupek. A jak to
tedy ve skuteãnosti vypadá s moÏ-
nostmi cyklistÛ v Chránûné krajinné
oblasti Poodfií? Trochu jsme pátrali 
a dovûdûli se, Ïe celá tato oblast o ve-
likosti zhruba 820 hektarÛ je pfiístupná
vefiejnosti, a to jak pû‰ími stezkami,
tak tûmi cyklistick˘mi.

Pouze tzv. sedmnáctihektarové jád-
rové území v severní ãásti CHKO,
které tvofií asi dvû procenta z celkové
rozlohy a které je národní pfiírodní re-
zervací se zvlá‰tû chránûn˘mi druhy

Peníze mífií do investic
Za jednu z nejvût‰ích rozestavû-

n˘ch investiãních akcí leto‰ního
roku je oznaãována dopravní stav-
ba fie‰ící prodlouÏení ulice So-
kolské pfies Havlíãkovo nábfieÏí,

âernou louku aÏ na ulici Stfiel-
niãní.

Díky úspû‰né realizaci podstatné
ãásti první etapy stavby v závûru loÀ-
ského roku za bezmála 50 mil. korun

ÏivoãichÛ a rostlin, není pfiístupné pro
cyklisty. Prochází jím pû‰í nauãná
stezka, po níÏ by byl z rozmûrov˘ch
dÛvodÛ souãasn˘ pohyb cyklistÛ ne-
bezpeãn˘. A to nehledû na nûkteré
neukáznûné náv‰tûvníky, ktefií stezky
opou‰tûjí. Do tohoto území je tedy
vjezd cyklistÛ zakázán dopravními
znaãkami.

V souãasné dobû je zpracována stu-
die t˘kající se doplnûní cyklistick˘ch
stezek i v oblasti národní pfiírodní re-
zervace. Tím by se samozfiejmû mohl
usnadnit dojezd ze strany Polanky nad
Odrou na stávající trasy v Pros-
kovicích, Staré Bûlé, Staré Vsi. Tyto
stezky ov‰em povedou po hranici re-
zervace, takÏe v Ïádném pfiípadû na-
pfiíã tímto vzácn˘m územím. 

(M)

se podafiilo odklonit dopravu z bez-
prostfiední blízkosti historického jádra.
Tato skuteãnost byla pfiijata pochopi-
telnû velmi pozitivnû. Nicménû hlav-
ního dodavatele - SdruÏení Sokolská,
které tvofií spoleãnosti Strabag a ODS -
Dopravní stavby Ostrava - ãeká v le-
to‰ním roce je‰tû práce na dokonãení

úprav vily Terezy, vjezdu na âernou
louku z Havlíãkova nábfieÏí, v˘‰kové
úpravû komunikace aÏ po tramvajov˘
most pfies fieku Ostravici a na prodlou-
Ïení navigaãní zdi podél fieky o dal‰ích
120 metrÛ. V mûstském rozpoãtu je
pfiipravena na dokonãení této rozsáhlé
investice ãástka ve v˘‰i 33 mil. Kã. (m)

Dal‰í ‰ance pro sídli‰tû

Rada mûsta Ostravy uloÏila vedou-
címu Útvaru hlavního architekta zajistit
zpracování studie rekonstrukce stáva-
jící historické nádraÏní budovy a v˘-
sledné fie‰ení vãetnû propoãtu ceny jí
pfiedloÏit v ãervnu 2001. Tento postup
je zvolen v návaznosti na projekãnû
pfiipravovanou stavbu II. Ïelezniãního
koridoru v prostoru nádraÏí Ostrava-
Svinov. Souãástí stavby je rekon-
strukce koleji‰tû a související dráÏní

technologie a dále rekonstrukce nástu-
pi‰È, jejich zastfie‰ení a zfiízení dvou
mimoúrovÀov˘ch pfiechodÛ pfies ko-
leje. Souãástí této stavby není oprava
stávajícího nádraÏí ani stavba nové od-
bavovací budovy. Stavba II. Ïelezniã-
ního koridoru má b˘t dokonãena
v roce 2003. Mûsto zvaÏuje moÏnost
rekonstrukce historické budovy ná-
draÏí, dal‰í postup bude prÛbûÏnû ak-
tualizován. (JP)

Rekonstrukce nádraÏí



Na podzim loÀského roku vysadil Martin Adámek v areálu ostravské Zoologické
zahrady Strom milénia. Podle zástupcÛ Tyfloservisu symbolizuje sázení stromÛ
nevidom˘mi jejich nezdolné odhodlání pfiekonávat pfiekáÏky.
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Dal‰í ‰ance pro drogovû závislé
Mezinárodní kfiesÈanská organi-

zace Teen Challenge, která pomáhá
lidem s problémem závislosti na dro-
gách, vznikla v 50. letech v New
Yorku. V souãasné dobû je roz‰ífiena
ve více neÏ 60 zemích svûta. V âeské
republice pÛsobí od roku 1994.

Za tu dobu otevfiela 4 kontaktní centra
a 5 stfiedisek komunitního typu a reentry
s programem následné péãe. Posláním
Teen Challenge je nabízet úãinnou po-
moc lidem, ktefií se pot˘kají s jakoukoliv
závislostí na drogách i automatech a spo-
ãívá v dlouhodobém rezidenãním pro-
gramu. Ten je zaloÏen na kfiesÈanském

pfiístupu k Ïivotu, ke spoleãnosti. Cílem,
kter˘ si pracovníci Teen Challenge vytkli,
jsou lidé svobodní od v‰ech závislostí,
psychicky vyrovnaní, sociálnû sobû-
staãní, aktivnû zapojení do spoleãnosti se
zodpovûdn˘m pfiístupem k Ïivotu. 

Ostravské centrum Teen Challenge
právû vzniká v Pfiívoze a mûlo by nabízet
poradenství závisl˘m lidem, jejich rodi-
ãÛm, pfiátelÛm, ale i moÏnost skupino-
vého programu v prostfiedí kfiesÈanské
lásky a vzájemného pfiijetí. BliÏ‰í infor-
mace lze získat na ãísle telefonu
613 48 93. (‰)

Nevidom˘ není nevûdom˘
I v dne‰ní dobû existuje je‰tû

stále jakási bariéra, která ve spo-
leãnosti dûlí nevidomé a slabo-
zraké od zdrav˘ch lidí. Tuto bari-
éru v‰ak vytváfiejí pfiedev‰ím právû
zdraví lidé sv˘mi ãastokrát myl-
n˘mi názory a pfiedsudky.

âlovûka, kter˘ se stane nevido-
m˘m, ãeká spousta nov˘ch vûcí.
První, kdo nabízí svou pomocnou
ruku, je Tyfloservis - stfiedisko pomá-
hající postiÏen˘m v návratu zpût do
normálního Ïivota. Instruktofii zde uãí
své klienty orientaci a chÛzi s bílou
holí, ãtení a psaní Braillova písma,
psaní na psacím stroji a poãítaãi, ale
i tolik potfiebnou sebeobsluhu. Navíc
má zrakovû postiÏen˘ nárok na rÛzné
kompenzaãní pomÛcky, napfiíklad in-
dikátor hladiny a svûtla, diktafon nebo
hodinky, díky kter˘m zjistí, Ïe i bez
zraku lze docela snadno vykonávat
spoustu rÛzn˘ch vûcí.

Dal‰ím pomocníkem je Tyflocen-
trum - obecnû prospû‰ná spoleãnost,
která nabízí nevidom˘m a slabozra-
k˘m sluÏby. PostiÏení zde mají moÏ-
nost vyzkou‰et si práci s nejrÛznûj‰ími
kompenzaãními pomÛckami, ale mo-
hou se úãastnit sportovních a spole-
ãensk˘ch aktivit, klubov˘ch setkání
s informaãní a vzdûlávací náplní nabí-
zejících fie‰ení problémÛ souvisejících
se zrakov˘m postiÏením. V Ostravû je
také poboãka sjednocené organizace

nevidom˘ch a slabozrak˘ch (SONS).
Ta pfiipravuje pro své ãleny kulturní
a spoleãenské akce, zájezdy a také po-
radenskou a informaãní ãinnost v so-
ciální oblasti.

Zrakovû postiÏení mají také moÏ-
nost sportovat. SK ZPS Baník Ostrava
nabízí rÛzné discipliny - atletiku, pla-
vání, show-down. V souãasnosti je na
vzestupu simulovaná zvuková stfielba.
Stfiílí se z pistole, v jejíÏ hlavni je infra-
ãerven˘ paprsek, na terã, kter˘ je spo-
leãnû s pistolí propojen s poãítaãem
zaznamenávajícím zásahy. Stfielec se
orientuje podle tónÛ, které se oz˘vají
po dopadu paprsku na terã. âím vy‰‰í
tón, tím lep‰í zásah. V této disciplinû
má SK Baník stfielce, kter˘ bûhem prv-
ního roku svého pÛsobení dosáhl fiady
úspûchÛ. Je jím M. Adámek, kterému
se podafiilo zvítûzit loni v fiíjnu v Praze
na celorepublikovém pfieboru, kde
v soutûÏi na 2 ✕ 10 ran nastfiílel 178
bodÛ. Dal‰í vítûzství si pfiivezl opût
z Prahy a se 181 bodem nezaváhal ani
na poslední soutûÏi, která se konala
6. ledna v Ostravû.

Vûfiím, Ïe tyto informace pomohou
vytvofiit jasnûj‰í pfiedstavu o Ïivotû ne-
vidom˘ch a slabozrak˘ch. Pfiedstavu 
o tom, Ïe nevidom˘ dokáÏe mnoho se
stejn˘m v˘sledkem jako zdrav˘ ãlo-
vûk, jen mu to zabere více ãasu a dûlá
to tfieba komplikovanûj‰ím zpÛsobem.

Martin Adámek

Najdûte si svou 
neziskovou organizaci

V pofiadí uÏ ãtvrtá kampaÀ 30 dní
pro obãansk˘ sektor, jejímÏ cílem je
informovat vefiejnost o aktivitách
obãansk˘ch organizací a jejich roli
ve spoleãnosti, je za svou polovi-
nou. Letos bylo její organizací povû-
fieno obãanské sdruÏení Vita.

Doposud se do kampanû pfiihlásilo
tfiiadvacet neziskov˘ch organizací z de-
víti mûst Ostravského kraje, které pfii-
pravily více neÏ padesát akcí a kaÏd˘
den pfiicházejí dal‰í pfiihlá‰ky.

Mezi nabízen˘mi aktivitami se obje-
vují konference, dny otevfien˘ch dvefií,
semináfie, sportovní turnaje, módní
pfiehlídky, v˘stavy (i mezinárodní),
bály, kulaté stoly, divadelní pfiedsta-
vení a nejrÛznûj‰í setkání s osobnostmi
z regionÛ.

Podle pofiadatelÛ se úãel kampanû
trvající aÏ do 3. bfiezna nemine úãin-

kem, kdyÏ nûkolik desítek organizací
obãanského sektoru nav‰tíví také zá-
stupci místních samospráv, pfiedstavi-
telé státní správy i podnikatelé.

V Evropû i Americe se uÏ pfied lety
potvrdilo, Ïe obãansk˘, byÈ neziskov˘,
sektor mÛÏe b˘t v˘znamn˘m zamûstna-
vatelem i producentem materiálních
hodnot. Podle studie John Hopkins
University je obãansk˘ sektor osm˘ 
nejvût‰í podnikatelsk˘ subjekt na svûtû.
Co z toho vypl˘vá? I vy si najdûte tu
svou neziskovou organizaci! BliÏ‰í 
informace získáte na adrese: 

Vita - obãanské sdruÏení, 
Gen. Janou‰ka 4, 702 00 Ostrava, 
tel. 661 61 55, 
e-mail: vitaova@ova.comp.cz, 

pfiípadnû na webov˘ch stránkách:
www.vitaova.cz. (r)

Od fiíjna loÀského roku nabízí ob-
ãanské sdruÏení Vita studentÛm
stfiedních a vysok˘ch ‰kol pfiíleÏitost
setkávat se dvakrát mûsíãnû s od-
borníky a zajímav˘mi lidmi z oblasti
Ïivotního prostfiedí. 

Pro studenty jsme pfiipravili nejen
pfiedná‰ky, ale i hry a terénní exkurze
s dÛrazem na problematiku ostrav-
ského regionu. Spoleãnû jsme tak na-
pfiíklad proÏili víkend v lese, nav‰tívili
skládku odpadÛ, ochutnávali mo‰ty
a jiné potraviny vyrobené bez chemie,

diskutovali o Karolinû ãi seznamovali
se s prÛbûhem projektu Atmosféra 2045.
Studenti sami se mohou podílet na pfií-
pravû „ekomapy“ Ostravy, pfiipravovat
akce pro vefiejnost a fiídit své vlastní
projekty.

UÏ v bfieznu ãekají úãastníky Eko-
lycea v Hostûtínû. Budeme mít moÏnost
si „osahat“ sluneãní kolektory vyrobené
svépomocnû obyvateli vesnice, podívat
se na su‰árnu ovoce a o Ïivotním pro-
stfiedí diskutovat také se starostou
obce. (vj)

Ostrava má Ekolyceum

Symbolickou teãkou za loÀsk˘m
roãníkem âesko-francouzsk˘ch dnÛ je
sborník, kter˘ poãátkem roku vydala
Komise pro handicapované dûti a mlá-
deÏ rady mûsta. Sborník nese název
VIII. roãník âesko-francouzsk˘ch dnÛ
a obsahuje pfiedná‰ky na téma mentál-
ního postiÏení od francouzsk˘ch od-
borníkÛ i pfiedná‰ku Evy Matûjíãkové

o orofaciální regulaãní metodû. Bro-
Ïury v nákladu 200 kusÛ vydala ko-
mise z prostfiedkÛ vyãlenûn˘ch pro
pofiádání âesko-francouzsk˘ch dnÛ.
âást je jich je‰tû k dispozici na odboru
kultury a vzdûlanosti. V elektronické
formû bude sborník vystaven na we-
bov˘ch stranách mûsta. 

(r)

Sborník pfiedná‰ek



SloÏení rady mûsta
Ing. âestmír Vlãek (ODS) - primátor
Ing. Miroslav Svozil (ODS) - místostarosta na úsecích financí a rozpoãtu

a majetkoprávních vztahÛ
Ing. Ivan KniÏátko (ODS) - místostarosta na úsecích Ïivotního pro-

stfiedí, vodního hospodáfiství a zemûdûlství
Doc. Ing. Vítûzslav Kuta, CSc. (âSSD) - místostarosta pro odbor investiãní, stavebnû-

správní, útvar hlavního architekta a Po-
zemkov˘ úfiad

Ing. Ladislav Stuchlík (âSSD) - místostarosta pro odbor dopravy, komunál-
ních sluÏeb a Ïivnostensk˘ úfiad

Ing. Zbynûk PraÏák (KDU-âSL) - místostarosta pro odbor kultury a vzdûla-
nosti, sociálních vûcí, státní sociální pod-
pory, zdravotnictví

MUDr. Jozef Kubinyi (âSSD) - ãlen rady
MUDr. Hugo Pfiibyl (âSSD) - ãlen rady
MUDr. Hana Heráková (ODS) - ãlenka rady
Ing. Jifií âernota (Unie svobody) - ãlen rady
Ing. Jan Holu‰a (ODS) - ãlen rady

„Poãet hlasÛ, které jste mi dali, svûdãí
o tom, Ïe vût‰ina z vás je pfiipravena mne
podpofiit a schopna spolupracovat. Pfii ji-
sté mífie vlastní neskromnosti mohu fiíci,
Ïe jste udûlali dobfie. Dnes to tvrdím já,
ale slibuji, Ïe budu pro mûsto pracovat
tak, abyste to mohli po ãase fiíci i vy
ostatní,“ vzkázal nov˘ primátor âestmír
Vlãek v‰em pfiítomn˘m ve velké zasedací
síni radniãní budovy.

âestmír Vlãek vystfiídal po sedmi le-
tech na nejvy‰‰ím postu EvÏena
To‰enovského, kter˘ byl v prosinci loÀ-
ského roku zvolen hejtmanem Ostrav-
ského kraje.

Rezignaci na svou funkci a ãlenství 
v zastupitelstvu mûsta komentoval slovy,
Ïe u nás je‰tû nenazrála doba, jak je
bûÏné v jin˘ch zemích, aby ãlovûk zastá-
val funkci primátora i hejtmana zároveÀ,
a proto se chce se zaujetím angaÏovat 
v jedné pozici a tu dûlat kvalitnû. „Pro
primátora je sedm let dlouhá doba,
pro mûsto nûco jako vtefiina. Podafiilo se
uskuteãnit mnoho dobr˘ch vûcí, ale pa-
matuji si pfiedev‰ím neúspûchy, z nichÏ
se snaÏím pouãit.“

Na jednání zastupitelstva dne 
31. ledna 2001 se vzdal své funkce mí-
stostarosty také nov˘ senátor Milan
Balabán. Mûstskou radu posílili místosta-
rostové Miroslav Svozil, Ivan KniÏátko 
a ãlenka rady Hana Heráková. (m)

pokraãování ze str. 1
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Ing. âestmír Vlãek
narozen: 31. ledna 1953
stav: Ïenat˘
dûti: dvû - dcera ve vûku 15 let, syn ve vûku 21 let
vzdûlání: absolvoval VUT Brno, Fakulta strojní
profese: v komunální politice pÛsobí deset let, osm let vykonával funkci

starosty mûstského obvodu Radvanice a Bartovice, pfied dvûma
roky se stal námûstkem primátora pro Ïivotní prostfiedí

záliby: turistika a cykloturistika, váÏná hudba
cení si: odpovûdnosti, upfiímnosti a zásadovosti
osobní krédo: „SnaÏ se, abys nikdy nic nedûlal proti své vÛli a svému svûdomí.“

Ve vedení mûsta se pfiedstavují nové, ale nikoli neznámé tváfie

Mûsto Ostrava má po sedmi letech nového primátora
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Ing. Miroslav Svozil
narozen: 3. 4. 1957
stav: Ïenat˘
dûti: dvû
vzdûlání: absolvent V·B Ostrava, obor systémové

inÏen˘rství
profese: dosud pracoval jako vedoucí odboru

informatiky NH, a. s.
záliby: angliãtina, historie
cení si: vzdûlanosti, houÏevnatosti a ãestnosti
osobní krédo: „Pfies pfiekáÏky ke hvûzdám.“

MUDr. Hana Heráková
narozena: 7. 7. 1952 v Ostravû
stav: rozvedená
dûti: jedna dcera, 23 let
vzdûlání: absolventka Lékafiské fakulty UP Olomouc,

obor stomatologie
profese: soukromá zubní lékafika
záliby: ãetba, historie, divadlo, hudba, rekreaãní sport 

a také typicky Ïenské práce jako je vafiení a ‰ití
cení si: bezprostfiednosti a otevfienosti
osobní krédo: „Nad nikoho se nepovy‰uj a pfied nik˘m se

neponiÏuj, neãiÀ ostatním, co nechce‰, aby
ãinili tobû.“

Ing. Ivan KniÏátko
narozen: 16. 2. 1959
stav: Ïenat˘
dûti: dvû - dcera ve vûku 16 let, syn ve vûku 12 let
vzdûlání: absolvent âVUT Praha - Fakulta jaderná 

a fyzikálnû-inÏen˘rská
profese: naposledy pracoval ve funkci fieditele

Spoleãnosti pro vyuÏití leti‰tû Ostrava-
Mo‰nov, a. s.

záliby: divadlo, tenis, lyÏe, kroket
cení si: smyslu pro humor a star˘ch pfiátelství
osobní krédo: „Cit pro míru, vkus a vyváÏenost.“
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Úfiad práce Ostrava

Zamûstananost v Ostravû v roce 2000
V lednu jsme se na stránce vyãle-

nûné pro ná‰ úfiad práce pokusili 
v základních rysech charakterizovat
loÀsk˘ v˘voj ostravské nezamûstna-
nosti. V tomto vydání Ostravské rad-
nice zamûfiíme pozornost na druhou
stranu trhu práce, tj. na problema-
tiku zamûstnanosti.

Celková zamûstnanost
V prÛbûhu roku 2000 se zamûstnanost

u ostravsk˘ch zamûstnavatelÛ podle
pfiedpokladÛ a v souladu s dlouhodo-
b˘m trendem opût sníÏila. Dynamika je-
jího poklesu se v‰ak zejména ve srovnání
s pfiedchozími dvûma roky, kdy u ostrav-
sk˘ch firem celkovû ubylo 14 402 osob,
znaãnû zmírnila. Ke zpomalení tempa
sniÏování personálních stavÛ pfiispûlo ze-
jména postupnû se zlep‰ující hospodáfi-
ské klima a vzestup ãeské ekonomiky,
kter˘ v‰ak byl v na‰em mûstû s ohledem
na jeho hluboké a váÏné problémy
oproti jin˘m okresÛm republiky daleko
ménû v˘razn˘.

Celkov˘ pokles zamûstnanosti sice
opût pfiev˘‰il pÛvodní pfiedpoklady vût-
‰ích ostravsk˘ch firem, oproti minulosti
v‰ak nebyl tento rozdíl jiÏ tak v˘razn˘ 
a schopnost zamûstnavatelÛ alespoÀ
krátkodobû pfiesnûji odhadnout svÛj bu-
doucí personální v˘voj se zlep‰ila. Podle
prognóz monitorovan˘ch organizací 
s poãtem nad 25 zamûstnancÛ mûl jejich
celkov˘ úbytek v roce 2000 pfiedstavovat
3 935 osob. Ve skuteãnosti ubylo 4 792
pracovníkÛ, coÏ je pouze o 857 (21,8 %)
více neÏ velké podniky pÛvodnû signali-
zovaly. V roce 1999 se firemní persona-
listé pfii prognózování v˘voje zamûstna-
nosti je‰tû „spletli“ témûfi o 62 %, tj. cca 
o 3 150 pracovníkÛ. 

Ostrav‰tí zamûstnavatelé v‰ech veli-
kostních kategorií zamûstnávali k 31. 12.
2000 celkem 139 060 osob, coÏ je o 3 972
ménû neÏ pfied rokem. Poãet osob samo-
statnû v˘dûleãnû ãinn˘ch se za toto ob-
dobí naopak zv˘‰il o 1 340, takÏe kon-
cem prosince 2000 aktivnû podnikalo
celkem 24 282 obãanÛ. Tento stav zahr-
nuje i zamûstnance firem, ktefií kromû
hlavního pracovního pomûru zároveÀ
vykonávají také samostatnou v˘dûleãnou
ãinnost a jsou podnikateli.

Stav zamûstnavatelsk˘ch subjektÛ pÛ-
sobících na ostravském trhu práce vzrostl
za dvanáct mûsícÛ uplynulého roku o 96,
a to na 7 529. Na tomto pfiírÛstku se po-
dílely témûfi v˘hradnû organizace veli-
kostní kategorie s 1 - 99 zamûstnanci
(+111), které jsou nyní v celkovém poãtu
ostravsk˘ch firem zastoupeny 97,8 %.

Zamûstnanost v odvûtvích
Z jednotliv˘ch odvûtví, do nichÏ jsou

zahrnuty firmy se stavem nad 25 osob, se
pokles zamûstnanosti projevil nejv˘raz-
nûji v hutnictví (-3 445 osob), stavebnic-

ukazatel (celkov˘ poãet) stav k 31. 12.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

zamûstnanci u firem se stavem
nad 25 osob 146 251 139 208 136 435 132 132 125 603 120 374 112 167 107 375

z toho v odvûtvích
- hutnictví, strojírenství 
a elektrotechnick˘ prÛmysl 50 355 48 366 47 435 45 143 42 697 40 445 35 238 31 780

- paliva, energetika a chemie 12 369 11 477 10 741 9 848 8 766 7 776 6 518 7 042
- lehk˘ a zpracovatelsk˘ prÛmysl 8 464 7 371 6 665 6 333 6 009 6 049 5 639 5 371
- stavebnictví 12 868 10 836 9 840 9 831 8 433 7 438 6 656 5 495
- doprava a spoje 14 412 14 638 14 169 13 955 13 941 13 278 12 176 12 377
- obchod, sluÏby, penûÏnictví 16 537 16 086 15 543 15 491 15 306 14 748 15 392 14 204
- ‰kolství, kultura, zdravotnictví 23 182 22 551 23 287 22 583 21 493 21 139 21 179 21 341
- státní správa, samospráva, 
soudy, vûda, projekce, ostatní 8 064 7 883 8 755 8 948 8 958 9 501 9 369 9 765

zamûstnanci u drobn˘ch
a stfiedních firem 24 306 30 619 29 894 29 892 31 831 31 236 30 865 31 685

osoby vykonávající samostatnou 
v˘dûleãnou ãinnost 12 176 14 141 15 295 18 811 20 791 22 300 22 942 24 282

joví specialisté“ v pohostinství a dále rov-
nûÏ v˘konní umûlci, pedagogové, chari-
tativní pracovníci a ãlenové statutárních
orgánÛ zahraniãních firem, které mají
sídlo své organizaãní sloÏky v Ostravû.
Kromû nich pracovalo v závûru roku
2000 v na‰em mûstû na základû mezi-
vládních dohod 4 400 obãanÛ Slovenska
s trval˘m bydli‰tûm v této republice.
Také jejich poãet od roku 1997 neustále
klesá - za dvanáct mûsícÛ uplynulého
roku se sníÏil o 417 osob.

Spoleãnû s na‰ím nekompromisním
postupem pfiispûly k poklesu zamûstna-
nosti cizincÛ také novelizace zákona 
o zamûstnanosti ã. 1/1991 Sb. a zákona 
o pobytu cizincÛ ã. 123/1992 Sb., které
zpfiísnily podmínky pro jejich zamûstná-
vání a pobyt. Trend sniÏování zamûstna-
nosti cizích státních pfiíslu‰níkÛ nadále
pokraãuje a k 31. 1. 2001 v Ostravû le-
gálnû pracovalo jiÏ jen 407 cizincÛ, coÏ je
o 9,4 % ménû neÏ pfied rokem.

Jifií Zaorálek,
Úfiad práce v Ostravû

DÛleÏité sdûlení ostravské vefiejnosti
Od ledna 2001 se zmûnila internetová adresa Úfiadu práce v Ostravû, a to na:

http://ot.uradprace.cz/

V bfieznovém vydání Ostravské rad-
nice seznámíme zamûstnavatele a ob-
ãany Ostravy mimo jiné také s motivaã-
ním opatfiením, které z dÛvodu neu-
stále rostoucího poãtu dlouhodobû
evidovan˘ch uchazeãÛ o zamûstnání
a jejich zvy‰ujícího se podílu na cel-
kové nezamûstnanosti v souãasné do-
bû pfiipravujeme. Toto opatfiení bude
spoãívat ve finanãním zv˘hodnûní pfii
poskytování dotací na‰eho úfiadu prá-
ce tûch zamûstnavatelÛ, ktefií v rámci
aktivní politiky zamûstnanosti zfiídí pro
tyto na‰e velice obtíÏnû umístitelné kli-
enty nová pracovní místa. V˘‰e dotací
bude odstupÀována podle délky evi-
dence umísÈovan˘ch uchazeãÛ, nejvíce
budou zv˘hodnûni zamûstnavatelé,
ktefií vytvofií nové pracovní pfiíleÏitosti
pro osoby evidované déle neÏ dvanáct
mûsícÛ.

tví (-1 161 osob) a ve sluÏbách (-734
osob). PfiestoÏe trh s hutními produkty
ovlivnila konjunktura s pfiízniv˘m dopa-
dem na hospodáfiské v˘sledky podnikÛ,
pokraãovali dominantní zamûstnavatelé
v rámci nutné a urychlené restrukturali-
zace oceláfiského prÛmyslu v redukci
sv˘ch personálních stavÛ. Zlep‰ení do-
sud nenastalo ve stavebnictví a sledo-
vané firmy nadále pociÈovaly nedostatek
vefiejn˘ch zakázek. Naopak poãet pra-
covníkÛ nejvíce vzrostl v energetice
(+581 osob), dÛvodem v‰ak bylo admi-
nistrativní pfievedení a. s. Energetika
Vítkovice z odvûtví hutnictví. K nárÛstu
dále do‰lo u firem zafiazen˘ch do sku-
piny „ostatní“ (+220 osob), kam patfií ob-
ãanská sdruÏení, bezpeãnostní agentury,
církve, charitativní organizace atd., v do-
pravû a spojích (+201 osob), ve státní
správû, samosprávû a u soudÛ (+176
osob), zdravotnictví (+148 osob) a také
ve ‰kolství (+72 osob).

Drobné a stfiední podnikání
Kromû pfiírÛstku osob vykonávajících

samostatnou v˘dûleãnou ãinnost se po
dvouletém poklesu opût zv˘‰ila, pouze
v‰ak nepatrnû (o 820 osob), celková za-
mûstnanost u drobn˘ch a stfiedních pod-
nikatelÛ. Situace se sice mírnû zlep‰ila,
tato kategorie zamûstnavatelÛ se ale ne-
rozvíjí zdaleka takov˘m tempem, jaké
Ostrava nezbytnû potfiebuje. Pozitivní
vliv men‰ích podnikÛ na trh práce je
stále naprosto nedostateãn˘. Probíhající
restrukturalizace velk˘ch firem musí b˘t
kompenzována daleko razantnûj‰ím vze-
stupem drobného a stfiedního podnikání,
které je v moderních vyspûl˘ch ekono-

mikách nejv˘znamnûj‰ím zdrojem tvorby
nov˘ch pracovních míst.

V˘voj zamûstnanosti u vût‰ích ostrav-
sk˘ch zamûstnavatelÛ podle odvûtví,
drobn˘ch a stfiedních podnikÛ a poãtu
osob vykonávajících samostatnou v˘dû-
leãnou ãinnost v ãasové fiadû let 1993 aÏ
2000 je zfiejm˘ z tabulky.

Cizinci na ostravském trhu práce
PfiestoÏe je evidenãní stav nezamûst-

nan˘ch osob v Ostravû ze v‰ech okresÛ
republiky dlouhodobû nejvy‰‰í a kvalifi-
kaãní struktura na‰ich klientÛ se po-
stupnû zlep‰uje, existují na ostravském
trhu práce stále je‰tû nûkteré profese, 
v nichÏ Úfiad práce v Ostravû nemÛÏe za-
mûstnavatelÛm nabídnout vhodné ucha-
zeãe o zamûstnání. Tento problém fie‰í
firmy mimo jiné zamûstnáváním cizích
státních pfiíslu‰níkÛ. Pfii kaÏdé Ïádosti 
o povolení zamûstnání cizincÛ v‰ak vÏdy
zevrubnû zkoumáme a peãlivû zvaÏu-
jeme, zda na tato místa nelze umístit
ãeské obãany. Zásadnû nepovolujeme
zamûstnávání cizincÛ v nekvalifikova-
n˘ch popfiípadû málo kvalifikovan˘ch
profesích.

V posledních tfiech letech se zamûst-
nanost cizincÛ neustále sniÏuje. K 31. 12.
2000 bylo na území mûsta Ostravy le-
gálnû zamûstnáno jiÏ pouze 415 cizích
státních pfiíslu‰níkÛ (nejvíce PolákÛ 
a UkrajincÛ), coÏ je o 236 ménû neÏ kon-
cem pfiedchozího roku. V profesní struk-
tufie pfievaÏovali v rámci kontraktÛ pfie-
dev‰ím sváfieãi, zedníci a montéfii, u indi-
viduálních povolení zedníci, lektofii ci-
zích jazykÛ, specialisté - obchodní a fi-
nanãní poradci, manaÏefii, analytici, „kra-



Ilustraãní foto

Kontaktní street centrum naleznete v budovû b˘valého rockového klubu Cihelna na
Mariánskohorské ulici ã. 29 v Ostravû-Pfiívoze. Foto: archiv
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„První drogu vût‰inou nabídne kamarád,“ fiíká Monika Levická

Renarkon uÏ mÛÏe bilancovat
Podle aktuálních statistik hledají

pomoc v Renarkonu, o. p. s., pfie-
dev‰ím drogovû závislí ve vûku ko-
lem pûtadvaceti let, ktefií si uÏ zhruba
sedm let píchají pervitin, heroin
nebo uÏívají nûkterou z jin˘ch drog.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Renar-
kon má ãtyfii pracovi‰tû, z toho dvû
v Ostravû, jedno ve Fr˘dku-Místku a te-
rapeutickou komunitu v âeladné. KaÏdé
z tûchto pracovi‰È zaji‰Èuje v síti léãebnû
kontaktních center jin˘ stupeÀ pomoci
drogovû závisl˘m osobám, ale i jejich ro-
dinn˘m pfiíslu‰níkÛm.

Kontaktní centrum Renarkonu v Ma-
riánskohorské ulici v Ostravû poskytuje
bezplatné anonymní sluÏby narkoma-
nÛm, ktefií si potfiebují vymûnit injekãní
stfiíkaãky, vysprchovat se, najíst nebo
tfieba jen prohodit pár slov se sv˘m 
streetworkerem. Ti za sv˘mi klienty také
docházejí kaÏd˘ den na telefonické za-
volání. Bûhem odpoledne a za veãer vy-
mûní pfiibliÏnû 70 aÏ 100 injekãních stfií-
kaãek.

Dal‰ím zafiízením této obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti je Centrum prevence
a doléãování. Tam docházejí pfiedev‰ím
drogovû závislí, ktefií chtûjí pfiestat
„brát“, pfiípadnû uÏ léãbu absolvovali.
Jak nám potvrdil jeden z terapeutÛ

Martin Chovanec, v˘znam centra je 
i v prevenci. Roãnû jeho pracovníci
spolu s abstinujícími narkomany pfii-
praví pfiibliÏnû stovku besed na základ-
ních, stfiedních a v poslední dobû do-
konce i matefisk˘ch ‰kolách. „Z praxe
streetworkera jsem pfiesvûdãena, Ïe je
tfieba s mlad˘mi lidmi co nejvíce mluvit.

Varovat je pfied nebezpeãím, které jim
pfii kontaktu s drogou hrozí, ale také vy-
vracet i v‰eobecnû známé m˘ty. Jedním
z nich jsou napfiíklad povûsti o deale-
rech postávajících pfied ‰kolou a nabíze-
jících drogy… Je jen velmi málo prav-
dûpodobné, aby si ‰kolák nebo student
koupil drogu od cizího ãlovûka. První
dávku mu vût‰inou nabídne kamarád,“
tvrdí Monika Levická z Renarkonu.

Dal‰í z ‰ancí pro návrat do spoleã-
nosti je absolvování léãby v terapeutic-
ké komunitû v âeladné-Podolánkách.
Klienti zde Ïijí jako rodina, zvykají si na
denní fiád, povinnosti, v poslední fázi
léãby pracují mimo zafiízení, tak, aby se
mohli vrátit zpût do bûÏného Ïivota. Po
ukonãení léãby v‰ak stále docházejí do
Centra prevence a doléãování.

Terapeutickou komunitou pro‰lo 
v loÀském roce 35 klientÛ, jejichÏ vû-
kov˘ prÛmûr byl tfiiadvacet let. Komplet-
ní léãbu ukonãili tfii klienti, léãí se dva-
náct klientÛ, sedmnáct b˘val˘ch ãlenÛ
terapeutické komunity abstinuje a deset
z nich je v pravidelném kontaktu s tera-
peutem. (‰)

Kde najdete probaãního úfiedníka?
Probaãní a mediaãní sluÏba zprostfied-

kovává alternativní zpÛsoby fie‰ení
trestné ãinnosti pro pachatele i po‰ko-
zené, vyuÏívá právo na vyjednávání
a bere v úvahu zájmy v‰ech stran trest-
ního fiízení v souladu se zákonem.
V Ostravû bylo dosud Stfiedisko probaãní
a mediaãní sluÏby, které je pracovi‰tûm
Ministerstva spravedlnosti âR, v budovû
okresního soudu v Sokolské ulici.

V‰echny zájemce o konzultaci a pfií-
padné klienty v‰ak upozorÀujeme, Ïe od
15. ledna naleznou své probaãní úfied-
níky jinde. Stfiedisko probaãní a media-
ãní sluÏby bylo pfiestûhováno na ulici 28.
fiíjna ãíslo 150 v Moravské Ostravû. Jde
o b˘valé sídlo krajského obchodního
soudu vedle Domu energetiky (SME),
nyní o budovu Ostravia Trade, a. s., sek-
tor B, 3. patro, ãísla dvefií 330 - 333. (ap)

Ministerstvo vnitra âeské repub-
liky nabídlo na‰emu mûstu jiÏ po-
‰esté od roku 1996 úãast v Komplex-
ním souãinnostním programu pre-
vence kriminality v roce 2001 s moÏ-
ností financování zafiazen˘ch pro-
jektÛ z prostfiedkÛ státního rozpoãtu.
Do roku 2000 byly v Ostravû realizo-
vány projekty, jejichÏ náklady pfie-
sáhly 39 500 000 Kã, pfiiãemÏ je stát
podpofiil ãástkou 25,672 milionu ko-
run.

Nemûnn˘mi podmínkami pro poskyt-
nutí státní úãelové dotace je kromû
schválení oficiální Ïádosti zastupitel-
stvem mûsta zejména vysoká míra krimi-
nality ve mûstû, zpracování programu
prevence kriminality a jeho schválení za-
stupitelstvem, finanãní participace mûsta
na jeho realizaci a manaÏerské zaji‰tûní
programu. V˘‰e úãelov˘ch dotací u jed-
notliv˘ch projektÛ Komplexního souãin-

nostního programu mÛÏe podle pravidel
ãerpání státní úãelové dotace ãinit maxi-
málnû 90 % (u obãansk˘ch sdruÏení
70 %), pfiiãemÏ se pfiedpokládá spolu-
úãast obce v minimální v˘‰i 10 % z celko-
v˘ch nákladÛ a krytí zb˘vajících finanã-
ních ãástek do 100 % z vlastních ãi jin˘ch
zdrojÛ u pfiedkladatelÛ projektÛ z fiad ob-
ãansk˘ch sdruÏení.

Ostrava se letos uchází o ãástku
5 693 940 Kã ze státního rozpoãtu na de-
set projektÛ ve v˘‰i 7 312 047 Kã, pfii-
ãemÏ se zavazuje tyto projekty podpofiit
z mûstského rozpoãtu ãástkou 731 205
korun. Seznam projektÛ, které bude mi-
nisterstvo posuzovat, naleznete na stra-
nû 12. V pfiípadû, Ïe nûkterému z nich
nebude státní úãelová dotace pfiidûlena,
nezíská pfiedkladatel projektu nárok ani
na desetiprocentní spoluúãast mûsta.

(‰)

Kolik nám pfiispûje stát?
Ostrava podpofií program prevence kriminality
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Navrhované dílãí projekty Komplexního souãinnostního
programu prevence kriminality na rok 2001

1. Centrum vãasné intervence 
- IV. etapa

Realizátor: odbor sociálních vûcí
statutárního mûsta Ostravy

Cílová skupina: dûti a mládeÏ
Oãekávan˘ efekt:
Detekovat hluchá místa souãasného

systému péãe o delikventní mládeÏ,
která mají vliv na narÛstání negativních
jevÛ mezi mládeÏí a propad konkrét-
ního klienta mimo existující systém vy-
tvofiením uceleného systému efektivní
péãe o delikventní mládeÏ.

Celkové náklady: 556 000 Kã
Podíl MO: 56 000 Kã
Finanãní dotace MV âR:

500 000 Kã
Dotace bude pouÏita na vzdûlávání,

sluÏby, cestovné, údrÏbu informaãního
systému CVI a na mzdy stál˘ch a exter-
ních pracovníkÛ CVI.

2. „Komunitní centrum v Ostravû-
Hru‰ovû“

Realizátor: obãanské sdruÏení Vzá-
jemné souÏití

Cílová skupina: dûti, mládeÏ a do-
spûlí z lokality Ostrava-Hru‰ov

Oãekávan˘ efekt:
Zapojení obyvatel Hru‰ova do fie‰ení

problémÛ lokality, vãasná pomoc dû-
tem a mládeÏi s delikventním chováním
nabídkou ‰iroké ‰kály zájmov˘ch akti-
vit.

Celkové náklady: 407 143 Kã
Podíl MO: 40 417 Kã
Finanãní dotace MV âR:

285 000 Kã
Dotace bude pouÏita na vybavení

komunitního centra nábytkem, na ma-
teriálové vybavení krouÏku vafiení, v˘-
tvarného, taneãního, pûveckého 
a krouÏku ruãních prací vãetnû OON.

3. Vzdûlávací centrum
Realizátor: Obãanské sdruÏení

Ochto-Oktáva
Cílová skupina: dûti a mladiství

vãetnû jejich rodiãÛ
Oãekávan˘ efekt:
Aktivní podíl romské komunity na

zvy‰ování kvality jejich Ïivota
Celkové náklady: 144 200 Kã
Podíl MO: 14 420 Kã
Finanãní dotace MV âR:

100 940 Kã

4. Dny s policií
Realizátor: Mûstské fieditelství Po-

licie âR Ostrava
Cílová skupina: dûti a mládeÏ
Oãekávan˘ efekt:
Dlouhodob˘m cílem tûchto akcí je

zvy‰ování a upevÀování právního vû-

domí ÏákÛ základních, zvlá‰tních 
a stfiedních ‰kol ve mûstû a snaha o sni-
Ïování kriminality páchané tûmito vû-
kov˘mi skupinami dûtí a mládeÏe

Celkové náklady: 100 000 Kã
Podíl MO: 10 000 Kã
Finanãní dotace MV âR:

90 000 Kã
Dotace bude pouÏita na nákup drob-

n˘ch pfiedmûtÛ do soutûÏí, osvûtovou 
a vzdûlávací ãinnost (uãební a propa-
gaãní materiál).

5. Projekt Klubu pfiátel hornic-
kého muzea

v˘chovné funkce rodin. Dal‰ím cílem je
vytváfiení prostfiedí dÛvûry, radosti 
a kamarádství, umoÏÀování rozvoje
vloh, kreativity, vedení ke správn˘m Ïi-
votním hodnotám.

Celkové náklady: 124 290 Kã
Podíl MO: 12 430 Kã
Finanãní dotace MV âR:

87 000 Kã
Dotace bude urãena na potfieby do

krouÏkÛ a vybavení kluboven.

7. Roz‰ífiení reedukaãního pro-
gramu Stfiedisek v˘chovné péãe

Realizátor: Softballov˘ klub Slávie
Ostravská univerzita

todami komunitní práce vytváfiet moÏ-
nosti pro kvalitní vyuÏívání volného
ãasu a pfiedcházení negativním sociál-
nû patologick˘m jevÛm a kriminálním
aktivitám.

Celkové náklady: 2 822 857 Kã
Podíl MO: 282 285 Kã
Finanãní dotace MV âR:

1 976 000 Kã
Dotace bude pouÏita na vybavení

komunitního centra nábytkem, kance-
láfiskou technikou (PC a projekãní tech-
nika), sportovním vybavením (rotoped,
posilovna, stolní tenis).

9. Sportovní areál Hrabová
Realizátor: ÚMOb Ostrava-Hrabová
Cílová skupina: dûti a mládeÏ, ro-

diny s dûtmi
Oãekávan˘ efekt:
Pfiedpokládané promítnutí nabídky

sportovních aktivit do Ïivotních stylÛ
dûtí, mladistv˘ch a pfiípadnû i jejich ro-
diãÛ z uveden˘ch lokalit.

Celkové náklady: 1 372 220 Kã
Podíl MO: 137 220 Kã
Finanãní dotace MV âR:

1 235 000 Kã

10. Program pomoci rizikov˘m
skupinám nezamûstnané mládeÏe

Realizátor: SOU stavební a dfievo-
zpracující Ostrava-Zábfieh, U studia

Cílová skupina: nezletilí absolventi
základních a zvlá‰tních ‰kol nepfiipra-
vující se studiem ãi jinou profesní pfií-
pravou k lep‰ímu uplatnûní na trhu
práce

Oãekávan˘ efekt:
Formou zv˘‰ené individuální péãe

dovést nezletilé absolventy posledních
roãníkÛ Z· a Zv· nepokraãující ve stu-
diu ãi jiné formû profesní pfiípravy 
k vhodné volbû povolání a souãasnû
omezit event. pfiedejít jejich problémo-
vému a spoleãensky neÏádoucímu cho-
vání a jednání.

Celkové náklady: 850 000 Kã
Podíl MO: 85 000 Kã
Finanãní dotace MV âR:

765 000 Kã
Dotace bude pouÏita na vybavení

uãebny, vybavení dílen - kovo, dfievo,
malífiské, zednické, textilní a zahrad-
nické.

Celkové náklady na projekty:
7 312 047 Kã

Celkov˘ podíl MO: 731 205 Kã
Celková fin. dotace MV âR:

5 693 940 Kã

Realizátor: Sportovnû-rekraãní are-
ál Landek

Cílová skupina: dûti, mládeÏ a celé
rodiny

Oãekávan˘ efekt:
Orientováním dûtí a mladistv˘ch na

kvalitní nabídku volnoãasového vyÏití
nadále omezovat pÛsobení negativních
vlivÛ pfiedcházením kriminalitû a aktiv-
ním podílem rodiãÛ na trávení volného
ãasu sv˘ch dûtí pfiispût k renesanci v˘-
chovné funkce rodin.

Celkové náklady: 758 580 Kã
Podíl MO: 75 856 Kã
Finanãní dotace MV âR:

531 000 Kã

6. Cesta k radosti
Realizátor: Saleziánsk˘ dÛm dûtí 

a mládeÏe, Volgogradská 2
Cílová skupina: dûti, mládeÏ a je-

jich rodiãe
Oãekávan˘ efekt:
Nauãit mladé rodiãe, aby vedli své

dûti ke kvalitnímu vyuÏívání volného
ãasu a tak pfiedcházeli negativním je-
vÛm, které na nû pÛsobí, coÏ ve svém
dÛsledku pfiispûje ke sniÏování dûtské
kriminality a k Ïádoucímu zefektivnûní

Cílová skupina: dûti a mládeÏ s po-
ruchami chování umístûné krátkodobû 
v DÚM a SVP

Oãekávan˘ efekt:
V˘sledn˘m efektem realizace pro-

jektu bude umoÏnûní pfiirozeného kon-
taktu svûfiencÛ SVP s aktivnû sportují-
cími vrstevníky v rámci roz‰ífiení reedu-
kaãního programu stfiediska a znaãná
pravdûpodobnost jejich trvalého aktiv-
ního zapojení do této nebo jiné spor-
tovní ãinnosti po ukonãení krátkodo-
bého ústavního pobytu.

Celkové náklady: 177 160 Kã
Podíl MO: 17 720 Kã
Finanãní dotace MV âR:

124 000 Kã

8. Komunitní centrum Vesniãky
souÏití

Realizátor: Diecezní charita ostrav-
sko-opavská

Cílová skupina: obãané Slezské
Ostravy

Oãekávan˘ efekt:
Dosáhnout realizace funkãního mo-

delu souÏití romského a neromského
obyvatelstva na obãansk˘ch principech
vzájemné tolerance a spolupráce. Me-



Sázení Lípy svobody 12. kvûtna 1946.

PrÛvod ÏákÛ obecné ‰koly. Dne 4. 10. 1936 se konala slavnost poloÏení základního
kamene ke stavbû nové ‰koly.·kolní budova z roku 1927. Fota: archiv

Dûlnické letovisko Ostravanka v Ho‰Èálkovicích. Archiv mûsta Ostravy se obrací na
pamûtníky s Ïádostí o pfiesnou lokalizaci tohoto objektu a bliÏ‰í informace o nûm.
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Archiv mûsta Ostravy

Ho‰Èálkovice
Znaky Ho‰Èálkovic 

i Lhotky vycházejí ze
stejné koncepce. Pro-
to v obou najdeme
vyjádfiení historické
zemské pfiíslu‰nosti, 

a to v pravém poli znaku. V levé ãásti
je zase atribut z pÛvodního peãetidla 
a naznaãení polohy v blízkosti vodního
toku.

Konkrétnû ve znaku Ho‰Èálkovic pfii-
pomíná pfiíslu‰nost obce k historic-
kému území b˘valého Slezska pÛl slez-
ské orlice umístûné v pravém zlatém
poli. Levá polovina je dûlena zeleno-
-stfiíbrnû. V horní ãásti je vyobrazen do-
prava obrácen˘ pluh, kter˘ byl pfievzat
z pÛvodního peãetního obrazu z roku
1722 a charakterizuje v˘luãnû zemûdûl-
sk˘ ráz obce. Dvû vlnitá modrá bfievna
v dolní ãásti znaku symbolizují polohu
obce na soutoku Odry a Opavy.

Osídlení zaãalo uÏ v dobû pfiedhis-
torické nebo je tou nejstar‰í oficiální
zprávou o existenci Ho‰Èálkovic sku-
teãnû nûmecky psaná listina z roku
1377 t˘kající se dûlení Opavska?
Historikové nejsou v tomto smûru
jednotní a jeden názor polemizuje 
s druh˘m.

Toto nám potvrdila i fieditelka BlaÏena
Przybylová pfii na‰í dal‰í pravidelné ná-
v‰tûvû mûstského archivu.

„O první písemné zmínce o obci se
opravdu vedly a stále vedou diskuze. Ale
nejstar‰í zaruãenû spolehlivá zpráva 
o Ho‰Èálkovicích pochází z roku 1434, 
a to v souvislosti s nákupem vsi Martinov
rytífiem Mikulá‰em Zajíãkem. V prame-
nech je naposledy pfiipomínán v roce
1467. Jeho synové Lacek a Václav
Zajíãkové dosáhli v roce 1478 na opav-
ském kníÏeti Viktorinovi propu‰tûní
Ho‰Èálkovic z lenního svazku. A pravdû-
podobnû v této dobû vznikla u vrchno-
stenského dvora i tvrz.“ Jak dále uvádí

Víte, Ïe...
✔ existence katolického kostela je

poprvé zmínûna v roce 1588, Ïe farnost
poté zanikla a Ho‰Èálkovice byly stejnû
jako Lhotka pfiifafieny k Hluãínsku?

✔ v roce 1793 byl vybudován filiální
kostel, ale samostatná duchovní správa
byla obnovena aÏ v roce 1919?

✔ první zmínka o ho‰Èálkovické
‰kole pochází z roku 1736 a Ïe do ní
chodily také dûti z nedaleké Lhotky
a BobrovníkÛ?

✔ zbytkov˘ velkostatek odkoupilo
mûsto Moravská Ostrava od Pozem-
kového úfiadu v roce 1930 za více neÏ
jeden milion korun a pfiímo od A. Roth-
schilda za 70 tisíc k velkostatku náleÏe-
jící kamenolom?

✔ první ‰kola byla dfievûná stejnû

jako dvû dal‰í a Ïe aÏ v roce 1826 byla
postavena „masivní“ budova?

✔ v záfií 1936 byla zahájena v˘-
stavba nové ‰kolní budovy, protoÏe 
v roce 1929 zfiízená mû‰Èanská ‰kola
sídlila v soukromém obytném domû 
a Ïe v nové ‰kole se zaãalo vyuãovat
o Vánocích 1937?

✔ dne 2. bfiezna 1935 se obecní za-
stupitelstvo usneslo udûlit ãestné ob-
ãanství prezidentu republiky T. G. Ma-
sarykovi?

✔ od roku 1945 byly Ho‰Èálkovice
jako samostatná obec nejprve zaãle-
nûny do okresu Hluãín, pak do okresu
Ostrava a od roku 1960 do okresu Opa-
va?

✔ k mûstu Ostravû byly Ho‰-
Èálkovice pfiipojeny 24. dubna 1976?

fieditelka B. Przybylová, majetek poté dr-
Ïela fiada ‰lechtick˘ch rodÛ. Napfiíklad 
v roce 1502 byly Ho‰Èálkovice prodány
Jindfiichovi z Dûhylova. V roce 1536 se
staly souãástí hluãínského panství, 
s nímÏ sdílely jeho osudy velmi dlouh˘
ãas - aÏ do roku 1809. Právû v tomto roce
koupil ves Florian Josef Langer, kter˘ ji 
v roce 1832 prodal obchodníkovi z Mo-
ravské Ostravy J. Römischovi. „Ten si vy-
budoval asi na místû b˘valé tvrze empí-
rov˘ zámeãek. Velmi záhy v‰ak dochází
k dal‰í zmûnû majitele. Stává se jím Salo-
mon Meyer Rothschild a pí‰e se rok
1847,“ fiíká fieditelka a upozorÀuje, Ïe
tímto okamÏikem ztrácí zámeãek svÛj
pÛvodní v˘znam reprezentativního sídla
a zaãíná slouÏit jen hospodáfisk˘m 
a správním úãelÛm.

Z hlediska státoprávního byly
Ho‰Èálkovice v roce 1742 stejnû jako
ostatní obce na Hluãínsku pfiipojeny 
k Prusku. To byl praktick˘ dÛsledek pro-
hrané slezské války. Teprve na poãátku
února 1920 bylo rozhodnuto na základû
versailleské mírové smlouvy z roku 1919
o zaãlenûní Ho‰Èálkovic do novû vytvo-
fiené âeskoslovenské republiky. A aby
toho nebylo málo, v roce 1938, kdy zmû-
nilo celé Hluãínsko svou pfiíslu‰nost,

byly Ho‰Èálkovice pfiipojeny k Nûmecku.
Ukonãení II. svûtové války pak zname-
nalo opûtovné zaãlenûní vsi k âeskoslo-
vensku.

„Ho‰Èálkovice vÏdy patfiily k vsím ze-
mûdûlského charakteru, i kdyÏ i ony byly
do jisté míry ovlivnûny industrializací
Ostravska. V kaÏdém ohledu se rozvoj
prÛmyslu a tûÏby uhlí projevil v rychlém
stavebním a rovnûÏ demografickém roz-
voji obce,“ konstatuje B. Przybylová 

a dokládá údaje o poãtu obyvatel v urãi-
t˘ch ãasov˘ch obdobích. Napfiíklad v ro-
ce 1840 mûla obec 482 obyvatel, na kon-
ci 19. století to bylo 775 a v roce 1910 uÏ
1 028 osob. V ‰edesát˘ch letech 20. sto-
letí Ïilo v Ho‰Èálkovicích ve 300 domech
a zhruba 500 bytov˘ch jednotkách pfies
1 600 obyvatel. (MaB)



Foto: archiv
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Podnikatelky
na internetu

Koncem loÀského roku vznikl re-
gionální klub Asociace podnikate-
lek a manaÏerek – MAPM, jehoÏ
pfiedsedkyní se stala Ing. Eva Appel-
tová, majitelka Jídelny zdravé v˘-
Ïivy Sluneãnice v centru Ostravy.

Posláním Moravské asociace podni-
katelek a manaÏerek je vytváfiení pro-
stfiedí pro komunikaci a v˘mûnu zku‰e-
ností, podmínek pro rozvoj osobnosti
a tvÛrãího potenciálu ãlenek pfii napl-
Àování jejich profesní role. Ve spolu-
práci s Ïenami z jihoãeské a severo-
ãeské regionální asociace pofiádala
MAPM poãátkem ledna mezinárodní
konferenci s názvem Îena - tvÛrãí
osobnost III. tisíciletí.

Regionální klub Ostrava má svÛj
vlastní program, ve kterém mimo jiné
podporuje vznik obecnû prospû‰né
spoleãnosti Erudica, která chce roz‰ífiit
moÏnosti vzdûlání Ïen v‰ech vûkov˘ch
kategorií - pfiedev‰ím uchazeãek o za-
mûstnání - pfii práci s poãítaãi a interne-
tem. (ap)

V˘zva obãanÛm: Nekrmte holuby!
V poslední dobû pfiib˘vá stíÏností

obãanÛ na pfiemnoÏení holubÛ
a jimi zpÛsobované ‰kody. Je ne-
sporné, Ïe holubi jsou dnes roz‰í-
fieni ve vût‰inû mûst a nûkde si je-
jich absenci jiÏ nedovedeme ani
pfiedstavit, neboÈ k mûstu jaksi
patfií.

Faktem v‰ak zÛstává, Ïe holubi, po-
kud se vyskytují ve velkém mnoÏství,
pÛsobí znaãné ‰kody, zejména na his-
torick˘ch objektech, a zvy‰ují náklady
na ãi‰tûní a úklid vefiejn˘ch prostran-
ství.

Obecnû ménû známá je skuteãnost,
Ïe holubi jsou rezervoárem - a tedy

pfiena‰eãi - nûkter˘ch infekãních one-
mocnûní, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í je sal-
monelosa a ornitosa. Salmonelosou se
mÛÏe ãlovûk nakazit zejména pfii poÏití
potravin kontaminovan˘ch holubím
trusem, ornitosou, která je vzácnûj‰í, se
lze nakazit kontaminovan˘m prachem
z pefií a zaschlého trusu.

Kromû rizika infekce mohou b˘t ho-
lubi i pfiíãinou alergick˘ch potíÏí zpÛ-
soben˘ch prachem z pefií a roztoãi,
ktefií se u holubÛ vyskytují ve velkém
mnoÏství. Typick˘m parazitem je napfií-
klad klí‰Èák holubí, kter˘ mÛÏe napad-
nout i ãlovûka a zpÛsobit nepfiíjemné
koÏní vyráÏky.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je potfiebné
udrÏovat populaci holubÛ na pfiijatelné
úrovni. Tuto problematiku v‰ak v sou-
ãasné dobû právní pfiedpisy neupravují.
Z pohledu zákona na ochranu zvífiat
proti t˘rání jsou i holubi ve mûstech
volnû Ïijícími Ïivoãichy a zákon nepfii-
pou‰tí jejich hubení. Proto je nutno po-
stupovat cestou omezování jejich popu-
lace, ztíÏením moÏnosti hnízdûní. V praxi
to znamená v první fiadû zabezpeãovat
objekty proti vniknutí, zejména pÛdní
prostory, opu‰tûné stavby a podobnû,
coÏ je vûcí vlastníkÛ tûchto objektÛ.
DÛleÏit˘m faktorem pro velikost popu-
lace je rovnûÏ potrava. Pravidelné kr-
mení holubÛ obãany totiÏ umoÏÀuje exi-
stenci mnohem vût‰ího mnoÏství jedincÛ
ve srovnání s pfiirozen˘mi podmínkami.
Je potfiebné, aby si obãané tyto skuteã-
nosti uvûdomovali a v zájmu omezování
‰kod na vefiejném i soukromém majetku,
ale zejména ochrany svého zdraví, s kr-
mením holubÛ pfiestali.

Ing. Bc. Milan Fencl,
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí

● Ostravsk˘ odbor Zemûpisného
sdruÏení se sídlem v Brnû zve obyva-
tele na‰eho mûsta na vycházku k sou-
toku Odry s Ostravicí a k lodûnici
Perun. Sraz je 3. bfiezna ve 13.20 hod.
pfied poboãkou V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovny v Sokolské ulici. V sobotu
31. bfiezna je plánována vycházka 
z Jistebníku okolo areálu rybáfiství do
Polanky nad Odrou. Trasa mûfií 5,5

kilometru a sraz je ve 14.20 hod. 
v hale nádraÏí Ostrava-Svinov.

● Bezplatnou právní poradnu nabízí
obãanÛm Krizové centrum pro dûti a ro-
dinu Magistrátu mûsta Ostravy. Jak nás
informovala vedoucí centra PhDr. Marta
Holãáková, bliÏ‰í podrobnosti o právní
poradnû, ale i o sluÏbách krizového
centra mohou zájemci získat pfii osobní
náv‰tûvû na adrese Veleslavínova 12,
Ostrava, nebo telefonicky na ãísle 
612 35 55.

● Pestr˘ program zábavy i pou-
ãení pfiipravil pro své vûrné náv‰tûv-
níky, ale i dal‰í obyvatele Ostravy
DÛm kultury Nové huti. Kromû pfied-
stavení hostujících divadelních sou-
borÛ z Prahy si mÛÏete vychutnat 
7. bfiezna dal‰í Hecoviny Z. Kaãora.
PakliÏe dáváte v tyto dny pfiednost
plesÛm a bálÛm, jistû si vyberete.
Pfiijít mÛÏete na spoleãensk˘ ples
Domu kultury Nové huti 23. února,
Dechovkov˘ bál 10. bfiezna, Country
bál 23. bfiezna, ale tfieba i na nûkteré 
z diskoplesÛ ãi diskoték.

Souãástí pracovní náv‰tûvy pri-
mátora mûsta âestmíra Vlãka a mí-
stostarosty ZbyÀka PraÏáka poãát-
kem února v DráÏìanech byla i náv-
‰tûva 7. roãníku mezinárodního ve-
letrhu cestovního ruchu Reise-
markt, na kterém se svou expozicí
prezentovalo také mûsto Ostrava.

Jak nám potvrdil vedoucí odboru

vnûj‰ích vztahÛ Magistrátu mûsta Os-
travy PhDr. Zdenûk Sladovník, leto‰ní
strategií mûsta je oslovit v zahraniãí co
nejvût‰í poãet mlad˘ch lidí a rodin
a pozvat je k náv‰tûvû Ostravska.
Pfiispût by k tomu mûla i dohoda pfied-
stavitelÛ obou mûst na prezentaci DráÏ-
ìan v rámci T˘dne SRN v Ostravû v fiíj-
nu tohoto roku, vzájemné kontakty

mlad˘ch hercÛ a sportovcÛ obou mûst,
ale i stále se rozvíjející spolupráce ‰kol
v‰ech stupÀÛ.

V‰echna jednání byla velmi pfiátel-
ská a vûcná, pozitivnû ovlivnûná sku-
teãností, Ïe na leto‰ní rok pfiipadá 
30. v˘roãí navázání partnersk˘ch
vztahÛ mezi DráÏìanami a Ostravou.

(r)

Zpráviãky

Tfiicet let partnerství Ostravy a DráÏìan



Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou (tel. 696 72 88):

1. Brit je pûtilet˘ dobrman, kter˘ na konci ledna pobíhal docela bezradnû po
Kunãiãkách a ohroÏoval bezpeãnost silniãního provozu. Tento vyhubl˘ a nesmírnû
pfiátelsk˘ a poslu‰n˘ pes marnû hledal zázemí u kolemjdoucích. Ti na‰tûstí nezÛ-
stali lhostejní a zavolali na pomoc stráÏníky mûstské policie. Brit byl odvezen do
útulku, kde se velmi rychle a dobfie aklimatizoval, ale jeho stesk a touha opût nû-
komu patfiit a b˘t mu nablízku s kaÏd˘m dnem i pfii sebelep‰í péãi stále sílí. Moc by
se mu líbilo hlavnû na zahradû u rodinného domku, protoÏe je skvûl˘ hlídaã.

2. Fred je kfiíÏen˘ briard a byl nalezen minul˘ mûsíc ve velmi zbûdovaném
stavu uvázan˘ u kontejneru ve Svinovû. Tento evidentnû t˘ran˘ pes se po svém
pfiíjezdu do Tfiebovic nejprve podrobil zásadním kosmetick˘m úpravám. „Letní“
stfiih mu sice ubírá trochu na kráse, ale Fred je viditelnû ‰Èastn˘ a ve stále se lep‰ící
kondici. Jeho nádherné oãi jakoby fiíkaly, Ïe k absolutní spokojenosti mu schází uÏ
jen laskavá pûstounova ruka. Urãitû si ji zaslouÏí víc neÏ ostatní psí nalezenci.

3. Fe‰ák je osmilet˘ maltézsk˘ psík, kter˘ by se nejlépe hodil do bytu i ke star-
‰ím lidem , a to i pfiesto, Ïe na svÛj vûk je celkem temperamentní. Je velmi ãistotn˘,
takÏe louÏiãky na koberci nepfiipadají naprosto do úvahy. Fe‰ák je v útulku od 
15. ledna tohoto roku a od té doby netrpûlivû vyhlíÏí svého nového pána, s nímÏ
by rád trávil kaÏdou jeho volnou chvilku. Fe‰ák je totiÏ spoleãensk˘ a pfiítuln˘ pej-
sek. (m)
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V útulku na‰lo pfiechodn˘ domov pfies 3 100 psÛ nejrÛznûj‰ích plemen

Pes není pouze vûcí na hraní

V prostorách b˘valé ãistiãky od-
padních vod v Tfiebovicích byl pfied
tfiemi roky vybudován útulek pro
psy. V Ostravû tak vyrostlo jedno 
z nejmodernûj‰ích zafiízení svého
druhu u nás.

„Útulek jsme otvírali na zaãátku mû-
síce srpna 1998. Bylo to prvních 92 kotcÛ
a uÏ tehdy bylo zfiejmé, Ïe kvÛli nezod-
povûdnosti nûkter˘ch obãanÛ, ktefií do-

káÏí s naprost˘m cynismem a klidn˘m
svûdomím své psy opustit nebo vyhodit
na ulici, nebude kapacitnû zdaleka staãit.
V˘mluvn˘m potvrzením této obavy je ta
skuteãnost, Ïe útulkem uÏ pro‰lo pfies 
3 100 psÛ nejrÛznûj‰ích plemen,“ fiíká ve-
doucí útulku Zuzana KaÀoková.
Nejãastûj‰ími klienty jsou samozfiejmû
kfiíÏenci - tzv. uliãní smûsi, ale pfiechodn˘
domov tu nacházejí také nûmeãtí ovãáci,

dobrmani, dogy, pitbullteriéfii, ale i pud-
líci, jezevãíci a jiná vzácná plemena.

„Je sice pravda, Ïe v prvním roce pro-
vozu poãet umístûn˘ch psÛ u nás neb˘-
vale narÛstal - napfiíklad o prázdninách
roku 1999 jsme mûli doslova pfieplnûno.
Ale na druhé stranû se o nás dovídalo
stále více lidí, ãímÏ se zvy‰ovala napfií-
klad nadûje pro v‰echny nalezence, Ïe se
v co moÏná nejkrat‰í dobû vrátí zpût ke
sv˘m pÛvodním majitelÛm nebo se do-
stanou do tzv. pûstounské péãe,“ uvádí
Ing. Vûra Hurychová, zástupkynû ve-
doucí úseku péãe o psy.

PrÛmûrná délka pobytu psa v útulku
se pohybuje okolo 17 dnÛ. „Psí bezdo-
movec, kterého k nám pfiijímáme, nej-
dfiíve projde desetidenní karanténou.
Teprve potom mÛÏe b˘t nabídnut nov˘m
pûstounÛm. Psi jsou pochopitelnû odãer-
veni a odble‰eni. Pokud si pro nû do tfií

Kapacita útulku je 150 psÛ. ● Ke dni
7. 2. 2001 bylo v útulku umístûno 97 psÛ.
● V roce 2000 bylo odchyceno celkem 
1 295 psÛ. ● MajitelÛm bylo v loÀském
roce vráceno 407 psÛ. ● Do pûstounské
péãe bylo pfiedáno 783 psÛ. ● Pûstouni
vrátili zpût do útulku 157 psÛ. ●

Opatrovník neplatí po dobu jednoho roku
poplatek ze psÛ.

Mûstská policie Ostrava

Útulek pro opu‰tûné psy

Provozní 4

722 00 Ostrava-Tfiebovice

Pondûlí zavfieno

Úter˘ - pátek 10 - 15 hod.

Sobota 11 - 15 hod.

Nedûle 11 - 14 hod.

dnÛ nepfiijde jejich pÛvodní majitel, je
kaÏd˘ navíc tetován a naoãkován proti
vzteklinû, psince, parvoviróze, infekãní-
mu zánûtu jater,“ dodává V. Hurychová.

Zuzana KaÀoková potvrzuje, Ïe zájem
o pûstounství je neb˘val˘. Do péãe no-
v˘ch páníãkÛ jiÏ bylo svûfieno 2 100 psÛ.
BohuÏel, asi deset procent z nich se zase
vrátilo zpût. „Takoví prostû lidé jsou.
Pejska dovezou tfieba hned na druh˘ den
jen proto, Ïe odmítá poslu‰nû sedût 
v koupelnû, Ïe udûlá omylem louÏiãku
atd. Nûkdy sl˘cháme opravdu úplné ne-
smysly. Na‰tûstí je mnohem více tako-
v˘ch, ktefií si uvûdomují, Ïe pes není
pouhou vûcí a hraãkou na jeden den.“

Mûsto Ostrava zfiídilo pfied dvûma
roky konto na podporu a financování
ãinnosti útulku. V období loÀsk˘ch
Vánoc na nûm napfiíklad pfiibylo 
ke 44 tisícÛm dal‰ích ‰est tisíc korun.
Pro pfiípadné dárce i mal˘ch finanãních
ãástek proto znovu uvádíme ãíslo úãtu
- 210 102 8001/3800 - u HypoVereins-
bank, a. s. 

(Maj)

Krátce



První lednovou operní premiérou v Divadle Antonína Dvofiáka byla Nûmá z Portici
Daniela Francoise Aubera v reÏii hostujícího Michaela Taranta. Milostn˘ pfiíbûh
nûmé dívky Fenelly, sestry vÛdce neapolsk˘ch povstalcÛ Masaniella, je zaãlenûn
do boufiliv˘ch bojov˘ch scén. Podle reÏiséra Taranta je to sv˘m obsahem stále
aktuální opera o lidské dÛstojnosti a o boji za svobodu, která dává lidem
sebevûdomí. V Ostravû byla poprvé uvedena v únoru roku 1921. 
Hlavní roli Fenelly tanãí sólistka baletu NDM Tamara âerná.

Besedy ãlenÛ obãanského sdruÏení Faust vhodnû doplÀují pfiedná‰ky preventistÛ 
z fiad Policie âR a stráÏníkÛ Mûstské policie Ostrava.
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KdyÏ lidem pomáhá Faust
Obãanské sdruÏení Faust zahájilo

svoji ãinnost v bfieznu loÀského
roku. Jako cíl své práce si ãlenové
sdruÏení kladou zv˘‰it informova-
nost rodiãovské vefiejnosti v oblasti
drogov˘ch závislostí a poskytovat
pomoc pfii pfiekonávání nároãn˘ch
Ïivotních situací spojen˘ch s uÏívá-
ním drog, léãbou a sociální inte-
grací ãlena rodiny.

Nabízejí poradenství, konzultace,
pfiípravu na léãbu, zprostfiedkování re-
socializace, kontakty s dal‰ími odbor-
níky rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm i uÏivate-
lÛm návykov˘ch látek.

Faust zaji‰Èuje také takzvanou pri-
mární prevenci v nûkter˘ch z ostrav-

sk˘ch základních ‰kol. Bûhem ãtyfi set-
kání s Ïáky 1. - 5. roãníkÛ s nimi v jed-
nom ‰kolním roce hovofií o tfiech pozi-
tivních a jednom problémovém tématu.

Pokud se chcete stát ãlenem sdru-
Ïení nebo potfiebujete pomoc jeho pra-
covníkÛ, naleznete je na adrese:
Kontaktní centrum pro rodinné pfiíslu‰-
níky i problémové uÏivatele návyko-
v˘ch látek, Klimkovická 26, Ostrava-
Poruba. Centrum se nachází v budovû
B Úfiadu mûstského obvodu Poruba,
hodiny pro vefiejnost jsou vÏdy v úter˘
a ve stfiedu od 11 do 17 hod. âíslo tele-
fonu Obãanského sdruÏení Faust je 
690 87 81. 

(‰)

Svûtlu‰ky a vlãata ve vûku od 6 do
11 let, star‰í skauti a skautky ve vûku
od 12 do 16 let, aÏ po otrlé „kozáky“
(rovefii a rangers), jejichÏ hlavní náplní
je pomáhat vedoucím pfii práci s nej-
men‰ími, se tû‰í na letní tábor, kter˘
pro své ãleny pofiádají skauti z Ma-
riánského stfiediska. To sdruÏuje v‰ech-
ny mladé lidi se zájmem o toulky pfiíro-
dou, tábofiení, hry ãi setkání s pfiáteli
s podobn˘mi Ïivotními názory.

Máte-li zájem podívat se mezi nás,
pfiípadnû zÛstat u skautÛ natrvalo, ne-
váhejte. Pravidelné schÛzky se konají
vÏdy jedenkrát t˘dnû (vlãata v úterky,
svûtlu‰ky ve ãtvrtky, skauti v pátky 
a skautky v úterky nebo ãtvrtky). Pod-
robnûj‰í informace naleznete na inter-
netov˘ch stranách www.volny.cz/ra-
bat/index.html pfiípadnû na adrese
Junák-stfiedisko Mariánské, PraÏáko-
va 9, Ostrava-Mariánské Hory. (jm)

Hledáte kamarády?
DÛm kultury Vítkovice, a. s., se

stane opût pfií‰tí mûsíc dûji‰tûm bo-
hatého kulturnû-spoleãenského
setkání, které se uskuteãní v rámci
‰estého roãníku jiÏ tradiãní v˘-
stavy Moravia Medica, tfietího roã-
níku akce Akti-Vita a v pofiadí uÏ
osmé v˘stavy zdravého Ïivotního
stylu nazvané Harmonie.

„Skuteãnû bohat˘ program je urãen
zejména handicapovan˘m obãanÛm.
Pfiipravujeme napfi. pfiedná‰ky na té-
ma vitaminy pro zdraví, v˘Ïiva a zdra-
v˘ Ïivotní styl, ale i patologiãtí hráãi 
v dûtském vûku apod., které budou si-

multánnû tlumoãeny do znakové fieãi,“
uvedla J. VaÀková z ostravské po-
boãky pofiádající spoleãnosti Ter-
invest. Potvrdila, Ïe i letos je zaji‰tûna
v rámci tohoto setkání bezplatná pre-
zentace neziskov˘ch organizací zab˘-
vajících se zdravotní a sociální proble-
matikou.

Zájemci si tedy mohou uÏ dnes za-
trhnout v kalendáfii datum od dvacá-
tého do dvacátého druhého bfiezna
2001. V˘stavy i doprovodn˘ program
potrvají kaÏd˘ den od 10 do 18 hodin.
Seniofii a drÏitelé prÛkazÛ ZTP mají
vstup zdarma. (m)

Setkání handicapovan˘ch

Zpráviãky
● Po prosincovém maratonu mi-

kulá‰sk˘ch a vánoãních besídek -
tedy ryze kulturních akcí - byl leden
v Ústavu sociální péãe pro mentálnû
postiÏené Ostrava zasvûcen sportu,
a to hned tomu vrcholovému. Ve
dnech 19. a 20. 1. se v Hradci Králo-
vé uskuteãnilo Mistrovství repub-
liky ve stolním tenise mentálnû po-
stiÏen˘ch. Na‰e mûsto bylo zastou-
peno 9 hráãi. V silné konkurenci zá-
vodníkÛ se na stupnû vítûzÛ probo-
jovala Marie Rucká, jeÏ obsadila
2. místo, a Jifií Stach, kter˘ pfiivezl
bronzovou medaili. Oba si tím zajis-
tili nominaci do reprezentaãního
t˘mu, kter˘ bude v ãervenci hájit
barvy âeské republiky na Mistrov-
ství Evropy ve Frankfurtu nad Mo-
hanem ve Spolkové republice Nû-
mecko.

● Druhé celorepublikové sportovní
klání se konalo v Krkono‰ích. âeské
hnutí speciálních olympiád tam opût

koncem ledna pofiádalo soutûÏe v bûhu
na lyÏích. S men‰ím pfiídûlem snûhu se
muselo spokojit 243 závodníkÛ, z nichÏ
9 bylo z ostravského ÚSP. S 6 zlat˘mi
medailemi se vrátilo 5 dívek ze stacio-
náfie v Muglinovû a 4 zlaté si pfiivezli
muÏi z Domova pro dospûlé na Li‰ãinû.
Na‰i lyÏafii tak opût potvrdili, Ïe patfií
ve v‰ech disciplánách - bûhy na 50 aÏ 
1 000 m a ve ‰tafetû - k nejlep‰ím v re-
publice.

● Vem si Ïlutou tuÏku, namaluj
mi hru‰ku, a pod hru‰ku talífi, sláva,
ty jsi malífi! Tyto ver‰e Franti‰ka
Hrubína by mohly b˘t mottem v zá-
hlaví v˘tvarné soutûÏe Beru‰ka, kte-
rou uÏ poãtvrté vyhla‰uje Dûtské
centrum Ústavu sociální péãe pro
mentálnû postiÏené Ostrava. SoutûÏ
je urãena pro dûti i dospûlé ze spe-
ciálních vzdûlávacích a sociálních
zafiízení z celé republiky. Na ob-
rázky i trojrozmûrné práce na le-
to‰ní téma Z pohádky do pohádky

se tû‰í odborná porota. Práce by
mûly b˘t zaslány do 30. dubna 2001.

● Pfiípravy na tradiãní ples, kter˘ kaÏ-
doroãnû pofiádá tfiebovické stfiedisko
T˘denního a denního pobytu pro mládeÏ
ÚSP pro mentálnû postiÏené Ostrava ve
spolupráci se sdruÏením rodiãÛ a pfiátel
ústavu, jsou skuteãnû dÛkladné. Zaãaly
uÏ v prosinci, kdy se mladí z tohoto zafií-

zení uãili pod vedením taneãního mistra
Romana Krnáãe z Poruby a taneãní sku-
piny Argo pohybu pfiedev‰ím v latinsko-
americkém rytmu. Hrála jim skupina
Peter a DJ Seven. Pokud, podle mínûní
svého uãitele, nezanedbají domácí pfií-
pravu, budou na plese 23. bfiezna, kam
jsou zváni klienti ze v‰ech zafiízení
ústavu, skuteãnû záfiit.


