
PrÛmyslníci a podnikatelé na radnici
Pfiedstavitelé Svazu prÛmyslníkÛ a podnikatelÛ Ruské federace, kter˘ je
charakterizován jako v˘znamn˘ prostfiedník mezi vládou a prÛmyslov˘mi giganty
Ruska, zavítali v pátek 3. srpna 2001 v rámci svého pûtidenního pobytu v âeské
republice také do Ostravy – na Novou radnici.
„Cílem tohoto vstupního setkání bylo pfiedev‰ím projednání vûdecko-technické
spolupráce s ostravsk˘mi vysok˘mi ‰kolami, vzájemn˘ch kontaktÛ v oblasti ãerné
metalurgie, ale také v oboru patentÛ a vynálezÛ. Ru‰tí hosté se rovnûÏ zajímali
o otázky novû koncipovaného terminálu v Bohumínû, kter˘ definují jako nesmírnû
dÛleÏité prodlouÏení Transsibifiské magistrály do âeské republiky. Ostatnû stranou
jejich pozornosti nezÛstalo ani financování v˘stavby dálnice D47 a projekt
Vûdecko-technologického parku,” shrnul krátce spoleãn˘ program hostÛ z Ruska se
zástupci statutárního mûsta Ostravy, Regionální hospodáfiské komory, Nové huti
a Vítkovic námûstek primátora Miroslav Svozil. Dodal, Ïe v souãasné dobû se
nabízejí urãité moÏnosti hlavnû v oblasti ãerné metalurgie, v nichÏ mûsto
iniciativnû sehrává roli zprostfiedkovatele mezi ruskou stranou a tuzemsk˘mi
firmami. (m)
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Na‰i potomci si uÏ Ïivot v Ostravû na pfielomu tisíciletí prohlédnou z „cédéãek”
Tfiicet let byly ve vûÏi kostela svatého Václava ukryty dvû mûdûné schránky. Na svûtlo svûta se dostaly aÏ díky právû probíhající rekonstrukci této vzácné historické památky.
Po jejich otevfiení za pfiítomnosti generálního vikáfie ostravsko-opavské diecéze Franti‰ka Kufy a pfiihlíÏejících novináfiÛ mohly fieditelka ostravského archivu BlaÏena
Przybylová a fieditelka Ostravského muzea Jifiina Kábrtová pfievzít k prozkoumání nalezené noviny, dobové mince a bankovky i dokumenty o opravû kostela vãetnû ãernobílé
fotografie tehdej‰ích knûÏí. Zatímco z dokumentace o Ïivotû farnosti se pfiítomní novináfii ihned dovûdûli, Ïe v roce 1970 zde bylo pokfitûno 333 osob, uskuteãnilo se 
260 církevních pohfibÛ a oddáno bylo 168 párÛ, na dal‰í poznatky museli t˘den poãkat. Historici totiÏ porovnávali nalezené archiválie s pfiedmûty, které vûÏ kostela vydala 
pfii pfiedchozích rekonstrukcích a které mapují Ïivot v na‰em mûstû uÏ od roku 1805. Zkrátka v‰ak nepfiijdou ani na‰i potomci, protoÏe uÏ na pfielomu fiíjna a listopadu
budou do vûÏe uloÏeny schránky obsahující nejrÛznûj‰í pfiedmûty denního Ïivota vãetnû CD-ROM s informacemi o nejÏhavûj‰ích událostech souãasnosti. Muzejníci zároveÀ
pfiipravují v této souvislosti v˘stavu, na níÏ si zájemci budou moci prohlédnout nalezené pfiedmûty i ty, které mûsto zanechá jako vzkaz dal‰ím generacím. (‰)

Foto: Jifií Urban

Spolupráce bude je‰tû 
letos stvrzena podpisem

V polovinû minulého mûsíce se
v Praze setkal primátor mûsta âestmír
Vlãek se zástupci amerického Pitts-
burghu v ãele s jeho primátorem To-
mem Murphym. Jednání se uskuteãnilo
z podnûtu americké strany a smûfiovalo
k dohodû na uzavfiení smlouvy o part-
nerství mezi obûma mûsty.

Mûsto Ostrava s Pittsburghem udrÏuje
kontakty jiÏ nûkolik let. Pfied ãtyfimi roky
byla napfi. navázána úspû‰ná spolupráce
s Central European Linkage Program
(CELP). Nejdfiíve byla spolupráce zamûfiena
pouze na otázky a problémy urbanismu, ale
uÏ o rok pozdûji bylo do tohoto projektu
pfiizváno The Brownfields Center of Car-

negie Mellon University z Pittsburghu a ofi-
ciálnû tak zahájeny spoleãné kroky v oblasti
revitalizace opu‰tûn˘ch prÛmyslov˘ch
ploch, znám˘ch jako brownfields.

Text návrhu smlouvy o partnerství Pitts-
burghu a Ostravy bude pfiedloÏen ke schvá-
lení ãlenÛm zastupitelstva na záfiijovém za-
sedání tak, aby k podpisu do‰lo je‰tû v zá-
vûru leto‰ního roku.

Právû v tomto období zavítá totiÏ pitts-
burghská delegace spolu se skupinou pensyl-
vánsk˘ch podnikatelÛ a potenciálních inves-
torÛ do na‰eho mûsta. Primátor â. Vlãek ame-
rické delegaci pfiedal rovnûÏ pozvánky na
konferenci Investment forum 2001, která se
bude konat v Ostravû od 20. do 22. záfií. (M)

Kdo rychle dává, dává dvakrát
Zatím sto tisíc korun pocházejících

z Tfiíkrálové sbírky zaslala polské arcidi-
ecézi âeská katolická charita.

Uplynuly pouhé ãtyfii roky od povodní,
které poznamenaly i Ostravu, a uÏ vidíme
ne‰tûstí, které vodní Ïivel pfiinesl na‰im pol-
sk˘m sousedÛm. Rozsáhlé povodnû a bou-
fie si zatím vyÏádaly v Polsku pûtadvacet
mrtv˘ch a zpÛsobily mnohamiliardové
‰kody. Ne‰tûstí má takov˘ rozmûr, Ïe na‰i
sousedé volají o pomoc!

Podle informací, které tisku poskytl
mluvãí ostravsko-opavského biskupství
Pavel Siuda, ostravské Charitû sv. Alexandra

provozující humanitární sklad a zaji‰Èující
pomoc pro Polsko uÏ nabídly materiál a pe-
níze nûkteré firmy. Lhostejní nezÛstávají ani
obyvatelé na‰eho mûsta, ktefií chtûjí vûnovat
peníze strádajícím PolákÛm. Peníze je
moÏné poslat na konto u Komerãní banky
ã. 275553030237/0100. Fyzick˘m i právnic-
k˘m osobám, které si dar chtûjí odeãíst ze
svého daÀového základu, vydá charita na
poÏádání potvrzení. Podle posledních infor-
mací potfiebují lidé v zatopen˘ch oblastech
pfiikr˘vky, ãisticí a dezinfekãní prostfiedky,
gumovou obuv, domácí elektrospotfiebiãe
a stavební materiál. (‰)



1. Zapojení mûsta Ostravy do pro-
jektu ãesk˘ch a holandsk˘ch mûst: Rada
mûsta souhlasí se zapojením mûsta Ostravy
do pilotního projektu ãesk˘ch a holand-
sk˘ch partnersk˘ch mûst k tématu Integrace

men‰in v âeské republice. Projekt pfiipravili Vzdûlávací centrum pro vefiejnou správu âR,
Holandsk˘ svaz mûst a obcí spoleãnû s nadací SPOLU International v rámci projektu
Evropské unie. Do pfiipravovaného projektu bylo kromû Ostravy, které bylo pfiidûleno part-
nerské mûsto Eindhoven, navrÏeno je‰tû dal‰ích pût mûst z âeské republiky.

Hlavní náplní programu je zejména podpora a posílení samospráv pfii fie‰ení problema-
tiky integrace men‰in v zemích, které usilují o ãlenství v EU, a to prostfiednictvím pfiedávání
vûdomostí a zku‰eností odborníkÛ partnersk˘ch zemí. V rámci projektu budou rovnûÏ
vzdûláváni pracovníci, ktefií mohou získané poznatky aplikovat ve své kaÏdodenní praxi.
Finanãní prostfiedky poskytne Holandsk˘ svaz mûst a obcí.

Spolupráce na projektu napomÛÏe mûstu Ostrava k navázání partnerství s mûstem
Eindhoven, pfiispûje k podpofie místních aktivit v oblasti integrace RomÛ, zlep‰ení situace
v komunitních centrech a zprostfiedkuje zku‰enosti holandsk˘ch odborníkÛ pfiímo ve mûstû. 

2. Prodej nemocniãního areálu v Petfikovicích: âlenové rady souhlasí se zámûrem
prodat cel˘ areál jednotky doléãování nemocn˘ch v Petfikovicích u Ostravy, protoÏe areál
není vyuÏíván pro potfieby mûsta. O prodeji rozhodnou zastupitelé na nejbliÏ‰ím, a to záfiijo-
vém zasedání.

3. âinnost mûstské policie: ¤editel Mûstské policie Ostrava Ing. Jan Hulva ãleny rady
informoval o stavu vefiejného pofiádku ve mûstû Ostrava za mûsíc ãerven. StráÏníci se podle
nûj zamûfiili na zaji‰Èování vefiejného pofiádku pfii konání kulturních, spoleãensk˘ch a spor-
tovních akcí ve mûstû, prÛbûhu akcí pro dûti a spoleãnû s Policií âR se zamûfiili na sníÏení
vloupání do motorov˘ch vozidel.

4. Podpora projektu Návrat b˘val˘ch prÛmyslov˘ch území do lokálních ekono-
mik stfiední a v˘chodní Evropy: Rada mûsta rozhodla o uzavfiení smlouvy mezi statutárním
mûstem Ostrava a Mezinárodním Visegrádsk˘m fondem o poskytnutí finanãních zdrojÛ z to-
hoto fondu na podporu projektu Návrat b˘val˘ch prÛmyslov˘ch území do lokálních ekono-
mik stfiední a v˘chodní Evropy (Returning Old Industrial Properties to the Local Economies of
Central and Eastern Europe) ve spolupráci s partnersk˘mi mûsty Ko‰ice, Katovice a Miskolc 
a s The Brownfields Center z Pittsburghu. Grant ve v˘‰i 15 835 EUR bude pouÏit na realizaci
první fáze projektu – semináfie, kter˘ se uskuteãní zaãátkem prosince leto‰ního roku 
v Ostravû. Jeho cílem bude podpora v˘mûny poznatkÛ a zku‰eností souvisejících s revitalizací
území charakteru brownfields za pfiispûní odborníkÛ z âR, Polska, Maìarska, Slovenska 
a také západní Evropy a USA, ktefií mají zku‰enosti s touto problematikou.

Semináfi bude pfieváÏnû zamûfien na ekonomické, finanãní a legislativní aspekty revitali-
zace brownfields, srovnání pfiístupÛ k fie‰ení uvedené problematiky v partnersk˘ch mûstech
a ustavení rámce pro dlouhodobou spolupráci mezi mûsty. Semináfi je urãen zástupcÛm
státní správy a samosprávy, vysok˘ch ‰kol, rozvojov˘ch agentur a investorÛ.

5. Finanãní pfiíspûvek: âlenové rady rozhodli o poskytnutí finanãního pfiíspûvku
Tûlov˘chovné jednotû VOKD Ostrava-Poruba ve v˘‰i 8 000 korun na zaji‰tûní dopravy pro
úãastníky ·achového turnaje o pohár primátora mûsta Katovice. Turnaj se koná ve dnech 
7. – 9. záfií 2001 a je urãen pro juniory a juniorky od roku narození 1985. Mûsto Ostrava budou
na pozvání katovického primátora Piotra Uszoka reprezentovat dvû dvouãlenná druÏstva.

6. Úpravy rozpoãtu roku 2001: Rada mûsta souhlasí:
✓ s pouÏitím ãásti rezervního fondu ve v˘‰i 1 300 tis. korun k posílení investiãního fondu

u pfiíspûvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava
✓ s pouÏitím ãásti rezervního fondu ve v˘‰i 924 tis. korun k posílení investiãního fondu

u pfiíspûvkové organizace Dûtsk˘ domov pro dûti do 3 let
✓ se zmûnou úãelu pouÏití ãásti investiãní dotace ve v˘‰i 286 tis. korun na obnovu vybavení

kuchynû u pfiíspûvkové organizace Dûtsk˘ domov pro dûti do 3 let.
Rada zároveÀ doporuãuje zastupitelstvu:
✓ rozhodnout o poskytnutí dotace na kapitálové dovybavení ve v˘‰i 550 tis. korun spoleã-

nosti Ostravské mûstské lesy, s. r. o.
✓ souhlasit se zmûnou úãelu ãásti investiãního transferu ve v˘‰i 477 250 korun pro mûstsk˘

obvod Polanka nad Odrou z akce DÛm s peãovatelskou sluÏbou na akci 
Rekonstrukce místní komunikace – autobusové zastávky na ul. Hraniãky. 
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Jednání rady
63. schÛze - 24. 7. 2001

Vedení statutárního mûsta Ostra-
vy se koncem ãervence zúãastnilo
slavnostního pfiedání environmen-
tárního certifikátu ISO 14 001 os-
travské divizi Moravskoslezsk˘ch
tepláren.

Tato certifikace prezentuje uznání
za kvalitní a úãinné fiízení v oblasti Ïi-
votního prostfiedí pfií v˘robních postu-
pech a pfii zaji‰Èování sluÏeb zákazní-
kÛm. Moravskoslezské teplárny inve-
stovaly spolu se spfiíznûn˘mi Teplár-
nami Karviná v minul˘ch pûti letech
více neÏ 3 miliardy korun do moderni-
zace v˘roby, ochrany pÛd, ovzdu‰í
a vod. PfiiãemÏ komplexní environ-

mentární politika firmy je závazná pro
v‰echny zamûstnance a dodavatele
spoleãnosti MST.

Jak zaznûlo na tiskové besedû, tep-
lárenská skupina, která je vlastnûna
nadnárodní spoleãností Dalkia, pfii-
pravuje do konce roku 2002 zavedení
certifikace podle normy ISO 14 001
rovnûÏ ve v‰ech sv˘ch ostatních divi-
zích.

Podle námûstka primátora pro eko-
logii Ing. Ivana KniÏátka vítá mûsto
kaÏdou snahu podnikatelsk˘ch sub-
jektÛ, která v koneãném dÛsledku
vede ke zlep‰ení Ïivotního prostfiedí
v Ostravû. (r)

Miliony pro budoucnost

Nepfiesné informace zvefiejnûné
v jednom z ãísel místního t˘deníku
pfiivedly na ostravsk˘ magistrát de-
sítky seniorÛ, ktefií byli poboufieni
tím, Ïe jsou jim „nesvûdomit˘mi
úfiedníky” upírána domnûlá práva.

BohuÏel, jak nám potvrdila Vladislava
Kotasová ze sociálního odboru, svou ce-
stu váÏili zbyteãnû. Chybné informace
zvefiejnûné v novinách se t˘kaly pfiede-
v‰ím nárokÛ na pofiízení a údrÏbu vo-
zidla, pfiíspûvkÛ na stravování, na zakou-
pení topn˘ch tûles na naftu a na plnou
úhradu lázeÀské léãby. V pfiípadû dávek
státní sociální podpory byly dokonce

zvefiejnûny dvû dávky, které uÏ stát ne-
poskytuje.

Magistrát nemá zájem upírat obãanÛm
to, co jim právem náleÏí, proto jsou
v‰ichni drÏitelé prÛkazÛ zdravotnû posti-
Ïen˘ch písemnû informováni pfii pfievzetí
prÛkazu o v‰ech platn˘ch zv˘hodnûních.
PakliÏe tyto informace zaloÏili nebo se
dal‰í podrobnosti chtûjí dozvûdût jejich
blízcí, staãí bez ve‰ker˘ch emocí nav‰tívit
pfiíslu‰né sociální pracovníky. V‰echny
platné informace rovnûÏ sociální odbor
Magistrátu mûsta Ostravy zvefiejÀuje pra-
videlnû na sv˘ch internetov˘ch stranách 
a v na‰em mûsíãníku. (‰)

Nevûfite dezinformacím!
Sociální pracovníci nemají zájem nikoho „okrádat”

Volné pobíhání psÛ na vefiejn˘ch
prostranstvích se stává v poslední
dobû trnem v oku mnoh˘m obãa-
nÛm. BohuÏel, jejich kritika na ad-
resu majitelÛ psÛ b˘vá v tûchto pfiípa-
dech velmi ãasto oprávnûná.

„Tento problém je skuteãnû mimofiád-
nû aktuální. Pozornost mu vûnují nejen
média, ale je také pfiedmûtem jednání sa-
mosprávn˘ch orgánÛ mûst a obcí. Pfied
nedávnem se tato otázka objevila také na
stolech na‰ich poslancÛ. Navrhovaná zá-
konná úprava, která mûla zpfiísnit pod-
mínky pro majitele a chovatele psÛ, v‰ak
snûmovnou nebyla nakonec pfiijata,” fiíká
vedoucí organizaãního odboru magist-
rátu Pfiemysl Kubeãka. Dodává, Ïe rov-
nûÏ zastupitelstvo mûsta se právní úpra-
vou drÏení psÛ jiÏ nûkolikrát zab˘valo.
Poslední právní úprava, na níÏ se zastu-
pitelé shodli na doporuãení právní ko-
mise, je zakotvena v obecnû závazné vy-
hlá‰ce mûsta Ostravy ã. 9/2000. Úãin-
nosti nabyla 7. ãervence 2000 a v jejím
tfietím ãlánku, odstavec 1, písmeno a) se
fiíká:

„Na vefiejn˘ch prostranstvích, v pro-
storách vefiejnû pfiístupn˘ch objektÛ, ja-

koÏ i ve vztahu k vefiejnû prospû‰n˘m
zafiízením je kaÏd˘ povinen se chovat
tak, aby sv˘m jednáním nevyvolával
obavy z ohroÏení, neohroÏoval nebo ne-
vyvolával stav ohroÏující zdraví, Ïivot,
majetek nebo obãanské souÏití. Takto je
povinen chovat se i ten, kdo má ve své
moci zvífie a za tím úãelem je povinen
zvífie zabezpeãit.”

Podle Pfiemysla Kubeãky zastupitelé
pfied rokem takto vymezili normu cho-
vání pro ty, ktefií mají v drÏení psy, ale
i jiná domácí zvífiata. Pfiijetí jiné právní
úpravy pfiedpokládá, Ïe bude pfiedloÏen
a schválen nov˘ návrh, a to nadpoloviãní
vût‰inou ãlenÛ mûstského zastupitelstva.
„Na pfiípravû takovéto právní úpravy
v souãasné dobû pracuje skupina vytvo-
fiená sborem starostÛ jednotliv˘ch mûst-
sk˘ch obvodÛ. Ale jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe problémy spojené s voln˘m
pobíháním psÛ a bezpeãností obãanÛ
nejsou pouze vûcí pfiesné formulace pfií-
slu‰ného právního pfiedpisu,” podot˘ká
vedoucí organizaãního odboru s apelem
na vÛli obãanÛ dodrÏovat právo, na je-
jich toleranci a morální zodpovûdnost.

(m)

Nestaãí jen pfiesná formulace
právního pfiedpisu

Mapy v promûnách ãasu
V pondûlí 3. záfií 2001 bude ve 

14 hodin ve foyeru Nové radnice za-
hájena dal‰í, v pofiadí jiÏ ãtvrtá v˘-
stava pofiádaná Archivem mûsta
Ostravy. Jak napovídá sám název pfii-
pravované expozice – Mapy v promû-
nách ãasu, k vidûní budou nejzajíma-
vûj‰í ukázky z mapové sbírky ar-
chivu.

„Náv‰tûvníci si budou moci prohléd-
nout mapy a plány nejrÛznûj‰ího druhu 

a zamûfiení nejen z Ostravy, ale také ães-
k˘ch zemí, Evropy a celého svûta.
Vystavíme mapy katastrální, vojenské 
i dÛlní, z nichÏ nejstar‰í byly zhotoveny
jiÏ v 17. století. Nejmlad‰í z nich vznikla 
v devadesát˘ch letech století dvacátého,
tedy teprve nedávno,” fiíká Josef ·erka 
z archivu. Za naprostou novinku oznaãil
skuteãnost, Ïe tentokrát bude zahájení
v˘stavy spojeno se soutûÏí o ceny, které
vydal Archiv mûsta Ostravy. (m)
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Centrum tísÀového
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Mûstská policie 156
Policie âR 158
Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24
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Rozhovor

I kdyÏ sociální pracovníci odha-
dují, Ïe v Ostravû Ïije zhruba kolem
15 000 RomÛ, podle informací statis-
tikÛ se k romské národnosti hlásí jen
asi sedm set obãanÛ. Pfiesto není
práce s touto a pro tuto národnostní
men‰inu na okraji pozornosti zastu-
pitelÛ. Po více neÏ dvou letech pÛso-
bení L˘die Poláãkové ve funkci rom-
ské poradkynû sociálního odboru
Magistrátu mûsta Ostravy hodlají do-
konce nûkteré její metody a projekty
pfievzít v Bohumínû. O tom, co za-
ujalo vedení Mûstského úfiadu v Bo-
humínû, i o tom, co dûlá Ostrava pro
své romské obãany, jsme hovofiili
právû s L˘dií Poláãkovou:

„Zaujala je pfiedev‰ím na‰e spolupráce
se studenty Ostravské univerzity, ale ne-
jen ta. Dafií se nám získávat peníze
z mûstského i státního rozpoãtu na vy-
brané projekty.

Své ovoce uÏ nese i podle mého ná-
zoru velmi dobrá spolupráce s úfiadem
práce i pracovníky b˘valého ‰kolského
úfiadu, nyní odboru ‰kolství. Podafiilo se
nám vytvofiit skvûl˘ t˘m romsk˘ch asis-
tentÛ, ktefií jsou pro vzdûlání romsk˘ch
dûtí pfiínosem, máme nabídky na stáÏe
v nestátních sociálních organizacích v za-
hraniãí, ale pokud v tom v˘ãtu budu po-
kraãovat, vyzní to jako samochvála.”

Dobfie, na ãem tedy pracujete nyní?
„SnaÏím se zprostfiedkovat vzájemn˘

kontakt mezi Spoleãností RomÛ na
Moravû a Romy postiÏen˘mi za 2. svû-
tové války, protoÏe také oni mají nárok
na od‰kodnûní, ale ãasto o tom ani ne-
vûdí.

Potfiebuji také doplnit seznam rodin,
kde dûti studují na stfiedních a vysok˘ch
‰kolách, protoÏe jim urãitû mohu nabíd-

nout pomoc na podporu jejich úsilí.
Potfiebuji vûdût i o dûtech, které konãí
základní ‰kolu a mají zájem pokraãovat
ve studiu na stfiedních ‰kolách. Ve spolu-
práci se studenty Ostravské univerzity ãi
sdruÏením Tomá‰e JalÛvky mÛÏeme in-
dividuálnû v rodinách zajistit pfiípravu
budoucího studenta tak, aby zkou‰ky

zvládl a bylo o dal‰ího stfiedo‰koláka
víc.”

Ostrava získala od mezirezortní ko-
mise finanãní pfiíspûvek na zfiízení dvou
míst terénních sociálních pracovníkÛ a je
moÏné, Ïe je‰tû dal‰í dva pfiibudou. Co je
náplní jejich práce?

„Jeden zatím pracuje na Zárubku
a dal‰í v takzvaném zadním Pfiívoze.
Nav‰tûvují rodiny a pomáhají jim s vyfii-
zováním mnohdy i tûch nejzákladnûj‰ích
záleÏitostí na úfiadech. Ale vûnují se i dû-
tem. Pomáhají s uãením, dohlíÏejí na
‰kolní docházku, pofiádají pro nû dûtské
dny, zábavná odpoledne. Není moÏné
struãnû vylíãit, co v‰echno dûlají, protoÏe
kaÏd˘ den v terénu pfiiná‰í sociálnímu
pracovníkovi jiné, ãasto neãekané úkoly.
A vûfite, Ïe je jich tolik, Ïe by na nû jeden
romsk˘ poradce i s t˘mem dobrovolníkÛ
ve mûstû nestaãil.”

Ov‰em aktivisté nûkter˘ch romsk˘ch
organizací se domnívají, Ïe je to v‰echno
málo, Ïe je tfieba hlídek domobrany, které
by monitorovaly ulice mûsta a v˘sledky
hlásily policii, protoÏe nejvût‰ím problé-
mem je, podle jejich prohlá‰ení, zaji‰tûní
bezpeãnosti romské men‰iny.

„K tomu není tfieba domobrany. Samo
vedení mûstského fieditelství Policie âR
uÏ pfied ãasem pfii‰lo se vstfiícnou nabíd-

„Proti v‰em” mÛÏe znamenat „proti sobû”
kou a vyãlenilo na kaÏdé sluÏebnû ve
mûstû policistu pro neformální kontakt
s Romy. Pokud nûkdo z RomÛ potfiebuje
pomoc nebo radu, ví, kde najde mû, své-
ho sociálního pracovníka, i policii. Kro-
mû toho kaÏdoroãnû vyz˘vám Romy,
ktefií by mûli zájem o práci u policie, aby
vyuÏili i této pfiíleÏitosti. BohuÏel, Ïádn˘
z adeptÛ zatím nesplnil stanovené pod-
mínky. A to jsme opût u toho uÏ tolikrát
zmiÀovaného vzdûlání.”

Ale zprávy v médiích tûmto aktivistÛm
patrnû pfiinesou jistou popularitu?

„Osobnû si víc váÏím lidí, ktefií dlou-
hodobû pomáhají potfiebn˘m, neÏ vel-
k˘ch gest na televizní obrazovce!”

MÛÏete to upfiesnit?
„VáÏím si studentÛ Ostravské univer-

zity, ktefií zdarma douãují romské dûti,
aby zvládaly základní uãivo. VáÏím si
romsk˘ch asistentek, které docházejí do
rodin a vysvûtlují mlad˘m maminkám zá-
klady péãe o dítû, hovofií s nimi o ne-
zbytnosti oãkování, váÏím si pracovníkÛ
nestátních organizací i pedagogÛ, ktefií
jezdí s dûtmi na letní tábory a vûnují se
jim i bûhem ‰kolního roku v zájmov˘ch
krouÏcích. VáÏím si zamûstnavatelÛ, ktefií
vytvofií nová pracovní místa. VáÏím si ro-
diãÛ dbajících na v˘chovu a vzdûlání
sv˘ch dûtí. S klidn˘m svûdomím mohu
fiíci, Ïe právû to jsou lidé, ktefií skuteãnû
chtûjí romské men‰inû v Ostravû po-
moci.” (‰)

L˘dia Poláãková pÛsobí jako romská poradkynû na sociálním odboru Magistrátu
mûsta Ostravy od 1. ledna 1999. Má stfiedo‰kolské vzdûlání, praxi ve zdravotnictví,
úspû‰nû ukonãila kurz pro romské poradce na Univerzitû Palackého v Olomouci
a nyní studuje sociální pedagogiku na Ostravské univerzitû. Podle vedoucí oddû-
lení sociální prevence Ivany Nesétové mûla Ostrava pfii v˘bûru romské poradkynû
obrovské ‰tûstí. Svou podfiízenou hodnotí jako fundovanou odbornici s kultivova-
n˘m vystupováním, která si získala respekt vût‰í ãásti ostravsk˘ch RomÛ. Od ledna
loÀského roku se stala L˘dia Poláãková ãlenkou Romské mezirezortní komise pfii
Úfiadu vlády âR.

Pravidelné schÛzky pfiedstavitelÛ organizací s romskou poradkyní se konají
1. ãtvrtek v mûsíci ve 14 hodin v místnosti sociálního odboru v 5. patfie budovy ma-
gistrátu v ulici 30. dubna.

Z mûstského rozpoãtu jsou kaÏdoroãnû vyãleÀovány mnohatisícové ãástky na
podporu nestátních a neziskov˘ch organizací, které se vûnují práci s romskou
mládeÏí.

Romská poradkynû L˘dia Poláãková: Mnohem více si váÏím práce, neÏ velk˘ch gest!

K tématu
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Podnikání

Právû v tuto chvíli moÏná jeden 
z pracovníkÛ Ïivnostenského úfiadu
magistrátu provádí kontrolu nûkteré
cestovní kanceláfie nebo agentury.

„Skuteãnû zaãínáme kontrolovat podni-
katele, ktefií provozují tuto ãinnost. Zákon
o podnikání v oblasti cestovního ruchu
ã. 159/1999 Sb. totiÏ novû upravuje pod-
mínky provozování tûchto Ïivností. Do
konce mûsíce bfiezna bylo evidováno cel-
kem 350 osob podnikajících takto v rámci
volné Ïivnosti. Ti, ktefií chtûli podnikat 
i po tomto datu, museli do 1. 4. 2001 dolo-
Ïit potfiebné doklady pro získání koncesní
listiny na provozování cestovní kanceláfie
nebo Ïivnostenského listu na provozování
cestovní agentury,” vysvûtluje Jarmila We-
czerková, vedoucí Ïivnostenského úfiadu.
Dnes má oprávnûní k provozování ces-
tovní kanceláfie 40 podnikatelÛ, 67 vlastní
Ïivnostensk˘ list na provozování cestovní

agentury. „Jednoduch˘mi poãty jsme do-
spûli k závûru, Ïe 243 osobám zaniklo
právo podnikat v rámci cestovního ruchu.
Také z tohoto dÛvodu jsme zahájili kon-
trolu, zda tito Ïivnostníci nepokraãují
v této ãinnosti,” fiíká J. Weczerková. Do-
dává, Ïe v kaÏdém ohledu pro ostatní platí
povinnost dodrÏování naprosto v‰ech
ustanovení podle zákona ã. 159/1999 Sb.
Jedná se napfi. o oznaãení provozovny
vãetnû pfiesného vymezení, zda jde o ce-
stovní kanceláfi nebo agenturu. Zákon vy-
Ïaduje rovnûÏ oznaãení materiálÛ urãe-
n˘ch zákazníkÛm.

Pokud podnikatelé nedodrÏí z jak˘ch-
koli dÛvodÛ literu zákona, vystavují se
pokutû do v˘‰e 100 tisíc korun, popfií-
padû jim mÛÏe b˘t sankãnû odebráno
Ïivnostenské oprávnûní, takÏe následu-
jící tfii roky vÛbec nemohou v oblasti ce-
stovního ruchu podnikat. (Maj)

Byla zahájena kontrola 
cestovních kanceláfií a agentur

Nové prostory v domovû dÛchodcÛ
Pomyslné stfiíhání pásky se uskuteã-

nilo v rámci úfiední kolaudace nástavby 
a pfiístavby Domova dÛchodcÛ v âujko-
vovû ulici v Ostravû-Zábfiehu 29. ãervna
tohoto roku. Skuteãnû rozsáhlé, pÛlrok
trvající vylep‰ení a modernizace domova
jsou nepfiehlédnutelné - interiér byl roz-
‰ífien o víceúãelov˘ sál, prostory pro
elektroléãbu, tûlocviãnu i provozní míst-

nosti a zázemí pro personál vãetnû soci-
álního zafiízení. Znaãn˘ch zmûn doznalo
i okolí objektu. Zhotovitelem stavby byla
ostravská spoleãnost UNIPS. Cena prací
pfiekroãila 11,5 milionu korun, z toho pl-
n˘ch 9 mil. korun uvolnilo ze sv˘ch
zdrojÛ Ministerstvo práce a sociálních
vûcí âR. 

(m)

Poãet stíÏností jen nepatrnû vzrostl

Kam mûsto dává nejvíc finanãních prostfiedkÛ?

Není zdaleka bûÏné, aby mohl kdo-
koli a kdykoli nahlédnout do záznamÛ
odboru kontroly a vnitfiního auditu.
Pfii starém zÛstalo také pfii na‰í po-
slední náv‰tûvû, i kdyÏ ne tak docela,
protoÏe vedoucí odboru Renata Gem-
bíková pro nás mûla pfiipravena ãísla
mapující poãet stíÏností, podání, ozná-
mení a ostatních podnûtÛ obãanÛ za
první polovinu leto‰ního roku.

„K 30. ãervnu 2001 jich evidujeme cel-
kem 162. Pfii bliÏ‰ím pohledu na obsah jed-
notliv˘ch podání lze konstatovat, Ïe v˘-
raznû v tomto poãtu pfievaÏují stíÏnosti,

které souvisejí s otázkami sociální oblasti 
a bydlení. âast˘m terãem kritiky byl rovnûÏ
postup, v nûkter˘ch pfiípadech také cho-
vání zamûstnancÛ úfiadÛ a organizací zfiíze-
n˘ch mûstem,” pfiipustila Ing. Gembíková.
StíÏnosti se nevyhnuly ani ãinnosti mûstské
policie. Obãané mûli napfiíklad v˘hrady 
k jednání a postupu stráÏníkÛ zpravidla pfii
fie‰ení a projednávání pfiestupkÛ.

Ved. odboru kontroly a vnitfiního auditu
dále uvedla, Ïe z podnûtu obãanÛ bylo
provûfiováno také nakládání s majetkem
mûsta, kter˘ byl svûfien do správy mûst-
sk˘m obvodÛm. Doruãeny byly také stíÏ-

nosti upozorÀující zejména na nedostatky
tzv. komunálního charakteru, obãanského
souÏití a sousedsk˘ch vztahÛ, které vyús-
tily v dlouhodobé spory. Ostravané nebyli
v prvním pololetí roku spokojeni s v˘‰í po-
platku za sbûr, tfiídûní, vyuÏívání a zne-
‰kodÀování komunálního odpadu.

„V porovnání se stejn˘m obdobím loÀ-
ského roku poãet stíÏností a podání ob-
ãanÛ jen nepatrnû vzrostl. Do jisté míry 

k tomu pfiispûl pfiechod rozsáhlé agendy
obãansk˘ch prÛkazÛ, evidence obyvatel,
cestovních dokladÛ a dopravnû správních
ãinností z Policie âR na magistrát,” fiekla
Renata Gembíková s tím, Ïe v rámci re-
formy vefiejné správy a v dÛsledku ru‰ení
‰kolsk˘ch úfiadÛ byla navíc magistrátu svû-
fiena ãást pravomocí v oblasti ‰kolství. To
se také na poãtu pfiijat˘ch stíÏností odra-
zilo, byÈ nepatrnû. (m)

Pfiehled stíÏností a podání

rok 1997 1998 1999 2000 k 30. 6. 2001

stíÏnosti 162 137 121 125 89
podání 175 181 157 144 73
celkem 337 318 278 269 162

Na ná‰ redakãní stÛl v minul˘ch t˘d-
nech pfii‰lo hned nûkolik dotazÛ, jak
vlastnû vypadá finanãní srovnání inves-
tiãních v˘dajÛ podle jednotliv˘ch kate-
gorií v posledních pûti letech. Rozdíly

jsou znatelné, jak dokládají samotné ta-
bulky. Vedle tohoto grafického ztvár-
nûní jsou samozfiejmû nejv˘mluvnûj‰í
ãísla – v leto‰ním roce se v rozpoãtové
kapitole investiãní v˘stavba objevuje

celkem více neÏ 2,3 mld. korun, za-
tímco v loÀském roce to bylo jen nece-
l˘ch 600 mil. Kã.

(m)
* upraven˘ rozpoãet k 31. 5. 2001
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„Zaãátkem roku 2004 by se mohla pÛvodní historická budova zaskvût ve své nûkdej‰í kráse,”
fiíká architektka Andrea âermáková

Svinovské nádraÏí ãeká rozsáhlá rekonstrukce
V minulém ãísle Ostravské radnice

jsme spolu s hlavním architektem
mûsta Jaroslavem Sedleck˘m na-
hlédli pod pomyslnou pokliãku jed-
né nespornû mimofiádnû aktuální re-
konstrukce, v rámci které budou vy-
budována v prostoru stávajícího ná-
draÏí Ostrava-Svinov a tzv. pfiedná-
draÏí nová zastfie‰ená nástupi‰tû 
a mimoúrovÀové pfiístupy cestujících
k vlakÛm. Velk˘ otazník zatím do-
slova a do písmene visí nad budoucí
podobou vlastní nádraÏní budovy.

Na návrh Útvaru hlavního architekta
(ÚHA) a na základû rozhodnutí rady mûs-
ta zpracovává v souãasné dobû ostravsk˘
architekt Václav Filandr architektonicko-

urbanistickou studii, pfiíznaãnû nazvanou
Rekonstrukce a pfiístavby historické nád-
raÏní budovy vãetnû úprav pfiednádraÏ-
ního prostoru. Jak fiíká architektka Andrea
âermáková, zámûr v‰ech zúãastnûn˘ch
jednoznaãnû smûfiuje k celkové kultivaci
této v˘znamné vstupní brány do Ostravy.
Financování ve‰ker˘ch úprav je ve fázi
jednání pfiedstavitelÛ mûsta se zástupci
âesk˘ch drah. âlenové zastupitelstva by
se mûli k dané problematice vyjádfiit na
své záfiijové schÛzi.

„Ostravany bude jistû zajímat, jak by
mûlo svinovské nádraÏí po rekonstrukci
vypadat. Budou-li Svinovu bohové, mûst-
ské zastupitelstvo a vedení âesk˘ch drah
naklonûni, mohla by se nûkdy zaãátkem

roku 2004 zaskvût pÛvodní historická bu-
dova ve své nûkdej‰í kráse,” fiíká Andrea
âermáková, která pÛsobí v ÚHA jako sek-
torov˘ architekt právû pro oblast Svinova.
Dodává, Ïe pfied stávajícím nádraÏním
objektem by mûlo vzniknout nové ná-
mûstí s podzemním parkovi‰tûm a na jiÏ-
ním okraji hotel. Ti, ktefií k vlaku dojedou
sv˘m vlastním vozem, by mûli z podzem-
ního parkovi‰tû vystoupit po schodech
nebo v˘tahem pfiímo do nové nádraÏní
haly. Zatím panuje shoda v tom, Ïe tento
objekt z kovu a skla bude stát pfied hlav-
ním prÛãelím historické nádraÏní budovy
a v˘raznû roz‰ífií její uÏitkovou plochu.

„Podstatnû lépe by na tom oproti sou-
ãasnosti mûli b˘t ti cestující, ktefií smû-

rem k vlaku ãi od nûj vyuÏívají sluÏeb
mûstské hromadné dopravy. Autobusy
budou mít své zastávky pfiímo pfied hlav-
ním prÛãelím, jen nûkolik krokÛ od
vstupu do nové nádraÏní haly. K ry-
chlému pfiekonání vzdálenosti mezi nád-
raÏím a zastávkami tramvají na tzv.
Svinovsk˘ch mostech na Opavské ulici
budou moci cestující vyuÏívat autobu-
sové dopravy, ale také nového vybavení
tohoto prostoru - eskalátorÛ,” konstatuje
architektka Andrea âermáková s vizí, Ïe
se snad jednou Ostravané doãkají i toho,
Ïe se mezi nádraÏím a Svinovsk˘mi
mosty budou pfiemisÈovat napfiíklad po
pohybliv˘ch pásech uvnitfi moderního
obchodního a spoleãenského centra. (M)

Tûsnû pfied prázdninami jsme zve-
fiejnili informace o více neÏ desítce
investiãních akcí, jejichÏ zahájení
bylo naplánováno na prÛbûh letních
mûsícÛ. V srpnu se napfiíklad rozjede
oprava ãásti ulice Pfiívozské za 800 ti-
síc korun, ve stejném finanãním ob-
jemu se pohybuje rekonstrukce ul.
Tyr‰ovy. Stavební náklady na úpravy
ulice Milíãovy byly vyãísleny na
1,1 mil. korun.

Nespornû nejrozsáhlej‰í i nejnáklad-
nûj‰í opravou prochází právû o prázdni-
nách HusÛv sad v centru mûsta. Na plo‰e

témûfi 1,3 hektaru byly nejdfiíve vykáceny
nûkteré nezdravé stromy, jejichÏ shnilé
kmeny hrozily pfii silnûj‰ím vûtru vyvrá-
cením. Ostatní dfieviny byly profiezány.
V sadu bude vysazeno zcela novû pfies
40 stromÛ, ale také ãetné okrasné kefie
a trvalky. Na chodníky bude poloÏena
zámková dlaÏba a zásadní obmûny se
doãká i vefiejné osvûtlení. Pro dûti bude
vybudováno hfii‰tû a odpoãinkovou ãást
doplní fontána. Celková rekonstrukce
Husova sadu za zhruba 15 mil. korun
bude dokonãena v závûru leto‰ního
roku. (m)

HusÛv sad mûní 
od základu svou podobu
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Na cestující ãekají od záfií 2001 novinky
Témûfi kaÏdé zahájení nového

‰kolního roku b˘vá zpravidla spo-
jováno v rámci Ostravského do-
pravního integrovaného systému
(ODIS) s urãit˘mi zmûnami v jízd-
ních fiádech mûstské hromadné
dopravy. Jak uvedl fieditel KODIS
Ale‰ Stejskal, od 3. záfií tohoto
roku se z velké ãásti vracejí do své
pfiedprázdninové podoby jízdní
fiády vût‰iny tramvajov˘ch, trolej-
busov˘ch i autobusov˘ch linek. 

„Pro cestující je pfiipraveno hned
nûkolik novinek, které vefiejnou do-
pravu pfiímo v Ostravû a jejím okolí
urãitû zlep‰í a zrychlí,” vûfií Ing.
A. Stejskal a upozorÀuje, Ïe nov˘
jízdní fiád ODIS bude v prodeji kon-
cem mûsíce srpna.

Tramvajová doprava
✔ Na lince ã. 2 bude prodlouÏen
‰piãkov˘ interval 5 minut v pracov-
ních dnech na odjezdech z V˘‰kovic
aÏ do zhruba 8.20 hod.
✔ Provoz na lince ã. 6 bude pro do-
savadní minimální vyuÏití zastaven.
Obnoven bude v nové trase po ukon-
ãení v˘luky pod mostem MládeÏe.
✔ Na linkách ã. 7 a 17 bude celot˘-
dennû prodlouÏen interval 20 minut
na odjezdech z Poruby aÏ do zhruba
23.00 hod.

Trolejbusová doprava
✔ K mírnému posílení dojde pouze
na linkách ã. 101 a 102, a to v období
pfiepravy ‰kolní mládeÏe.
✔ Na linkách ã. 107, 109 a 110 bu-
dou provedeny jen nepatrné korekce
ãasov˘ch poloh.

Autobusová doprava
✔ Kromû drobn˘ch úprav ãasov˘ch
poloh na linkách ã. 34, 56, 58, 61,

66, 67, 68 a 69 vyvolan˘ch na jedné
stranû pfiíslu‰n˘mi orgány samosprávy
a na druhé pak v˘sledky dopravních
prÛzkumÛ dojde k tûmto v˘znamnûj-
‰ím zmûnám:
✔ Linky ã. 41 a 46 budou posíleny
v období pfiepravy ‰kolní mládeÏe.
✔ Posílení linky ã. 49 v ranní ‰piãce
zlep‰í cestování z Michálkovic a Hefi-
manic.

Na území mûsta Ostravy budou od
3. záfií 2001 zavedeny 4 nové autobu-
sové linky.
✔ Linka ã. 75 povede v trase Vítko-
vice, Mírové námûstí – Dopravní in-
spektorát – Bivojova – Fr˘decká –
·krobálkova – Vratimovská – Fry‰tát-
ská – Radvanice, ‰kola – Bastro. Tyto
spoje budou jezdit pouze v pracovních
dnech v ranní a odpolední ‰piãce.

Obãané Radvanic a Bartovic tak získají
nejen moÏnost nového spojení do
Vítkovic, ale s pfiestupem na linky
ã. 31, 45, 60 a 65 také rychlé spojení
do oblasti Zábfiehu a Poruby. Odtud
budou mít zase snaz‰í autobusové spo-
jení zamûstnanci závodu Bastro.
✔ Linka ã. 76 spojí NádraÏí Svinov
s Polankou pfies místní ãást Janová.
Zcela novû pojede po ulici Janovské.
Ráno a odpoledne bude zabezpeãovat
pfiedev‰ím dopravu ‰kolákÛ z Janové
do Polanky a zpût.
✔ Linka ã. 96 bude polookruÏní.
Pojede od Dolu P. Bezruã (zastávka
na ul. M. D. Rettigové) po ulicích Mi-
chálkovické a âs. armády po zastávku
U Pumpy. Pokraãovat bude po ul.
Fi‰erovû, Záblatské, Orlovské, Vrbic-
ké, Parcelní a Kubínovû k Dolu Hefi-

manice a dál po ulicích Kotalovû,
V Korunce, Hefimanické a Michálko-
vické zpût k Dolu P. Bezruã. 
✔ Linka ã. 97 bude rovnûÏ polo-
okruÏní, a to v trase DÛl P. Bezruã (ze
stejné zastávky jako linka ã. 96) po
ulici Michálkovické na zastávku Na
Jánské, dále po ulicích Petfivaldské 
a Bláhovû na smyãku Michálkovice.
Odtud bude smûfiovat po ul. Radva-
nické a Petfivaldské na zastávku Bra-
zílie a pokraãovat zpût pfies Michál-
kovice, ale po ulicích Klejchovû a Slá-
deãkovû k Dolu P. Bezruã. 

„Provoz na linkách ã. 96 a 97 bu-
dou zaji‰Èovat minibusy Mercedes-
Benz známé jiÏ z existujících a hojnû
vyuÏívan˘ch linek ã. 98 a 99. Obû
linky pojedou zatím pouze v pracov-
ních dnech v ranních a dopoledních
hodinách. V kaÏdém ohledu nové lin-
ky zpfiístupní oblasti znaãnû vzdálené
od stávající vefiejné dopravy. V ovûfio-
vací fázi umoÏní dopravní spojení ze-
jména star‰ím obyvatelÛm Michál-
kovic a ãásti Slezské Ostravy do zdra-
votnick˘ch zafiízení, pfiípadnû s pfie-
stupem do centra mûsta,” fiíká fieditel
KODIS Ale‰ Stejskal. ZároveÀ upozor-
nil, Ïe mimo území Ostravy bude no-
vû vedena autobusová linka ã. 73 me-
zi zastávkami Hornické muzeum
a Hluãín, pneuservis pfies zastávku
Hluãín, cihelna. ZároveÀ bude na této
lince zfiízena nová zastávka Vfiesina,
hájenka. Z Petfikovic, námûstí povede
do Ludgefiovic-Vrablovce pfies závod
HP Trend dal‰í nová linka ã. 94 (mini-
bus Mercedes-Benz). A od 3. záfií se
zmûní také hranice tarifních zón ã. 3
a 4 na ulici Rudné, coÏ platí pro linky
ã. 45 a 65. Hranice se obousmûrnû
posune ze zastávky U Kor˘tka na za-
stávku Polanecká. Zastávka U Kor˘tka
se totiÏ ve smûru do Poruby ru‰í. (m)



Letní dlouhodobé de‰tû nikomu na náladû nepfiidají. Foto: J. Urban

S rozvodnûnou fiekou v Polance si jen kÛÀ tûÏkou hlavu nedûlá.
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V organizaãní struktufie magist-
rátu existuje odbor, o kterém by se 
s trochou lehké nadsázky dalo fiíci,
Ïe ãím ménû o nûm obãané sly‰í, tím
lépe. Znamená to totiÏ, Ïe lidem ve
mûstû nekomplikuje Ïivot Ïádná roz-

sáhlá prÛmyslová, Ïivelní ãi váleãná
pohroma. Máme-li b˘t konkrétní, od-
bor obrany by byl skloÀován ve
v‰ech pádech v pfiípadû, Ïe by na‰e
mûsto postihly povodnû v rozsahu
tûch, co právû suÏují Poláky.

Ov‰em jak fiíkají odborníci na obranu,
kdo je pfiipraven, není zaskoãen, a tak se
zamûstnanci odboru obrany, odborníci
na takzvané krizové fiízení, i v dobû
klidu vûnují sv˘m úkolÛm. Rozhodnû
jich není málo. Zaji‰Èují totiÏ v˘kon státní
správy pfii stanovení povinností územnû
samosprávních celkÛ, fyzick˘ch a práv-
nick˘ch osob k zaji‰Èování obrany âR
pfied vnûj‰ím napadením.

Nesou odpovûdnost za poru‰ení
tûchto povinností, pfiípravu hospodáfi-
sk˘ch opatfiení a jejich pfiijetí po vyhlá-
‰ení krizov˘ch stavÛ vãetnû pfiípravy na
jejich fie‰ení, a fie‰ení krizov˘ch situací,
které ohroÏují Ïivoty, zdraví, znaãné ma-
jetkové hodnoty nebo Ïivotní prostfiedí
ve mûstû.

Jak nám potvrdil vedoucí odboru
obrany Mgr. Jifií Vesel˘, pro plnûní tûchto
úkolÛ odbor zabezpeãuje organizaãnû
technické práce související s ãinností

Bezpeãnostní rady mûsta a Krizového
‰tábu mûsta, coÏ jsou pracovní orgány
primátora pro fie‰ení krizov˘ch situací.

Pak jsou zde, opût laicky fieãeno,
úkoly spojené s procesem obranného
plánování, zaji‰tûní mobilizace ozbroje-
n˘ch sil âR, ale i pfii usmûrÀování sub-
jektÛ (podnikÛ) spadajících do systému
hospodáfiské mobilizace. Evidovat je pfii-
tom tfieba kontakty i pohotovostní zá-
soby Správy státních hmotn˘ch rezerv na
území mûsta.

Odbor zabezpeãuje i úkoly vypl˘vající
pro mûsto ze zákona ã. 148/1998 Sb.,
o ochranû utajovan˘ch skuteãností
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Organizuje a kon-
troluje pfiípravu a úãinnost v‰ech tûchto
opatfiení a v pfiípadû potfieby pfiedkládá
radû mûsta návrhy na uloÏení pokut za
neplnûní úkolÛ v této oblasti. 

(r)

K tématu

Kdo je pfiipraven, není zaskoãen, tvrdí odborníci na obranu

S vedoucím odboru ochrany vod a pÛdy jsme hovofiili nejen o povodních

KdyÏ krásné poãasí poãátku léta vy-
stfiídaly prudké de‰tû, nikdo netu‰il,
Ïe za pár dnÛ budou vydávat agentury
informace o vyhlá‰en˘ch stupních
povodÀové aktivity. PfiestoÏe pfiíva-
lové de‰tû komplikovaly Ïivot lidem
na Ostravsku jen místy, vodohospo-
dáfii, hasiãi i ekologové byli ve stfiehu.
Nav‰tívili jsme proto vedoucího od-
boru ochrany vod a pÛdy ostravského
magistrátu Ing. Bc. Pavla Valeriána,
abychom ho poÏádali o rekapitulaci
de‰tiv˘ch dnÛ a zeptali se ho, zda
místy vyplavené skládky v˘raznû po-
‰kodily kvalitu vod v fiekách.

„I kdyÏ je jisté, Ïe zv˘‰ené hladiny fiek
mohly místy vyplavit nûkteré z ãern˘ch
skládek – mimochodem jich stále pfiib˘vá,
nemáme Ïádné informace o tom, Ïe by
do‰lo k nûjakému zhor‰ení kvality vod
v Luãinû, Opavû, Odfie ãi Ostravici. Z v˘s-
ledkÛ, které mám k dispozici, vypl˘vá, Ïe
se nám dafií drÏet kvalitu vod na úrovni
roku 1999.”

Co to v praxi znamená?
„Faktem je, Ïe v˘raznû kleslo biolo-

gicky odbouratelné zneãi‰tûní, a to ze-
jména díky v˘stavbû ãistíren odpadních
vod a intenzifikaci tûchto ãistíren, ale
v neposlední fiadû i vlivem poklesu v˘-
roby na Ostravsku. Také kvalitu vody
v Ostravici se nám uÏ patrnû nepodafií v˘-
raznûji ovlivnit k lep‰ímu, protoÏe pod-
niky podél jejího toku pfiijaly ve‰kerá do-
stupná technická opatfiení proti zneãi‰-
tûní. Ke zhor‰ení kvality vody do‰lo jen
administrativnû, protoÏe se v návaznosti
na pfiedpisy EU zaãal sledovat i obsah fos-
foru.”

MÛÏete laikÛm vysvûtlit, proã?
„Mimo jiné proto, Ïe fosfor umoÏÀuje

rozvoj vodních fias, coÏ znemoÏÀuje dal‰í,
rekreaãní i prÛmyslové, vyuÏití vody.
Pfiedev‰ím v létû potfiebuje fiada podnikÛ
povrchovou vodu pro svou v˘robu a ne-
mÛÏeme zapomenout ani na to, Ïe existují
urãité mezistátní dohody, které urãují,
v jaké kvalitû budeme vodu v fiekách pfie-
dávat tfieba polsk˘m sousedÛm.”

Existovalo nûjaké ekologické riziko
v souvislosti s vût‰ím prÛtokem vody v fie-
kách a hrozícími povodnûmi?

„DÛkladnû jsme hlídali uÏ povûstn˘
areál firmy Transkorekta. Na‰tûstí v‰ak
k Ïádnému úniku nedo‰lo.”

Spolupracuje vá‰ odbor pfii ochranû
vod a pÛdy pfied haváriemi s dal‰ími orga-
nizacemi?

„Jistû. S âeskou inspekcí Ïivotního pro-
stfiedí, Povodím Odry, ale i s Centrem tís-
Àového volání. Hasiãi nám v pfiípadû ne-
bezpeãí spou‰tûjí norné stûny, pokud by
byl ohroÏen hraniãní profil Odra – Bohu-
mín, nebo se podílejí na stavbû norn˘ch
stûn v jin˘ch zasaÏen˘ch oblastech. Po-
kud by se nebezpeãné látky mohly dostat
do kanalizace, pak také s Ostravsk˘mi vo-
dárnami.”

Jste pfiedsedou povodÀové komise, ten-
tokrát se její ãlenové sejít nemuseli, ale
fieknûte, jsou vypracovány nûjaké plány
na ochranu obyvatelstva i pfied men‰í neÏ
stoletou vodou?

„I pfied vodou padesátiletou, ale i pûti-
letou ãi dvouletou. Vím, Ïe urãité potíÏe
mûli bûhem de‰ÈÛ obyvatelé v Polance
a ve Svinovû. Speciálnû Svinov a Porubu-
Ves se nám asi nikdy nepodafií pfied zá-

De‰tû skonãily, zapomeÀte?
plavami uchránit. Porubka totiÏ protéká
velmi hustû zastavûn˘m územím, v mno-
ha místech meandruje a její koryto se udr-
Ïuje jen s velk˘mi obtíÏemi.

Jinak máme vypracovány studie Opa-
vy, Odry, Luãiny a letos by mûla b˘t zpra-
cována i studie pro Ostravici. Na jejich zá-
kladû jsou urãena zátopová území. O nich
jsme informovali stavební úfiad a Útvar
hlavního architekta, aby tam nepovolovali
stavby pro bydlení a pak takové stavby,
které by bránily odtoku vody.”

Zastupitelé letos v ãervnu souhlasili
s navy‰ováním hrází proti takzvané sto-
leté vodû.

„Podle studie Povodí Odry je Ostrava

stávajícím systémem hrází prakticky chrá-
nûna. Nicménû pro zv˘‰ení bezpeãnosti
mûsta je tfieba stávající hráze v˘‰kovû do-
rovnat a dobudovat nové hráze na
ochranu mûstsk˘ch ãástí Koblov, An-
to‰ovice a Dubí tak, aby bylo dosaÏeno
jednotného pfiev˘‰ení jejich koruny
o 0,80 m nad stoletou vodu v celé její
délce. Na tato opatfiení bude tfieba ãástka
pfiibliÏnû ve v˘‰i 178 milionÛ. Mûsto by
chtûlo na tuto investici získat peníze ze
státních prostfiedkÛ, ale i od firem, které
by byly tûmito úpravami rovnûÏ pfied vel-
kou vodou chránûny. Jakou ãástkou se
budou podílet, má b˘t pfiedmûtem jed-
nání plánovaného na podzim leto‰ního
roku. Pro úplnost v‰ak musím dodat, Ïe
v nûkter˘ch místech stále je‰tû dokonãu-
jeme odstraÀování ‰kod zpÛsoben˘ch po-
vodnûmi v roce 1997 – napfiíklad na
Ostravici ve Vratimovû.” (‰)
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Na zaãátku je mnohdy jen jedna nezaplacená pokuta, 
na konci stojí u zamãen˘ch dvefií bytu exekutor

DluÏníci by se mûli strachovat
Od 1. kvûtna tohoto roku nabyl

úãinnosti nov˘ zákon ã. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech. Nut-
no pfiedeslat, Ïe prosazení tohoto
zákona trvalo témûfi dva roky. Ale
to nemûní nic na situaci, Ïe si vûfii-
telé zfiejmû hlasitû oddychli, pro-
toÏe dluhy mohou b˘t koneãnû vy-
máhány podstatnû rychleji. Úlevná
je také ta skuteãnost, Ïe vedle soud-
ních vykonavatelÛ budou v této ob-
lasti od záfií 2001 pÛsobit rovnûÏ
soukromí exekutofii.

Nedá se ov‰em s jistotou tvrdit, zda
zákon napomÛÏe sníÏit celkov˘ poãet
pohledávek. A zásadní otázkou je rov-
nûÏ souãasná zahlcenost soudÛ, které
prakticky exekuce nafiizují. „Poãet
soudnû vymáhan˘ch pohledávek na-
rÛstá doslova geometrickou fiadou
a mnoÏství penûz v nesplacen˘ch dlu-
zích dosahuje závratn˘ch ãástek,” fiíká
vedoucí exekuãního oddûlení odboru
financí a rozpoãtu magistrátu Draho-
míra Mikulová.

Jak se stát (nestát) dluÏníkem
Ester Dubcová okamÏitû reaguje, Ïe

v souãasné dobû má jen ona na svém
stole pfies deset tisíc pokut k vymá-
hání. „Na zaãátku v‰eho je velmi ãasto
jedna nezaplacená pokuta za pfiestu-
pek podle zákona ã. 200/1990 Sb. 
Z na‰í strany pak následuje témûfi neu-
vûfiiteln˘ kolotoã upozornûní a v˘zev.
Smû‰ná ãástka tak narÛstá, aÏ se z ní
stane opravdu problém. Ten pak bez
milosti konãí soudním rozhodnutím.”

V kaÏdém pfiípadû exekuãní fiízení
zahajují soudy pouze na návrh tûch,

Co je exekuce?

✔ V˘kon rozhodnutí, jeÏ nabylo právní moci.

Co umoÏÀuje exekuãní fiád?

✔ Aby vûfiitelé i nadále vyuÏívali jak v˘kon rozhodnutí provádûn˘ soudem podle
obãanského soudního fiádu, tak i nedobrovolnou draÏbu podle zákona o vefiej-
n˘ch draÏbách. Soudu dává na kaÏd˘ úkon lhÛtu, ve které musí rozhodnout.
Jin˘mi slovy to znamená, Ïe do 15 dnÛ od doruãení návrhu na zahájení exekuce
musí b˘t exekuce nafiízena.

Co je základní zásadou úspû‰né exekuce?

✔ Rychlost, mnohdy bude dluÏník vyrozumíván o exekuci aÏ poté, co mu bude
zablokován úãet, pfiípadnû mu zaãne b˘t dluÏná ãástka sráÏena ze mzdy, nebo
bude na dvefie klepat soudní exekutor, aby sepsal a odvezl movité vûci.

Co dûlá soudní vykonavatel (exekutor)?

✔ Vymáhá movit˘ majetek dluÏníka. Oznaãí pfiedmûty, které pÛjdou do draÏby,
vyplní protokol a z bytu odjede. Dokud se exekutor neukáÏe podruhé, má dluÏ-
ník pfiíleÏitost zaplatit závazek bez dal‰ích v˘dajÛ.

MoÏná nevíte, Ïe...
✔ slovo exekutor je latinského pÛ-

vodu a executio znamená vytfiást
ãi vykonat,

✔ vÛbec první exekuce se u nás ob-
jevily v 16. století,

✔ uÏ tehdy právo znalo pro stavov-
ské poplatníky tzv. pfiiznávací
listy spolu s rozvrhem bernû,

✔ stfiedovûké právo znalo rukojem-
ství – nynûj‰í ruãitelství, platební
morálka byla i tenkrát velmi
slabá,

✔ na‰i pfiedkové znali napfiíklad
i ruãení osobní svobodou, tzv.
leÏení – byla to jakási smlouva
o tom, Ïe pokud dluÏník neza-
platí, platí v hospodû za své
kumpány tak dlouho, dokud zá-
vazek nevyrovná,

✔ kuriozitou bylo rovnûÏ ruãení ctí,
bûÏné bylo také vûzení pro
dluhy.

ktefií drÏí v ruce vykonateln˘ rozsudek
a kter˘ samozfiejmû nabyl právní moci.
Navíc musí b˘t písemnû potvrzeno, Ïe
dluÏník svÛj závazek dobrovolnû ne-
uhradil. „Vûfiitel musí v návrhu uvést
jména, pfiíjmení, bydli‰tû a zamûstnání
úãastníkÛ, doloÏit ve‰keré zmûny,
které v tûchto údajích v prÛbûhu fií-
zení nastanou. Nûkdy to u nás vypadá
jako v detektivní kanceláfii. Ale díky
centrální evidenci obyvatelstva se nám
v oddûlení podstatnû zjednodu‰ilo 
a hlavnû zrychlilo zji‰Èování potfieb-
n˘ch údajÛ,” fiíká D. Mikulová. Podle
záznamÛ E. Dubcové jsou ale v fie‰ení
je‰tû pfiípady z roku 1996.

Kromû toho musí vûfiitel rovnûÏ na-
vrhnout, jak˘m zpÛsobem má soud
pohledávku vymáhat. A k tomu musí
znát plátce dluÏníkovy mzdy, ãíslo
jeho bankovního úãtu pfiípadnû v˘-
mûru jeho nemovitosti.

Exekutor pfiichází, legrace
konãí

PfievaÏuje obecná shoda, Ïe nov˘
exekuãní fiád je zásadním prÛlomem
do souãasného stavu vymáhání práva.
Pokr˘vá v‰echny u nás v republice
známé zpÛsoby exekuce, aÈ uÏ se
jedná o sráÏky ze mzdy, pfiikázání po-
hledávky nebo o prodej cenn˘ch pa-
pírÛ, prodej movit˘ch a nemovit˘ch
vûcí. SráÏek z mezd postupnû ub˘vá.
Ostatnû ten, kdo podniká, nemá
vlastnû Ïádného plátce mzdy.

„Exekutor pfiichází a dluÏníkovi
konãí legrace v okamÏiku, kdy uÏ ne-
pomohou ani na‰e v˘zvy, domluvy,
opakovaná upozornûní ani rozsudky
soudu,” fiíká E. Dubcová. Bylo tomu
tak i v pfiípadû 44letého Milana F.,
kter˘ nezaplatil v roce 1997 blokovou
pokutu stráÏníkovi mûstské policie 
a v˘Ïivné na své nezletilé dítû.
Pracovnice oddûlení exekucí magist-
rátu uãinily naprosto v‰echny kroky
vedoucí k zaplacení tehdy je‰tû ãástky
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Název pohledávek Stav (ks) Stav (ks) NárÛst (ks)

k 31. 12. 2000 k 30. 06. 2001

Blokové pokuty uloÏené MûP 24 544 28 099 3 555

Pokuty za pfiiloÏení technick˘ch 

prostfiedkÛ (botiãky) 2 398 2 601 203

Pfieplatky na dávkách SSP 429 502 73

Pûstounská péãe (v˘Ïivné) 406 431 25

Pohledávky postoupené 

z jin˘ch odborÛ MMO 448 493 45

Pohledávky za zru‰ené organizace 124 124 0

Pohledávky – regresní náhrady 94 94 0

Celkem 28 443 32 344 3 901

âinnost exekuãního oddûlení MMO
● âinnost pfii vymáhání zaplacení

blokov˘ch pokut na místû nezaplace-
n˘ch, uloÏen˘ch mûstskou policií
1) pfievzetí blokov˘ch pokut na místû ne-

zaplacen˘ch k vymáhání, 
2) zaevidování blokov˘ch pokut na

místû nezaplacen˘ch,
3) zaslání v˘zev k zaplacení blokové po-

kuty dluÏníkovi,
4) v pfiípadû nezaplacení na v˘zvu násle-

duje exekuce,
a) z bankovních úãtÛ dluÏníka,
b) z úãtÛ stavebních spofiení

dluÏníka,
c) ze mzdy dluÏníka,

5) v pfiípadû, Ïe nemÛÏe b˘t provedena

exekuce v bodû 4, následuje soudní
vymáhání prodejem vûcí movit˘ch
vãetnû zaplacení soudního poplatku
na základû návrhu oprávnûného.
● Ve‰kerá korespondence, jako je

v˘zva, exekuãní pfiíkaz apod., je zasílána
na doruãenku. 

● Pokud není dopis pfievzat v úloÏní
dobû, je toto hodnoceno jako pfievzetí. 

● KdyÏ je adresát neznám˘ nebo ne-
bydlí na dané adrese, nastane spolupráce
s Ministerstvem vnitra âR dle celostátní
evidence obyvatel ke zji‰tûní souãasné
adresy dluÏníka.

● Úãty dluÏníkÛ jsou zji‰Èovány ve
spolupráci s bankovními ústavy.

● Obdobn˘m zpÛsobem jsou vymá-
hány tzv. botiãky.

● Dal‰ími ãinnostmi exekuãního od-
dûlení je vymáhání pfieplatkÛ v‰ech soci-
álních dávek fyzick˘m osobám, pokut
uloÏen˘ch odbory magistrátu statutár-
ního mûsta Ostravy (napfi. pokuty z od-
boru Ïivotního prostfiedí nezaplacené v
daném termínu, tudíÏ následnû exekuo-
vatelné). 

● Dále jsou to pohledávky za dluÏ-
níky po zanikl˘ch pfiíspûvkov˘ch a roz-
poãtov˘ch organizacích.

● Exekuãní oddûlení rovnûÏ vymáhá
dluÏné v˘Ïivné v pûstounské péãi.

ve v˘‰i nûkolika tisícovek. Pan Milan
si ale stále hrál na hluchého a slepého
a po‰Èákem no‰ené modré doruãenky
vytrvale ignoroval. Ov‰em jen do oka-
mÏiku, neÏ se díky dluÏné ãástce 
a úroku z prodlení objevil v jeho bytû
soudní exekutor. A toho, jak se jiÏ
mnozí pfiesvûdãili, nemÛÏe zastavit ani
zamãen˘ ãi jinak oznaãen˘ byt. Záhy
se dluhy mûní na televizor, poãítaã 
a velmi ãasto na hi-fi vûÏe.

„Dfiíve, neÏ je za dvefimi bytu exe-
kutor se zámeãníkem, se ale hfií‰ní-
kovi zabavují bankovní úãty. Hodnû
záleÏí na v˘‰i celkového dluhu, ale 
i na poãtu pokut. Máme v evidenci do-
slova a do písmene notorika na pfie-
stupky. Nezaplatil uÏ 49 blokov˘ch
pokut,” uvádí E. Dubcová.

DluÏník dostává ‰anci
Na otázku, jak se má dluÏník chovat

a reagovat, obû pracovnice oddûlení
bez zaváhání odpoví: zaplatit a nene-
chat dojít celou vûc aÏ do krajnosti,
kdy soudní vykonavatel tvofií soupis
vûcí a pfiedmûtÛ do draÏby. Zatím nic
neodná‰í. A to je ta pravá chvíle pro
dluÏníka – jít dluÏné peníze zaplatit
pfiímo k soudu. Se sepsan˘m majet-
kem, televizí, poãítaãem ãi rádiem
ov‰em nesmí uÏ pohnout. Nesmí jej
zpenûÏit ani za úãelem vyrovnání
dluhu. Tyto vûci totiÏ pÛjdou do
soudní draÏby.

Není na‰tûstí mnoho tûch, kter˘m
zaklepal na dvefie bytu soudní vykona-
vatel. A aãkoliv to není zku‰enost 
nikterak pfiíjemná, nûktefií nepoctivci
aÏ pfiíli‰ ãasto spoléhají právû na ono
povûstné ‰tûstí. Drahomíra Mikulová je
pfiesvûdãena o tom, Ïe by nová úprava
zákona o soudních exekutorech v kaÏ-
dém pfiípadû mûla dluÏníky hodnû
znejistit, a co uÏ zaznûlo nesãetnûkrát,
pfiedev‰ím zrychlit vymáhání práva.
Ale aÏ praxe ukáÏe, zda nastane odliv
vymáhan˘ch pohledávek.

Dvoustranu pfiipravila 
Marie Václavková

✓ úmyslné poru‰ení úfiední znaãky
✓ poru‰ení pfiedpisu o silniã. provozu
✓ prodej alkohol. nápojÛ mladistv˘m
✓ podání návykové látky druhé osobû
✓ neuposlechnutí v˘zvy vefiejného ãi-

nitele
✓ ru‰ení noãního klidu
✓ buzení vefiejného pohor‰ení
✓ zneãi‰tûní vefiejného prostranství
✓ úmyslné zniãení orientaãního zna-

ãení
✓ neoprávnûn˘ zábor vefiejného pro-

stranství
✓ neoprávnûné zaloÏení skládky
✓ nabízení sexuálních potfieb na vefiej-

nosti
✓ pfiestupky proti vefiejnému pofiádku
✓ ublíÏení na cti, na zdraví
✓ ‰koda zpÛsobená krádeÏí, podvo-

dem

Co je napfi. hodnoceno jako 
poru‰ení zákona ã. 200/1990 Sb.:
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Úfiad práce v Ostravû

Na rozdíl od pfiedchozího ãerv-
nového pouze mírného nárÛstu
o 91 osob zaãalo v Ostravû druhé
pololetí leto‰ního roku „skoko-
v˘m” zv˘‰ením nezamûstnanosti,
situace na trhu práce se opût v˘-
raznû zhor‰ila a poãet evidova-
n˘ch uchazeãÛ o zamûstnání po
tfiech mûsících znovu stoupl nad
‰estadvacetitisícovou hranici.

K 31. 7. 2001 registroval Úfiad prá-
ce v Ostravû (dále ÚPO) celkem
26 251 osob, coÏ je o 831 více neÏ
koncem ãervna. ZároveÀ se jedná
o leto‰ní nejvût‰í mezimûsíãní vze-
stup, na kterém se více neÏ 50 % po-
díleli absolventi ‰kol, uãili‰È a mla-
diství. Ve srovnání se stejn˘m obdo-
bím minulého roku je ale souãasn˘
stav obãanÛ bez práce niÏ‰í o 636.
Míra nezamûstnanosti vzrostla oproti
ãervnu z 16,2 na 16,8 %. U Ïen letos

v ãervenci dosáhla nejvy‰‰í hodnoty
od poãátku ekonomické transfor-
mace a vy‰plhala se aÏ na 18,2 %.
U muÏÛ je tradiãnû niÏ‰í a ãiní nyní
15,6 %.

Novû se v prvním prázdninovém
mûsíci ucházelo o práci 2 581 osob
(z toho 751 – témûfi 30 % – absol-
ventÛ ‰kol, uãili‰È a mladistv˘ch), tj.
o 310 více neÏ v ãervnu a o 100 více
neÏ pfied rokem. Vyfiazeno bylo cel-
kem 1 750 uchazeãÛ o zamûstnání,
z nichÏ 1 118 (63,9 %) nalezlo pra-
covní uplatnûní, coÏ je druh˘ nej-
lep‰í v˘sledek dosaÏen˘ v tomto
mûsíci za celou dobu existence na-
‰eho úfiadu práce.

Mezi nov˘mi klienty ÚPO nedo-
minovali z velk˘ch ostravsk˘ch
podnikÛ jako obvykle b˘valí za-
mûstnanci a. s. Vítkovice, kter˘ch se
zaregistrovalo 28 (od zaãátku roku

447), ale pfievaÏovalo 56 pracovníkÛ
uvolnûn˘ch ze s. r. o. BorsodChem
MCHZ. O zprostfiedkování zamûst-
nání poÏádalo také 122 mlad˘ch
muÏÛ vracejících se ze základní
nebo civilní vojenské sluÏby. Za-
evidovalo se rovnûÏ 98 zamûst-
nancÛ vzdûlávacích zafiízení, která
je vût‰inou uvolnila po skonãení
pracovních pomûrÛ na dobu urãi-
tou, coÏ je v tomto období, bohuÏel,
pravidelnû se opakující jev. Nûkteré
‰koly a uãili‰tû tímto zákonn˘m,
av‰ak zcela neetick˘m zpÛsobem
‰etfií pfies prázdniny své mzdové
prostfiedky.

Celkov˘ stav absolventÛ ‰kol, uãi-
li‰È a mladistv˘ch stoupl bûhem po-
sledních dvou mûsícÛ o 808, a to na
3 239 osob, ve srovnání s ãervencem
loÀského roku se v‰ak jejich poãet
mírnû sníÏil (-371, tj. o 10,3 %).

Tento v˘voj ovlivnilo znaãnou mû-
rou také na‰e maximální úsilí v ob-
lasti aktivní politiky zamûstnanosti.
Za prvních sedm mûsícÛ leto‰ního
roku vytvofiili zamûstnavatelé s fi-
nanãní podporou ÚPO pro absol-
venty ‰kol a uãili‰È k zabezpeãení je-
jich odborné praxe celkem 352 no-
v˘ch pracovních míst, coÏ je o 43
(+13,9 %) více neÏ ve stejném ob-
dobí loÀského roku.

Zájemci a uchazeãi o zamûstnání
si mohli koncem ãervence vybrat
v na‰í databázi z 1 094 voln˘ch pra-
covních pfiíleÏitostí a jejich poãet se
oproti pfiedchozímu mûsíci roz‰ífiil
o 116. Na jedno volné pracovní mís-
to pfiipadá nyní v Ostravû 24 osob,
coÏ je pouze o 2 uchazeãe lep‰í po-
mûr neÏ v závûru ãervna

Mgr. Jifií Zaorálek,
Úfiad práce v Ostravû

V˘voj ostravské nezamûstnanosti v ãervenci 2001

¤e‰ení problematiky nevyplácení mezd
Jedním z velice váÏn˘ch pro-

blémÛ, s nímÏ se v posledních le-
tech pot˘ká mnoho zamûstnan-
cÛ, je nevyplácení mezd nûkte-
r˘mi firmami nebo vyplácení
pouze jejich ãásti. Zamûstnavate-
lé tak poru‰ují jedno z nejv˘z-
namnûj‰ích práv obãana, které
zaruãuje Listina základních práv
a svobod, Zákoník práce a zákon
o mzdû – obdrÏet za vykonanou
práci mzdu.

AÏ do ãervna loÀského roku ne-
mûli postiÏení zamûstnanci jinou
moÏnost, neÏ vymáhat nedoplatky
soudní cestou. Tento zpÛsob ochra-
ny v‰ak byl zdlouhav˘, obtíÏn˘
a pro zamûstnance témûfi neúãinn˘.
K rychlej‰ímu a efektivnûj‰ímu fie-
‰ení jejich tíÏivé Ïivotní situace byl
proto pfiijat zákon ã. 118/2000 Sb.,
o ochranû zamûstnancÛ pfii platební
neschopnosti zamûstnavatele a o zmû-
nû nûkter˘ch zákonÛ, kter˘ nabyl
úãinnosti od 1. ãervence 2000 a vÏil
se pod pracovním názvem „zákon
o insolvenci”. Jeho provádûním by-
ly povûfieny úfiady práce.

V úvodním ustanovení zákon de-
klaruje právo zamûstnance na uspo-
kojení splatn˘ch mzdov˘ch nárokÛ
nevyplacen˘ch mu zamûstnavate-
lem, kter˘ je v platební neschop-
nosti, a to v rozsahu a za podmínek
stanoven˘ch tímto zákonem.

Ochrana se poskytuje zamûstnan-
cÛm zamûstnavatele, kter˘ je v pla-
tební neschopnosti, jsou-li splnûny
souãasnû dvû podmínky:

● Zamûstnavatel neuspokojil

v plném rozsahu splatné mzdové
nároky zamûstnance.

● Na zamûstnavatele byl podán
u pfiíslu‰ného soudu návrh na kon-
kurz. Zde je dÛleÏité, Ïe právní
úãinky nastávají jiÏ podáním ná-
vrhu, nikoliv aÏ faktick˘m rozhod-
nutím o prohlá‰ení konkurzu, a ta-
ké to, Ïe návrh na prohlá‰ení kon-
kurzu mohou podat i zamûstnanci,
ktefií se nevyplacením splatné mzdy
stali vûfiiteli svého zamûstnavatele.
Takoví zamûstnanci jsou osvobo-
zeni od takzvané zálohy na náklady
konkurzu. Mzdové nároky podle
zákona ã. 118/2000 Sb. mÛÏe uplat-
nit kaÏdá fyzická osoba (zamûstna-
nec), která má sjednán se zamûst-
navatelem pracovní pomûr nebo
dohodu o pracovní ãinnosti nebo
která tento vztah ukonãila v dobû
‰esti mûsícÛ pfied podáním návrhu
na prohlá‰ení konkurzu a pro za-
mûstnavatele jiÏ nepracuje, a to ma-
ximálnû na dobu tfií mûsícÛ v po-
sledních ‰esti mûsících pfied podá-
ním návrhu na prohlá‰ení kon-
kurzu. Nemusí se pfii tom jednat
o poslední tfii mûsíce nebo o tfii mû-
síce po sobû jdoucí. Celková v˘‰e
mzdov˘ch nárokÛ vyplacen˘ch jed-
nomu zamûstnanci nesmí pfiekroãit
na jeden mûsíc jedenapÛlnásobek
rozhodné ãástky stanovené Mi-
nisterstvem práce a sociálních vûcí
âR (dále MPSV âR), kterou je prÛ-
mûrná mzda v národním hospodáfi-
ství za pfiedchozí rok.

âinnost ÚPO za období od 1. ãer-
vence 2000 do 30. ãervna 2001

v oblasti zákona o insolvenci doku-
mentují následující údaje:

● ná‰ úfiad zpracoval 583 soud-
ních oznámení o konkurzech,

● na úfiední desku bylo vyvû-
‰eno 251 zamûstnavatelÛ, jejichÏ
zamûstnanci mohli poÏádat v zá-
konn˘ch lhÛtách o v˘platu dluÏ-
n˘ch nárokÛ,

● tohoto práva vyuÏili zamûst-
nanci 40 rÛzn˘ch zamûstnavatelÛ
a podali celkem 696 Ïádostí o dluÏ-
né mzdové nároky,

● vyfiízeno bylo 618 Ïádostí;
zb˘vající byly zamítnuty nebo po-
stoupeny MPSV âR k odvolání, pfií-
padnû zaslány jin˘m místnû pfiíslu‰-
n˘m úfiadÛm práce,

● celková ãástka vyplacená na-
‰ím úfiadem práce zahrnující mzdo-
vé nároky vãetnû sociálního a zdra-
votního poji‰tûní a zálohy na daÀ
ãiní 8 375 346 Kã.

Za pov‰imnutí stojí skuteãnost,
Ïe nûktefií zamûstnavatelé pfiistupují
k zákonné povinnosti pfiedkládat
úfiadu práce písemné seznamy
dluÏn˘ch mzdov˘ch nárokÛ v‰ech
sv˘ch zamûstnancÛ za rozhodné
období znaãnû nezodpovûdnû a v˘-
zvy ignorují. Ze ãtyfiiceti zamûstna-
vatelÛ, kter˘m byla v˘zva k pfiedlo-
Ïení uveden˘ch dokladÛ zaslána,
splnilo tuto povinnost jen jedenáct,
a to pfiesto, Ïe nesplnûní je ze zá-
kona kvalifikováno jako poru‰ování
pracovnûprávních pfiedpisÛ. Zákon
ale dává úfiadÛm práce moÏnost
rozhodnout o poÏadovan˘ch mzdo-
v˘ch nárocích zamûstnancÛ tûchto
nezodpovûdn˘ch zamûstnavatelÛ

i bez jejich spolupráce a Ïadatele
uspokojit co nejrychleji. Zamûstna-
vatelé se pfiitom tímto nekorektním
pfiístupem zbavují moÏnosti do ce-
lého fiízení o poÏadovan˘ch mzdo-
v˘ch nárocích zasáhnout a pfiípad-
nû ovlivÀovat jeho prÛbûh.

Zajímavá je problematika osudu
ãástek vyplacen˘ch úfiadem práce
jednotliv˘m zamûstnancÛm místo
zamûstnavatelÛ. Je-li prohlá‰en
konkurz, pfiihla‰uje úfiad práce po-
hledávku u správce konkurzní pod-
staty v zákonn˘ch lhÛtách. V roce
2001 bylo takto pfiihlá‰eno 9 pohle-
dávek v celkové v˘‰i 2 631 541 Kã
za 341 zamûstnancÛ.

V pfiípadech, kdy je konkurz za-
mítnut pro nedostatek majetku,
jsou vyplacené ãástky prakticky ne-
vymahatelné, zatímco u zamítnutí
konkurzu z jin˘ch dÛvodÛ neÏ pro
nedostatek majetku vymáhá vypla-
cené ãástky úfiad práce po zamûst-
navateli. Zatím evidujeme jeden ta-
kov˘ pfiípad. Stávají se rovnûÏ pfií-
pady, kdy zamûstnavatel pod hroz-
bou, Ïe na nûj vlastní zamûstnanci
podají návrh na konkurz, vyplatí
dluÏné ãástky zamûstnancÛm a tím
je dosaÏeno úãelu bez správního fií-
zení.

V˘znamná, prospû‰ná a postiÏe-
n˘mi zamûstnanci velmi kladnû
hodnocená je na‰e konzultaãní ãin-
nost zamûfiená na rady a informace
o pracovnûprávních pfiedpisech,
k zákonÛm o insolvenci a o kon-
kurzu a vyrovnání. Bûhem dvanácti
mûsícÛ jsme na‰im spoluobãanÛm
poskytli celkem 833 tûchto odbor-
n˘ch konzultací, které se v pfieváÏ-
né vût‰inû setkaly s velice pfiízni-
vou odezvou. Ing. Petr Nedûlník,

Úfiad práce v Ostravû



UÏ v ãervnu zaãala v Ostravû vlna
prÛjmov˘ch onemocnûní, která si-
ce lehce opadla, ale v tûchto dnech
nemocn˘ch opût pfiib˘vá.  

Hygienici mají dennû hlá‰eno dvacet
aÏ tfiicet  pfiípadÛ. Jak nám potvrdila
MUDr. Eva Procházková z epidemiolo-
gického oddûlení Krajské hygienické
stanice v Ostravû, nejãastûji trápí útro-
by pacientÛ salmonelóza a bakte-
rie zvaná Campylobacter jejuni. Pfiesto-

Ïe poãet prÛjmov˘ch onemocnûní
v létû stoupá pravidelnû, je tfieba opût
nabádat k opatrnosti. HospodyÀky by
nemûly podceÀovat základní hygie-
nické zásady pfii úpravû potravin i pfii
jejich následném skladování.

Rodiãe by zase mûli peãlivû volit slo-
Ïení jídelníãku pfiedev‰ím pro nejmen‰í
dûti, u nichÏ mÛÏe mít prÛjmové one-
mocnûní váÏn˘ prÛbûh i komplikace.

(r)
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Pfiijìte se potû‰it krásou
AÏ do 17. srpna oÏiví ulice na‰eho

mûsta krojovaní taneãníci. V pofiadí
uÏ ãtvrt˘ roãník Festivalu mûstsk˘ch
folklorních souborÛ s mezinárodní
úãastí pofiádají Spoleãnost pro kul-
turu a umûní v Ostravû a oubor lido-
v˘ch písní a tancÛ Hlubina za po-
moci Folklorního sdruÏení âR,
Folklorního sdruÏení Ostrava, Ko-
morní scény Aréna, Lidové konzer-
vatofie Ostrava a Domu dûtí a mlá-
deÏe v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.

Díky mûstskému a obvodním gran-
tÛm, ale i grantové podpofie z fondu
Evropské unie, nabízejí pofiadatelé a té-
mûfi dvû stovky taneãníkÛ z dvanácti
souborÛ divákÛm a posluchaãÛm ne-
v‰ední umûlecké záÏitky. Po slavnost-

ním zahájení na Jiráskovû námûstí 13.
srpna bude následovat koncert v sále
Janáãkovy konzervatofie v Ostravû.
V dal‰í dny nav‰tíví taneãníci postupnû
mûstské obvody Mariánské Hory a Hul-
váky, Slezskou Ostravu, Ostravu-Jih,
Porubu a vrátí se opût do Moravské Os-
travy a Pfiívozu. Milovníci folkloru tak
budou moci porovnat umûní nejen os-
travsk˘ch, ale i taneãních souborÛ ze
StráÏnice, z Polska, Slovenska ãi z No-
vého Zélandu.

Souãástí doprovodn˘ch akcí je také
v˘stava fotografií Franti‰ka ¤ezníãka,
kterou si mÛÏete prohlédnout do
24. srpna ve foyeru Nové radnice.

(‰)

Mûsto pfiispûlo na rekreaci nemocn˘ch dûtí

Na nudu nebylo pomy‰lení

V Matiãní je nenajdete

Díky pfiíspûvku z Fondu zdraví ve
v˘‰i 25 000 Kã mohlo poãátkem ãer-
vence proÏít témûfi ‰edesát mal˘ch
diabetikÛ krásnou ãást prázdnin
v Malé Morávce v Jeseníkách.

Tábor pro dûti trpící diabetem tam uÏ
jedenáct let pofiádá opavská organizace
Svazu postiÏen˘ch civilizaãními choro-
bami âR. Jak nám prozradila MUDr.
NadûÏda Filáková, dûti z Ostravska, Tfii-
necka, Opavy i Havífiova se na tábofie uãí
pod obûtav˘m vedením manÏelÛ Hon-
kov˘ch a dal‰ích odborníkÛ zdravému

zpÛsobu Ïivota, získávají dal‰í návyky
potfiebné pro boj s chorobou, která je
trápí, ale uÏívají si také procházek, sou-
tûÏí a nov˘ch kamarádsk˘ch vztahÛ,
které k táborniãení odpradávna patfií.
Program je sice uzpÛsoben faktu, Ïe dûti
si musejí ãtyfiikrát dennû aplikovat inzu-
lin, ale jinak se neli‰í od jin˘ch dûtsk˘ch
rekreací. Jde totiÏ pfiedev‰ím o to, nauãit
kluky a holky, Ïe je moÏné uÏívat a rado-
vat se ze Ïivota i pfies jejich zdravotní
omezení.

(‰)

Hned ke dvûma zmûnám do‰lo na od-
boru ‰kolství Magistrátu mûsta Ostravy.
V pfiípadû, Ïe nûco budete potfiebovat
vyfiídit, v Matiãní ulici uÏ jeho pracovníky
nenaleznete. Jsou totiÏ pfiestûhováni do
4. a 5. patra OstravanÛm známého vû-
Ïáku v Ostrãilovû ulici.

Tam nyní sídlí i oddûlení financování

a oddûlení personální a mzdové zamûst-
nancÛ ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení.
Potfiebujete-li jen telefonickou informaci,
mÛÏete zavolat ãíslo 628 11 11. Úfiední
hodiny zÛstávají v platnosti. Druhou
zmûnou je skuteãnost, Ïe se od 1. srpna
ujala vedení odboru ‰kolství Mgr. Vûra
Kuchafiová. (‰)

Bolestivá dovolená
PfiestoÏe prázdniny a doba dovole-

n˘ch vstoupily teprve do své druhé
poloviny, v Krizovém centru pro dûti
a rodinu ostravského magistrátu
prudce pfiibylo klientÛ. Proã? To byla
otázka pro vedoucí centra PhDr.
Martu Holãákovou.

„V mnoha pfiípadech nesplnila dovo-
lená pfiedstavy manÏelÛ, takÏe si jako su-
ven˘r pfiiváÏejí domÛ gradující partner-
skou krizi. Dal‰í skupinu na‰ich klientÛ
nyní tvofií rozvedené matky, které nám
volají, aby se poradily, zda pustit dûti na
prázdniny s jejich otcem. Vût‰inou se
obávají, Ïe uÏ je nedostanou zpût.”

PfiestoÏe manÏelské páry obracející se
o pomoc na krizové centrum posílají
k dal‰ím konzultacím do manÏelské

a pfiedmanÏelské poradny, která je rov-
nûÏ souãástí Centra sociálních sluÏeb
MMO, pfiíãiny neshod jsou zfiejmé. Podle
PhDr. Holãákové vût‰inû partnerÛ chybí
tolerance a nadhled. Nelze v‰ak pomi-
nout ani fakt, Ïe mnohé rodiny uÏ spolu
nedokáÏí trávit voln˘ ãas. Bûhem roku se
zaneprázdnûní manÏelé míjejí a vytrácí
se schopnost vzájemné komunikace.
KdyÏ si pak je‰tû nûkter˘ z nich odveze
s sebou na dovolenou i pracovní starosti,
jsou konflikty témûfi zaruãeny.

„RodiãÛm, ktefií nám volají, aby si
ujasnili, zda poslat dûti s druh˘m partne-
rem na prázdniny, pfiipomínáme, Ïe dûti
nejsou zbraÀ urãená k vzájemnému ubli-
Ïování a vydírání,” dodala dr. Holãáková.

(‰)

Neztrácejte svÛj ãas!
Se vzrÛstající letní aktivitou domá-

cích kutilÛ, rekreaãních sportovcÛ
a dûtí bez dozoru pfiib˘vá také nejrÛz-
nûj‰ích úrazÛ. V této souvislosti pfii-
pomínáme, Ïe uÏ nûkolik t˘dnÛ exis-
tuje v Ostravû nov˘ systém zaji‰tûní
pohotovostní sluÏby v oãním lékafi-
ství v Ostravû.

Do‰lo k tomu v dÛsledku novely Záko-
níku práce, která omezuje poãet pfiesãaso-
v˘ch hodin nemocniãních lékafiÛ na 400
roãnû. Právû tato legislativní úprava zkom-
plikovala organizaci lékafisk˘ch pohoto-
vostních sluÏeb pro ‰irok˘ terén zaji‰Èo-
van˘ v rámci ústavní pohotovostní sluÏby.

PfiestoÏe hlavní garanci pfievzala od
1. ãervna Vítkovická nemocnice bla-
hoslavené Marie Antoníny, a. s., stfií-
dají se v péãi o pacienty stále oãní
specialisté z celé Ostravy. To ov‰em
neznamená, Ïe pacient nyní musí ve
mûstû „obíhat” nemocnice, aby zjistil,
které oãní oddûlení mu poskytne po-
moc. První o‰etfiení mu vÏdy zajistí
zdravotníci na Lékafiské sluÏbû první
pomoci, ktefií také rozhodnou, zda je
nutná dal‰í odborná péãe. PakliÏe
ano, vûdí, která z nemocnic má právû
„sluÏbu”.

(‰)

Hygienici jsou znepokojeni
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PfiestoÏe mají muzejníci daleko-
sáhlé plány s prezentací Ïivota
v na‰em mûstû bûhem uplynul˘ch
staletí, nûkteré exponáty jim stále
ve sbírkách scházejí. Obracejí se
proto na obãany, ktefií mají nepo-
tfiebné bytové zafiízení napfiíklad
z 50. a 60. let 20. století, aby tento
nábytek nevyhazovali a radûji ho
vûnovali muzeu. V depozitáfiích
z tohoto období schází nejen por-
celán, ale tfieba malovan˘ kbelík ãi
tak známá bílá kuchyÀská kredenc
nebo tfieba mycí stÛl. T˘den pro
muzeum je naplánován od 24. do
28. 9., bliÏ‰í podrobnosti v‰em dár-
cÛm rádi sdûlí na telefonním ãísle
612 37 60 pfiípadnû 612 53 38.

(‰)

Akviziãní t˘den

Uprostfied léta a stûhování myslí na Vánoce

Muzeum provoní perník
Velmi ru‰né jsou letos prázd-

niny v Ostravském muzeu. Zaãalo
stûhování exponátÛ do nov˘ch de-
pozitáfiÛ v prostorách b˘valého
kina Máj, takÏe ruku k dílu musely
pfiiloÏit i kfiehké Ïeny.

Ov‰em plánovaná rekonstrukce
muzea nesmí naru‰it jeho provoz.
Proto jsou uÏ dnes pfiipravovány v˘-
stavy, které si Ostravané i náv‰tûvníci
na‰eho mûsta budou moci prohléd-
nout do konce roku. Mimo jiné budou
vystaveny práce ÏákÛ Základní ‰koly
Ostrãilova s názvem Ostrava dnes 
a zítra, tû‰it se mÛÏeme na pfiedmûty
nalezené ve vûÏi kostela svatého
Václava, na pfiekrásné gobelíny v˘-
tvarníkÛ z Polska a v dobû vánoãní
mnohé jistû nadchne v˘stava medo-
vého peãiva, bûhem níÏ zruãné cuk-
ráfiky pfiedvedou zdobení sv˘ch v˘-
robkÛ.

Ov‰em fieditelka muzea Jifiina Kábr-
tová má se sv˘mi spolupracovníky da-
lekosáhlé plány i do pfií‰tích let:
„Velice nás tû‰í vzrÛstající náv‰tûvnost
i skuteãnost, Ïe se nám spolu s dal‰ími
mûstsk˘mi institucemi dafií stále více
lákat turisty. TakÏe ve v‰ední den 

i o víkendech pfiicházejí rodiãe 
s dûtmi, seniofii s vnouãaty i manÏel-
ské páry, aby se podívali na na‰e
sbírky. Chodí v‰ak také turisté, ktefií
se napfiíklad z informaãního centra
dozvûdûli o existenci a nabídce Os-
travského muzea.

Byli bychom rádi, kdyby se nám 
i bûhem rekonstrukce podafiilo zacho-
vat dosavadní provoz a po jejím ukon-
ãení instalovat stálou expozici prezen-
tující Ostravu jako historické mûsto –
vÏdyÈ jeho kofieny sahají aÏ do 13. sto-
letí, a i kdyÏ se nûkteré památky za-
chovaly jen na papífie, stojí za prezen-
taci. Tomuto zámûru bychom chtûli
vûnovat celé druhé patro muzea.”

Pfiipomínáme jen, Ïe bûhem prázd-
nin a v záfií bude muzeum v nedûli za-
vfieno. Ostatní dny se provozní doba
nemûní. V pondûlí aÏ pátek je otev-
fieno od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9
do 13 hodin.

(‰)

Listárna

Spolupráce seniorÛ a zdravotnû
postiÏen˘ch je nutností

Tak jako osoby sdruÏené v klu-
bech, krouÏcích, jednotách, oddílech
podle svého zamûfiení pomáhají sv˘m
ãlenÛm fie‰it problémy, tak i jednotlivé
kluby dÛchodcÛ mûsta Ostravy a orga-
nizace zdravotnû postiÏen˘ch hledají
od února vytvofiením koordinaãního
centra organizací spoleãnou moÏnost
úãelné spolupráce. Kontakty tak spolu
navázalo témûfi dvacet organizací –
klubÛ dÛchodcÛ, ale i Slezská diakonie
Elim, âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, SdruÏení
zdravotnû postiÏen˘ch Ostrava, Alz-
heimerova spoleãnost Ostrava a dal‰í.
Koordinaãní centrum vzniklo proto,
aby umoÏnilo vzájemné kontakty mezi
organizacemi, ale také zprostfiedko-
valo lep‰í komunikaci s vefiejností
a vefiejnou správou. Chtûli bychom za-
stupovat maximum organizací, aby-
chom mohli tlumoãit jejich pfiání, pfii-
pomínky a poÏadavky.

Proto apelujeme na dal‰í organizace
tohoto zamûfiení, aby se pfiihlásily ke
spolupráci. Byly navázány kontakty 

s vedením Úfiadu mûstského obvodu
Moravská Ostrava a Pfiívoz i s vedením
ostravského magistrátu. Byli jsme opû-
tovnû uji‰tûni, Ïe radnice má zájem o ak-
tivní pfiístup seniorÛ a zdravotnû postiÏe-
n˘ch k problematice vefiejného dûní 
a na‰imi pfiipomínkami se skuteãnû bu-
dou zab˘vat. Pfiedají je patfiiãn˘m komi-
sím a podají vysvûtlení o jejich projed-
nání. ZáleÏí nyní uÏ jen na iniciativû zá-
stupcÛ na‰ich organizací, aby pravidelnû
a prokazatelnû dali o sobû vûdût.

Snad se nûkdo zeptá, proã to v‰echno
dûlají. Odpovûì je jednoduchá. Aby stafií
lidé a zdravotnû postiÏení nezÛstávali
izolováni ve sv˘ch domovech a mohli se
vzájemnû potû‰it, aby ãinorodû naplÀo-
vali voln˘ ãas a pokud mohou, pomohli
vûci vefiejné. BliÏ‰í informace lze získat
na ãísle telefonu 612 13 52.

Ing. Lubomír Pásek,
pfiedseda v˘boru koordinaãního

centra Klubu dÛchodcÛ 
a zdravotnû postiÏen˘ch v Ostravû.

Peníze poputují do Hrabynû
AÏ do konce srpna jsou v pro-

storách centra Fiducia v Ml˘nské
ulici v Ostravû k vidûní i k mání
práce klientÛ Ústavu sociálné péãe
pro tûlesnû postiÏené v Hrabyni.

Originální dárek si tak stále mÛÏete
vybrat pfiibliÏnû ze sto devadesáti
pfiedmûtÛ. Jsou mezi nimi obrázky,
drobné hraãky z papíru, ale i vy‰í-
vané obrázky a ubrusy, pfiiãemÏ cena
se pohybuje od deseti do dvou set pa-
desáti korun. Dal‰ím vystavovatelem
v pofiadí bude ústav sociální péãe
v Muglinovû.

Jak nám potvrdila Ilona Perutková,
Fiducia je komorní prostor v centru
mûsta zamûfien˘ pfieváÏnû na nezisko-
vou umûleckou ãinnost. Kromû zná-

mého antikvariátu tam naleznete jedi-
nou fotografickou galerii v Ostravû
s názvem Fiducia a v˘tvarnou galerii
„761”. Od kvûtna leto‰ního roku se ve
Fiducii zamûfiují také na podporu soci-
álních a men‰inov˘ch skupin, a to,
mimo jiné, právû formou prodejních
v˘stav. PfiiãemÏ Fiducia nabízí bezba-
riérové v˘stavní prostory neziskov˘m
organizacím zdarma a v pfiípadû pro-
dejních v˘stav si neúãtuje ani Ïádn˘
podíl z v˘tûÏku akce.

Zájemci o prezentaci práce nûkteré
z neziskov˘ch organizací se více po-
drobností mohou dozvûdût u Ilony
Perutkové pfiímo ve Fiducii pfiípadnû
na ãíslech telefonu 069/611 73 12,
0737 90 22 99. (rk)

Jste si jisti?
I kdyÏ poãasí nepfieje zemûdûl-

cÛm a zahrádkáfiÛm, urãitá ãást ná-
roda si pfiece jen mÛÏe libovat. Vy-
datné de‰tû, které stfiídá teplé poãasí,
si pochvalují houbafii. Pokud neodo-
láte své vá‰ni a vydáte se s ko‰íkem
do lesa, sbírejte jen známé druhy.
Chcete-li v‰ak své znalosti obohatit
pfiípadnû se jen ujistit, Ïe nesníte
houbovou omáãku naposledy, mÛÏe-
te nav‰tívit mykologickou poradnu
v Ostravském muzeu, otevfieno je
kaÏdé pondûlí od 14 do 17 hodin. 

(r)



Kaple sv. Anny v Bartovicích. Snímky: archiv

Vodní ml˘n v Bartovicích na Záfiiãí
(zlikvidovaném v roce 1955).
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Archiv mûsta Ostravy

Znak obvodu,
kter˘ tvofií dvû pÛ-
vodnû samostatné
obce, je odvozen
z dochovan˘ch pe-
ãetních obrazÛ. Na
peãetidlech obcí

byla totiÏ shodnû pouÏita figura
gryfa. To lze dát do úzké souvis-
losti s jejich historick˘m v˘vojem
a majetkovou provázaností v mi-
nulosti.

Zlato-stfiíbrn˘ korunovan˘ gryf
(bájn˘ pták Noh) s ãervenou zbrojí
drÏí v pafiátech stfiíbrn˘ ‰títek s
ãerven˘mi velk˘mi písmeny RB.
Horní polovina gryfa je po vzoru
tû‰ínské orlice zlatá a naznaãuje
historickou pfiíslu‰nost k tû‰ín-
skému kníÏectví. Dolní – stfiíbrná
ãást je inspirována barvou ães-
kého lva, ãímÏ je vyjádfiena státní
pfiíslu‰nost. Modfi ve ‰títu je bar-
vou mûsta Ostravy. A ona velká
písmena RB? Ta jsou pfievzata z ná-
zvÛ obcí Radvanice a Bartovice.

Víte, Ïe...
✔ na obecní bartovické peãeti

z roku 1820 je jednonoh˘ muÏ (Ïebrák)
s protézou, kter˘ stojí pod stromem
s berlou v ruce, a Ïe vpravo od berly je
postaveno kolo, vlevo od stromu pak
radlice?

✔ na radvanické obecní peãeti byla
od 2. pol. 18. století vyobrazena palma,
kterou po obou stranách lemovaly dole
zkfiíÏené palmové vûtve a nad ní se
vzná‰ela koruna?

✔ názvy obcí jsou odvozeny od
jmen lokátorÛ Bertolda nebo Barto-
lomûje a Radvana nebo Radovana?

✔ v Bartovicích v roce 1843 bydlelo
855 lidí, v roce 1880 jich bylo 1 350,

v roce 1962 zde Ïilo 2 062 lidí a v roce
1930 uÏ to bylo 2 658 lidí?

✔ v Radvanicích Ïilo v roce 1843
pouze 474 obyvatel, v roce 1890 jiÏ 
2 337 a v roce 1910 se jejich poãet zv˘-
‰il na 7 139?

✔ prvními závody, které vyrostly
v katastru Radvanic, byly pivovar
(1858) a rafinerie lihu (1863)?

✔ v radvanickém pivovaru byla
ukonãena v˘roba piva po jeho prodeji
pivovarskému kartelu Larische-Mön-
nicha v Karviné?

✔ Radvanice byly od 1. ãervence
1941 pfiipojeny k mûstu Moravská
Ostrava?

✔ Bartovice byly pfiipojeny k mûstu
Ostrava 1. ãervence 1960?

Radvanice a Bartovice

fieditelky mûstského archivu, daleko
prozaiãtûj‰í pozadí. „Horník a domkáfi
Franti‰ek Musial se osudné srpnové
noci, nejspí‰e opil˘, dob˘val do hos-
tince, aby si koupil láhev kofialky.
Nepfiíli‰ vhodn˘ zpÛsob domáhání se
vstupu vydûsil manÏelku hostinského
natolik, Ïe ten v domnûní, Ïe se jedná
o zlodûje, vypálil z legálnû drÏené
zbranû do tmy dvû rány. Jeden z v˘-
stfielÛ ov‰em pfiímo zasáhl Ïíznivého
horníka. Ten smrtelnû zranûn padl
s nejvût‰í pravdûpodobností do pfií-
kopu pfied hospodou, takÏe ho hostin-
sk˘ z okna nevidûl. Teprve aÏ ráno
na‰li ne‰Èastníka náhodní kolem-
jdoucí. Pfii soudním projednávání bylo
Brodavkovo poãínání kvalifikováno
jako nedbalostní delikt, kter˘ zavr‰il
tfiít˘denní trest tûÏkého Ïaláfie,” fiíká
fieditelka archivu.

Bartovice si zachovaly svÛj pfie-
váÏnû zemûdûlsk˘ charakter. Nevznikl
zde Ïádn˘ prÛmyslov˘ podnik, v této
oblasti se nezaãalo ani tûÏit. Hos-
podáfisk˘ rozvoj okolí obce v‰ak pfii-
nesl neb˘val˘ rÛst poãtu obyvatel.
âást pfiistûhovalcÛ, ktefií pfii‰li na
Ostravsko za prací, právû v Barto-
vicích na‰la vhodné pfiíleÏitosti k byd-
lení.

„PÛvodnû museli bartoviãtí Ïáãci
docházet do ‰koly v ·enovû, která
byla ov‰em velmi pfieplnûná. Proto
bylo v kvûtnu 1884 rozhodnuto o stav-
bû nové vlastní ‰kolní budovy. V úno-
ru 1885 byl vybrán pozemek, v záfií
poloÏen základní kámen, následující
rok v fiíjnu probûhla kolaudace
a 10. listopadu 1886 byla ‰kola slav-
nostnû vysvûcena. Oslava se samo-
zfiejmû neobe‰la bez náleÏitého po-
ho‰tûní, kdy byla ‰kolní mládeÏ podû-
lena houskami, párky, koláãky, cukro-
vím a dokonce i pivem. Tehdy byl to-
tiÏ zlat˘ mok povaÏován za vhodn˘
posilující prostfiedek pro vût‰í dûti,”
uvádí BlaÏena Przybylová.

Dodává, Ïe ani radvanické dûti to
nemûly s docházkou do ‰koly jedno-
duché. Do nejbliÏ‰í polskoostravské

Obû vsi byly zaloÏeny na pfie-
lomu 13. a 14. století. V soupise de-
sátkÛ vratislavského biskupství asi
z roku 1305 jsou poprvé uvedeny
jejich názvy – Bertoltowitz a Radva-
nowitz. Bartovice se v dÛsledku
prodeje Je‰kem Kornicem Ondfieji
z Tvorkova staly v roce 1411 sou-
ãástí slezskoostravského panství.
Témûfi podobn˘ osud potkal i Rad-
vanice, které v roce 1400 darovala
tû‰ínská kníÏata bratrÛm Ondfie-
jovi a Janovi z Tvorkova. Souãástí
tohoto panství byly obû vsi aÏ do
poloviny 17. století.

V souvislosti s Bartovicemi se
zfiejmû vût‰inû z nás vybaví známé
ver‰e Petra Bezruãe „·el star˘ Magdon
z Ostravy domÛ, v bartovské harendû
veãer se stavil…” Tento hostinec leÏící
na pravé stranû silnice z Moravské
Ostravy do Tû‰ína patfiil v dobû tragé-
die v roce 1887 Hefimanu Brodavkovi.
Ov‰em Bezruãem interpretovaná udá-
lost mûla podle BlaÏeny Przybylové,

Omluva
Dûkujeme za reakci a upozor-

nûní jednoho z na‰ich ãtenáfiÛ a zá-
roveÀ se omlouváme v‰em ostat-
ním za nepfiesnosti, které jsme uve-
fiejnili v minulém vydání Ostravské
radnice na této stranû.

Jámy Josef, Jan a kolonie Jánská,
Na Michálce a Josefská se nenachá-
zely v katastru Michálkovic, ale
v katastru Slezské Ostravy.

‰koly to mûly hodinu aÏ hodinu a pÛl
cesty. A tak se od roku 1868 zaãalo vy-
uãovat pfiímo v Radvanicích, a to
v domû mlynáfie a tehdej‰ího starosty
Franze Baigra. Soukrom˘ dÛm ã. 28
byl pouze provizorní ‰kolou. V roce
1870 byl zakoupen za 9 tisíc zlat˘ch
pozemek od hrabûte Wilczka a na
nûm postavena ‰kolní budova. Z do-
chovan˘ch záznamÛ vypl˘vá, Ïe dûti
byly s docházkou do nové ‰koly po-
nûkud na ‰tíru – napfi. v roce 1873 ji
nav‰tûvovalo 154 ÏákÛ, aãkoli ‰kolou
povinn˘ch jich bylo 229. 

(MaB)



Ne, to není potápûãsk˘ skafandr, ale jeden z prvních oblekÛ dÛlních záchranáfiÛ,
dnes uÏ historicky vzácn˘. Foto: archiv

Sídli‰tû pravûk˘ch lovcÛ mamutÛ budí pozornost náv‰tûvníkÛ.

DÛlní stroje i pod ‰ir˘m nebem vzbuzují nad‰ení mal˘ch i velk˘ch. Foto: archiv
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V parném létû do chladiv˘ch podzemních ‰tol
Léto je v plném proudu a my se

rekreujeme, odpoãíváme. Klidu v‰ak
nemají nejrÛznûj‰í kulturní zafiízení,
koupali‰tû, hrady, zámky a muzea,
kam o prázdninách smûfiují tisíce
lidí. Patfií k nim i Hornické muzeum
OKD v Ostravû-Petfikovicích, které se
rostoucímu poãtu náv‰tûvníkÛ pfii-
zpÛsobuje kaÏdoroãními novinkami.

Od roku 1994, kdy bylo otevfieno ve-
fiejnosti, doznalo muzeum znaãn˘ch
zmûn. Mûní se expozice dÛlní a záchra-
náfiské techniky i jejich umístûní v rÛz-
n˘ch halách muzea. Obliba prÛmyslo-
v˘ch muzeí v‰eobecnû ve svûtû roste
a Hornické muzeum se tím fiídí. V‰echny
dÛlní stroje a zafiízení jsou postupnû
pfiedvádûny v pohybu a náv‰tûvník má
tak moÏnost zaÏít pocit skuteãnû funkã-
ního dolu. Názorn˘ v˘voj raÏení, dob˘-
vání, hloubení i báÀského záchranáfiství
lze zhlédnout ve videoprodukci. Do slojí

Vrch Landek, pod kter˘m muzeum 
v areálu b˘valého Dolu Anselm leÏí, je
nejen protkán ‰tolami, odhalil také
zbytky slovanského hradi‰tû a stfiedovû-
kého hradu. Nadace Landek Ostrava 
s Klubem pfiátel Hornického muzea vy-
pracovali program Revitalizace Národní
pfiírodní památky Landek, podle nûjÏ se
postupnû obnovuje pÛvodní biosystém
lokality a vytváfií se oblast pfiírodovûdná,
geologická a archeologická. Její nauãné
stezky slouÏí k relaxaci i nauce.

Rozsáhl˘ areál muzea nad soutokem
fiek Odry a Ostravice je v‰ak ideálním
místem pro vznik velké relaxaãní zóny.
UÏ dnes tu mohou rodiny s dûtmi strávit
v pohodû cel˘ den. Procházku po Lan-
deku, náv‰tûvu muzea a fárání do dolu
lze vhodnû doplnit sportováním. Plocha
hfii‰È se postupnû roz‰ifiuje aÏ k fiece
Odfie, budují se závodi‰tû cyklokrosu, te-
nisová hfii‰tû a pláÏového volejbalu. Je tu

Albert a Franti‰ek se náv‰tûvníci dosta-
nou opravdovou tûÏní klecí. Dojem je
obrovsk˘. Po krátkém fárání se z dus-
ného povrchu dostanete bûhem nûkolika
minut do chladiv˘ch podzemních slojí
s nefal‰ovan˘m vlhkem a vÛní uhelného
prachu skuteãného dolu. Prohlídková
trasa ve slojích mnoh˘m poprvé dá pfied-
stavu, jak horníci pracovali a pracují.
Jsou tu ukázky nízk˘ch slojí z ostravské
ãásti revíru, kde horníci museli pracovat
i vleÏe (opravdu tam leÏí), ale také vy-
soké sloje karvinské ãásti revíru s patfiiã-
nou technikou. V‰e funkãní. Nûkteré
pouÏívané technologie, jako napfiíklad
nátfiasné Ïlaby, patfií dnes uÏ minulosti.

Pozoruhodná je téÏ venkovní expo-
zice pfiedstavující historii osídlení lokality
od doby kamenné aÏ do dne‰ka. Ex-
pozice sídli‰tû lovcÛ mamutÛ na stráni
areálu muzea byla postavena ve spolu-
práci s Archeologick˘m ústavem Brno
a dokumentuje Ïivot lovcÛ mamutÛ pfied
25 000 lety.

téÏ dostatek voln˘ch zelen˘ch ploch pro
posezení a piknik.

Zámûry do budoucna jsou je‰tû pozo-
ruhodnûj‰í. Mohl by tu vyrÛst autokemp,
v Odfie se dá rybafiit, vyrostou dal‰í spor-
tovi‰tû. Landek se rovnûÏ stává souãástí
cyklotrasy Jantarová stezka a napojuje se
na dal‰í cyklotrasy Hluãínska a Opavska.

Souãástí odpoãinku je i obãerstvení ve
stylové restauraci Harenda u Barborky
umnû vyzdobené hornick˘mi artefakty.
Horní prostory stejné budovy slouÏí nej-
rÛznûj‰ím v˘stavám umûleck˘ch dûl.
Hornické muzeum v‰ak nabízí i jiné ne-
tu‰ené moÏnosti. Prostorn˘ sál vybudo-
van˘ z b˘valé kompresorovny se stává
místem zajímav˘ch setkání a koncertÛ.
V neobvyklém prostfiedí prÛmyslové
haly se vyjímá jak spoleãensk˘ raut, tak
vystoupení umûlcÛ napfiíklad festivalu
JanáãkÛv máj ãi folklorních souborÛ.

Co ãeká náv‰tûvníky muzea v nejbliÏ-
‰ích t˘dnech a mûsících? Kromû pon-
dûlka je tu dennû otevfieno od 9 do 16

hodin. Padesátiny tu bude slavit 1. záfií
organizace VOKD, 8. záfií areál slavnost-
nû pfiivítá hosty tradiãního Dne horníkÛ.
Bohat˘ program a zábavu zavr‰í podve-
ãerní vystoupení populární skupiny
Buty. V fiíjnu a listopadu se uskuteãní za-
jímavé koncerty, o kter˘ch bude vefiej-

nost vãas informována, 4. prosince se tu
slaví dal‰í z hornick˘ch svátkÛ – svatá
Barbora.

Hornické muzeum OKD se pro
Ostravany i náv‰tûvníky zdaleka stává je-
dineãn˘m místem, kde lze zajímavû 
a pfiíjemnû strávit voln˘ den. (k)



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

1. Baron je dvoulet˘ kfiíÏenec rotvajlera s dobrmanem, kter˘ byl dovezen do
útulku 11. ãervna ve velmi ‰patném v˘Ïivovém stavu se zaÏívacími problémy.
Dnes je tento velmi spoleãensk˘, vynikající hlídaã jiÏ v dobré fyzické kondici, ale
stesk, s nímÏ se ve svém kotci den co den pot˘ká, je mimofiádn˘. I pfies nejlep‰í
péãi o‰etfiovatelek se nedokáÏe Baron smífiit se skuteãností, Ïe není se sv˘m páníã-
kem. Po lidském pohlazení a lásce ãlovûka touÏí s nevídanou intenzitou. Pfiijde si
nûkdo pro tohoto psychicky strádajícího chlupáãe?

2. Zuza je rezavá kfiíÏenka stfiedního vzrÛstu. Její vûk je odhadován na zhruba 
6 let. Z toho jeden dlouh˘ rok strávila tato milá, klidná a velmi pfiítulná fenka 
v kotci tfiebovického útulku. Nalezena byla uvázaná v srpnu loÀského roku na
ul. 1. máje ve velmi zbídaãeném stavu. Dnes uÏ je sice ãiperka, ale bez toho dÛle-
Ïitého – bez svého páníãka. Nejlépe by jí bylo u star‰ích lidí, ale i v rodinû s ma-
l˘mi dûtmi, které miluje.

3. ·estiletá Maru‰a je kfiíÏenec belgického ovãáka. V útulku je od ledna tohoto
roku. Je to skvûlá hlídaãka a tedy opravdu vhodná na zahradu k rodinnému
domku. Má v‰ak jednu „slabost” – je vá‰nivá aportérka a s tenisákem dokáÏe pravé
divy.

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
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Bude hubení potkanÛ levnûj‰í?
„Zpráva v ãervnovém ãísle

Ostravské radnice nazvaná Koã-
kám nejde o Ïivot!, zejména vûta 
o pfiemnoÏen˘ch toulav˘ch koã-
kách, které obtûÏují obyvatele
Ostravy, mi pfiipomnûla informace
z denního tisku, Ïe od zaãátku
roku do‰lo na Ostravsku k pûta-
dvaceti pfiípadÛm napadení ãlo-
vûka psem. Ale o tom, Ïe by se
koãka vrhla na ãlovûka, jsem je‰tû
neãetla,” pí‰e ãtenáfika J. Hofianská
z Moravské Ostravy. Zato na
vlastní oãi vidûla majitele psa záfií-
cího nad‰ením pfii pohledu na
svého miláãka honícího nûkolika-
t˘denní kotû. Pfiedesílá, Ïe sama
má psy velmi ráda, ale uvûdomuje
si, Ïe na rozdíl od nich koãky
Ïádné ochrany nepoÏívají.

„V blízkosti âapkovy sokolovny
Ïiji témûfi dvacet let, proto vím, Ïe
pfied nemnoha lety se zejména v této
ãásti mûsta pohybovali potkani s ne-
nuceností sobû vlastní. Star‰í lidé

vzpomínají, Ïe potkani obratnû lezli
do pfiízemních bytÛ a ulicemi 
a sklepy se procházeli bez nejmen-
‰ích obav. S pfiíchodem koãek tito ne-
bezpeãní hlodavci témûfi vymizeli,
nebo se stali mnohem opatrnûj‰ími. 
V kaÏdém pfiípadû je není vidût,” pí‰e
dále paní Hofianská a souhlasí s tím,
Ïe stará a nevyléãitelná nemocná zví-
fiata mají b˘t utracena. I laikovi je
jasné, Ïe koãiãí populace je, stejnû
jako jiná volnû Ïijící zvífiata, nutnû
promofiena chorobami. Ptá se v‰ak,
jak bude vlastnû celá akce probíhat,
o‰etfiené koãky stráÏníci vypustí zpût
do pÛvodní lokality? Budou jim snad
uvazovat cedulku s upfiesnûním místa
jejich bydli‰tû, aby nakonec, uÏ vy-
kastrované a ve skvûlém zdravotním
stavu, nebloudily? Kdo to zkontro-
luje?

J. Hofianská se spolu s dal‰ími ãte-
náfii domnívá, Ïe v˘sledkem ãlánku je
to, Ïe lidé „obtûÏovaní” toulav˘mi
koãkami jim podstrkují vitaminové ko-

ãiãí granule, aby se je‰tû trochu po-
mûly. Misky s mlékem v‰ak budou pro
lovce, kter˘m nejde údajnû o nic ji-
ného neÏ o biologickou rovnováhu 
v ostravsk˘ch ulicích, pfiesn˘m ozna-

Jistû vám neunikla informace o blí-
Ïícím se setkání pûstounÛ a jejich
ãtyfinoh˘ch mazlíãkÛ, které pofiádá 
v sobotu 1. záfií tohoto roku v pofiadí
uÏ potfietí Útulek pro psy v Ostravû-
Tfiebovicích. Akce se uskuteãní jako
obvykle v areálu jezdeckého klubu ve
Staré Bûlé v rámci Mezinárodního
setkání jízdních policií.

Pfiípadní zájemci – pûstouni a majitelé
„útulkov˘ch” psÛ – mohou stále je‰tû potvr-
dit telefonicky svou úãast na ãísle 696 72 88.
Dosud se na pfiehlídku s atraktivními
a originálními soutûÏemi pfiihlásilo 13 lidí.

A na závûr je‰tû jedno upozornûní –
dne 1. 9. 2001 bude z dÛvodu konání
této akce ve Staré Bûlé v tfiebovickém
útulku pro vefiejnost zavfieno. (m)

Pûstouni a jejich psi se setkají ve Staré Bûlé

ãením toho, kde koãky nejsnadnûji
najdou. „Nechci vzbuzovat zbyteãné
emoce v fiadách milovníkÛ koãek ani
jejich odpÛrcÛ. Jen se nemohu zbavit
dojmu, Ïe plo‰ná vakcinace by byla
humánnûj‰í a lépe svûdãila o vztahu
zemû, která usiluje o vstup do EU, ke
zvífiatÛm. Nebo bude hubení potkanÛ
levnûj‰í?” (m)

V dopise na‰í ãtenáfiky zaznûlo
hned nûkolik dotazÛ. O odpovûì
jsme poÏádali zástupce mûstské poli-
cie, jmenovitû vedoucí tfiebovického
útulku Zuzanu KaÀokovou. Pfiipus-
tila, Ïe pisatelka má do urãité míry
pravdu – koãka se Ïiví ve volné pfií-
rodû mimo jiné také hlodavci, samo-
zfiejmû pokud není pfiekrmována
lidmi. Pak totiÏ neloví, nemá proã. Je
pfiece dostateãnû sytá a bez námahy.

„Na druhou stranu taková koãka zpÛ-
sobuje mnoho jin˘ch problémÛ poãínaje
spoustou v˘kalÛ ve sklepech a jejich
okolí. Doporuãuji se na nûkterá taková
místa jejich pobytu ve mûstû podívat, je
to skuteãnû nezapomenuteln˘ záÏitek.
Dal‰í otázkou jsou infekãní nákazy, které
jsou pfienosné z koãky na ãlovûka.
Nejmen‰ím zlem jsou pak pouhé blechy.
A je‰tû jedna poznámka na okraj – i do-
spûlá koãka napadne ãlovûka. Zazna-
menali jsme nedávno takov˘ pfiípad 
v Mariánsk˘ch Horách,” fiíká Z. KaÀo-
ková.

A jak vlastnû probíhá odchyt koãek?
Po písemné objednávce (odbor Ïivot-
ního prostfiedí pfiíslu‰ného úfiadu) musejí
nejdfiíve stráÏníci danou lokalitu peãlivû
zmonitorovat. Poté umístí v˘vûsky s in-

formacemi o pfiipravovaném odchytu ko-
ãek, a to minimálnû 14 dnÛ pfied akcí.
Mûstská policie je povinna o kaÏdém od-
chytu uvûdomit rovnûÏ Mûstskou veteri-
nární správu, která provádí dozor.
„Samotn˘ odchyt probíhá následovnû:
rozestavíme klece s návnadou. Odchy-
cené koãky jsou okamÏitû pfiemístûny do
pfiepravních klecí a odvezeny k veteri-
nárnímu lékafii. Koãky nelze v Ïádném
pfiípadû zamûnit, protoÏe ke kaÏdému
odchytu existuje protokol, do nûhoÏ za-
pí‰eme pohlaví, zbarvení, pfiípadnû jiné
rozli‰ující znaky,” uvádí Z. KaÀoková.
Pokud by opravdu nûkteré koãky ne‰lo
od sebe rozeznat, jsme schopni je ozna-
ãit napfi. pruhem nezávadné barvy. Kotce
u veterinárních lékafiÛ jsou navíc ãíslo-
vány. Napfi. koãka z Mariánsk˘ch Hor je
umístûna v kotcích 1 – 8, z Vítkovic 
v kotcích 9 – 12 apod. V Ïádném pfiípadû
tedy nemÛÏe dojít k zámûnû zvífiat.

Podle Z. KaÀokové je v protokolu
skuteãnû uvedeno naprosto v‰e, i jaké
jsou potravní návyky koãek, kolik jich
pfiibliÏnû v dané lokalitû Ïije, kolik jich
bylo odchyceno, jak˘mi vy‰etfieními pro-
‰ly a úplnû nakonec datum, kdy byly vy-
pu‰tûny zpût do svého teritoria. 

(m)

Koãky se znovu vracejí zpût 
do svého teritoria



âást Jantarové stezky zastavûné stfiedovûk˘mi hradbami v maìarské ·oproni.
Foto: archiv Zaãátek Jantarové stezky v Aquileji.
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Noãní mÛrou trenéra jsou jen pfiípadné sÀatky fotbalistek

Bitomsk˘: Domácí premiéra nás ãeká v záfií
Nové dresy, pravidelné tréninky,

stupÀující se napûtí i dohady o moÏ-
ném v˘sledku provázejí v Krásném
Poli pfiípravu prvního ostravského
Ïenského fotbalového t˘mu na první
severomoravsk˘ druholigov˘ start 
i na záfiijovou premiéru na domácím
hfii‰ti.

Jindfiich Bitomsk˘, trenér krásnopol-
sk˘ch fotbalistek, má kaÏdopádnû plnou
hlavu starostí. „Byl jsem zvykl˘ trénovat
Ïáky a v prvním okamÏiku jsem si neuvû-
domil, Ïe to v mnohém bude jiné. Holky
se snaÏí, jsou peãlivé, taktické rady be-
rou váÏnû a trénují s nad‰ením, ale pfii
pohledu na laviãku, kterou pravidelnû
okupují zdej‰í dorostenci, zaãínám b˘t
nervózní,” smûje se trenér. „UÏ jsem je
musel i vyhnat, aÈ mi holky pfii tréninku
nerozptylují, asi se chovám jako táta,
kter˘ pfii pohledu na dospívající dcery
pfiem˘‰lí, Ïe si koupí vzduchovku. Ptala
jste se na noãní mÛru trenéra Ïenského
fotbalového t˘mu. To je asi ta, Ïe se mi
vdají, odejdou a já budu muset zaãínat
znovu.” VáÏnû v‰ak uÏ dodává, Ïe s tím
ale musí kaÏd˘ trenér poãítat. Teì v‰ak
holky pilnû trénují i o prázdninách, pro-

toÏe je po jarních pfiípravn˘ch zápasech
ãeká 2. záfií první utkání v Krnovû a pak
o t˘den pozdûji, 8. záfií ve 14.15 hodin,
premiéra na domácím hfii‰ti.

„Nechceme nikoho zklamat, protoÏe
v Krásném Poli nám vytvofiili opravdu
dobré podmínky, a pokud uspûjeme,
moÏná, Ïe budou moci mít i Ïákovsk˘
t˘m. Teì si v‰ak pfiíli‰ vysoké cíle nedá-
váme. Na‰im hlavním soupefiem bude
Hole‰ov, kter˘ je mezi devíti t˘my v lize
rovnûÏ nováãkem. BohuÏel, na první zá-
pas doma nám vy‰el Fr˘dek-Místek,
kter˘ je v druhé lize nejlep‰í, takÏe pod-
poru domácích fanou‰kÛ budeme
opravdu potfiebovat,” fiíká Bitomsk˘.

PfiestoÏe fotbalistkám ulehãuje bfiímû
odpovûdnosti skuteãnost, Ïe nováãek
mÛÏe hlavnû pfiekvapit, na lehkou váhu
svou pfiípravu dûvãata neberou. Tré-
novat jich chodí asi osmnáct, ve vûku od
14 do 18 let. Zaãátky byly i podle trenéra
kru‰né, protoÏe jim scházela obyãejná
praxe, kterou má vût‰ina klukÛ z „pfiáte-
lákÛ” na plácku pfied domem. Dûvãata
musela zvládnout pravidla, pojmy a od-
bourat i návyky z jin˘ch sportÛ – napfií-

Zpráviãky
● ZaslouÏené prázdniny si uÏí-

vají ãlenové Janáãkovy filharmo-
nie Ostrava, ktefií zaznamenali
mimofiádn˘ úspûch na svém ãer-
vencovém koncertním turné
v Nûmecku. Pfiíprava na toto
turné byla pro filharmoniky ná-
roãná pfiedev‰ím proto, Ïe bûhem
osmi dnÛ vystoupili na pûti kon-
certech s naprosto odli‰n˘m re-
pertoárem.

● PfiestoÏe je v srpnu areál Hvûz-
dárny a planetária Johana Palisy
uzavfien, pfiipomínají jeho pracov-
níci vefiejnosti, Ïe zde 29. a 30. záfií
probûhne Ostravsk˘ astronomick˘
víkend. Jeho obsahem bude pozná-
vání vesmíru mimo oblast viditel-
ného svûtla. BliÏ‰í informace o pro-
gramu planetária i obsahu pfiipravo-
vané akce lze získat na internetové
stranû.

● Hned dvakrát bude slav-
nostnû otevfien nov˘ park souse-
dící s Mariánsk˘m námûstím
v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.
Na „pfiedpremiéru” jste zváni v 16
hodin 14. srpna, kdy se v parku
rozezní tóny lidov˘ch písní
v rámci festivalu Folklor bez hra-
nic. A protoÏe park bude slouÏit
pfiedev‰ím dûtem a seniorÛm,
dal‰í, tentokrát oficiální pfiedání
parku obãanÛm za úãasti ‰kolákÛ
i fiady hostÛ, je naplánováno na
3. záfií.

Hamza: Kontakty na muzejníky, které jsme získali, nepfiijdou vniveã

Cestu zavr‰í kniha a snad i v˘stava
Zmapovat his-

torii Jantarové
stezky v muzeích
od Kliningradu
po italskou Aqui-
lej, napsat oje-

dinûlou publikaci, ale také zkon-
taktovat muzejníky nav‰tíven˘ch
zemí a snad i iniciovat vznik pu-
tovní mezinárodní v˘stavy, která
by mohla b˘t podpofiena evrop-
sk˘m grantem, si dali za cíl ostrav-
‰tí historikové Pavel Hamza a Meãi-
slav Borák.

PÛvodní plán projít Jantarovou
stezku pû‰ky a ãásteãnû ji projet na
kole nebylo moÏné splnit. Na mnoha
místech jsou totiÏ postaveny dálnice,
a tak badatelé, cestovatelé a dobro-
druzi v jedné osobû museli trasu mû-
fiící podle pÛvodních pfiedpokladÛ
1 700 kilometrÛ projet nejrÛznûj‰ími
oklikami autostrád, pfiiãemÏ najeli
zhruba 7 000 kilometrÛ a nav‰tívili asi
stovku muzeí a archeologick˘ch loka-
lit. Jejich putování dokládá více neÏ
‰est set fotografií a znaãné mnoÏství
dokumentaãního materiálu. Zájemci

o historii a souãasnost nejv˘znamnûj-
‰ích jantarov˘ch stezek vedoucích na-
pfiíã Evropou od Baltu k Jadranu si
trofeje cestovatelÛ budou moci pro-
hlédnout v publikaci, která má vznik-
nout poãátkem pfií‰tího roku. Kromû
toho v ní naleznou moÏná také inspi-
raci pro vlastní putování, protoÏe – jak
se se sv˘mi dojmy netají P. Hamza
a M. Borák – v nûkter˘ch mûstech jsou
muzejní sbírky sestaveny s naprostou
dokonalostí a stojí za osobní pro-
hlídku.

(‰)

klad z basketu. Ve fotbale se prostû pfii-
hrávka rukou chytat nedá.

Ov‰em co nebylo ve zku‰enostech,
nahradila dûvãata nad‰ením. Jak sám
trenér pfiiznává, Ïensk˘ fotbal není sport
pro kfiehká stvofiení. Útoãnost a ãasto 
i tvrdost, jakou vidûli na utkáních fotba-
listek v Polsku, se ãasto nevidí ani pfii
hfie muÏÛ.

„Zatím jsem rád, Ïe se mezi dûvãaty

vytvofiila dobrá parta. Îensk˘ fotbal je 
v mnohém specifick˘, ale kouzlo má ur-
ãitû nejen pro diváky. Pokud jsou 
v Ostravû dal‰í dívky kolem ãtrnácti let,
ale i mlad‰í, které by se fotbalu chtûly
vûnovat, rádi je mezi námi pfiivítáme.
Mohou se pfiijít podívat na trénink a pak
se rozhodnout. Hrajeme kaÏdé pondûlí 
a stfiedu odpoledne na hfii‰ti Sokola
v Krásném Poli.” (‰)

DruÏstvo fotbalistek z Krásného Pole. Foto: archiv


