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Partnerské vztahy Ostravy s Miskolcem
V závûru minulého mûsíce byla

v budovû Nové radnice oficiálnû
zpeãetûna podpisy starosty maìar-
ského mûsta Miskolc Tamáse Ko-
bolda a primátora Ostravy âest-
míra Vlãka dohoda o partnerství
a spolupráci obou mûst.

„Miskolc má podobnû jako Ostrava
za sebou velmi silnou prÛmyslovou mi-
nulost a mûsta jsou si navíc blízká i po-
ãtem obyvatel. S panem starostou Ko-
boldem jsme pfiesvûdãeni, Ïe dohoda
musí b˘t naplnûna konkrétním a smy-
slupln˘m obsahem. Nechceme, aby zÛ-
stalo jen u pfiedstav a slov. Proto kla-
deme mimofiádn˘ dÛraz zejména na
kvalitní komunikaci, vzájemnou infor-
movanost a v˘mûnu zku‰eností,“ fiekl

bezprostfiednû po slavnostním podpisu
dohody primátor âestmír Vlãek. 

StûÏejními zájmov˘mi oblastmi v rám-
ci spolupráce mezi Miskolcem a Os-
travou jsou napfi. podpora podnikatel-
sk˘ch aktivit, revitalizace a rozvoj b˘va-
l˘ch prÛmyslov˘ch oblastí, ochrana Ïi-
votního prostfiedí, ale také navázání no-
v˘ch kontaktÛ mezi ‰kolami, kulturními
zafiízeními i vûdeck˘mi ústavy obou
mûst.

Bez zajímavosti není ani spoleãná
snaha vytvofiit po vzoru „visegradské
ãtyfiky“ základ spolupráce mezi Ostra-
vou, Miskolcem, Ko‰icemi a Katovicemi.
Podle starosty Kobolda i primátora Vlãka
stojí tento zámûr na skuteãnû reáln˘ch
a pfiízniv˘ch základech. (Maj)

Bûhem Dne otevfien˘ch dvefií u pfiíleÏi-
tosti zahájení letní turistické sezony v pá-
tek 27. dubna patfiila radnice mûsta
Ostravy skuteãnû obãanÛm mûsta. Fronty
k v˘tahu na vyhlídkovou vûÏ, fronty na
prohlídku reprezentaãních místností ma-
gistrátu s prÛvodcem. V‰echno vstfiícnû
a bez problémÛ. Radniãní v˘tah vyvezl
v tento den na vûÏ pfies 800 náv‰tûvníkÛ,
zasedací sínû vãetnû kanceláfie primátora
si prohlédlo témûfi 400 lidí. Primátor
Ostravy Ing. âestmír Vlãek v‰echny
vstfiícnû pfiivítal, odnesli si i drobné dárky. 

Zvlá‰È srdeãného pfiivítání se dostalo
paní BoÏenû Mareãkové, která v jedné
skupinû hostÛ zavzpomínala, jak si pa-
matuje na otevfiení budovy radnice
v roce 1930, kdy jí bylo deset let.
Odnesla si pamûtní medaili a publikaci
k 70. v˘roãí radnice podepsanou pri-
mátorem. Paní Mareãkovou provází
radnice mûsta Ostravy dodnes. Ze své-
ho souãasného bydli‰tû – Domova dÛ-
chodcÛ ve Slezské Ostravû na Kamenci
– má nejmajestátnûj‰í ostravskou bu-
dovu pofiád na dohled. (o)

Primátor nadchl náv‰tûvníky radnice svou
bezprostfiedností

Den otevfien˘ch dvefií

V pfiítomnosti námûstka primá-
tora ZbyÀka PraÏáka byla v polo-
vinû kvûtna podepsána dohoda
o spolupráci mezi francouzsk˘mi
odborníky z organizace Fahres
v Morlaix a Klubem pfiátel ‰koly pfii
Speciálních ‰kolách kpt. Vajdy v Os-
travû-Zábfiehu.

Tato zafiízení zaji‰Èují jako jediná
svého druhu v republice komplexní
péãi o handicapované dûti. Mezi více
neÏ dvûma sty ‰koláky nalezneme dû-
ti s kombinovan˘mi vadami, mírnou
i tûÏ‰í mentální retardací, ale i dûti au-
tistické.

Zatímco spolupráce Ostravy s fran-
couzsk˘mi odborníky zaãala uÏ v roce
1992 a pokraãuje pfiedev‰ím âesko-
francouzsk˘mi dny, pedagogové ze
speciálních ‰kol kpt. Vajdy navázali

kontakty se sv˘mi kolegy z Bretanû
v roce 1998. Od té doby se uÏ uskuteã-
nila fiada v˘mûnn˘ch stáÏí a odborn˘ch
setkání, které vyústily právû podpisem
dohody o dal‰í spolupráci. Díky ní ab-
solvuje na pfielomu kvûtna a ãervna
v Ostravû svou stáÏ také francouzsk˘
vychovatel autistick˘ch dûtí. Jean-Marie
Vizioz se uÏ pfied dvûma lety úãastnil
v na‰em mûstû odborn˘ch semináfiÛ
v rámci âesko-francouzsk˘ch dnÛ, byl
nad‰en erudovaností zdej‰ích odbor-
níkÛ a vyjádfiil pfiání nauãit se jejich po-
stupÛm pfii odborné stáÏi.

Dal‰í zku‰enosti si ãe‰tí a francouz‰tí
odborníci budou moci vymûnit v Os-
travû na podzim, bûhem devátého roã-
níku âesko-francouzsk˘ch dnÛ.

(‰)

Francouzi se mají v Ostravû ãemu nauãit

Spolupráce nese ovoce

Fifejdy ãeká rekonstrukce
Majitelé obytn˘ch domÛ mohou uÏ

od poloviny devadesát˘ch let Ïádat
stát o dotace v rámci specializova-
n˘ch programÛ na rekonstrukce ob-
jektÛ urãen˘ch k bydlení, pfieváÏnû
pak tûch, které byly postaveny pane-
lovou technologií a které jsou z velké
ãásti ve velmi ‰patném technickém
stavu.

Na posledním jednání zastupitelstva
byla pfiedloÏena a schválena Ïádost

mûstského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky o pfiijetí dlouhodobého úvûru
ve v˘‰i 70 mil. Kã na komplexní opravu
panelov˘ch domÛ sídli‰tû Fifejdy I. S tím
je spojena také moÏnost získat finanãní
pomoc pfiímo ze státního rozpoãtu, díky
níÏ bude zaji‰tûna úhrada ãásti úrokÛ
z úvûru ve v˘‰i 5 procent. Mûstsk˘ obvod
poãítá s roãní splátkou úvûru (3 mil. Kã)
z prostfiedkÛ získan˘ch z nájemného. 

(m)



1. Mezinárodní v˘stava Unimarket:
âlenové rady schválili úãast statutárního

mûsta Ostravy na mezinárodní v˘stavû Unimarket v partnerském mûstû Miskolc v Maìarsku
ve dnech 10. aÏ 13. kvûtna 2001. Ve stfiedu 25. dubna byla slavnostnû podepsána dohoda 
o partnersk˘ch vztazích a spolupráci mezi mûstem Ostravou a maìarsk˘m mûstem s právem
Ïupy Miskolc. Uzavfiení dohody schválilo zastupitelstvo mûsta na svém 18. zasedání dne 28.
bfiezna 2001. Maìarská strana proto pozvala Ostravu k prezentaci na mezinárodní v˘stavu
Unimarket, na které se pfiedstaví také dal‰í dvû partnerská mûsta Miskolce – Ko‰ice 
a Aschaffenburg. Ostravû byla zdarma nabídnuta v˘stavní plocha o rozloze 9 m2.

2. Dotace na obnovu kulturní památky: Rada mûsta doporuãuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí neinvestiãní dotace na obnovu kulturní památky v rámci Programu
regenerace mûstské památkové zóny Moravská Ostrava pro rok 2001. 

a) Elektrocentrála koksovny Karolina ve v˘‰i 700 000 korun z rozpoãtu mûsta Ostravy
a 200 000 ze státní dotace spoleãnosti OKD, a. s.

b) objekt b˘valé Anglo-ãeskoslovenské banky ve v˘‰i 600 000 korun z rozpoãtu
mûsta a 150 000 korun ze státní dotace spoleãnosti PVT, a. s.

Finanãní pfiíspûvek vlastníkÛm kulturní památky na obnovu v rámci Programu rege-
nerace mûstsk˘ch památkov˘ch zón se skládá ze dvou ãástí, které jsou vzájemnû vázány.
První je pfiíspûvek mûsta, na kter˘ je ve schváleném rozpoãtu na leto‰ní rok vyãlenûna
ãástka 1 300 000 korun. Druhou ãástí je pfiíspûvek státu. Rozhodnutím ústfiední komise
Ministerstva kultury âR pro Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a zón
âR byla pro mûstskou památkovou zónu Moravská Ostrava stanovena k uÏití pro rok
2001 ãástka 350 000 korun.

3. Konference Investment forum 2001: SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní
Moravy a Slezska ve spolupráci se statutárním mûstem Ostrava a Ostravsk˘m krajem ve
dnech 20. aÏ 22. záfií pofiádá konferenci Investment forum 2001. Rada mûsta vzala na vû-
domí informaci o této konferenci, která bude navazovat na pfiedchozí roãníky jednání
o moÏnostech a pfiíleÏitostech investování v Ostravû a Ostravském kraji. Strategick˘m cí-
lem konference je nabídnout a prezentovat moÏnosti jak pro zahraniãní, tak i tuzemské
investory a pfiilákat je do Ostravy a Ostravského kraje v návaznosti na prezentaci zku‰e-
ností jiÏ investujících zahraniãních investorÛ.

4. Finanãní pfiíspûvek na zachování a obnovu kulturní památky: Rada mûsta
souhlasí s návrhem na poskytnutí pfiíspûvku na zv˘‰ené náklady spojené se zachováním 
a obnovu kulturní památky: 

a) víceúãelová budova – objekt star˘ch a nov˘ch koupelen v areálu Hornického mu-
zea Ostrava ve v˘‰i 350 000 korun

b) kostel sv. Anny v Ostravû-Polance ve v˘‰i 150 000 korun 
c) kostel P. Marie Královny v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách ve v˘‰i 300 000 korun 
d) mûstsk˘ dÛm v ulici Mírová 24 ve v˘‰i 100 000 korun
e) mûstsk˘ dÛm v ulici Tyr‰ova 11 ve v˘‰i 100 000 korun
f) mûstsk˘ dÛm v ulici Pfiívozská 3 ve v˘‰i 50 000 korun
g) mûstsk˘ dÛm v ulici Po‰tovní 8 ve v˘‰i 50 000 korun

1. Dûtsk˘ sbor pojede do Japonska:
Nadaãní fond Ostravského dûtského
sboru obdrÏí podle rozhodnutí rady
ãástku 20 000 korun na cestu do japon-
ského mûsta Hamamatsu, kde se koncem

ãervence zúãastní desátého roãníku Svûtového mládeÏnického sborového festivalu.
Pofiádání leto‰ního roãníku soutûÏe, kter˘ je vûnován mlad˘m lidem z celého svûta, se
ujalo japonské mûsto u pfiíleÏitosti 90. v˘roãí svého zaloÏení. Mladí ostrav‰tí zpûváci
kaÏdoroãnû mûfií své kvality s nejlep‰ími evropsk˘mi sbory v mezinárodních soutû-
Ïích a ãasto stojí na stupni vítûzÛ. Ostravsk˘ dûtsk˘ sbor v loÀském roce skonãil jiÏ po-
druhé za sebou na prvním místû na Mezinárodním hudebním festivalu dûtsk˘ch a mlá-
deÏnick˘ch sborÛ v belgickém Neerpeltu a v posledních letech si do Ostravy pfiivezl
prvenství v kategoriích dûtsk˘ch sborÛ ze soutûÏí v Rakousku, Dánsku a âeské repub-
lice.

2. PrÛbûh likvidace státních podnikÛ: Rada mûsta byla informována o postupu
likvidace státních podnikÛ v likvidaci, a to Restaurací Ostrava-Jih a âistíren a prádelen
Ostrava. Oba podniky by mûly b˘t je‰tû do konce leto‰ního roku zlikvidovány. 

âlenové rady mûsta zároveÀ schválili závûreãnou zprávu o postupu a ukonãení li-
kvidace Kovopodniku k 28. únoru 2001 a podání návrhu Krajskému obchodnímu
soudu v Ostravû na v˘maz podniku z obchodního rejstfiíku. (Kovopodnik byl na zá-
kladû usnesení zastupitelstva mûsta zru‰en k 9. listopadu 1992 a následnû vstoupil do
témûfi devítileté likvidace.)

3. Komise rady mûsta: Rada vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti v‰ech komisí rady
mûsta za druhé pololetí minulého roku. âlenové rady se rovnûÏ seznámili s návrhem
zástupcÛ Koordinaãního centra organizací seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch, jejichÏ
ãlenové projevili zájem pracovat v nûkter˘ch z tfiinácti komisí rady mûsta.

Pfii radû mûsta pracují následující komise: kultury, zdravotnictví, sociální, protidro-
gová a ochrany vefiejného pofiádku, Ïivotního prostfiedí, dopravy, komise obnovy, v˘-
stavby a rozvoje mûsta, muzejní a letopisecká, právní, pro dûti, mládeÏ a sport, pro in-
formaãní systémy, podporu ekonomického rozvoje mûsta a poslední pro handicapo-
vané dûti a mládeÏ.
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Jednání rady
57. schÛze - 10. 4. 2001

58. schÛze - 24. 4. 2001

Získání pfiíspûvku na zv˘‰ené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní pa-
mátky umoÏÀuje vlastníkovi kulturní památky zákon o státní památkové péãi. 

5. Regionální program podpory rozvoje severozápadních âech a Ostravského
kraje: Ministerstvo pro místní rozvoj i pro rok 2002 vyhlásilo Zásady pro poskytování do-
tací ze státního rozpoãtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápad-
ních âech a Ostravského regionu. Cílem programu je podpora malého a stfiedního podni-
kání, sníÏení nezamûstnanosti a podpora zámûrÛ na úseku cestovního ruchu v hospodáfi-
sky a strukturálnû postiÏen˘ch oblastech severozápadních âech a severní Moravy. âle-
nové rady schválili Ïádost o dotaci pro mûsto Ostrava v rámci v˘‰e uvedeného programu
na realizaci osmi projektÛ a akcí. (Dotace má b˘t pouÏita na investiãní pfiípravu prÛmyslo-
v˘ch ploch a dal‰ích objektÛ pro podnikání a na podporu investic pro rozvoj cestovního ru-
chu. Podpora je poskytována jako systémová investiãní dotace na realizaci vybran˘ch pro-
jektÛ a akcí a to aÏ do v˘‰e 70 % rozpoãtov˘ch nákladÛ proinvestovan˘ch v roce 2002.)

1. Fond zdraví: Zastupitelstvo
mûsta (ZM) rozhodlo o poskytnutí 
25 000 korun Svazu postiÏen˘ch civili-
zaãními chorobami v âeské republice
na nákup speciálního zdravotnického
materiálu a lékÛ pro úãastníky dia-tá-
bora. Tento tábor je urãen dûtem ne-
mocn˘m cukrovkou ve vûku od 6 do

16 let s trval˘m pobytem v Ostravû, které se vzhledem ke svému onemocnûní ne-
mohou úãastnit bûÏn˘ch aktivit se stejnû star˘mi kamarády. Bûhem pobytu se bu-
dou o úãastníky tábora kromû t˘mu zku‰en˘ch vedoucích a instruktorÛ starat dva
odborní lékafii a zdravotní sestry. Dia-tábory nejsou pro dûti jen zábavou, ale záro-
veÀ se uãí zvládat svou nemoc, dobfie o sebe peãovat, správnû se stravovat a roz-
poznávat i pfiedcházet akutním a pozdním komplikacím cukrovky. V leto‰ním roce
se dia-tábora, pofiádaného od 2. do 13. ãervence v Malé Morávce, zúãastní 35 aÏ 40
ostravsk˘ch dûtí.

2. Obecnû závazné vyhlá‰ky: Zastupitelstvo schválilo obecnû závaznou vy-
hlá‰ku, kterou se ru‰í dosud platné obecnû závazné vyhlá‰ky mûstsk˘ch obvodÛ
t˘kající se prodeje domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor v majetku mûsta Ostravy
s úãinností od 1. ãervna 2001. Zákon 128/2000 Sb., o obcích, totiÏ neumoÏÀuje vy-
dávat obecnû závazné vyhlá‰ky, kter˘mi by se stanovily zásady hospodafiení s do-
movním a bytov˘m fondem v majetku mûsta.

3. Stipendium mûsta Ostravy: ZM schválilo vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
udûlení Stipendia mûsta Ostravy ve studijním roce 2001/2002, které bude urãeno
dvanácti vybran˘m vysoko‰kolsk˘m studentÛm denního studia nebo interním
doktorandÛm studujícím na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách (celková ãástka pro jed-
noho studenta na ‰kolní rok ãiní 25 000 korun). Stipendium ve v˘‰i 69 000 korun je
urãeno jednomu Ïadateli, kter˘ po úspû‰ném ukonãení vysoko‰kolského studia
v âR pokraãuje ve studiu na nûkteré vysoké ‰kole v zahraniãí. 

Stipendium mûsto Ostrava udûluje od ‰kolního roku 1996/97. Prozatím tak bylo
poskytnuto celkem 57 studentÛm denního studia vysok˘ch ‰kol, interním dokto-
randÛm a zahraniãním doktorandÛm. S Ïadatelem, jenÏ splní poÏadované pod-
mínky (musí mít trvalé bydli‰tû v Ostravû, studijní prÛmûr do 1,2 a u studentÛ fiád-
ného denního studia je urãeno pro ty, ktefií úspû‰nû absolvovali tfietí nebo vy‰‰í
roãník vysoké ‰koly), bude uzavfiena smlouva o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ.

4. Prodej akcií spoleãnosti âeská spofiitelna: Zastupitelstvo rozhodlo o pro-
deji akcií spoleãnosti âeská spofiitelna v poãtu 391 100 kusÛ spoleãnosti Erste
Bank, der Oesterreichischen Sparkassen AG. Balík akcií o jmenovité hodnotû 100
korun za akcii bude prodán minimálnû za cenu 122 korun za jednu akcii. V lednu
minulého roku bylo 11 statutárními mûsty âR zaloÏeno SdruÏení mûst a obcí, které
mûlo zhodnotit akcie âeské spofiitelny, a. s., které jsou majetkem uveden˘ch mûst. 

Cel˘ projekt spoãívá v tom, Ïe je obcím drÏícím vefiejnû neobchodovatelné ak-
cie âeské spofiitelny nabídnuta moÏnost jejich prodeje za minimální cenu 122 ko-
run za akcii. Tato cena mÛÏe vzrÛst aÏ na 137 korun za akcii v závislosti na dosa-
Ïeném vykoupeném mnoÏství. Pfii cenû 122 korun za akcii bude v˘nos mûsta ve
v˘‰i 47,7 milionu korun, pfii cenû 137 korun pak v˘nos ãiní 53,6 milionu korun. 

5. Experimentální projekt Centra vãasné intervence: ZM vzalo na vûdomí
informaci o vyhodnocení experimentálního projektu Centra vãasné intervence
(CVI), kter˘ byl zaãlenûn do Komplexního souãinnostního programu prevence kri-
minality mûsta Ostravy pro rok 1999. Na základû tohoto nového systému se poda-
fiilo vytvofiit systémov˘ pfiístup k delikventním dûtem a mládeÏi na území mûsta
Ostravy a propojit ve‰keré subjekty, které se podílejí na trestním fiízením dûtí do
18 let. V souãasné dobû je v databázi informaãního systému CVI evidováno 998 kli-
entÛ, ktefií spáchali 2 397 trestn˘ch ãinÛ a pfiestupkÛ (informaãní systém Centra
vãasné intervence byl vytvofien ve snaze co nejvíce usnadnit a urychlit oznámení
o spáchání deliktu a následn˘ kontakt kurátora s problémov˘m dítûtem). 

Pro doplnûní: Projekt byl schválen jako experiment v rámci âeské republiky
k ovûfiení moÏnosti vãasného podchycení a pomoci dûtem ohroÏen˘m, obtíÏnû vy-
chovateln˘m a s problémov˘m chováním. Tento pilotní projekt zamûfien˘ na systé-
mov˘ pfiístup k provinûní mládeÏe byl ukonãen k 31. bfieznu 2001. (tsh)

Jednání 
zastupitelstva

19. zasedání - 9. 5. 2001



Takové domy dnes staví mûsto Ostrava v Bûlském lese. Foto: archiv
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Centrum tísÀového
volání Ostrava

Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158
Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24
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OSTRAVSKÁ
RADNICE

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA

Rozhovor
Postupnû jsou specifikovány jednotlivé kroky smûfiující k vypracování koncepce bytové 
politiky statutárního mûsta Ostravy

Nastane skuteãnû zlom v bytové
politice mûsta? Bude nadále vyuÏí-
váno dotací státu na v˘stavbu nov˘ch
nájemních bytÛ a rozsáhlé rekon-
strukce zchátral˘ch panelov˘ch do-
mÛ v takové mífie jako dosud? Zv˘‰í
se dostateãnû kupní síla a ustanou
obtíÏe s prodejem postaven˘ch bytÛ?
A sníÏí se naopak vysoké poãáteãní
investice a zpÛsob financování? Bude
tfieba stavût domovy dÛchodcÛ nebo
„startovací“ byty pro mladé? – tak ta-
kové a fiada podobn˘ch otázek za-
znívá pfieváÏnû v okamÏiku, kdy se
dostává na pofiad dne vysoce aktuální
téma Bydlení.

„Sféra bydlení je velmi ‰iroká a vedle
ekonomick˘ch a technick˘ch aspektÛ ji
provází mimofiádnû siln˘ vliv sociální,“
fiíká jedna z autorek navrhované kon-
cepce bytové politiky Ostravy Regina
Kuchtová, vedoucí bytového oddûlení
odboru dopravy a komunálních sluÏeb
magistrátu.

Nepfiichází návrh programu ve srov-
nání s jin˘mi mûsty ponûkud opoÏdûnû?

„Zfiejmû naráÏíte na skuteãnost, Ïe 

v ostatních velk˘ch mûstech republiky,
jako je Praha, Brno nebo PlzeÀ, jiÏ vyuÏí-
vají vlastních koncepcí bydlení a opírají
se také o jejich zásady.“

Pfiesnû tak.
„Ale nemylte se, Ostrava není v oblasti

bytové politiky pozadu, jak by se mohlo
jevit. Právû naopak! UÏ nûkolik let vrcho-
vatû vyuÏíváme nabídek v podobû stát-
ních dotací zejména na opravy panelo-
v˘ch domÛ, roãnû jsou postaveny de-
sítky nov˘ch, pfieváÏnû nájemních bytÛ.
Mimochodem, v souãasné dobû mûsto
dokonãilo v˘stavbu 50 bytov˘ch jedno-
tek v Zapletalovû ulici za zhruba 73 mili-
ony korun, na sídli‰ti Bûlsk˘ Les jsme le-
tos odevzdali 36 bytÛ, z toho 18 bezbari-
érov˘ch. V závûru roku bychom mûli 
v této lokalitû mít hotovo celkem 65
bytÛ. Rozpoãtové náklady na jejich reali-
zaci pfiesahují 76 mil. korun. Ale sou-
hrnn˘ materiál, v nûmÏ je zakompono-
vána a o‰etfiena vût‰ina otázek souvisejí-
cích s koncepcí bytové politiky, Ostrava
zatím je‰tû nemá.“

Termín uÏ byl stanoven?
„Nikoli, ale základní varianty vãetnû fi-

Ostrava pfiipravuje ambiciozní program bydlení

nanãního krytí by mûly b˘t dokonãeny,
pokud budou uvolnûny potfiebné pro-
stfiedky z mûstského rozpoãtu. âlenové
zastupitelstva se velmi intenzivnû zasa-
zují o urãení pfiesn˘ch pravidel a manti-
nelÛ, aÈ uÏ se jedná o specifikaci regulo-
vaného nájmu, ceny bytÛ, fie‰ení sociál-
ního bydlení, vlastnick˘ch práv i dal‰ího
vyuÏívání státních dotací na opravy byto-
vého fondu apod.“

Dá se jednou vûtou urãit cíl novû vzni-
kající koncepce?

„Jde nám pfiedev‰ím o zv˘‰ení celkové
dostupnosti, a to i finanãní, bydlení pro
kaÏdého Ostravana. Ale na druhou stranu
usilujeme o vytvofiení pfiízniv˘ch podmí-
nek pro zapojení soukrom˘ch prostfiedkÛ
na realizaci bytové v˘stavby a regeneraci
stávajícího bytového fondu.“

V jakém ãasovém horizontu?
„Ve‰keré podklady a studie o v˘voji

ekonomiky, demografické struktufie
i skladbû domovního a bytového fondu
budeme zaji‰Èovat s v˘hledem na dobu
pfií‰tích 20 let. TakÏe vznikne dostateãn˘
prostor, kter˘ potfiebujeme pro vytvofiení
rovnováhy mezi zásahy státu, mûsta a tzv.

Navrhovan˘mi základními oblastmi koncepce 
bytové politiky mûsta Ostravy jsou:

✓ nájemní bydlení a rÛzné formy jeho spolufinancování
✓ vytvofiení podmínek pro rodinnou v˘stavbu
✓ návrat bydlení do centra mûsta
✓ zaji‰tûní bydlení pro specifické skupiny obyvatel
✓ opravy panelov˘ch domÛ a regenerace sídli‰È
✓ nabídka bydlení pro zahraniãní investory (vazba na pfiípravu prÛmyslov˘ch zón)
✓ pfievod pozemkÛ urãen˘ch k bydlení ze správy Pozemkového fondu âR do vlast-

nictví statutárního mûsta Ostrava (zákon ã. 95/1999 Sb.)

Co je tfieba zajistit a fie‰it nejdfiíve?
✓ procesnû upravit, pokud to je‰tû jde, privatizaci bytového fondu
✓ pouÏít v˘nosy z prodeje bytÛ do oblasti bydlení
✓ úãinnû vyuÏívat nástroje pro stanovení základního nájemného (místo, typ zá-

stavby apod.)
✓ zlep‰it údrÏbu a správu bytového fondu a postupnû provádût jeho revitali-

zaci (opravu)
✓ roz‰ífiit spolupráci s ostatními vlastníky domÛ a bytÛ
✓ koordinovat kroky mûsta a jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ
✓ vytvofiit podmínky pro novou bytovou v˘stavbu (pro mûsto samotné, ale

i ostatní investory a soukromé stavebníky)

samoregulaãními mechanismy. VyváÏit na
miskách vah sociální aspekty bydlení a zá-
roveÀ ekonomickou efektivnost, to je
dlouh˘ a vlastnû nikdy nekonãící proces.“

Jakou roli v tomto ambiciózním pro-
gramu sehraje samotné statutární mûsto
Ostrava?

„Systémovou a koordinaãní, a to ze-
jména ve vztahu k ostatním majitelÛm
a správcÛm bytÛ, coÏ se jiÏ ve velké mífie
projevuje pfii zabezpeãování oprav panelo-
v˘ch domÛ. StûÏejní a prioritní je samo-
zfiejmû zámûr mûsta sjednotit fie‰ení a opat-
fiení v oblasti bydlení s jednotliv˘mi mûst-
sk˘mi obvody. A pÛjde nejen o otázky
spojené s nájemním bydlením, ale i po-
skytnutí podmínek pro v˘stavbu rodin-
n˘ch domkÛ, vytvofiení bydlení pro soci-
álnû slabé apod.“

Marie Václavková



a opravy 75,5 milionu korun. Mûstské ob-
vody pfii‰la údrÏba a opravy místních komu-
nikací na více neÏ 137 mil. korun,“ fiekl Ing.
·obáÀ. Nejvíce finanãních prostfiedkÛ uvol-
nila ze svého rozpoãtu v loÀském roce do
této oblasti Moravská Ostrava a Pfiívoz. Bylo
to 43,7 milionu korun. Poruba dala do oprav
a údrÏby komunikací 20,8 milionu a Ostra-
va-Jih 13,9 milionu korun. Ale také ostatní
a podstatnû men‰í mûstské obvody, jako
jsou Martinov, Stará Bûlá a Petfikovice, pou-
Ïily pomûrnû velk˘ balík penûz na údrÏbu
komunikací. (m)
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Pfiestavba tramvajové vozovny v ulici Kfiivé bude dokonãena v fiíjnu leto‰ního roku

Vozovna s moderním technick˘m zázemím
K zahájení rozsáhlé rekonstrukce

tramvajové vozovny na ulici Kfiivé
pfiimûla Dopravní podnik Ostrava,
a. s., v závûru roku 1999 zejména ne-
dostateãná parkovací kapacita a pod-
mínky bezpeãného a spolehlivého
provozu a pfiedev‰ím pak nezbytnost
zajistit pro nové nízkopodlaÏní tram-
vaje odpovídající technické a servisní
zázemí.

„Hlavní technickou a dopravní zmû-
nou bude oproti souãasnému stavu zprÛ-
jezdnûní stávající vozovenské haly a pfie-
vedení tramvajové dopravy z ulice PoráÏ-
kové na Plynární. Tam bude také zfiízena
koneãná zastávka nûkter˘ch tramvajo-
v˘ch linek,“ fiekl tiskov˘ mluvãí ostrav-
ského dopravního podniku Jifií Hána
s tím, Ïe v areálu jsou budovány rovnûÏ
nové myãky tramvají, ãistírna odpadních
vod, prostory pro denní údrÏbu vãetnû
vrátnice, parkovi‰tû, zku‰ební koleje atd.

Pfiestavba vozovny, která potrvá do
fiíjna leto‰ního roku, patfií nespornû
k jedné z nejv˘znamnûj‰ích investiãních
akcí na území mûsta. Celkové náklady
byly vyãísleny na zhruba 300 milionÛ ko-
run, pfiiãemÏ z mûstské pokladny bude
letos uvolnûno 177 milionÛ.

„Stavební práce sice zÛstávají z vût‰í
ãásti ponûkud skryty pfied zraky Ostrava-
nÛ, ale na druhou stranu to v‰ak není tak
docela pravda. Stavbu kolejového pro-
pojení na ulici Plynární provází pfiede-
v‰ím zv˘‰ená hluãnost a ztíÏení podmí-
nek i odklonûní dopravy v tomto úseku,
za coÏ se vefiejnosti omlouváme,“ dodává
J. Hána s pfiesvûdãením, Ïe po ukonãení
této v˘znamné investiãní akce a ve spoji-
tosti s nedávno zprovoznûnou tramvajo-
vou tratí na ul. Místecké dojde k dal‰ímu
zkvalitnûní, zrychlení a bezpeãnosti
tramvajové dopravy v Ostravû. (M)

Na ná‰ redakãní stÛl dorazil od
PhDr. L. ·tuly prostfiednictvím inter-
netu dotaz následujícího znûní:
„Jsme nad‰eni, Ïe se vûnují miliony
na cyklistické stezky, po kter˘ch pro-
jede jeden cyklista za mûsíc. A co se
investuje do dezolátních chodníkÛ,
kanalizací a cest, po kter˘ch chodíme
denodennû nûkolikrát?“

O odpovûì jsme poÏádali Ing. Milana
·obánû z odboru dopravy a komunál-
ních sluÏeb magistrátu, kter˘ nejdfiíve
vzkázal na‰emu ãtenáfii, Ïe komunikaãní
síÈ na území mûsta má hned nûkolik
vlastníkÛ a správcÛ. Znamená to tedy, Ïe
investiãní v˘stavba, opravy a údrÏba ko-
munikací jsou zaji‰Èovány z více zdrojÛ.

„Investiãní v˘stavbu na silnicích I., II.
a III. tfiídy financuje dosud pouze stát pro-
stfiednictvím ¤editelství silnic a dálnic
Praha. ÚdrÏbu a opravy zabezpeãuje
Správa a údrÏba silnic Karviná,“ vysvûtlil
Milan ·obáÀ. Jako pfiíklad nedávn˘ch in-
vestiãních poãinÛ uvedl stavbu PrÛtah
Vítkovice, rekonstrukci ulice Rudné a Mís-
tecké. Na údrÏbu a opravy silnic uvolnil
právû stát ze sv˘ch zdrojÛ zhruba 80 mili-
onÛ korun. Pfiíspûvek mûsta Ostravy ãinil
20 milionÛ korun, a to na opravy tzv. au-
tobusov˘ch zálivÛ, ãistûní ulic nad rámec
zákona o pozemních komunikacích atd.

„Místní komunikace I. a II. tfiídy, po nichÏ
je vesmûs vedena mûstská hromadná do-
prava, jsou spravovány mûstem. Místní ko-
munikace III. a IV. tfiídy jsou svûfieny mûst-
sk˘m obvodÛm. V Ïádném pfiípadû se v‰ak
nedá tvrdit, Ïe jim mûsto Ostrava vûnuje ma-
lou pozornost. Jen v roce 2000 mûsto vyna-
loÏilo na investice do komunikaãní sítû cel-
kem 120 milionÛ korun a na údrÏbu

Investice do oprav
komunikací neustávají

Sjízdnost cest stála miliony
Ostrava se zalila jarním slun-

cem, a to je kaÏdoroãnû pfiíleÏitost
pro akciovou spoleãnost Ostravské
komunikace k závûreãnému hod-
nocení zimní údrÏby.

Pfied sezonou bylo rozhodnuto
o pfievodu místních komunikací I. a II.
tfiídy do správy mûsta, ãímÏ do‰lo 
k celkovému zv˘‰ení udrÏovan˘ch ki-
lometrÛ témûfi o tfiiatfiicet. Pfiitom po-
ãet sypaãÛ se nezmûnil. DÛvodem by-
la i ta skuteãnost, Ïe se v prÛbûhu zi-
my z velké ãásti (99,6 %) pouÏívalo
k zaji‰tûní prÛjezdnosti cest tzv. zkrá-
pûné soli.

Nicménû zimní poãasí se ohlásilo
pomûrnû pozdû. AÏ 1. prosince 2000
klesla teplota pod bod mrazu a vyjel
první posypov˘ vÛz. Sníh napadl 
19. prosince 2000 a skuteãnû zabrat
dalo lidem i technice poãasí z 29. na
30. prosince 2000, kdy v nûkter˘ch
místech napadalo aÏ 27 centimetrÛ bí-
lého pra‰anu.

Zimní údrÏba místních komunikací
stála podle údajÛ spoleãnosti Ostrav-
ské komunikace 13,2 mil. korun.
Jedná se pouze o nepatrn˘ nárÛst, pfii-
ãemÏ délka udrÏovan˘ch komunikací
se prodlouÏila o 30 procent. (m)

Stará skfiíÀ, dûrav˘ koberec, nefunkãní praãka i zbytek fiedidla patfií
pouze do velkokapacitního kontejneru

Kam s nebezpeãn˘mi a velkoobjemov˘mi odpady?
vání nebezpeãného a velkoobjemo-
vého odpadu.

„Velkokapacitní kontejnery jsou
pfiistavovány od bfiezna do konce mû-
síce fiíjna na pfiedem dohodnutá místa
na území celého mûsta. Nicménû ob-
ãané mohou vyuÏít rovnûÏ stál˘ch
sbûren nebezpeãn˘ch a velkoobjemo-
v˘ch odpadÛ. Najdou je v areálu OZO
v Pfiívoze na ulici Slovenské, v Kun-
ãicích na ulici Fr˘decké a v areálu
Sekos na V˘‰kovické ulici v blízkosti
Kauflandu, kde mohou zdarma tyto
odpady odevzdat,“ uvádí J. ·tûpánek. 

Spoleãnost OZO provádí sbûr a li-
kvidaci nebezpeãn˘ch odpadÛ z do-
mácností i prostfiednictvím pojízdn˘ch
(semimobilních) sbûren. V tomto mû-
síci ji obyvatelé Ostravy-Jihu naleznou
na parkovi‰ti ulice V˘‰kovické ã. 153,
v ãervnu pak bude umístûna na parko-
vi‰ti ul. Tylova a Jugoslávská. Pfies-
nûj‰í informace o sbûru nebezpeãn˘ch
a velkoobjemov˘ch odpadÛ v‰ak mají
k dispozici pracovníci spoleãnosti
OZO a také pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ mûst-
sk˘ch obvodÛ.

(Maj)

Nebezpeãn˘ odpad:
AKU baterie, oleje, záfiivky, lednice, kyseliny, drobn˘ chemick˘ odpad

Velkoobjemov˘ odpad:
nábytek, ‰rot, koberce, televizory, tzv. bílé domácí spotfiebiãe

Odvoz, zpracování a ukládání
komunálního odpadu pfiedstavuje
v koneãném souãtu zhruba sto tisíc
tun dále nepouÏiteln˘ch zbytkÛ
a pfiedmûtÛ z na‰ich domácností.
V odpadních nádobách se dennû
objevuje vedle tradiãního papíru,
textilu, skla stále ãastûji také
plasty.

„S uÏ tradiãním jarním úklidem na-
ráÏejí mnozí Ostravané na jin˘ pro-
blém, kam vlastnû s vyfiazenou ledniã-
kou, praãkou, star˘m nábytkem, mat-
racemi, koberci, ale i zbytky fiedidel,
barev, olejÛ, autobateriemi atd.,“ fiíká
Jifií ·tûpánek z odboru dopravy a ko-
munálních sluÏeb magistrátu. Dodává,
Ïe spoleãnost OZO Ostrava také letos
nabízí obãanÛm ve spolupráci s jedno-
tliv˘mi mûstsk˘mi obvody sluÏby,
které vedou k úãinnému zne‰kodÀo-
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Statutární město Ostrava
ve spolupráci s Regionální hospodáfiskou komorou Ostrava a SdruÏením pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

vyhla‰uje 6. roãník soutûÏe „Firma roku“ s nov˘m názvem

Podnikatel roku 2000
Titul „Podnikatel roku 2000“ a finanãní odmûnu ve v˘‰i 100 tisíc korun bude udûlen podnikatelskému subjektu 

se sídlem nebo provozovnou na správním území mûsta Ostravy. 
To ov‰em neplatí pro ty, jejichÏ zfiizovatelem je mûsto Ostrava.

Podmínky soutûÏe, pfiihlá‰ky a dal‰í podrobnosti jsou k dispozici 
v budovû Magistrátu mûsta Ostravy, Proke‰ovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

BliÏ‰í informace zájemcÛm poskytne Helena Li‰ková, tel.: 628 31 44, kanceláfi ã. 255 (2. poschodí).

Termín osobního odevzdání pfiihlá‰ek je 29. 6. 2001 do 12.00 hod., 
doruãení po‰tou je rovnûÏ pfiípustné, ov‰em nesmí scházet razítko s nejzaz‰ím datem 30. 6. 2001.
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Granty na malé projekty jsou pfiidûleny
V polovinû minulého mûsíce

schválil Regionální fiídící v˘bor Spo-
leãného fondu mal˘ch projektÛ (R¤V
SFMP) Phare CBC pfiidûlení grantÛ na
tzv. malé projekty, které pfiedloÏily
neziskové organizace z území ãesko-
polsk˘ch euroregionÛ.

„Z ãeské ãásti Euroregionu Silesia
bylo pfiedloÏeno 54 projektÛ. Z toho
dvacet pfiímo z Ostravy. Vzhledem
k tomu, Ïe mûsto Ostrava není euroregi-
onem a není ani ãlenem Ïádného ães-
ko-polského euroregionu, stává se tedy
reprezentantem právû Silesie,“ vysvût-
luje tajemnice Euroregionu Silesia a mí-
stopfiedsedkynû R¤V SFMP Jana Galusz-
ková.

Granty byly pfiidûleny v celkové ãást-
ce 374 tisíc EUR. Vzhledem k tomu, Ïe se
jedná o finanãní prostfiedky na rok 1999,
Ïadatelé musí své projekty realizovat nej-
pozdûji do poloviny dubna pfií‰tího roku.
Dal‰í kolo Ïádostí o grant bude vyhlá-
‰eno koncem leto‰ního roku, a to z fi-
nanãních prostfiedkÛ roku 2000 v celko-
vé v˘‰i 1 milion EUR. Jak pfiipomíná
J. Galuszková, za vhodné projekty jsou
povaÏovány takové, které mají neinves-
tiãní charakter s pfieshraniãním dopa-
dem. Îadatelem musí b˘t nezisková or-
ganizace s vlastním vkladem ve v˘‰i nej-
ménû 25 procent z celkov˘ch nákladÛ.
Poãet projektÛ podan˘ch jedním Ïadate-
lem není omezen. (m)

Îadatel Projekt Grant

Ostravská Zapojení vysok˘ch ‰kol âeské republiky 2 500 EUR
univerzita a Polska do pfieshraniãní spolupráce

Obchodní akademie V˘mûnné akce k podpofie rozvoje 1 813 EUR
Ostrava-Poruba demokracie v âR a Polsku

Centrum pro Tfietí sektor na Pomezí 3 124 EUR
komunitní práci

Spoleãnost pro kulturu Festival Folklor bez hranic Ostrava 2001 7 038 EUR
a umûní v Ostravû 

SdruÏení pro obnovu
a rozvoj severní Mezinárodní konference Transport 2001 5 774 EUR
Moravy a Slezska

Klub pfiátel Hornického Spoleãná historie slezského hornictví 1 458 EUR
muzea OKD Ostrava 

Galerie Magna Ostrava Pracovní pobyt polsk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ 2 560 EUR
a studentÛ s autorskou v˘stavou v Ostravû

âesko-polská smí‰ená Euroregionální semináfie pro podnikatele 3 464 EUR
obchodní komora

TJ NH Ostrava Mezinárodní turnaj ve stolním tenise 2 886 EUR
– Klub stol. tenisu

Obãanské sdruÏení Silesia forum – hudbou i slovem 2 055 EUR
Klub – Cesty rytmu

Centrum kultury Hudba pfies hranici 1 765 EUR
a vzdûlávání Ostrava

Podnikání

Provozovna není místo podnikání
S pojmy provozovna a místo

podnikání se Ïivnostníci setkávají
doslova na kaÏdém kroku. Ov‰em
jejich v˘znam je ve svém základu
naprosto odli‰n˘. Jak nám potvr-
dila vedoucí Ïivnostenského úfiadu
magistrátu Jarmila Weczerková,
zámûna b˘vá na denním pofiádku 
a ve svém dÛsledku zpÛsobuje pod-
nikatelÛm zbyteãné nepfiíjemnosti.

„Místo podnikání je takové místo,
kde se Ïivnost neprovozuje, ale jen
fiídí a organizuje. Uvádí se na Ïivno-
stenském listu. Samotná realizace ãin-
nosti je umístûna právû do provo-
zovny,“ vysvûtluje J. Weczerková.

Nelze ov‰em zapomínat na skuteã-
nost, Ïe za kaÏdou provedenou zmûnu
v Ïivnostenském listu musí podnikatel
zaplatit. Zmûna bydli‰tû stojí 100 ko-
run, místa podnikání 500 korun. „To
platí tehdy, kdyÏ se místo podnikání
li‰í od bydli‰tû. Takové místo musí b˘t
navíc oznaãeno identifikaãním ãíslem
a názvem podnikatele. Îivnostensk˘
úfiad je‰tû vyÏaduje doklad o vlastnic-

kém ãi jiném právu k tomuto místu,“
fiíká J. Weczerková.

Provozovna není v Ïivnostenském
listu uvádûna, takÏe jakékoli zmûny
jsou provádûny bezplatnû. Ale ve‰-
keré zmûny je nutno vÏdy ohlásit, kaÏ-
dou provozovnu oznaãit identifikaã-
ním ãíslem, názvem podnikatelského
subjektu. KdyÏ se jedná o provozov-
nu, v níÏ je zaji‰Èován bezprostfiední
styk se zákazníkem (prodejny ãi sbûr-
ny) musí b˘t oznaãena také provozní
dobou a osobou odpovûdnou za ãin-
nost provozovny. V opaãném pfiípadû
se podnikatel vystavuje nebezpeãí
v podobû sankce, která mÛÏe dosáh-
nout aÏ do v˘‰e 100 tisíc korun.

Podle vedoucí Ïivnostenského
úfiadu je proto podstatné vÏdy peãlivû
rozli‰ovat, kdy se jedná o provozovnu
a kdy o místo podnikání ãi sídlo, to
v pfiípadû právnick˘ch osob. Jen tak
se lze úãinnû vyhnout zbyteãn˘m
komplikacím a nedorozumûním. 

(maj)

Ostrava Energo 2001

Evropská úroveÀ na Metalu 2001

níÏ pfievzal zá‰titu rovnûÏ primátor
mûsta âestmír Vlãek, se úãastní
fiada domácích i zahraniãních
osobností, odborníkÛ a zástupcÛ
v˘znamn˘ch podnikÛ a firem.

DÛvod je víc neÏ zfiejm˘ – na pro-
gramu energetick˘ch dnÛ je pfiipra-
vena na 22. 5. 2001 konference Oteví-
rání trhu s energiemi a specializovan˘
semináfi na téma Ekologické vyuÏití
energetick˘ch zdrojÛ, zejména tûch
obnoviteln˘ch. Specializovan˘ semi-
náfi Úspora energie a energetická revi-
talizace panelov˘ch domÛ je aktuálnû
zafiazen na 23. kvûtna 2001.

Souãástí VII. roãníku energetick˘ch
dnÛ bude v˘stava, jejíÏ ústfiední otáz-
kou budou moÏnosti, jak úspornû na-
kládat s energiemi v obytn˘ch domech
a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ. V˘s-
tava se bude konat po oba dny v Do-
mû kultury Vítkovice, a. s., a to v úter˘
22. kvûtna od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
následující den 23. kvûtna 2001 pak
do 16.00 hodin. (M)

Dvoudenní akce v pofiadí uÏ sed-
m˘ch energetick˘ch dnÛ Ostrava
Energo 2001, která se bude konat
22. a 23. kvûtna tohoto roku a nad

V Paláci kultury a sportu Vít-
kovice se uskuteãní od 15. do 17.
kvûtna 2001 jubilejní 10. roãník
mezinárodního veletrhu metalur-
gie a ocelov˘ch konstrukcí Metal
2001 a zároveÀ odborn˘ meziná-
rodní veletrh materiálÛ, jejich v˘-
roby a aplikací Materiály.

Podle J. VaÀkové, vedoucí ostrav-

ské poboãky Terrinvest Praha, tuto
nespornû v˘znamnou akci (úãast
zástupcÛ 7 zemí Evropy) provází i le-
tos velmi bohat˘ program. Jmenovitû
se jedná o 10. mezinárodní konferenci
metalurgie a materiálÛ v hotelu Atom
a mezinárodní konferenci High-Tech,
kterou pofiádá BIC Ostrava v hotelu
Imperial. (m)



Foto: archiv

Prosba lesa
Mil˘ ãlovûãe!
Jsem dárcem tepla ve tvém krbu

za chladn˘ch nocí v zimû a dárcem
pfiívûtivého chládku v Ïáru letního
slunce. 

Já jsem dal trámoví tvému obydlí
a desku tvému stolu. 

Ze mne je loÏe, do kterého ulé-
há‰, i kleã tvého rádla. 

Já jsem dodal topÛrko do tvé se-
kery a branku do tvého plotu. 

Ze mne je dfievo do tvé kolébky
i rakve. 

Jsem tím, ãím pro blahobyt je
chléb a pro krásu kvítko. 

Sly‰ tedy moji prosbu: 
Nepusto‰ mne!
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V zoologické zahradû
je vÏdy na jafie ru‰no
V loÀském roce nav‰tívilo ostrav-

skou zoologickou zahradu bezmála
320 tisíc lidí, pfieváÏnû pak dûtí. Není
divu, vÏdyÈ v tomto nádherném
kousku pfiírody doslova uprostfied
mûsta Ïije 832 zvífiat ve dvou stov-
kách druhÛ. Mimochodem, s úspû‰-
n˘m chovem 15 ohroÏen˘ch druhÛ
je Ostrava zapojena do Evropsk˘ch
záchrann˘ch programÛ.

„I pfies nepfiíznivé poãasí – o Veliko-
nocích je‰tû snûÏilo – jsme se s plnou in-
tenzitou pfiipravovali na zahájení hlavní
náv‰tûvnické sezony. Provádûli jsme pro-
fiezávku stromÛ podél cest a jarní úpravu
záhonÛ pro v˘sadbu trvalek a okrasn˘ch
travin. Dnes uÏ je v‰e v plném kvûtu 
a hotova je také v˘sadba dfievin ve v˘bû-
zích mal˘ch ‰elem a dravcÛ,“ fiekl fieditel
Zoo Josef Stehlík.

Nezastavila se ani investiãní v˘stavba,
která jednoznaãnû smûfiuje k postupné
rekonstrukci a modernizaci areálu. Fi-
ni‰ují práce na vybudování nové ubikace
pro prasata divoká, vyhlídkového mÛst-
ku u jelenÛ sibifisk˘ch, ve v˘ukovém

stfiedisku by mûla b˘t hotova v ãervnu
tohoto roku nová akvarijní expozice
vãetnû tfií mofisk˘ch akvárií. „A co bude
zfiejmû zajímat mnohé na‰e náv‰tûvníky
a pfiíznivce? Probíhá územní fiízení pro
v˘stavbu pavilonu slonÛ. Na‰i pracovníci
se jiÏ seznámili s provozem v˘bûhu slona
ve V˘chodoãeské zahradû ve Dvofie Krá-
lové. Jednou z nejvût‰ích investic roku
2001 bude právû v˘stavba obsluÏné ko-
munikace pro budoucí pavilon slonÛ,“
uvedl J. Stehlík a potvrdil, Ïe jaro je ale
pfiedev‰ím obdobím námluv zvífiat a prv-
ních mláìat. 

K tûm nejnovûj‰ím pfiírÛstkÛm patfií
napfi. dva kolou‰i vietnamsk˘ch sik
a mládû lemura katy. V loÀském roce
umûle odchovan˘ lemur Isalo se naopak
stûhoval do plzeÀské zahrady. Zapome-
nout nelze ani na koncem bfiezna vylíhlé
sovy pálené. Ov‰em kvûtnovou událostí
ãíslo jedna jsou nespornû kfitiny ‰impanzí
holãiãky, která se narodila 8. 12. 2000.
Pivovar Ostravar, její kmotr, jí vybral
jméno Bambari. (m)

Ostravské muzeum
Vás zve na výstavu k 50. výročí založení ostravské Zoo

V˘stava dokumentÛ a fotografií zachycuje historii, v˘voj a poslání 

Zoo Ostrava od jejího zaloÏení aÏ do dne‰ních dnÛ. 

Historické fotografie dokumentují v˘stavbu zahrady 

a pfiedstavují nejzajímavûj‰í zvífiata chovaná v minulosti i souãasnosti.

V˘stava Zoo Ostrava potrvá do 27. kvûtna 2001, zájemci si ji mohou pfiijít prohlédnout

vÏdy od pondûlí do pátku od 9 do 17 hod., v sobotu a nedûli od 9 do 13 hodin.

S pfiíchodem prvních jarních
dnÛ roste kaÏd˘m rokem v ostrav-
sk˘ch lesích úmûrnû s poãtem náv-
‰tûvníkÛ nebezpeãn˘ vandalismus.
BohuÏel, nûktefií nevyráÏejí do pfií-
rody za odpoãinkem, aktivním po-
hybem a relaxací, ale pfiedvádût 
„v plné parádû“ svou niãící sílu,
bezohlednost a neúctu k práci
ostatních.

Nejvíce dostává v tomto smûru za-
brat Bûlsk˘ les ve své jiÏní ãásti.

„Bûhem jediného mûsíce jsme museli
tfiikrát mûnit na trase Dakota – Smyãka
ve‰keré odpadkové ko‰e. Podobnou
situaci jsme zaznamenali v lesoparku
Bfiezí pod areálem V·B v Porubû. Po
jednom takovém jarním víkendu vzaly
dfievûné cviãební prvky rychle zasvé
a skonãily na nûkterém z táborákÛ.
Prostû nenechavci dokáÏí zlikvidovat
a rozebrat ko‰, laviãku nebo dfievûnou
kladinu doslova na tfiísky,“ posteskla

Vandalové opût vtrhli do ostravsk˘ch lesÛ
si Ivana Hálová ze spoleãnosti Ostrav-
ské mûstské lesy.

Samotné dfieviny se stávají rovnûÏ
terãem vandalÛ. Staãí, kdyÏ zniãí tzv.
oplocenky, kam následnû vniká zvûfi,
která spase, na co pfiijde. âastou
a zfiejmû velmi „oblíbenou hrou“ dûtí,
ale kupodivu i dospûl˘ch, je lámání
i dvoumetrov˘ch stromkÛ zejména
v Bûlském lese a v blízkosti nauãné
stezky.

„Tyto ‰kody jsou jen stûÏí vyãísli-
telné, protoÏe jak chcete spravedlivû
zhodnotit lidskou práci? Jak chcete vy-
svûtlit pracovníkÛm, Ïe musí kaÏd˘ t˘-
den znovu a znovu vyrobit nebo opra-
vit laviãku?“ ptá se rozhofiãenû a zcela
právem Ing. Hálová s tím, Ïe je prak-
ticky nemyslitelné uhlídat lesními
stráÏn˘mi lesní celek o rozloze 
1 065 hektarÛ.

Ale dodává, Ïe stav na‰ich lesÛ není
v‰em lhostejn˘. Spoleãnost Ostravské
mûstské lesy navázala napfi. spolu-
práci se základními ‰kolami v ul.
Srbské a Provaznické. Dûti jiÏ absol-
vovaly v rámci Dne Zemû první od-
borné pfiedná‰ky pfiímo v terénu –
uprostfied lesa, a ‰koláci ze Z· kpt.
Vajdy se tento mûsíc zapojí do oãist-
ného a tolik potfiebného procesu
sbûru odpadkÛ v Bûlském lese.

(Maj)



Stejnû jako v pfiedchozích letech oslavily dûti z matefiské ‰koly âs. exilu Den Zemû
slavnostním otevíráním zahrady. Letos v‰e probûhlo trochu netradiãnû, protoÏe jim
se sázením stromkÛ a zpíváním o jaru pomohli hosté z Moravskoslezsk˘ch tepláren,
a. s. âtyfiãlenná náv‰tûva dostala od dûtí na památku obrázky a nejlep‰í kreslífii
zase odmûnu. Foto: archiv
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Leto‰ní oslavy Dne Zemû oslovily v‰echny vûkové kategorie náv‰tûvníkÛ

Víte, co jsou Ekostfie(t)dy?

UÏ od roku 1991 patfií Masary-
kovo námûstí pfii oslavách Dne Ze-
mû ekologick˘m organizacím pÛ-
sobícím na území mûsta, ale i jeho
obãanÛm, ktefií se mohou pfiijít po-
bavit, zasoutûÏit si i pohovofiit
s ekology o tématech sovisejících
s ochranou Ïivotního prostfiedí.
ProtoÏe obãanské sdruÏení Zelen˘
bod stálo u zrodu oslav Dne Zemû
v Ostravû, poÏádali jsme jeho ãlen-
ku Mí‰u Huãíkovou o zhodnocení
leto‰ního roãníku i o nûkteré po-
stfiehy z let minul˘ch.

„Vlastnû jsme pÛvodnû neplánovali
Ïádnou tradici. V‰echno vzniklo tak

nûjak spontánnû. Nûkde na zaãátku
jsme pfii‰li s nápadem pfiitáhnout mul-
tikárou na námûstí obrovskou zemû-
kouli ovû‰enou plastov˘mi lahvemi.
Byl to hrozn˘ humbuk, ale ãasem se
k oslavám postupnû pfiidaly dal‰í or-
ganizace, takÏe se sv˘m rozsahem
staly ve mûstû nepfiehlédnutelnou
ekologickou aktivitou. V posledních
letech uÏ na jejich pfiípravu dostáváme
i mûstsk˘ grant.“

Nûkoho by moÏná v této souvislosti
mohlo napadnout, zda jsou to úãelnû
investované prostfiedky…

„Jsem o tom pfiesvûdãena. O hmata-
teln˘ch v˘sledcích ekologické v˘cho-

vy uÏ mohou hovofiit napfiíklad ãle-
nové sdruÏení Vita, ale i na‰e zku‰e-
nosti a oficiální statistiky potvrzují, Ïe
vztah k pfiírodû a její ochranû se utváfií
uÏ v dûtství. JenÏe na dûti pÛsobí do-
spûlí, takÏe tomu je uzpÛsoben i pro-
gram oslav Dne Zemû. Pravidelnû se
snaÏíme, abychom oslovili v‰echny
vûkové kategorie náv‰tûvníkÛ.“

MÛÏete uÏ tedy rekapitulovat?
„Zaãali jsme uÏ 17. dubna prohlíd-

kou odstaven˘ch vysok˘ch pecí, které
byly na podzim 2000 vyhlá‰eny kul-
turnû-technickou památkou. V den
oslav jsme pofiádali Koncert pro Zemi,
losovali jsme v˘herce ekologického
kvízu. Spolu s Centrem pro komunitní
práci a OZO Ostrava jsme se pustili 
i do soutûÏe O nejdel‰ího Pethada,
abychom opût pfiipomnûli v˘znam dÛ-
sledného sbûru PET lahví do kontej-
nerÛ na plasty.

Úspûch mûla i exkurze ÏákÛ základ-
ních ‰kol po stopách likvidace odpadÛ
s názvem Toulav˘ ekobus i beseda ne-
jen o CHKO Poodfií.“

To jsou uÏ tradiãní akce, pracujete
i na nûjakém novém projektu?

„Novinkou jsou Ekostfie(t)dy. Jde
o pravidelná setkání vefiejnosti u filmÛ
z na‰í Zelené videotéky. Celkem 460
snímkÛ je k dispozici pro pravidelné
stfiedeãní promítání, které doplní dis-
kuze s nad‰en˘mi laiky i odborníky na
ekologickou problematiku. K tomuto
projektu nás pfiivedl neãekan˘ zájem
lidí o promítání vítûzn˘ch snímkÛ
Ekofilmu. Pfiipomínám jen, Ïe nás lze
nyní najít na tfiídû 28. fiíjna, ve tfietím
patfie vedle knihovny u S˘korova mo-
stu.“ (‰)

Obãanské sdruÏení Vita nabídlo mûstu
Ostrava jako dar vybudovanou stavbu
Park na Fifejdách, kterou postavilo ve
spolupráci s mûstem, organizacemi
z amerického Pittsburghu a pfiedev‰ím
obyvateli sídli‰tû Fifejdy. Rada mûsta sou-
hlasí s návrhem na pfiijetí daru od sdru-
Ïení Vita a jeho svûfiením mûstskému ob-
vodu Moravská Ostrava a Pfiívoz. V pro-
sinci minulého roku znalec tento pfiírodní
park vybudovan˘ mezi panelov˘mi domy
ohodnotil na 213 130 korun. (r)

Vita darovala
park

Zastupitelstvo mûsta souhlasilo na
svém posledním jednání dne 9. kvûtna
tohoto roku s návrhem na pfiijetí a vy-
uÏití úãelové dotace na protidrogovou
problematiku v leto‰ním roce. Jedná
se o ãástku ve v˘‰i 755 tisíc korun.
Z toho byla schválena spoluúãast sa-
motného mûsta, která pfiedstavuje
zhruba desetiprocentní podíl celko-
v˘ch nákladÛ, coÏ je celkem 107 856
korun. Nutno podotknout, Ïe objem
tûchto penûz mûstu pfiidûlila na reali-
zaci vybran˘ch projektÛ Mezirezortní
protidrogová komise Úfiadu vlády
âeské republiky. Napfi. dotaci v cel-
kové v˘‰i 60 tisíc korun vyuÏije sdru-
Ïení Faust v rámci projektu na zv˘‰ení
informovanosti rodiãÛ, pomoc rodi-
nám v krizi a primární prevenci.
Renarkon obdrÏí na tfii projekty 695 ti-
síc korun (spoluúãast mûsta ãiní
99 286 korun). (r)

Peníze proti
drogám

V rámci oslav Dne Zemû se 23. dub-
na uskuteãnil v Komorní scénû Aréna
uÏ pojedenácté Parlament mlad˘ch po-
fiádan˘ Centrem pro komunitní práci 
v Ostravû a Zelen˘m bodem. Na do-
tazy, pfiání i první nesmûlé interpelace
ÏákÛ a studentÛ t˘kající se ochrany Ïi-

votního prostfiedí ve mûstû odpovídali
zastupitelé z kraje, magistrátu i úfiadu
mûstského obvodu. Magistrát reprezen-
toval námûstek primátora pro Ïivotní
prostfiedí Ing. Ivan KniÏátko, kter˘ se-
známil zhruba ‰est desítek mlad˘ch po-
sluchaãÛ s náplní svého rezortu, ale 

i s hlavními zámûry magistrátu pfii
ochranû pfiírody ve mûstû. Studenti se
zajímali nejen o postup prací pfii od-
straÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí,
o budoucnost Karoliny i Dolní oblasti
Vítkovic, ptali se na cyklistické trasy,
ov‰em aÏ neãekanû Ïivû se diskuze

rozproudila kolem prÛmyslov˘ch zón 
a v˘bûru lokalit pro jejich umístûní.
Organizátofii se proto rozhodli, Ïe
právû prÛmyslové zóny budou v Arénû
hlavním tématem nûkterého z pfií‰tích
pofiadÛ s názvem A tak tu Ïijem...

(r)

Studenti pfiekvapili organizátory i pfiítomné zastupitele sv˘mi zasvûcen˘mi dotazy
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Státní zafiízení:
Okrsek peãovatelské sluÏby Moravská Ostrava a Pfiívoz, tel.: 612 59 90, 612 59 92,
NádraÏní 110, 702 00 Ostrava – Stfiedisko osobní hygieny, úãelové zafiízení sociální péãe 
(2 lÛÏka). DÛm s peãovatelskou sluÏbou, Gajdo‰ova ulice, Moravská Ostrava, tel.: 662 09 57, 
a Dobrovského ulice, Moravská Ostrava, tel.: 613 52 56.
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz, tel.: 628 11 11
Okrsek peãovatelské sluÏby Slezská Ostrava, tel.: 624 30 18, Hefimanická 21, 710 00
Slezská Ostrava - Stfiedisko osobní hygieny, samostatná jídelna pro dÛchodce - 2, prádelna,
denní centrum pro seniory, tfii pohotovostní lÛÏka pro pfiechodn˘ pobyt, DÛm s peãovatel-
skou sluÏbou, Hefimanická 21, 710 00 Slezská Ostrava, Hladnovská ulice, 712 00 Ostrava-
Muglinov, tel.: 624 22 57.
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Slezská Ostrava, tel.: 624 11 51
Okrsek peãovatelské sluÏby Ostrava-Jih, tel.: 35 10 76, 35 36 64, 35 09 83, Odboráfiská 72 
a Horymírova 121, 700 30 Ostrava-HrabÛvka, samostatná jídelna pro dÛchodce – 2, prádelna,
14 pohotovostních lÛÏek pro pfiechodn˘ pobyt, denní centrum pro seniory, dÛm s peãovatel-
skou sluÏbou, Odboráfiská 72, Ostrava-HrabÛvka, DÛm s peãovatelskou sluÏbou, Horymírova
121, 700 30 Ostrava-Zábfieh
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Ostrava-Jih, tel.: 676 41 11
Okrsek peãovatelské sluÏby Poruba, tel.: 69 02 50 71-3, Generála Sochora 6013, 708 00
Ostrava-Poruba
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Poruba, tel: 690 81 11
Okrsek peãovatelské sluÏby Mariánské Hory a Hulváky, tel. 662 79 04, 662 62 77, ·imáã-
kova 27, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory –
stfiedisko osobní hygieny, DÛm s peãovatelskou sluÏbou, ·imáãkova 27 a Novoveská 14, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, tel.: 662 03 41-6
Okrsek peãovatelské sluÏby Vítkovice, tel.: 661 44 89, Oceláfiská 16, 703 00 Ostrava-
Vítkovice – samostatná jídelna pro dÛchodce, prádelna, dÛm zvlá‰tního urãení, Oceláfiská 16,
703 00 Ostrava-Vítkovice
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Vítkovice, tel.: 669 31 11
Peãovatelská sluÏba Svinov, tel.: 696 51 78, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava-Svinov – DÛm 
s peãovatelskou sluÏbou, ulice U rourovny, 721 00 Ostrava-Svinov 
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Svinov, tel.: 696 14 31
Peãovatelská sluÏba Petfikovice, tel.: 613 10 29, Hluãínská 135, 725 29 Ostrava-Petfikovice 
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Ostrava-Petfikovice, tel. 613 12 07 

Domy s peãovatelskou sluÏbou a domy zvlá‰tního urãení
DÛm s peãovatelskou sluÏbou, ulice Na panském, 700 00 Ostrava-Michálkovice
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Ostrava-Michálkovice, tel.: 623 12 25
DÛm zvlá‰tního urãení, ·robárova ulice, 720 00 Ostrava-Hrabová
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Hrabová, tel: 673 51 09
DÛm s peãovatelskou sluÏbou Stará Bûlá
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Stará Bûlá, tel.: 671 54 00

Samostatná stfiediska osobní hygieny
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Ostrava-Radvanice a Ostrava-Bartovice, tel. 623 20 84,
623 20 51
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Hrabová, tel.: 673 51 09

Prádelny
Zfiizovatel: Úfiad mûstského obvodu Proskovice, tel.: 676 80 65

Nestátní organizace poskytující sociální sluÏby na území mûsta Ostravy:

Peãovatelská sluÏba
Charitní o‰etfiovatelská a peãovatelská sluÏba – stfiedisko Tereza
Zfiizovatel: Charita Ostrava, Kofienského 17, 703 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Marta Dostálová, tel.: 661 40 06
Peãovatelská sluÏba v rodinách
Zfiizovatel: Stfiedisko Diakonie âCE v Ostravû, Îofínská 12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Pavla FíÏová, tel.: 611 57 21
Peãovatelská sluÏba ELIM
Zfiizovatel: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 âesk˘ Tû‰ín
Kontaktní osoba: Dagmar MaÀásková, 28.fiíjna 148, Ostrava, telefon 662 19 02
DoplÀková peãovatelská sluÏba
Zfiizovatel: Svaz dÛchodcÛ âeské republiky – mûstská organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav ·ala, Dana Kovalová, tel.: 695 18 13
Peãovatelská sluÏba ââK
Zfiizovatel: Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe v Ostravû
Kontaktní osoba: L˘die Poledníková, paní Vondrá‰ková, tel.: 661 84 48, 661 84 49

Osobní asistence a sociální asistence
Osobní asistence pro tûÏce zdravotnû postiÏené
Zfiizovatel: SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch âR

Seznam poskytovatelÛ jednotliv˘ch forem terénních sluÏeb na území mûsta Ostravy Nabídku sociálních sluÏeb
chce mûsto stále roz‰ifiovat

Podle dostupn˘ch demografick˘ch
prÛzkumÛ Ïije na území na‰eho mûsta
pfies padesát tisíc lidí star‰ích ‰edesáti
let, kdy mnozí z nich jistû mají i zdra-
votní problémy. Je zde mezi námi také
mnoho mlad‰ích obãanÛ s rÛzn˘m stup-
nûm zdravotního omezení. Ti v‰ichni se
mohou dostat a dostávají do fiady Ïivot-
ních situací, které nemohou zvládnout
ani vlastními silami, ani s pomocí sv˘ch
blízk˘ch. V tomto okamÏiku se otevírá
prostor pro nabídku potfiebn˘ch sociál-
ních sluÏeb.

PfiestoÏe jsme v loÀském roce dokonãili
nákladnou pfiestavbu dvou pavilonÛ zábfieÏ-
ské nemocnice na moderní domov dÛ-
chodcÛ (272 miliony plnû hrazené z mûst-
ského rozpoãtu nemají v republice obdoby),
ani s kapacitou v‰ech dal‰ích domovÛ pro
na‰e seniory, které v Ostravû máme, nejsme
schopni plynule uspokojovat nûkolik tisíc Ïá-
dostí obãanÛ o jejich umístûní v tûchto zafií-
zeních. Srovnáme-li na‰i situaci napfi. s Br-
nem, jsme v jisté nev˘hodû, kdy vedle jejich
pfiíznivûj‰ího vûkového sloÏení obyvatelstva
existuje pfiedev‰ím odli‰ná pfievládající forma
bydlení. Na‰e sídli‰tní celky naopak izolují
stárnoucí obyvatele od sv˘ch rodin a nepfiejí
moÏnosti péãe o seniora ãi handicapova-
ného ãlovûka v prostfiedí jeho vlastní rodiny.
O to více usilujeme o rozvoj terénních forem
peãovatelské sluÏby, aby star‰í lidé mohli co
moÏná nejdéle Ïít ve své vlastní domácnosti.

Ohlédnu-li se za prací, kterou udûlali na‰i
sociální pracovníci v posledních deseti le-
tech, mohu s uspokojením konstatovat, Ïe
do‰lo ke znaãnému roz‰ífiení nabídky sociál-

ních sluÏeb potfiebn˘m obãanÛm a je vyví-
jena maximální snaha, aby tito lidé nezÛstali
bez pomoci. Je tomu tak i díky nestátním or-
ganizacím, které ve mûstû mají jiÏ nezastupi-
telné místo a s úspûchem roz‰ifiují nabídku
sv˘ch sluÏeb. Vûfiím, Ïe tento trend bude 
i nadále pokraãovat. K tomu slouÏí i granty,
kter˘mi se mûsto snaÏí podpofiit vznik no-
v˘ch projektÛ podporujících pestrost a úãel-
nost sociálních sluÏeb poskytovan˘ch na
území mûsta Ostravy.

RovnûÏ pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ na
více let (tzv. vícelet˘ch grantÛ) u ovûfien˘ch
projektÛ povaÏuji za velmi dobr˘ krok k vût‰í
stabilizaci organizací poskytujících pro mûsto
potfiebné sociální sluÏby. V této formû pod-
pory chceme rovnûÏ pokraãovat i v bu-
doucnu, ale není to pouze ná‰ jedin˘ cíl.

Snahou je vybudovat systém, kter˘ by
je‰tû pfiesnûji – na základû zku‰eností a v˘-
sledkÛ odborn˘ch prÛzkumÛ – urãoval po-
tfiebu sociálních sluÏeb. Na‰i obãané by se 
v nûm snadno orientovali a podle momentál-
ního stavu sociální potfiebnosti by si mohli
vybrat z nabídky sluÏeb té ãi oné nestátní
nebo státní organizace, a to se stanovením
jasn˘ch podmínek a pravidel. PfiestoÏe zá-
klad tohoto systému spoleãnû s osvûdãen˘mi
nestátními subjekty jsme schopni pfiipravit, je
‰koda, Ïe pfiijetí potfiebné legislativy, která by
toto fie‰ení umoÏÀovala naplnit, prozatím po-
kulhává. Vûfiím v‰ak, Ïe tento systém, kter˘
by byl pro obãany pfiehledn˘ a v závislosti na
jejich potfiebách i operativní a pruÏn˘, se 
v blízké budoucnosti podafií uvést do Ïivota.

Ing. Zbynûk PraÏák,
námûstek primátora

Pfiíbuzní, ktefií dlouhodobû peãují 
o seniora pfiípadnû zdravotnû posti-
Ïeného, jistû uvítají moÏnost, Ïe si 
v Ostravû mohou vybrat hned ze
dvou denních center, ãi – jak se jim ji-
nak fiíká – ‰kolek pro seniory.

První zafiízení zfiídil Úfiad mûstského
obvodu Slezská Ostrava. Je otevfieno od
osmi do patnácti hodin. Pro klienty z ob-
vodu je zaji‰tûna i doprava. Zájemci 
z okolních mûstsk˘ch obvodÛ si musejí
dopravu zajistit sami. BliÏ‰í informace
získáte na telefonním ãísle 624 30 18.

Druhou z moÏností je Domovinka pro
staré a zdravotnû postiÏené Diakonie âCE
v Syllabovû ulici v Ostravû-Vítkovicích.
Také zde mají seniofii zaji‰tûnu dopravu,
stravování, celodenní péãi i rehabilitaci.

Domovinka ve Vítkovicích v‰ak není
fie‰ením pouze pro pfiíbuzné star‰ích
spoluobãanÛ. Nezanedbatelnou pomocí
mÛÏe b˘t také pro rodiãe a blízké men-
tálnû postiÏen˘ch osob, protoÏe zaji‰Èuje
komplexní celodenní péãi pro postiÏené
ve vûku od 26 let. Dal‰í informace lze
získat na ãísle 611 57 21. (‰)

„·kolky“ nejsou jen pro dûti!
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Kontaktní osoba: Anna Koãí, tel.: 611 53 18
Osobní asistence u lidí s mentálním postiÏením
Zfiizovatel: SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m, mûstská organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Mgr. Luisa Benedíková, tel. 696 20 74, e-mail: spmpspr@ova.inecnet.cz
Agentura SLUNCE, agentura sociálních asistentÛ (moÏná péãe 24 hodiny)
Zfiizovatel: Miloslav Hrubo‰
Kontaktní osoba: Miloslav Hrubo‰, tel.: 691 60 50

Zafiízení pro seniory a zdravotnû znev˘hodnûné obãany

Domov pokojného stáfií sv. Václava (trval˘ pobyt)
Zfiizovatel: Charita Ostrava, Kofienského 17, 703 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Anna ¤íhová, tel.: 623 64 11, e-mail: vaclav.hermanice@charita.os-
trava.cz
Charitní dÛm sv. AlÏbûty (pfiechodn˘ pobyt)
Zfiizovatel: Charita Ostrava, Kofienského 17, 703 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Alena Gebauerová, tel.: 35 38 85
Domov Armády spásy pro star‰í obãany (pfiechodn˘ pobyt)
Zfiizovatel: Armáda spásy, PetrÏílkova 2565/23, 155 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Karel Buba, Marie Lenartová, tel.: 623 71 51
Domovinka pro staré a zdravotnû postiÏené obãany
Zfiizovatel: Diakonie âCE – stfiedisko v Ostravû, Îofínská 12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osob: Monika MacháÀová, tel.: 36 39 63
Otevfien˘ dÛm, denní stacionáfi pro du‰evnû nemocné
Zfiizovatel: Obãanské sdruÏení MENS SANA
Kontaktní osoba: Jana V˘tisková, tel.: 691 20 09, 691 81 04, e-mail: ddz@wo.cz
Denní zafiízení pro zrakovû postiÏené obãany
Zfiizovatel: TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
Kontaktní osoba: Karel Kurland, tel.: 678 30 83, e-mail: kurlandk@braillnet.cz

Poradny
Poradenství pro dÛchodce a zdravotnû postiÏené obãany v Ostravû
Zfiizovatel: Svaz dÛchodcÛ âeské republiky – mûstská organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav ·ala, tel.: 695 18 13
Poradenství bezbariérov˘ch úprav pro tûÏce tûlesnû postiÏené osoby
Zfiizovatel: Ostravská organizace vozíãkáfiÛ, DPS, Horymírova 3054, 700 30 Ostrava
Kontaktní osoba: Miroslav Filipãík, tel.: 35 15 13, e-mail: OOV@razdva.cz

Dal‰í sluÏby a aktivity pro seniory a zdravotnû znev˘hodnûné obãany
ALDIO  –  alternativní doprava imobilních osob
Zfiizovatel: Ostravská organizace vozíãkáfiÛ, DPS, Horymírova 3054, 700 30 Ostrava
Kontaktní osoba: Marie BáÀová, Miroslav Filipãík, tel.: 35 15 13, OOV@razdva.cz
Spoleãenské, kulturní a zájmové aktivity seniorÛ
Zfiizovatel: Svaz dÛchodcÛ âR – mûstská organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Otmar Kusák, tel.: 695 18 13
Pofiádání psychorehabilitaãních pobytÛ a dal‰í aktivity pro rÛzné skupiny zdravotnû
postiÏen˘ch
Zfiizovatel: SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch âR – mûstská organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Petr Dlabal, tel.: 611 53 18
Komplexní rehabilitace dospûl˘ch zrakovû postiÏen˘ch
Zfiizovatel: Tyfloservis Ostrava, Syllabova 19, 703 86 Ostrava
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Krhutová, tel.: 678 32 27
Poradenské a informaãní centrum pro sluchovû postiÏené
Kontaktní osoba: Jana Kubicová, tel.: 611 15 39
Pofiádání pobytov˘ch a jin˘ch akcí pro sluchovû postiÏené obãany
Zfiizovatel: âeská unie nesly‰ících – oblastní organizace Ostrava
Kontaktní osoba: Ladislav Bojar, fax: 611 56 80, e-mail: cum.ostrava@cmail.cz
Pofiádání pobytov˘ch a jin˘ch akcí pro postiÏené sklerózou mozkomí‰ní
Zfiizovatel: Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v âR
Kontaktní osoba:PhDr. Jaroslava Grabafiová, tel.: 671 66 19
Pofiádání pobytov˘ch a jin˘ch akcí pro onkologické pacienty
Zfiizovatel: Onko-Amazonky, sdruÏení onkologick˘ch pacientÛ Ostrava
Kontaktní osoba: Ludmila Váchová, tel.: 613 93 71
Pofiádání pobytov˘ch a jin˘ch akcí pro du‰evnû nemocné
Zfiizovatel: âeská spoleãnost pro du‰evní zdraví, poboãka Ostrava
Kontaktní osoba: Gustav Heczko, Ing. Igor Smetana, tel.: 672 38 18, 661 31 95
Senior klub ââK
Zfiizovatel: Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe v Ostravû
Kontaktní osoba: L˘die Poledníková, paní Vondrá‰ková, tel.: 661 84 48, 661 84 49
Klub seniorÛ ELIM
Zfiizovatel: ELIM – kfiesÈanská spol. pro evangelizaci a diakonii, poboãka Ostrava
Kontaktní osoba: Dagmar MaÀásková, tel.: 662 19 02

Seznam poskytovatelÛ jednotliv˘ch forem terénních sluÏeb na území mûsta Ostravy

„Jde o to, nenechat 
ãlovûka samotného“

My‰lenkou zfiízení domácího ho-
spicového hnutí se zab˘vá ostravská
Charita, která uÏ provozuje Charitní
dÛm sv. Veroniky, zafiízení podobné
hospici, a v budoucnu by chtûla zfiídit
také klasické hospicové centrum pro
pfiibliÏnû tfiicet osob.

„Na‰i pracovníci se uÏ nyní, bûhem
péãe o klienty v rodinách, nejednou dostá-
vají do situace, kdy je provázejí v posled-
ních dnech Ïivota. Proto chápeme, jak
velmi zafiízení tohoto druhu ve mûstû
schází. Jde o to, nenechat ãlovûka ve stáfií a
pfii umírání osamoceného. Své klienty
chceme chránit pfied depresemi a psychic-
k˘mi tlaky, kter˘mi mohou trpût, stejnû
jako jeho blízcí,“ míní fieditel ostravské
Charity Martin PraÏák.

Jak dále uvedl, ostravská Charita hodlá vy-
uÏít zku‰enosti z rakouského Grazu, kde ob-
dobná sluÏba existuje uÏ deset let. Právû
tamní odborníci budou v polovinû roku ‰ko-
lit osmnáct lektorÛ z âech a Slovenska, ktefií
mají pro práci v terénu následnû pfiipravit
dobrovolníky. Zatímco v Grazu uÏ o vhodné
lidi není nouze, u nás tomu zdaleka tak není.
Vefiejnost – laická, ale i odborná – je‰tû není
na hospicová centra zvyklá. Zatím jich v celé
republice existuje jen pût. Na severu Moravy

dosud není Ïádné, i kdyÏ se hovofií o Ostravû
a následnû o Olomouci, hodnû bude záleÏet
právû na lidech a na penûzích. „O potfiebné
finanãní prostfiedky poÏádáme ministerstvo
zdravotnictví a vûfiím, Ïe nás podpofií 
i mûsto,“ doufá Martin PraÏák.

„O zfiízení hospice v Ostravû se skuteãnû
uÏ del‰í dobu uvaÏuje. Ze zku‰enosti geri-
atra mohu potvrdit, Ïe je to zafiízení neoby-
ãejnû potfiebné. Pokud nám bude pfiedlo-
Ïen projekt, na‰e komise ho jistû podpofií,“
je pfiesvûdãen radní a pfiedseda sociální ko-
mise RMO MUDr. Hugo Pfiibyl. „Osobnû si
této my‰lenky velice váÏím. Domnívám se
totiÏ, Ïe spoleãnost má v tomto smûru stále
urãit˘ dluh. Na pracovníky Charity a její
dobrovolníky v‰ak ãeká jen tûÏko pfiedsta-
vitelné bfiemeno. B˘t dÛvûrníkem, pomoc-
níkem a moÏná jedin˘m blízk˘m umírají-
cího s sebou pfiiná‰í nesmírnou psychickou
zátûÏ, coÏ vyÏaduje opravdu silného a vy-
rovnaného ãlovûka.

PfiestoÏe lektofii i dobrovolníci projdou
nároãn˘mi psychologick˘mi pohovory na
poãátku i konci svého pro‰kolení, pfiál bych
jim, aby jim psychická odolnost a lidskost vy-
drÏela také pfii práci s klienty,“ dodal MUDr.
Pfiibyl. (‰)

Hospicové hnutí v Ostravû podporuje také 
pfiedseda sociální komise RMO MUDr. Hugo Pfiibyl

Co je to sociální asistence?
Populace na‰eho regionu stárne, a tak

se mÛÏe stát, Ïe náhle stojíme pfied zdán-
livû nefie‰iteln˘m problémem. Klademe
si otázky typu: Jak to, Ïe babiãka je‰tû
pfied mûsícem sledovala televizi a dnes
neví, jak˘ je den? Jak se stalo, Ïe táta je‰tû
pfied mûsícem vyráÏel na procházky 
a dnes nevstane bez pomoci z postele?
Jak je moÏné, Ïe maminka tvrdí, Ïe ve
svém bytû nebydlí, chce odejít a fiíká, Ïe
uÏ dávno nemá manÏela, kdyÏ tatínek
je‰tû Ïije? V tu chvíli si i milující, ov‰em
zamûstnané dûti zaãínají zoufat a pfie-
m˘‰let, jak se postarat o své rodiãe a pfii-
tom dostát v‰em sv˘m zb˘vajícím povin-
nostem.

Pro tyto a mnohé dal‰í situace vás
chceme informovat o sluÏbách sociální asi-
stence.

Náplní sociální asistence je poskytování
ve‰ker˘ch sluÏeb spojen˘ch s péãí o staré 
a handicapované osoby, a to 24 hodin
dennû sedm dnÛ v t˘dnu – tedy nepfietrÏitû.
Sociální asistent obstarává dohled nad senio-
rem, pomoc pfii jídle popfiípadû krmení, do-
hled nad správn˘m uÏíváním pfiedepsan˘ch
lékÛ, v˘mûnu inkontinenãních plen, po-
máhá mu s osobní hygienou, doprovází ho
k lékafii, ale zajistit mÛÏe také lehkou rehabi-
litaci, ergoterapii s ohledem na zájmy klienta
ãi si s ním vyjít na procházku. Po dohodû 

s klientem lze ov‰em domluvit tfieba i úklid 
a nákupy.

Práce sociálních asistentÛ je postavena
na vzájemné spolupráci a sympatiích mezi
o‰etfiovanou osobou a asistentem. Jak nás
informovala Ingrid ·tegmannová z odboru
sociálních vûcí Magistrátu mûsta Ostravy,
na území mûsta existují kromû znám˘ch
státních i nestátních organizací poskytují-
cích terénní peãovatelskou sluÏbu také tfii
nestátní organizace pfiímo se specializující
na sociální asistenci.

Jedná se o osobní asistenci pro tûÏce zdra-
votnû postiÏené. Zfiizovatelem sluÏby je
SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch v âR. Kromû
psychorehabilitaãních sluÏeb zaji‰Èují jejich
pracovníci také kompenzaãní pomÛcky.

Pfiedev‰ím osobní asistenci u lidí s men-
tálním postiÏením nabízí SdruÏení pro po-
moc mentálnû postiÏen˘m, mûstská organi-
zace Ostrava. Kromû toho v‰ak ve svém za-
fiízení ‰kolí sociální asistenty a po zmapo-
vání potfieb ve mûstû poãítají s roz‰ífiením
nabídky sv˘ch sluÏeb.

Poslední z organizací sociálních asistentÛ
je Agentura Slunce. Ta se snaÏí vyjít vstfiíc
klientÛm a zajistit potfiebnou sociální asis-
tenci co nejdfiíve od vzniku potfieby této
sluÏby. Péãe o klienta je moÏná 24 hodin
dennû (bliÏ‰í kontakt naleznete v pfiehledu
organizací). (r)

O klienty se starají i 24 hodin dennû
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Úfiad práce v Ostravû

Ministerstvo práce a sociálních
vûcí âR informuje v‰echny vzdûlá-
vací instituce vãetnû ‰kol, které se
zab˘vají dal‰ím profesním vzdûlá-
váním, Ïe od 20. dubna leto‰ního
roku bylo zahájeno naplÀování ce-
lostátní a souãasnû mezinárodní in-
ternetové databáze kurzÛ dal‰ího
profesního vzdûlávání DAT (Data-
base Advanced Training), která
vznikla v rámci programu Evrop-
ské unie Leonardo da Vinci ve spo-
lupráci v˘znamn˘ch poradensk˘ch
a softwarov˘ch spoleãností evrop-
sk˘ch státÛ. Hlavními koordinátory
projektu byla nûmecká spoleãnost
Transmedia a ãeská poradenská
firma DHV, s. r. o.

V âeské republice vychází tvorba
databáze dal‰ího profesního vzdûlávání
jako základního pfiedpokladu rovného
pfiístupu k informacím z opatfiení 
ã. 1.1.6 Národního akãního plánu za-
mûstnanosti pro rok 2001 a jejím iniciá-

torem i garantem je Správa sluÏeb za-
mûstnanosti Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí âR.

Prostfiednictvím této databáze získají
vzdûlávací zafiízení moÏnost bezplatné
propagace své vzdûlávací nabídky na
státem podporovaném informaãním
médiu, které bude prostfiednictvím in-
ternetu v‰eobecnû pfiístupné v‰em po-
tenciálním uÏivatelÛm, zejména úfia-
dÛm práce, zamûstnavatelÛm a zájem-
cÛm o vzdûlání. Vkládání údajÛ o své
vzdûlávací nabídce budou provádût 
a mûnit po zadání hesla na pfiíslu‰né in-
ternetové adrese samy jednotlivé vzdû-
lávací organizace.

Pfiihlá‰ení do databáze dal‰ího pro-
fesního vzdûlávání je velice jednodu-
ché – jedinou podmínkou je zajistit si
pfiístup na internet a mít vlastní e-mai-
lovou adresu. Po napsání interne-
tové adresy www.eu-dat.org nebo 
www.eu-dat.com se objeví na obra-
zovce úvodní informace o systému

Leto‰ní pokles ostravské neza-
mûstnanosti se nezastavil ani v prÛ-
bûhu dubna, situace na trhu práce
se v souladu s na‰imi pfiedpoklady
postupnû zlep‰uje a poãet evidova-
n˘ch uchazeãÛ o zamûstnání jiÏ
podkroãil, poprvé od prosince 1999,
‰estadvacetitisícovou hranici. Ve
srovnání s pfiedchozími dvûma mû-
síci, kdy ubylo 291, respektive 360
osob, v dubnu intenzita sniÏování
nezamûstnanosti je‰tû podstatnû
vzrostla. Souvisl˘ tfiímûsíãní a stále
pfiíznivûj‰í v˘voj vût‰iny základních
sledovan˘ch ukazatelÛ evidované
nezamûstnanosti signalizuje, Ïe rok
2001 by mohl b˘t „zlomov˘m“,
v nûmÏ se podafií zastavit dlouho-
dob˘ negativní rÛstov˘ trend a na-
stane obrat k pozitivním zmûnám,
které budou mít trvalej‰í charakter.

K 30. 4. 2001 registroval Úfiad práce
v Ostravû (dále ÚPO) celkem 25 783
osob, coÏ je o 542 ménû neÏ koncem
bfiezna. ZároveÀ se jedná o nejvût‰í me-
zimûsíãní „skokov˘“ úbytek nezamûst-
nan˘ch za posledních devût let. Oproti
stejnému období roku 2000 je souãasn˘
stav obãanÛ bez práce niÏ‰í o 602. Míra
nezamûstnanosti se od konce bfiezna
sníÏila z 16,7 na 16,4 %. U Ïen dosáhla
hodnoty 17,2 %, u muÏÛ je tradiãnû
niÏ‰í a ãiní 15,8 %.

Novû se v dubnu ucházelo o práci
1 917 osob, mezi nimiÏ z velk˘ch ostrav-
sk˘ch podnikÛ po mnoha mûsících po-
prvé nedominovali b˘valí zamûstnanci 
a. s. Vítkovice, kter˘ch se zaevidovalo 56
(od zaãátku roku 328), ale pfievaÏovalo
62 pracovníkÛ uvolnûn˘ch z a. s. Ener-
getika Vítkovice, dcefiiné firmy a. s. Seve-
romoravská energetika. O zprostfiedko-
vání zamûstnání rovnûÏ poÏádalo 63 b˘-
val˘ch ÏivnostníkÛ, ktefií zanechali samo-
statné v˘dûleãné ãinnosti. V první tfietinû
leto‰ního roku jich po ukonãení Ïivnosti
vyhledalo pomoc ÚPO celkem 418, coÏ
je témûfi totoÏn˘ poãet jako ve stejném
období loÀského roku (423).

Vyfiazeno bylo 2 459 uchazeãÛ o za-
mûstnání, z nichÏ 1 693 (68,8 %) na-
lezlo pracovní uplatnûní, tj. po pfied-
loÀském a loÀském záfií tfietí nejlep‰í
v˘sledek dosaÏen˘ za celou dobu exi-
stence na‰eho úfiadu práce.

K souãasnému sniÏování ostravské
nezamûstnanosti pfiispûlo nûkolik zá-
kladních faktorÛ:
✓ zvy‰ující se tempo rÛstu ãeské eko-

nomiky, i kdyÏ stále pomalej‰í neÏ
ve vût‰inû oblastí republiky, se za-
ãíná postupnû pfiíznivûji projevovat
také v na‰em mûstû,

✓ velké ostravské firmy sniÏují své per-
sonální stavy ménû neÏ v pfied-
chozích letech,

Databáze kurzÛ dal‰ího profesního
vzdûlávání na Internetu - DAT

DAT. Z ní vede odkaz na registraãní
formuláfi, do kterého vyplní vzdûlávací
zafiízení nûkolik poÏadovan˘ch základ-
ních údajÛ o sobû. Do jednoho aÏ dvou
t˘dnÛ obdrÏí e-mailem od spoleãnosti
Transmedia (která je provozovatelem
celé této mezinárodní databáze) ozná-
mení o zaregistrování do databáze,
podrobn˘ manuál pro vkládání dat 
a pfiístupové heslo. Vzdûlávací instituce
rovnûÏ obdrÏí internetovou adresu, ze
které si jednoduch˘m zpÛsobem
stáhne software nutn˘ pro moÏnost za-
dávání dat o kurzech.

Potom jiÏ bude moci vstupovat do
„své“ databáze a podle pokynÛ v ma-
nuálu vkládat údaje o vlastní vzdûlá-
vací nabídce v jednotliv˘ch poloÏkách.
RovnûÏ si bude moci zmûnit své pfiístu-
pové heslo, aby bylo známé pouze po-
vûfien˘m pfiíslu‰n˘m pracovníkÛm
vzdûlávacího zafiízení.

Ihned po vloÏení údajÛ o vzdûlávací
nabídce budou tyto údaje pfiístupné
v‰em uÏivatelÛm internetu. Vzdûlávací
zafiízení si je pak kdykoliv v budouc-
nosti mÛÏe po zadání svého hesla libo-
volnû mûnit a aktualizovat. V pfiípadû
problému je moÏno kontaktovat národ-
ního správce za âeskou republiku
(kontakt je uveden v manuálu, v kapi-
tole 8.1 Kontakty).

Vûfiíme, Ïe vyuÏívání této databáze,
zaloÏené na nejmodernûj‰ích informaã-
ních technologiích a podporované
morálnû, finanãnû i metodicky Mi-
nisterstvem práce a sociálních vûcí âR
a vyuÏívané v‰emi úfiady práce, pfii-
spûje jak ke zv˘‰ení v˘znamu dal‰ího
profesního vzdûlávání v rámci celoÏi-
votního uãení, k jeho zprÛhlednûní,
tak i k propagaci vzdûlávacích nabí-
dek.

Ing. Oldfiich Gemrot,
Úfiad práce v Ostravû

✓ dochází k oÏivení v drobném
a stfiedním podnikání,

✓ zaãíná pÛsobit a postupnû se zesi-
luje sezonní efekt s poptávkou za-
mûstnavatelÛ po sezonních pracov-
ních silách, a to zatím pfiedev‰ím ve
stavebnictví,

✓ maximální snaha na‰ich zprostfied-
kovatelÛ (vãetnû neustálého zdo-
konalování jejich poradenské ãin-

nosti), ktefií v rámci individuálního
pfiístupu k uchazeãÛm o zamûst-
nání pro nû vyhledávají pracovní
uplatnûní mimo jiné také pfiímo 
u zamûstnavatelÛ, organizují pro
firmy a své klienty nejrÛznûj‰í
formy v˘bûrov˘ch fiízení apod.,

✓ systematická, efektivní a stále in-
tenzivnûj‰í ãinnost ÚPO v oblasti
aktivní politiky zamûstnanosti.

V dubnu se nám prostfiednictvím je-
jích jednotliv˘ch nástrojÛ podafiilo
umístit 397 osob, za ãtyfii mûsíce le-
to‰ního roku nalezlo tímto zpÛso-
bem s na‰í finanãní podporou práci
celkem 1 196 uchazeãÛ, tj. o 229
(+ 23,7 %) více neÏ v první tfietinû
loÀského roku.

Mgr. Jifií Zaorálek,
Úfiad práce v Ostravû

V˘voj ostravské nezamûstnanosti v dubnu 2001
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Dohodli se na spolupráci
Zhruba ‰est desítek pfiedstavi-

telÛ neziskov˘ch organizací a zá-
stupcÛ krajského i obecních úfiadÛ
se koncem dubna se‰lo v Ostravû
na sedmé regionální konferenci.

Ta se konala pod zá‰titou Rady
mûsta Ostravy a úãastnil se jí spolu
s námûstkem primátora ZbyÀkem Pra-
Ïákem také radní MUDr. Hugo Pfiibyl.
ProtoÏe ústfiedním tématem konfe-
rence byly obãanské iniciativy jako
partner vefiejné správy, diskutovalo se
pfiedev‰ím o vzájemné komunikaci
obou subjektÛ. 

„Nenechte se odradit antipatiemi,
které moÏná pfii jednání s nûkter˘mi
úfiedníky máte. Pokud chcete svÛj
projekt uvést do Ïivota, ne‰etfiete nás.
PÛjde-li napfiíklad o sluÏbu, která ve
mûstû chybí, vûfiím, Ïe se najdou i pe-
níze,“ fiekl ve svém vystoupení mimo
jiné MUDr. Pfiibyl, kter˘ jako pfiedseda
sociální komise doporuãil zástupcÛm
neziskov˘ch organizací, aby nepodce-
Àovali formu zpracování Ïádostí 

o mûstské granty, stejnû jako vzá-
jemnou komunikaci, informovanost 
a pÛsobení médií.

„Nakonec jsme se shodli, Ïe nezis-
kové organizace by se mûly stát ja-
k˘msi mostem mezi obãany a vefiej-
nou správou. Mûly by mapovat po-
tfieby a pfiání lidí a zprostfiedkovávat je
úfiadÛm a samosprávám. PfiíleÏitost 
k prezentaci budou mít uÏ v posled-
ním ãervnovém t˘dnu. BliÏ‰í infor-
mace mohou jejich pfiedstavitelé zís-
kat na ãísle 613 80 06 nebo na interne-
tové adrese cpkp.ova@telecom.cz,“
zhodnotila prÛbûh diskuze Dana
Diváková z Centra pro komunitní
práci, které celou akci organizovalo.

Regionální konference se v Ostravû
organizují pfiibliÏnû dvakrát roãnû.
Dal‰í se má konat na podzim za úãasti
zástupcÛ Polska a Slovenska. Disku-
tovat se bude o vzájemné pomoci 
a koordinaci nûkter˘ch projektÛ v‰ech
tfií zúãastnûn˘ch stran. (‰)

SoutûÏ nevidom˘ch 
a jejich vodících psÛ

O tom, jestli je pes opravdu nej-
lep‰ím pfiítelem ãlovûka, se budete
mít moÏnost pfiesvûdãit sami. Ve
dnech 6. aÏ 9. 6. se bude v Ostravû
konat soustfiedûní nevidom˘ch
s vodícími psy.

Právû vodící psi mají velkou odpo-
vûdnost za svého pána a je obdivu-
hodné, jak si dokáÏí poradit s nejrÛz-
nûj‰ími pfiekáÏkami a nástrahami, kte-
ré se jim obãas mohou vyskytnout
v cestû. A to ãastokrát takov˘m zpÛso-
bem, Ïe majitel vÛbec nic nepozná.

Soustfiedûní bude probíhat v okolí ho-
telu Vista v Ostravû-Zábfiehu. V okolí
hotelu jsou totiÏ vhodná místa – par-
kovi‰tû, lesopark, ulice – k nácviku
nejrÛznûj‰ích situací, které se mohou
kdykoliv vyskytnout. Celá akce vyvr-
cholí v sobotu 9. 6. dopoledne soutûÏí
vodících psÛ. Pfied zraky rozhodãích si
budou muset psi poradit s rÛzn˘mi
pfiekáÏkami pfiipraven˘mi na trase. 

Pfiijìte se podívat i vy a pfiesvûdãit
se, jestli je pes opravdu nejlep‰í pfiítel
ãlovûka. M. Adámek

V ãem pomÛÏe TyfloCentrum?
Mûsíc ãinnosti má za sebou

obecnû prospû‰ná spoleãnost Tyflo-
Centrum. Náplní tohoto stfiediska je
poskytování ‰iroké ‰kály sluÏeb dle
potfieb nevidom˘ch a slabozrak˘ch.

Klienti se zde mají moÏnost nauãit
pracovat s nejrÛznûj‰ími kompenzaã-
ními pomÛckami, napfiíklad s poãíta-
ãem. Dále je zde moÏnost klubov˘ch
setkání se vzdûlávací a informaãní ná-

plní, moÏnost vzájemné v˘mûny zku‰e-
ností a fie‰ení problémÛ souvisejících se
zrakov˘m postiÏením. TyfloCentrum
také nabízí rÛzné sportovní a spoleãen-
ské aktivity. Stalo se tak místem, kde
mohou zrakovû postiÏení obãané
úãelnû vyuÏít svÛj voln˘ ãas a nauãit se
zde spoustû vûcí, které mohou usnadnit
rÛzné situace v bûÏném Ïivotû.

M. Adámek

Zpráviãky
● Ústav sociální péãe pro men-

tálnû postiÏené Ostrava pofiádá 
24. kvûtna 2001 v rámci Asociace
ústavÛ sociální péãe âR, jejímÏ ãle-
nem je, Den otevfien˘ch dvefií.
V‰echna zafiízení ústavu budou ten
den od 9.00 do 16.00 hod. otevfiena
odborníkÛm i vefiejnosti. Zájemci si
mohou prohlédnout ústavní pro-
story a jejich vybavení i získat pod-
robné informace o komplexní péãi,
kterou ústav v denních, t˘denních 
i celoroãních pobytech poskytuje
klientÛm od tfií let do stáfií. (lin)

● Z pohádky do pohádky je téma
IV. roãníku v˘tvarné soutûÏe Beru‰ka, kte-
rou pro dûti ze speciálních sociálních, ‰kol-
sk˘ch a zdravotnick˘ch zafiízení pofiádá
Dûtské centrum Ústavu sociální péãe pro
mentálnû postiÏené v Ostravû. Zájem
o úãast v soutûÏi je kaÏdoroãnû obrovsk˘.
Porota loni posuzovala 334 obrázkÛ a troj-
rozmûrn˘ch pfiedmûtÛ zaslan˘ch z 25 insti-
tucí z celé republiky. Leto‰ní vyhodnocení
Beru‰ky se uskuteãní 31. kvûtna v Divadle
loutek. Je spojeno jako vÏdy s vernisáÏí ví-
tûzn˘ch prací. Ve foyer divadla budou vy-
staveny do konce ãervna. (lin)

UÏ mûsíc dopfiedu si „vrabci cvrlikali“, Ïe se v Ústavu sociální péãe pro mentálnû
postiÏené Ostrava opût chystá Muglinovské jarní cvrlikání - pfiehlídka zpûvu, tance,
divadla i recitace. Její II. roãník se uskuteãnil 10. dubna a organizátofii –
diagnostické oddûlení ústavu – celé dopoledne pojali v indiánském stylu. Potû‰itelné
je, Ïe vystoupili klienti ze v‰ech zafiízení ústavu a ukázali tak, co v‰echno se dokáÏí
nauãit. Pobavili sebe i své kamarády. Odmûnou jim byl boufiliv˘ potlesk i voÀavé
velikonoãní perníãky ve tvaru ptáãka Cvrlika. Na snímku Indiáni z pfiedchozího
cvrlikání. (lin) Foto: archiv



Richard Krajão pfii vystoupení se svou hudební skupinou. Foto: archiv
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Podûkování a dárek za lidskost
Dal‰ích osmdesát ãestn˘ch dárcÛ krve pfievzalo z rukou primátora mûsta Ostravy
âestmíra Vlãka zlatou Janského plaketu za ãtyfiicet bezplatn˘ch odbûrÛ. Kromû
zaslouÏeného vefiejného uznání a drobn˘ch dárkÛ za lidskost získalo také tentokrát
‰edesát sedm muÏÛ a tfiináct Ïen celoroãní volnou jízdenku na mûstskou
hromadnou dopravu v Ostravû.

Více neÏ dvacet tisíc korun se po-
dafiilo vydraÏit na aukci v˘tvarn˘ch
prací dûtí pfied‰kolního vûku trpících
mozkovou obrnou.

Napûtí koupûchtiv˘ch zájemcÛ o pa-
desát obrázkÛ nabízen˘ch v prostorách
V˘tvarného centra Chagall v Ostravû do-
stoupilo vrcholu v okamÏiku, kdy se dvû
dámy stfietly v zájmu o obraz s názvem
Slunce. UÏ na první pohled upoutalo slu-
níãko oko diváka sv˘m nosem, kter˘ ne-
mohl b˘t jin˘ neÏ kfiiv˘, protoÏe ho ma-
lovala holãiãka s tûÏce postiÏenou moto-
rikou rukou.

Nová majitelka obrázku, o níÏ se nám
podafiilo zjistit jen to, Ïe je finanãní po-
radkyní, si dílka vydraÏeného za ‰estnáct
set korun nesmírnû váÏí. Je totiÏ pfiesvûd-
ãena, Ïe jeho skuteãnou hodnotu vyãíslit
nelze.

Potvrdila nám to také primáfika Dût-
ského rehabilitaãního stacionáfie pfii

Mûstské nemocnici v Ostravû-Fifejdách
MUDr. Irina Chmelová. Stacionáfi je je-
diné zafiízení svého druhu v âeské re-
publice zamûfiené na léãbu mozkové
obrny v rámci Bobath konceptu. Jeho te-
rapeuty a rehabilitaãní pracovnice neza-
jímá jen jedna potíÏ dítûte, napfiíklad
‰patná hybnost konãetin, ale rehabilitace
je zamûfiena komplexnû také na fieã paci-
enta, kontakt s jeho blízk˘mi… V úvahu
se berou v‰echny faktory, které mohou
nûjak˘m zpÛsobem pozitivnû ovlivnit Ïi-
vot dítûte. Bezesporu k nim patfií i psy-
chická pohoda podporovaná estetickou
v˘chovou.

„Velmi si váÏím spolupráce s ostrav-
sk˘m V˘tvarn˘m centrem Chagall, které
aukcemi dûtsk˘ch prací ve prospûch sta-
cionáfie, ale i malífisk˘mi potfiebami pod-
poruje léãbu a mnohdy i talent na‰ich
pacientÛ,“ dodala MUDr. Chmelová.

(‰)

Hodnota Slunce s kfiiv˘m 
nosem je nevyãíslitelná!

KdyÏ student maturitního oboru
elektromechanik silnoproud˘ch zafií-
zení hledal nové ãleny pro svou ka-
pelu a náhodou pfiitom potkal kluka
nad‰eného pro amatérské divadlo, asi
netu‰il, Ïe pfiihlá‰ka na „báÀskou“ je
uÏ jen zbyteãná „objíÏìka“ do svûta
profesionálního divadla. O jeho pro-
fesní dráze definitivnû rozhodlo pfii-
jetí k dálkovému studiu na Janáãkovû
konzervatofii v Ostravû. Jak Richard
Krajão sám pfiiznává, tamní pedago-
gové, napfiíklad Janusz Klimsza, ho
nauãili mnohému, ale ‰kole je vdûãn˘
za víc. „Dává sv˘m studentÛm svo-
bodu, o které se na‰im vrstevníkÛm
v Praze ani nezdá. Zatímco v Praze
dostanou povolení k práci jen v˘ji-
meãnû, v Ostravû nám umoÏÀují mi-
mo‰kolní ãinnost, pedagogové mnoh-
dy chodí na na‰e pfiedstavení, hovofií
s námi o tom, co vidûli... To je dar,
kter˘ má pro praktick˘ Ïivot moÏná
vût‰í hodnotu neÏ doklad o absoluto-
riu,“ míní Talent roku 2000. (‰)

K tématu

Pfii udílení Cen Alfréda Radoka zís-
kal prestiÏní ocenûní Talent roku
2000 tfiiadvacetilet˘ herec Richard
Krajão z ostravské Divadelní spoleã-
nosti Petra Bezruãe. Skalní pfiíznivci

divadla ho znají pfiedev‰ím z rolí
Hamleta a Tracyho, zatímco mládeÏ
spí‰e z televizní obrazovky jako jed-
noho z moderátorÛ hudebního po-
fiadu Medúza ãi z klubov˘ch disko-

âerstv˘m drÏitelem Ceny Alfréda Radoka je pr˘ drsn˘, despotick˘ vÛdce ve své kapele...

Talent roku mÛÏete potkat v Ostravû!
ték. Ov‰em Richard Krajão není
hvûzda v ironickém slova smyslu hlí-
dající si gesta a nedotknutelnost po-
pularity.

Je to pfiedev‰ím pfiíjemn˘ pfiátelsk˘
kluk, kter˘ má chuÈ do Ïivota, spoustu
plánÛ, pfiiãemÏ mediální ohlas svého 
úspûchu bere jako nûco navíc.

„KaÏdé ocenûní svazuje, aÈ je to pres-
tiÏní cena nebo projev uznání od lidí,
kter˘ch si váÏíte. Samozfiejmû, Ïe si jí vel-
mi váÏím, ale také za ní uÏ vidím tu hro-
madu práce, která mû ãeká,“ pfiem˘‰lel
nahlas pfii na‰em setkání a vypoãítával
pfiitom role, na nichÏ pracuje, i úkoly,
které ho ãekají mimo divadlo.

„Hodnû se hovofiilo o nabídkách,
které jsem dostal bezprostfiednû po pfie-
dávání cen v Praze, i o dÛvodech, proã
chci zÛstat v Ostravû. Jsou to moje zá-
vazky k divadlu i ke kapele Kry‰tof.
Získali jsme smlouvu od Monitoru EMI,
pfiipravujeme turné a v polovinû ãervna
nás ãeká kfiest alba s názvem Magnetické
pole, které vyjde 28. kvûtna. Kmotrem
bude Milan Cais ze skupiny Tata Bojs. Je
toho sice hodnû, ale jsem spokojen˘,
kdyÏ Ïiju naplno, i kdyÏ kluci z kapely
mû nûkdy mají plné zuby a tvrdí, Ïe jsem
tvrd˘ despota.“

Zajímalo nás také, kam by Richard
Krajão nejradûji pozval své fanou‰ky,
pakliÏe by to nemûl b˘t koncert skupiny
Kry‰tof ani diskotéka v klubu ve Stodolní
ulici: „Pak by to rozhodnû byla u Bez-
ruãÛ 19. kvûtna premiéra komedie Chri-

stophera Duranga Nevyléãitelní, kde po-
prvé hraji komickou roli, a nové nastu-
dování Sklenûného zvûfiince Tennessee
Williamse, dfiíve uvádûného v Komorní
scénû Aréna. Myslím si, Ïe má postava
v této hfie osloví pfiedev‰ím mladé lidi,
protoÏe miluje poezii, hudbu, marihuanu
a vede velk˘ boj se svou matkou…,“ do-
dal s úsmûvem. (‰)



Zfiejmû se jedná o vefiejnou budovu ve Slezské Ostravû, moÏná to byl úfiad nebo
‰kola.

Tento hostinec stál údajnû ve Vítkovicích, ale dokáÏe nûkdo pfiesnû lokalizovat
místo?

Je to opravdu restaurace? Budova obchodu s jiÏním ovocem, která se údajnû nacházela v Moravské Ostravû.

Majitelem fieznictví byl J. Kreãmer (ã. domu 206), ale ví nûkdo, kde se pfiesnû obchod
nacházel? Toto je obecná ‰kola, ale ve které ãásti mûsta stála ?

OSTRAVSKÁ RADNICE 13kvûten 2001

Archiv mûsta Ostravy

Zapátrejte v pamûti nebo sv˘ch domácích archivech
Mûstsk˘ archiv ãítá v souãasné

dobû okolo 70 tisíc fotografií nejrÛz-
nûj‰ího stáfií i kvality. Z toho jen ne-
patrná ãást, jen zlomek, je dosud ne-
urãen.

„Neznamená to, Ïe nedokáÏeme foto-
grafie tzv. rozlu‰tit. Potfiebné indicie na-
jdeme v adresáfiích, Ïivnostensk˘ch rejst-
fiících, mapách i star˘ch novinách, ale ne
pokaÏdé jsou tyto údaje pfiesné a dosta-
ãující,“ fiíká Josef ·erka z Archivu mûsta

Ostravy v souvislosti s nedávnou náv‰tû-
vou na‰eho ãtenáfie Franti‰ka Ma‰lonky 
z Ho‰Èálkovic.

Bezprostfiednû po na‰í únorové v˘zvû
zvefiejnûné u fotografie dûlnického leto-
viska Ostravanka nav‰tívil totiÏ tento pán
archiv a poskytl takové mnoÏství infor-
mací a zajímavostí o tomto objektu, které
by vydaly na celou kroniku. „Panu
Ma‰lonkovi patfií na‰e podûkování stejnû
jako v‰em ostatním, ktefií nám nezi‰tnû

tímto zpÛsobem pomáhají. âastokrát se
totiÏ jedná o informace dosud nikde ne-
zvefiejnûné, nepublikované a pro nás ar-
chiváfie neznámé,“ uvádí J. ·erka.

VyuÏili jsme proto spoleãného setkání
nad star˘mi fotografiemi a rozhodli se, Ïe
tentokrát zmûníme ustálen˘ profil této
stránky Ostravské radnice, opustíme
téma mal˘ch nahlédnutí do historie jed-
notliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ a poÏádá-
me vás, milí ãtenáfii, abyste zapátrali

v pamûti ãi va‰ich domácích archivech.
Na níÏe uveden˘ch fotografiích moÏná
právû vy poznáte, o jak˘ dÛm se jedná,
kde stál, kdo v nûm bydlel nebo praco-
val. 

Jakékoli postfiehy, údaje i vzpomínky
vztahující se k tûmto objektÛm mÛÏete
sdûlit osobnû i písemnû na adrese:
Archiv mûsta Ostravy, ·pálova 23, Os-
trava-Pfiívoz, tel. ã. 613 67 50 nebo 
613 67 47. (Maj)



Léta diskutovan˘, dávno uzavfien˘ areál vysok˘ch pecí Vítkovic i sousedního
b˘valého Dolu Hlubina je ideálním místem pro vybudování prÛmyslového
skanzenu. Cizinci jej obdivují, mnozí Ostravané si v‰ak myslí, Ïe jen hyzdí mûsto.
Jaká bude jeho budoucnost? Foto: archiv
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Kanad‰tí hosté byli pfiekvapeni
Poradit, jak˘m zpÛsobem by se

mohla na Ostravsku rozvíjet domácí 
i zahraniãní turistika, pfiijeli koncem
dubna do Ostravy dva hosté z part-
nerského kanadského mûsta Hamil-
tonu paní Anna Bradfordová z odbo-
ru rozvoje turistiky hamiltonské rad-
nice a pan Ben Vanderbrug, ‰éf ha-
miltonského Úfiadu pro rozvoj regi-
onu. Tfiíletá spolupráce kanadsk˘ch 
a ãesk˘ch mûst se odvíjí na základû
projektu Federace kanadsk˘ch mûst,
kter˘ konãí letos v létû. ¤ada získa-
n˘ch zku‰eností a vymûnûn˘ch po-
znatkÛ v‰ak naznaãuje, Ïe mÛÏe spo-
lupráce pokraãovat.

Kanceláfi primátora mûsta Ostravy, od-
dûlení prezentace mûsta, pfiipravila pro
kanadské hosty osmidenní bohat˘ pro-
gram nabit˘ náv‰tûvami turisticky atrak-
tivních míst ve mûstû i okolí, ale také po-
znáváním rozvoje mûsta po stránce eko-
nomické a obchodní. Hamilton je stejnû
velk˘ jako Ostrava, má rozsáhl˘ prÛmysl
a jeho problematika je pfiibliÏnû stejná.
V hodnocení pfiedan˘ch zku‰eností do-
‰ly obû strany k zajímav˘m závûrÛm.

Kanad‰tí partnefii byli pfiíjemnû pfie-
kvapeni úrovní nûkter˘ch na‰ich insti-
tucí. Jako mimofiádnû kvalitní hodnotili
práci, úroveÀ informací a poskytovan˘ch
sluÏeb Mûstského informaãního centra
Ostrava. PovaÏují jej za primární a dobfie
nastartovan˘ zdroj turistiky. Zamlouvala
se jim také grafická a obsahová úroveÀ
prezentaãních materiálÛ, prÛvodcÛ a map
vydávan˘ch mûstem.

Oba hosté, nad‰enci kultury, umûní
a muzejnictví, ocenili mnoÏství men‰ích
galerií, hudebních klubÛ, dobré diva-
delní zázemí a existenci hudebních festi-
valÛ, které dávají do budoucna moÏnost
zejména organizované zájezdové turis-
tice strávit veãery v Ostravû pestfie. Pfiímo

ve mûstû povaÏují za nejvût‰í atrakci
Hornické muzeum OKD, jehoÏ expozice
se stále rozrÛstají a koncepce do bu-
doucna hovofií o velkolepém plánu vy-
budovat tu nejen skanzen technické a et-
nografické historie, ale také centrum
sportu a odpoãinku pro ‰irokou vefiej-
nost.

V nejbliÏ‰ím okolí nav‰tívili napfiíklad
Klimkovice s dnes uÏ znám˘mi jodobro-
mov˘mi sanatorii. Pro americk˘ konti-
nent je lázeÀství v na‰em stfiedoevrop-
ském smyslu v podstatû neznám˘ pojem,
a tak po moÏnosti vyzkou‰et si nûkteré
procedury v klimkovick˘ch lázních se
z obou hostÛ stali nad‰ení budoucí lá-
zeÀ‰tí hosté.

Mírn˘ ‰ok zaÏili po nûkolika hodinách
stráven˘ch ve Vala‰ském království, kte-
rému Ostrava se sv˘mi mezinárodními
spoji a leti‰tûm tvofií dnes uÏ vstupní
bránu zejména pro zahraniãní hosty.
Podrobnû je s projektem seznámil osob-
nû autor Tomá‰ Harabi‰. ·okující pro
hosty byla skuteãnost, Ïe projekt Vala‰-
ského království vyuÏil i nûkter˘ch po-
znatkÛ z Kanady, ale dotáhl je k dokona-
losti. Paní Bradfordová i pan Vanderbrug
odevzdanû konstatovali, Ïe by se od nás
mohli i leccos pfiiuãit a ocenili nad‰ení
pro rozvoj turistiky v mnoha obcích.

Pohled z druhé strany vidí v‰ak i nû-
které vûci, kter˘ch si zatím neumíme
v‰imnout. Zahraniãní náv‰tûvník se diví,
proã napfiíklad v na‰ich muzeích a skan-
zenech chybí struãné popisky exponátÛ
a artefaktÛ v alespoÀ jednom cizím ja-
zyce, mnohde v‰ak i v ãe‰tinû! Nechá-
pou, proã si náv‰tûvníci muzeí nemohou
vyzkou‰et nûkteré nástroje ãi postupy
osobnû, chybí doplÀující audiovizuální
technika, prodej hodnotn˘ch fiemesln˘ch
v˘robkÛ a obãas je‰tû nûkde – slu‰né so-
ciální vybavení. Za obrovsk˘, dosud ne-

vyuÏit˘ potenciál Ostravy z hlediska
moÏn˘ch atrakcí pro cestovní ruch pova-
Ïují kanad‰tí partnefii bohaté prÛmyslové
dûdictví. Staré haly a objekty by se daly
tak, jako to ãiní mnohé západní zemû,
pfiebudovat na koncertní a v˘stavní sály,
atraktivní obchÛdky a kavárniãky. Tato
otázka je v Ostravû diskutována uÏ fiadu
let, má své pfiíznivce, ale i odpÛrce. V‰e
záleÏí na financích.

Za závaÏnou povaÏují partnefii z Ha-
miltonu nejednotnost jednotliv˘ch sloÏek
mûst ãi regionÛ a chybûjící spolupráci pfii
rozvoji turistického ruchu. Nápady pro
rozvoj turistiky existují mnohdy jen v tex-
tov˘ch projektech regionálních agentur
nebo místních úfiadÛ, chybí projekty,
které by toto úsilí sjednotily. V Kanadû je
základem rozvoje turistiky urãité oblasti

vÏdy projekt, na kterém pevnû stanove-
n˘mi procenty participují municipality,
podnikatelská sféra, rozvojové agentury
a cestovní kanceláfie. Nejen finanãnû, ale
také pfiesnû vymezenou zodpovûdností
za urãitou práci a podíl na celkovém
efektu. Vytvofiená sdruÏení volí svou
radu napfiíklad na dvouleté funkãní ob-
dobí, pfiedseda rady je pak volen kaÏd˘
rok. Rada rozhoduje, do ãeho pÛjdou
sdruÏené prostfiedky, pfiipravuje plán
atraktivních akcí, upfiednostÀuje propa-
gaci tûch oblastí, které potfiebují ekono-
micky turistikou posílit, volí heslo regi-
onu jako motivující pro turisty, skladbu
propagaãních materiálÛ apod.

O nápady u nás není nouze, je toho
v‰ak dost, co musíme v jednotliv˘ch regi-
onech vybudovat pfiedev‰ím ve vztazích
jednotliv˘ch subjektÛ, abychom se jako
atraktivní celek byli vÛbec schopni pro-
dat turistÛm. (k)

Pfies uheln˘ prach k „havifiskemu achtliku“
Pfies svÛj vûhlas Hornické muzeum

OKD neusnulo na vavfiínech. Nao-
pak. Pfiipravují se dal‰í expozice,
zmûny, vût‰í zatraktivnûní pro náv-
‰tûvníky. O tom nám fiekl fieditel
Hornického muzea OKD Ing. Miro-
slav Fojtík.

„Na‰e sbírky budou roz‰ífieny o zá-
chranáfiskou techniku z ostravské Revírní
báÀské záchranné stanice OKD, která
vlastní unikátní exponáty z tohoto obo-
ru, jak se postupnû záchranáfiství vyví-
jelo. To v‰ak zdaleka není v‰echno. Na‰e
muzeum má prezentovat historii dob˘-
vání uhlí a Ïivot havífiÛ, coÏ je z hlediska

odbornosti kolem muzejní a archivní ãin-
nosti na‰e kaÏdodenní práce. Muzeum se
má v‰ak stát rovnûÏ pfiíjemn˘m pfiímûst-
sk˘m areálem pro rekreaci rodin s dûtmi
a v‰ech, ktefií chtûjí zajímavû strávit voln˘
ãas. Postupnû budujeme rÛzná sporto-
vi‰tû a odpoãinkov˘ areál, v jedné z his-
torick˘ch budov vytváfiíme sál, kter˘ se
dá vyuÏít pro nejrÛznûj‰í spoleãenské
i kulturní akce. Bude roz‰ífiena moÏnost
parkování, obãerstvení apod. UÏ dnes
pofiádáme v muzeu tradiãní kaÏdoroãní
akce, ke kter˘m patfií napfiíklad oslavy
ãervnového Dne dûtí, hornického svátku
v záfií i v prosinci, zveme i na fiadu no-

v˘ch akcí – tfieba v únoru na svátek sv.
Valent˘na, vítání prvního jarního dne,
koncem srpna louãení s prázdninami
apod. Jedna z hal, jak jsem jiÏ fiekl, se
mûní na sál s kapacitou v˘hledovû aÏ 600
lidí, bude mít ‰iroké uplatnûní. UÏ loni
byli úãastníci evropského investiãního
fóra v Ostravû pfiíjemnû pfiekvapeni ne-
tradiãním prostfiedím na‰eho muzea pfii
slavnostním veãeru, letos dokonce cel˘
jeden ãervnov˘ víkend bude hala patfiit
koncertÛm festivalu JanáãkÛv máj, vy-
stoupí tu i Jarek Nohavica. Roz‰ifiujeme
dûní v muzeu právû o kulturní, sportovní
a spoleãenské akce, protoÏe i pfii nich si

fiada náv‰tûvníkÛ odnese pouãení a po-
znatky z historie hornictví.

Nelze v‰ak zapomenout na na‰i tra-
diãní havífiskou hospodu Harenda u Bar-
borky, která náv‰tûvníkÛm nabízí obãer-
stvení ãasto podle hornick˘ch tradic. Po
náv‰tûvû dÛlních expozic v ní zejména
pivo mimofiádnû chutná. Na‰i specialitu,
‰tamprli zelenoãerného dobrého moku –
recept je na‰ím tajemstvím – pod názvem
‚havifisky achtlik‘ je‰tû nikdo neodmítl 
a kaÏd˘ odcházel nadmíru usmûvav˘.
Zkrátka – peãujeme o náv‰tûvníky po
v‰ech stránkách.“

(o) 



Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou:

1. Nela je 3letá ãistokrevná fenka briarda. BohuÏel se vrátila po pûti mûsících
z pûstounské péãe zpût do útulku, ponûvadÏ „lidské mládû“ nov˘ch páníãkÛ trpûlo
nesnesitelnou alergií na srst. Obreãeli to naprosto v‰ichni a nejvíc smutná je po-
chopitelnû samotná Nela – velmi poslu‰ná a kamarádská psí dáma.

2. Afra je rok stará fenka afghánského chrta, která byla dovezena do útulku na
zaãátku dubna tohoto roku zanedbaná a ve ‰patném stavu. Po mûsíci je ve skvûlé
kondici a netrpûlivû ãeká na zku‰eného chovatele, kter˘ pfiece jen tûmto nádher-
n˘m, ale na druhou stranu povahovû zvlá‰tním a osobit˘m psÛm rozumí.

3. Pûtiletá Bona byla nalezena bezradnû pobíhající z místa na místo na Ústfied-
ním autobusovém nádraÏí minul˘ mûsíc. V útulku je o tuto dobrmanku – skvûlou
hlídaãku – sice dobfie postaráno, ale její oãi vypovídají o velikém smutku a touze
b˘t zase nablízku svému pánovi. (m)
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„Bydlím v Ostravû-Porubû v moc
hezké a klidné ãásti mûsta v ulici
Pokorného. V tûsné blízkosti na‰eho
domu je dvÛr s dûtsk˘m hfii‰tûm, písko-
vi‰tûm… Problém, kter˘ mû tíÏí, jsou ne-
zodpovûdní majitelé psÛ. Nejen Ïe ne-
chávají své psy bûhat volnû, ale zejména
neuklízejí psí v˘kaly. KaÏdou chvíli se pfii
dûtsk˘ch hrách oz˘vá: Jsem v tom,“ na-
psala nám ãtenáfika R. Matú‰ová s otáz-
kou, zda nelze zajistit, aby hlídky mûst-
ské policie za‰ly obãas také do blízk˘ch
dvorÛ a nezodpovûdné majitele psÛ upo-

zornily nebo pfiípadnû pokutovaly za po-
ru‰ování vyhlá‰ky.

Zástupce fieditele mûstské policie
Zdenûk Harazim okamÏitû zareagoval, Ïe
problematiku chovu psÛ ve mûstû nelze
fie‰it pouze represivnû. Jak uvedl, moÏ-
ností se nabízí hned nûkolik, ale Ïádná
z nich není ani snadná, ani levná.

„Vycházíme-li z na‰ich i zahraniãních
zku‰eností, hlavnû v sídli‰tní zástavbû
jsou jist˘m fie‰ením tzv. psí záchodky
nebo ko‰e na exkrementy s nezbytnou
lopatiãkou a sáãkem pro jednotlivé cho-

vatele. Zajímav˘m fie‰ením mohou b˘t
rovnûÏ speciální vysavaãe umístûné na
motorce nebo jízdním kole, pomocí kte-
r˘ch jsou v˘kaly sbírány a ukládány na
místa k tomu urãená,“ fiekl Z. Harazim.

Pfiipustil rovnûÏ, Ïe by bylo Ïádoucí
zváÏit a následnû vymezit a fiádnû oznaãit
plochy k volnému bûhání psÛ. Tento
krok mÛÏe pfiispût k tvrd‰ímu postupu
policie proti obãanÛm, ktefií poru‰ují své
povinnosti majitele psa. „V‰echna tato fie-
‰ení v‰ak pfiedstavují nemalé finanãní ná-
klady a hlavnû pak podstatnû intenziv-

Pískovi‰tû, dvÛr ani hfii‰tû nejsou psím záchodkem

Cviãení armády a záchrann˘ch sloÏek provázel dé‰È
Od ãervencov˘ch povodní pfied

ãtyfimi roky se vÛbec poprvé opût set-
kali v plném nasazení hasiãi, vojáci,
policisté a záchranáfii. V areálu Mo-
ravsk˘ch chemick˘ch závodÛ se totiÏ
konalo v závûru mûsíce dubna tak-
tické cviãení v‰ech sloÏek Integro-
vaného záchranného systému.

Rozsáhlé akce, kterou provázel vytrval˘
dé‰È, se zúãastnily témûfi dvû stovky muÏÛ.
„Je‰tû, Ïe se zhor‰ilo poãasí a pokusilo se
nám tak ãásteãnû simulovat povodnû z roku
1997, jinak v‰e probíhá témûfi vzorovû,“ fiekl
v prÛbûhu cviãení fieditel Hasiãského zá-
chranného sboru Ostravského kraje Zdenek
Nytra. Pfiítomn˘ velitel Sil územní obrany
âR, brigádní generál Vladimír Sova, rovnûÏ
neskr˘val spokojenost s koordinací jednotli-
v˘ch sloÏek IZS i ostatních specializovan˘ch
v˘cvikov˘ch základen na‰í armády. (m)

nûj‰í propagaãní a osvûtovou ãinnost,“
uvedl zástupce fieditele s tím, Ïe Mûstská
policie Ostrava vûnuje problémÛm sou-
visejícím se zneãi‰Èováním vefiejn˘ch
prostranství psími exkrementy zv˘‰enou
pozornost. Zji‰tûné pfiestupky jsou fie‰e-
ny formou blokové pokuty pfiímo na
místû nebo oznámením pfiíslu‰nému
správnímu orgánu. V souãasné dobû
probíhá v Porubû opatfiení s cílem elimi-
novat venãení psÛ v místech volnû 
pfiístupn˘ch dûtem, jako jsou hfii‰tû, pís-
kovi‰tû i vzpomínané dvory. (m)

Základní informace 
pro pûstouny (opatrovníky):
✓Pûstounem jsem po dobu jednoho

roku od data umístûní psa do
útulku. 

✓Pfii odebrání „svého“ psího favorita
zaplatím 220 Kã (200 Kã je záloha
kupní smlouvy, 20 korun stojí
známka).

✓Pokud mám trvalé bydli‰tû na
území Ostravy, jsem osvobozen od
poplatku ze psa po dobu 1 roku. 

✓Teprve po uplynutí jednoho roku
se stávám majitelem psa.

Adresa:

Útulek pro opu‰tûné psy 
Provozní 4 

722 00 Ostrava-Tfiebovice
Tel.: 696 72 88

Konto na podporu a financování 
ãinnosti útulku:

ãíslo úãtu u HypoVereinsbank
210 102 8001/3800

Otevfieno:

úter˘ – pátek 10 – 15 hodin 
sobota 11 – 15 hodin
nedûle 11 – 14 hodin



Ostrav‰tí plavci reprezentovali v zahraniãí
Touha po vítûzství i pfiátelské povzbuzování soupefiÛ -– to charakterizuje kaÏdé
sportovní klání mentálnû postiÏen˘ch. Nejinak tomu bylo i pfii plaveck˘ch závodech,
které v dubnu uspofiádalo díky sponzorské pomoci SdruÏení pro pomoc mentálnû
postiÏen˘m – Humanita Ostrava. Jubilejního 10. roãníku se zúãastnilo 49 plavcÛ
z Prahy, Brna, Zlína a mûst severní Moravy. ¤ada závodníkÛ zmûfiila své síly ve  více
disciplínách: 25 a 50 m prsa a voln˘ styl. Sama fieditelka závodÛ Jitfienka Obralová
vede plaveck˘ oddíl s 22 ãleny, ktefií se jiÏ zúãastnili soutûÏí v Rakousku a Belgii 
a 2 z nich v roce 1999 letních her svûtové olympiády mentálnû postiÏen˘ch v USA.
Oba jsou klienty ·koly Ïivota Ústavu sociální péãe pro mentálnû postiÏené v Ostravû.

(lin)
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Pfiípravy na zahájení letní sezony v Porubû právû vrcholí 

Milovníci koupání se uÏ brzy doãkají
V souvislosti s pfiekrásn˘m poãa-

sím prvních kvûtnov˘ch dnÛ jsme
oslovili fieditele Sportovních a rekre-
aãních zafiízení mûsta Ostravy, s. r. o.,
Ivo Mocka, abychom se ho zeptali, jak
pokroãily pfiípravy k zahájení letní
sezony na venkovních koupali‰tích.

„Ty právû vrcholí. Dokonãili jsme po-
kládání dlaÏby na venkovním koupali‰ti
u krytého bazénu, kter˘ pro vefiejnost 
otvíráme 15. kvûtna. V tûchto dnech fini-
‰ujeme na letním koupali‰ti.“

Nejeden milovník slunûní a koupání si
asi posteskl, Ïe bûhem prvních leto‰ních
velmi tepl˘ch dnÛ zÛstaly brány letního
koupali‰tû zavfieny…

„BohuÏel. Vyjít vstfiíc rekreantÛm tak
brzy v‰ak nebylo a ani nemohlo b˘t v na-
‰ich silách.“

Proã?
„MoÏná si vybavíte, jak ‰patné poãasí

panovalo v bfieznu a dubnu. Bûhem té
doby jsme museli pfiipravit bazén k na-
pu‰tûní, upravit trávníky, vyãistit lesní
porost, dokonãit opravy po‰kozeného
zafiízení. Pfiitom techniku na 8 hektarÛ
trávníkÛ jsme mohli pustit aÏ koncem
dubna.

S bazénem je to je‰tû sloÏitûj‰í. Na-
pu‰tûní vodní plochy o rozloze 104 hek-
tary trvá asi ãtrnáct dnÛ a nelze to uspí‰it.
Svazují nás napfiíklad limity odbûru pitné
vody.“

MÛÏete to upfiesnit?
„Îe je na‰e koupali‰tû nejvût‰í umûlou

vodní plochou ve stfiední Evropû, je v‰e-
obecnû známá vûc. Málokdo v‰ak uÏ ví,
Ïe je napu‰tûno 90 000 kubíky pitné
vody. Pokud bychom nedodrÏeli urãené
limity, mohli bychom napfiíklad ohrozit
dodávky pitné vody pro Porubu…“

Kdy tedy letos potû‰íte první rekreanty?
„Od 25. kvûtna budeme pfiipraveni

otevfiít, rozhodne poãasí, ale nejpozdûji
1. ãervna ãekáme náv‰tûvníky. Dobrou
zprávou pro nû snad bude to, Ïe vstupné
se letos nezv˘‰ilo.“ 

(‰)

Pfiijìte se podívat, kdo se stane letos ve Lhotce králem
Honûní krále patfií v mûstském obvodu Lhotka k lidov˘m slavnostem, na nichÏ neschází pro mnohé, zejména pak pro ty nejmlad‰í, pfiipomínka star˘ch zvykÛ a folklorních
tradic. Tato akce se tak stává jedineãnou pfiíleÏitostí, jak strávit jedno víkendové odpoledne plné veselí, dobré zábavy a zajímavé podívané (viz fotografie z loÀského roku).
Tentokrát se bude Honûní krále konat v sobotu 2. ãervna 2001. A tûm, ktefií se vypraví na slavnost do Lhotky, je‰tû pfiipomínáme, Ïe prÛvod bude zahájen ve 14.30 hodin 
a poté zaãne bohat˘ program s mnoha soutûÏemi, pfiedstaví se skupina historického ‰ermu Salva Quardia z Olomouce, pamatováno bude rovnûÏ na hladové a Ïíznivé
náv‰tûvníky v prodejních stáncích. (m)

● Aktivní Ïivot ve stáfií i s handicapem
je ten nejlep‰í lék na ‰patnou náladu.
O tom se kaÏdoroãnû pfiesvûdãují pofiada-
telé skvûlé akce – Ostravsk˘ch olympij-
sk˘ch her seniorÛ a klientÛ ústavu sociální
péãe. Jsou jimi ostravská radnice a nûkter˘
domov dÛchodcÛ. Leto‰ní 6. roãník pofiádá
s odborem sociálních vûcí MMO Ústav soci-
ální péãe pro mentálnû postiÏené. Do bojÛ
o prvenství nastoupí 17. kvûtna 2001 v ho-
telu Belaria v Hradci nad Moravicí 11 druÏ-
stev ze v‰ech sociálních institucí spravova-
n˘ch mûstem. Pfiipraveno je 11 soutûÏních
disciplín, jejichÏ plnûní berou v‰ichni
váÏnû. Pfiesto nikdo neztrácí dobrou ná-
ladu, humor a sportovního ducha.

● Ostravsk˘ odbor Zemûpisného
sdruÏení se sídlem v Brnû pofiádá
2. ãervna vycházku do Bûlského lesa
a zastavení u pramene pitné vody, sraz
úãastníkÛ je ve 13.30 hodin v Ostravû-
Vítkovicích za ãerven˘m kostelem 
u zastávky autobusu ã. 26. Na dal‰í vy-
cházku, tentokrát ludgefiovick˘m le-
sem k areálu b˘valého dolu Oskar, se
mÛÏete vypravit 30. ãervna. Trasa mûfií
5 kilometrÛ, sraz je ve 14.30 hodin na
zastávce autobusÛ MHD v Pfiívoze, po-
blíÏ b˘valého kina Svoboda.

● Radost sv˘m trenérÛm a uãitelÛm dû-
lají Ïáci Základní ‰koly Rostislavova z Os-
travy-Vítkovic. ·kola má roz‰ífienou v˘uku
tûlesné v˘chovy se zamûfiením na lední
hokej a její Ïáci se pravidelnû umisÈují
v ãele soutûÏí ve sv˘ch kategoriích. Zmínit
se lze napfiíklad o vítûzstvích v hokejovém
pfieboru republiky. Ov‰em ãest ‰kole ne-
dûlají jen chlapci. Îákynû 7. tfiídy Veronika
OÏanová vybojovala v USA ve víceboji
skvûlé 3. místo v celkovém pofiadí.

● Esperantisté z Ostravy-Poruby,
ktefií jsou ãleny základní organizace 07
Svazu dÛchodcÛ âR, vydali spoleãnû
s vítkovick˘mi esperantisty barevnou
pohlednici Saluton el Ostrava propa-
gující na‰e mûsto mezi esperantisty
v âeské republice i v zahraniãí. Po-
hlednici si mohou zájemci koupit
v Mûstském informaãním centru 
v NádraÏní ulici.

Zpráviãky

Ostrava a cestovní ruch
Minul˘ mûsíc uspofiádala Filo-

zofická fakulta Ostravské univer-
zity pod názvem Region – SluÏby –
Cestovní ruch v Ostravû  dvouden-
ní mezinárodní konferenci, jejímÏ
posláním bylo pfiedev‰ím upozor-
nit na fiadu vazeb mezi univerzit-
ním studiem humanitního typu
a ekonomick˘m rozvojem regionÛ
a rovnûÏ zv˘raznit ‰ir‰í pojetí regi-
onu v evropském a mimoevrop-
ském kontextu.

Organizátofii konference i její úãast-

níci a samotní studenti se shodují
v tom, Ïe akce v˘raznû pfiispûla k po-
sílení názoru o perspektivû studia ce-
stovního ruchu vãetnû jazykÛ, dûjin
umûní, historie a dal‰ích humanitních
oborÛ na vysok˘ch ‰kolách.

Opomenout nelze ani skuteãnost,
Ïe se díky tomuto setkání podafiilo za-
fiadit Ostravu a její okolí do nabídko-
v˘ch katalogÛ na‰ich nejvût‰ích ce-
stovních kanceláfií.

(m)


