
Již pošesté se město Ostrava
představí ve francouzském Can-
nes na veletrhu nemovitostí a in-
vestičních příležitostí MIPIM
2002. 

Od 12. do 15. března  se v samo-
statném stánku na ploše zhruba čty-
řiceti metrů čtverečních seznámí
významní světoví investoři, zástup-
ci bank i měst s několika zajímavý-
mi projekty. Patří k nim bezesporu
průmyslové zóny v Hrabové, Hru-
šově a Mošnově stejně jako Vě-
decko-technologický park Ostrava
a dostavba rozvojového území
v centru města Karolina. Před-
staven bude rovněž projekt
Slezkoostravský hrad a předná-
dražní a nádražní prostor ve Svi-
nově. 

Jak nám sdělil vedoucí odboru

ekonomického rozvoje magistrátu
Milan Kolder, v průběhu veletrhu
bude připomenuta i ta skutečnost,
že Ostrava se stane za dva roky
hostitelem světového šampionátu
v ledním hokeji.

Spekulovat už dnes o případ-
ném počtu uzavřených smluv je
bezpředmětné, protože na inves-
tičním fóru ve francouzském Can-
nes půjde především o navázání
kontaktů a hlavně o využití příle-
žitosti dát o sobě světu vědět.

V rámci doprovodného progra-
mu se město Ostrava a Moravsko-
slezský kraj účastní 14. března
2002 v jednom z největších sálů
Festivalového paláce konference,
kterou pořadatelé nazvali Česká
republika - země na vzestupu stále
v kurzu. (Maj)
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Veletrh MIPIM 2002 zaãíná v Cannes uÏ pfií‰tí mûsíc

Investiãní svûtové fórum

Mûsto opût rozdûlilo
granty a úãelové dotace 

„Tû‰í mû dÛvûra a velkorysost zastupitelÛ,“ fiíká Z. PraÏák

K nejsledovanějším rozhodnu-
tím zastupitelů patří každoročně
proces  udělování městských gran-
tů a účelových dotací. Městský
rozpočet se totiž významně podílí
na podpoře kultury, sportu, volno-
časových aktivit dětí a mládeže, na
prevenci kriminality i na finanč-
ním zajištění organizací poskytují-
cích sociální služby.

„Původně stanovený systém
rozdělování finančních prostřed-
ků se neustále vyvíjí. Nejprve
nám šlo o stanovení jasných pra-
videl, nyní chceme jejich průběž-
ným zpřesňováním v maximální
možné míře vyloučit nejen nej-
různější lobbystické tlaky, ale
nutné je myslet i na budoucnost,“
vysvětluje náměstek Pražák.
Míní tím skutečnost, kdy ekono-
mické potíže podnikům brání
podporovat sportovní kluby vě-
nující se mládeži, ale i stále méně
jisté státní příspěvky na prevenci
kriminality mládeže. „Tak jako
se nám osvědčilo udělování více-
letých grantů v sociální oblasti,
chceme být nyní připraveni na o-
kamžik, kdy stát už nebude
z vlastních prostředků podporo-
vat preventivní programy. Řada
z projektů se totiž osvědčila,
a proto je třeba v budoucnu za-

jistit kontinuitu při přechodu na
jiné formy financování. Z tohoto
důvodu byly letos poprvé rozdě-
lovány grantové prostředky také
projektům zaměřeným na pre-
venci kriminality. Ovšem prů-
běžně vyvstávají další požadavky
na podporu města. Systémově
vhodnější metody hledáme i v ob-
lasti podpory tělovýchovy a spor-
tu i ve sféře sociálních služeb či
v oblasti péče o handicapované
spoluobčany,“ uvedl náměstek
Pražák. Jak dále zdůraznil, je
velmi potěšen pochopením zastu-
pitelů, kteří v maximální míře
podporují projekty vybrané jed-
notlivými komisemi a podle mož-
ností městského rozpočtu přistu-
pují velkoryse také k vyčleňování
finančních prostředků pro tuto
oblast.

Pochopitelný zájem veřejnosti
provází jak proces vyhlašování
výběrových řízení, tak i zveřejně-
ní výsledků. Podrobný jmenovitý
seznam subjektů, jimž byly udě-
leny granty a účelové dotace, bu-
de zveřejněn na webové straně
města a v březnu pak ve zvláštní
příloze Ostravské radnice. V tex-
tu navíc všichni zájemci naleznou
přehled financí, které město do
této oblasti věnovalo. (š)

HRÁTKY S âERTEM. Celostátní premiéru měla v Divadle loutek Ostrava
hra Jana Drdy Hrátky s čertem, kterou režíroval Vlastimil Peška.
Součástí premiérového představení byla také vernisáž reprodukcí obráz-
ků Josefa Lady, kterou připravilo Výtvarné centrum Chagall.

Zásobování teplem Ostrava na prodej ?
Členové zastupitelstva se na únoro-

vém jednání zevrubně seznámili s na-
bídkou společnosti Dalkia Morava, a.s.,
(dříve Moravskoslezské teplárny) o od-
kupu  kapitálové účasti města ve spo-
lečnosti Zásobování teplem Ostrava,
a.s. (ZTO). Současně souhlasili s dal-
ším jednáním o formách strategického
partnerství s tím, že jeho výsledky bu-
dou předloženy na březnovém zastupi-
telstvu.

Názory na to, zda vůbec funkční
a ziskovou městskou teplárenskou fir-
mu prodat, nejsou jednotné. Ale proti
dalšímu jednání a posouzení výhod
i nevýhod  nabídky společnosti Dalkia
Morava, která mimochodem dodává
ZTO 98 procent veškerého tepla, ná-
mitky nejsou.

Dalkia nabízí za 75 procent akcií

370 milionů korun. V příštích deseti le-
tech se zavazuje investovat do renova-
ce sítí a modernizace výměníkových
stanic 750 mil. Kč. Po dobu následují-
cích patnácti let garantuje vývoj ceny
tepla nižší, než jaká bude inflační křiv-
ka. Dalkia má zájem na spoluúčasti při
realizaci projektu spalovny, ale i na ze-
fektivnění energetického hospodaření
tzv. trojlístku ostravských sportovišť.
Po dobu pěti let rovněž počítá s finanč-
ní pomocí hokejovému klubu Vítko-
vice, a to v celkové výši 100 milionů
korun.

Někteří členové zastupitelstva jsou
ale přesvědčeni, že nabídka akciové
společnosti Dalkia Morava je sice zají-
mavá, ale prodej majoritního podílu
akcií ZTO není nutný. Akcie mají po-
dle nich mnohem větší hodnotu. (M)

Zatím bude pfieveden jen trojlístek
Město Ostrava přestalo jednat

o tzv. čtyřlístku jako celku. Ze skupi-
ny objektů ve složení Palác kultury
a sportu, vítkovický stadion, hala
Ledňáček vypadl prozatím hotel
Atom. Právě jeho převod do vlastnic-
tví města komplikují nevyřešená zá-
stavní práva. Zastupitelé města proto
na svém únorovém jednání rozhodli
o uzavření dodatku memoranda
z května loňského roku s tím, že se u-
skuteční pouze převod jmenovaných
sportovních zařízení prostřednictvím
společnosti Vítkovice Aréna, a.s. 

Upravena bude rovněž kupní ce-
na. Z původních padesáti milionů

korun město zaplatí pětatřicet milio-
nů. Do takto získaných nemovitostí
pak město Ostrava v následujících
třech letech investuje zhruba dalších
185 mil. Kč z dříve navržených 250
mil. Kč.

Pokud se jedná o vítkovický stadi-
on, o ten projevil vážný zájem  FC
Baník Ostrava. Podle slov primátora
města Čestmíra Vlčka má město na-
dále zájem stadion využívat, a to ne-
jen k fotbalovým účelům. Tato zále-
žitost ale zůstává otevřená, zástupci
města Ostravy budou v nejbližších
dnech o podmínkách případného
převodu jednat. (m)
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Ostravské kalendárium 2001 
Primátor Čestmír Vlček slavnost-

ně křtil ve středu 30. ledna nové
Ostravské kalendárium 2001. S la-
hodným sektem docela šetřil, protože
každý výtisk je dnes mnohými  pova-
žován za vzácnou druhou paměť na-
šeho města. Zachycuje vše, co se sta-
lo v daném měsíci a dni celého roku.

Jak říká ředitelka archivu města
Blažena Przybylová, kronikář Martin
Juřica stojí rok co rok před těžkým ú-
kolem, jak vybrat to nejpodstatnější
a nejcharakterističtější pro Ostravu a
s ohledem na to, co bude čtenáře za-
jímat  ještě po roce i více letech. 

„Ruku na srdce, občas marně kaž-
dý z nás pátrá, co se kdy, kde a jak
přihodilo. Jisté však je, že vám ka-
lendárium může  v nekonečném boji
se zapomínáním trochu pomoci,“ 
uvedla při křtu PhDr. Przybylová.

Ostravské kalendárium 2001 
vydalo statutární město Ostrava -
Archiv města Ostravy v nakladatel-
ství Tilia Šenov u Ostravy. Zájemci
si jej mohou koupit za padesát ko-
run přímo v archivu ve Špálově 
ulici v Přívoze nebo v Městském
informačním centru, v ulici Ná-
dražní. (m)  

Vážení čtenáři, 
Ostravská radnice - už pátým rokem vycházející městské noviny - se

změnila už několikrát. Dnes je tato změna nejvýraznější. I my jsme se totiž
v redakci nechali zlákat a svést barvami. 

Víme, že barevnost mnohem více upoutává zrak a noviny jsou pak živěj-
ší a působí optimističtěji. Ostatně ani okolní svět není černobílý. Ostravská
radnice tedy už také ne. Doufáme, že se vám 
bude její nový kabát líbit.

vala Sociální komise Rady města Ostravy. V rámci městských grantů bylo
přihlášeno 52 projektů v požadovaném objemu 6 426 000 korun. Jeden pro-
jekt byl z výběrového řízení vyřazen pro nesplnění formálních požadavků,
sociální komise tedy posuzovala v rámci grantů 51 projektů. 20 projektů ne-
uspělo a mezi zbývající bylo rozděleno 1 495 500 korun.  Sociální komise ra-
dy města dále posoudila skupinu účelových dotací, do které bylo zařazeno 22
projektů v požadovaném objemu 11 327 802 korun. 4 projekty neuspěly
a mezi 18 zbývajících bylo rozděleno 5 804 500 korun,
❑ městských grantů a účelových dotací v oblasti prevence kriminality
a protidrogové prevence. Všechny projekty, přijaté do výběrového řízení ve
stanoveném termínu, byly rozděleny na skupinu grantů a skupinu účelových
dotací. Posuzovala je Komise protidrogová a ochrany veřejného pořádku Ra-
dy města Ostravy.   V rámci městských grantů komise posuzovala 33 projek-
tů ve finanční hodnotě 7 922 040 korun. Z nich nedoporučila 4 projekty. Mezi
zbývajících 29 projektů bylo rozděleno 3 971 000 korun. Dále komise posu-
zovala přidělení účelových dotací 8 projektům v požadované hodnotě 
1 486 760 korun. 
Darování nemovitosti:
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat nemovitosti tvořící areál ZŠ Lumírova
v Ostravě-Výškovicích Vysoké škole báňské-Technické univerzitě. Činnost
základní školy bude v letošním školním roce ukončena. O tento školní areál
projevila zájem VŠB-TU, a to pro nově zřizovanou Fakultu bezpečnostního
inženýrství, včetně potřebného zázemí. VŠB-TU hodlá v nových prostorách
zahájit výuku od akademického roku 2002-2003. 
Strategie prevence kriminality města Ostravy:
Zastupitelstvo schválilo strategii prevence kriminality města Ostravy do roku
2003 a zároveň podání žádosti na Ministerstvo vnitra o státní účelovou dota-
ci na jednotlivé projekty v rámci Komplexního součinnostního programu
prevence kriminality města na rok 2002 v celkové výši 2 264 000 korun.
Finanční spoluúčast města by měla činit 226 400 korun. 
Jmenovitě se jedná o tyto projekty:
- Centrum volného času „Klika“ 
- Klokánek - zařízení pro děti vyžadující zvláštní okamžitou pomoc
- Vzdělávací program pro kurátory pro mládež
- Víkendové sociálně terapeutické pobyty pro děti a mládež
- Zdravá mládež

6. února 2002 - 24. zasedání
Granty a účelové dotace:
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí  
❑ grantů v oblasti kultury pro rok 2002 v celkové výši 4 830 000 korun.
Odbor kultury vzdělanosti obdržel ve stanoveném termínu do výběrového ří-
zení 164 přihlášek a projektů, jeden projekt byl předložen po termínu.
Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 21 959 140 korun.
Ve skupině složené z fyzických osob a organizací nenapojených na veřejné
rozpočty (A) bylo přihlášeno 117 projektů. Ve skupině druhé (B), do které se
přihlásily obce a organizace napojené na veřejné rozpočty, bylo předloženo
48 projektů. Zastupitelstvo na návrh Komise kultury rady města  udělilo
v první skupině grant 49 projektům, mezi které rozdělí částku 3 340 000 ko-
run a 30 projektům ve skupině B, mezi které bude rozděleno 1 490 000 ko-
run. Na granty v této oblasti pro rok 2002 bylo vyčleněno 5 000 000 korun.
Nevyčerpaná částka ve výši 170 000 korun bude komisí kultury doporučena
k přerozdělení mezi nevybrané projekty,
❑ účelových dotací a grantů v oblasti volného času dětí a mládeže, tělo-
výchovy a sportu a handicapovaných dětí a mládeže pro rok 2002.
V městském rozpočtu byla pro tento účel vyčleněna částka ve výši 
12 000 000 korun. Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 340 projek-
tů. Celková částka byla na základě dohody Komise rady města pro děti, mlá-
dež a sport a Komisí rady města pro handicapované děti a mládež rozdělena
následovně: 
- účelové dotace a granty v oblasti volného času dětí a mládeže, tělovýchovy
a sportu 9 900 000 korun,
- účelové dotace a granty v oblasti handicapovaných dětí a mládeže 
2 100 000 korun, 
❑ městských grantů a účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2002. Všechny projekty přijaté do výběrového řízení ve stanoveném termínu
byly rozděleny na skupinu účelových dotací a skupinu grantů, které posuzo-

5. února 2002 - 75. schůze 
Mezinárodní konference:
Členové rady vzali na vědomí informaci o udělení záštity primátora města
Ostravy mezinárodní konferenci na téma „Jsme připraveni na vstup do
Evropské unie?“, která se koná dne 21.-22. února 2002 v hotelu Atom.
Zároveň rada rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 ko-
run na tuto mezinárodní akci, jejíž organizátorem je Vyšší odborná škola 
AHOLD. 
Na dvoudenním jednání letošního čtvrtého ročníku mezinárodního setkání
vystoupí nejen odborníci na problematiku Evropské unie, zahraniční hosté,
ale také studenti a úspěšní absolventi pořádající školy. Význam konání kon-
ference spočívá ve zvýšení povědomí mladých lidí o současných trendech
v Evropské unii, ve znalosti evropských norem, podmínek a standartu ve-
doucích ke zvýšení mobility pracovní síly v rámci Evropy, a tím i poklesu mí-
ry nezaměstnanosti v problémových regionech, Ostravsko nevyjímaje.
Finanční příspěvek: 
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 korun
Ostravské univerzitě na částečné pokrytí nákladů cesty jejího studenta do
Volgogradu. Tento student se zúčastní cesty jako člen delegace Společnosti
přátel národů východu. Cílem jeho cesty bude navázání kontaktů umožňující
budoucí spolupráci Ostravské a volgogradské univerzity na základě smlouvy
a zapojení do projektu „Otevřená kniha“.

❏ Jednání rady mûsta



Ačkoli emise pětiletých obligací
na zahraničních trzích nepatří jedno-
značně mezi projekty českými městy
a obcemi příliš využívanými,
Ostrava se do tohoto způsobu finan-
cování před pěti lety pustila bez vět-
šího váhání. A to i přesto, nebo mož-
ná právě proto, že rada i zastupitel-
stvo prosazují poněkud opatrnější
a konzervativnější hospodaření.
Rozhodnutí emitovat obligace na za-
hraničních trzích podpořila zejména
ta skutečnost, že jejich emise  hrála
nesmírně důležitou  roli u připravo-
vaných investičních záměrů města. 

V závěru loňského roku, přesněji
19. prosince 2001, byl ostravský fi-
nanční experiment úspěšně ukončen.
Jak říká Milan Balabán, senátor, člen
zastupitelstva města a bývalý náměs-
tek primátora pro finance a majetek,
jedná se o emisi obligací ve výši 
75 milionů DEM, tedy o částku pře-
sahující 1,3 miliardy korun.

❒ Jaký efekt vlastně přinesl ten-
to finanční experiment ?

Jeho ekonomický přínos byl pod-
ložen velmi dlouhou a skutečně zod-
povědnou přípravou a rozbory.
Každému, kdo se okolo rozhodování
o této emisi pohyboval, bylo jasné,
že největší riziko projektu je v oblas-
ti měnové a kurzové. Projekt proto
hodnotil a reagoval na různé a pří-
padné scénáře vývoje včetně tzv. va-
rianty „soudného dne“. To byla z na-
šeho pohledu nejméně přijatelná, ale
ještě reálná možnost, která znamena-
la propad kurzu české koruny o třeti-
nu hned den po vypsání emise.

❒ Přesně podle rčení, kdo je při-
praven, není zaskočen?

Přesně tak. Musím přiznat, že vý-
voj kurzu koruny k měně emise obli-
gací, tedy k německé marce, byl pro
nás příjemným překvapením. Kurz
koruny k marce byl totiž v den vy-
hlášení emise v podstatě stejný jako
v den její maturity, takže prakticky
neovlivnil nákladovost. Ekonomický
efekt, který jsme proto propočítali
v porovnání na možný korunový 
úvěr v českém peněžním ústavu, do-
sahuje hodnoty přes 400 milionů ko-
run.

❒ V souvislosti s pětiletou emisí
obligací často hovoříte i o systémo-
vém efektu celého projektu.

Vstupem na zahraniční finanční
trhy muselo město Ostrava naprosto
otevřít a zprůhlednit své finanční
hospodaření, a to nejen pro potřeby
ratingových agentur Standard &
Poor’s a Moody’s. Mnohem dříve

před loňským přijetím  zákona o fi-
nanční kontrole zřídilo město oddě-
lení vnitřního auditu, které průběžně
sleduje a kontroluje systémovost
městského hospodaření.

❒ Znamená to, že se Ostrava vy-
dala cestou nových postupů?

Dalo by se to tak říct. Finanční au-
tonomie získaná emisí umožnila
městu chovat se z municipálního hle-
diska opravdu novátorsky v oblasti
zhodnocování volných finančních
prostředků. Využito bylo formy cash
managementu a následně i cash 
poolingu, který zhodnocuje účty
města a městských obvodů. Po-
čítáme rovněž s připojením měst-
ských organizací. 

A pokud hovoříme o průkopnické
pozici města Ostravy, pak je díky za-
hraničním finančním kontaktům na-
plňována také v oblasti zlepšování
kvality veřejných služeb, samozřej-
mě s vizí finančních úspor.  K tomu
všemu je nezbytný benchmarking -

srovnávání kvality veřejných služeb,
a koncepce tzv. best value, což je
koncepce nejlepší hodnoty. Uvítali
bychom, kdyby se tyto metody vý-
razněji rozšířily, protože v některých

oblastech nelze dosáhnout odpovída-
jícího efektu bez celostátní roviny.

❒ To ale nemění nic na tom, že
město Ostrava finanční projekt
pětileté emise obligací zvládlo na
výbornou.

Město emitovalo DEM dluhopisy
za velmi příznivých, a z dnešního
pohledu, i jedinečných podmínek.
Programově jsme využili velké po-
ptávky investorů po kvalitních emi-
tentech ze střední a východní
Evropy a dosáhli tak velmi dobré ce-
ny. 

Jak jsem již uvedl, příznivý byl
vývoj devizového kurzu. Svou roli
v přípravném hodnocení projektu
sehrálo i přesvědčení emitenta
o vstupu České republiky do
Evropské unie. A obdobná strategie
může být úspěšná i dnes, i když
v současné době je nutnost emito-
vat bondy v zahraničí poněkud jiná.
Také domácí kapitálový trh je vhod-
ným prostředím pro financování
měst a obcí a navíc odpadá kurzové
a měnové riziko. 

❒ Zapojí se město Ostrava
v nejbližší době do podobného fi-
nančního projektu? 

Nejde dvakrát vstoupit do téže
řeky. Stejně tak je téměř nemožné
ve velmi proměnlivém finančním
prostředí volit naprosto stejnou ces-
tu. Dnes statutární město Ostrava
čerpá, možná i díky předchozím
krokům a finančním operacím,
zdroje u českých peněžních ústavů
za velmi výhodných podmínek. 

Zadlužení města je však zatím ve
velice bezpečné rovině. Dluhová
služba se pohybuje v současnosti 
okolo osmi procent vlastních pří-
jmů při ještě obecně uznávané bez-
pečné patnáctiprocentní úrovni.
Jistý prostor zde tedy je a kalkula-
ce s horizontem vstupu České re-
publiky do Evropské unie v roce
2004 může přinést zajímavé kom-
binace. (Maj)
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Ekonomick˘ efekt emise pûtilet˘ch obligací na zahraniãních trzích pfiesáhl 400 mil. Kã

Finanãní experiment byl úspû‰nû ukonãen
❏ Rozhovor

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Emitent Město Ostrava
Rozsah emise 75 mil. DEM
Splatnost 5 let od data emise (12/2001)
Zmocněnec The Chase Manhattan Bank Luxembourgh 
Ved. manager a upisovatel ING Bank, Niederlassung Deutschland

ROZDùLENÍ V¯NOSU KOMUNÁLNÍCH OBLIGACÍ
Jednorázové splacení úvěrů od České spořitelny 707 200 tis. Kč
Investiční výdaje města na vodohospodářské stavby 239 000 tis. Kč
Investiční výdaje městských obvodů 
na vodohospodářské stavby  136 000 tis. Kč
Částečné refinancování  zahraničního úvěru 110 000 tis. Kč
Výstavba parkovacích objektů 
(např. garáže na Prokešově náměstí) 50 000 tis. Kč
Vědecko-technologický park Ostrava 50 000 tis. Kč
Půjčka ZTO 1,5 mil. DEM 

(1 292 200 Kč)

MILAN BALABÁN: „Termín obligace je obecně používán pro každý dluhový
cenný papír s fixním nebo pohyblivým úrokem. Aktivum je prodejné a vy-
jadřuje smluvní příslib vyplácet svému držiteli jistou částku v pravidelných in-
tervalech až do doby splatnosti. “



ULICI 30. DUBNA OVLÁDLA TùÎKÁ TECHNIKA. V neděli 20. ledna byla uzavřena ulice 30. dubna v úseku od malého
kruhového objezdu u Nové radnice až k ulici Nádražní, kde byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce (zhruba 18 mil.
korun) inženýrských sítí, samotné komunikace i přilehlých chodníků. Řidiče a obyvatele okolních domů jistě po-
těší zpráva, že na ulici 30. dubna nově vznikne 92 parkovacích míst. Termín dokončení této investice, jejíž doda-
vatelem je akciová společnost ODS - Dopravní stavby Ostrava, je stanoven na polovinu měsíce srpna.

Osmiměsíční uzavírka si samozřejmě vyžádala také změnu dopravního značení. Například jednosměrná ulice
Veleslavínova je nyní průjezdná z ulice Nádražní. Trasa autobusové linky č. 99 je odkloněna a vedena po ulici
Veleslavínově a Husově na Českobratrskou. (m)

Do vašich domovních schránek
jste právě teď dostali spolu s vy-
dáním Ostravské radnice čtyř-
stránkovou přílohu nazvanou
Rozpočet vašeho města 2002. 

„Jsou to stručné a přehledně se-
řazené informace o finančních zá-
měrech Ostravy na letošní rok,“
charakterizuje bulletin náměstek
primátora Miroslav Svozil. Při-
pomíná, že 10. ledna tohoto roku se
sešli členové zastupitelstva, aby
provedli rozpočtové opatření, kte-
rým byl posílen již v prosinci
schválený rozpočet o tzv. souhrnný
dotační vztah. Jedná se o částku ve
výši 1,101 mld. Kč. Znamená to, že
současný rozpočet činí 6,089 mld.
korun.

Také letos  pozornost Ostravanů
směřuje hlavně k penězům uvolně-
ným na investiční výstavbu. Jak u-

vádí Miroslav Svozil, celkový ob-
jem investic, který proteče přes
městský rozpočet, přesahuje 2,2
miliardy korun. „Třiašedesát milio-
nů korun uvolníme na realizaci ko-
lektoru v centru Ostravy. V tomto
případě se ve financování stavby
výrazněji promítnou  také prostřed-
ky ze státních zdrojů a fondu ISPA.
Stejnou částku si vyžádá výstavba
krytého parkoviště v rámci projek-
tu regenerace sídliště Dubina.  Na
nový pavilon na Černé louce je vy-
členěno 120 milionů korun, na vý-
stavbu radiodiagnostického  pavi-
lonu Městské nemocnice Fifejdy se
počítá s více než 210 miliony ko-
run, na nový sloninec zoologické
zahrady s 26 miliony,“ ukončil
krátký výčet letošních investičních
akcí a finančního krytí náměstek
primátora Miroslav Svozil. (maj)

4 Ostravská radnice únor 2002

❏ Podnikání

Na investice je pfiipraveno témûfi 2,3 miliardy korun

Rozpoãet v barevné pfiíloze

Musí znát kaÏd˘ podnikatel ãesky?

Ke dni 31. 12. 2001 nabyla účinnos-
ti novela obchodního zákoníku 
č. 501/2001 Sb., ve které došlo mimo
jiné také ke změně živnostenského zá-
kona s doplněním nové koncesované
živnosti „Výroba tepelné energie a její
rozvod nepodléhající licenci, realizova-
ná ze zdrojů tepelné energie s instalo-
vaným výkonem jednoho zdroje nad 
50 kW“. Jedná se vlastně o otázky spo-

jené s podnikáním v provozování ma-
lých domovních kotelen. Všichni ti,
kteří tedy takto podnikají, si musí požá-
dat o tuto koncesovanou živnost u pří-
slušného okresního živnostenského ú-
řadu. V Ostravě vyřídí veškeré náleži-
tosti s touto změnou související pracov-
níci Živnostenského úřadu Magistrátu
města Ostravy, Prokešovo náměstí 8 
(I. poschodí radniční budovy). (m)

Provozování mal˘ch domovních kotelen

DISKUSE O HOSPODA¤ENÍ MùSTA. Náměstek primátora Miroslav Svozil
a předseda finanční komise Aleš Zedník nechyběli u žádného důležité-
ho jednání při náročném sestavování letošního rozpočtu.  

Jistě každý alespoň jednou zažil situa-
ci, kdy přistoupil k prodávajícímu, který
dokázal na  dotazy o kvalitě zboží či jeho
záruce ze sebe vysoukat nanejvýš zko-
moleninu ceny. Pokud jste takovému ob-
chodníkovi rozuměli - v pořádku. V o-
pačném případě máte smůlu. Osoba z ci-
zí země  nemusí pro získání živnosten-
ského oprávnění prokazovat své jazyko-
vé znalosti češtiny případně slovenštiny,
což nám potvrdila také vedoucí živno-
stenského úřadu magistrátu Jarmila
Weczerková. Tato povinnost se totiž
vztahuje pouze na odpovědného zástup-
ce (pokud jej podnikatel stanoví), a to
v případě, že se nejedná o občana České
republiky. 

„Živnostenský zákon vůbec nezná
pojem cizinec. Ten se vztahuje k zákonu
o pobytu cizinců a souvisí s občanstvím.
Živnostenský zákon upravuje podnikání
zahraničních osob. Znamená to, že za za-
hraniční osobu považujeme  fyzickou o-
sobu s trvalým bydlištěm mimo území
České republiky nebo právnickou osobu
se sídlem za našimi hranicemi,“ vysvět-
luje ing. Weczerková. 

Zahraniční fyzické osobě vzniká prá-
vo podnikat dnem zápisu  do obchodního
rejstříku. Musí mít povolený pobyt  za ú-
čelem podnikání, který vydává Policie
ČR - odbor služby cizinecké a pohranič-
ní policie na dobu neurčitou. Tato povin-
nost se nevztahuje na občany ČR, člen-

ských států Evropské unie a na občany
zemí, s nimiž má náš stát uzavřenou
smlouvu o nepřipuštění tohoto omezení.

„Zahraniční osoba mající tedy zájem
u nás podnikat musí doložit kromě po-
tvrzení o povoleném pobytu za účelem
podnikání a výpisu z rejstříku trestu ČR
také doklad pro posouzení  bezúhonnos-
ti ze státu, jehož je občanem. Totéž se
vyžaduje i ze států, v nichž  se tato osoba
zdržovala v posledních třech letech dlou-
hodobě, tedy nepřetržitě více než tři mě-
síce. Požadujeme rovněž doklad o tom,
že vůči státu nemá žádné daňové nedo-
platky a potvrzení o odborné způsobilos-
ti, když se jedná o živnosti řemeslné, vá-
zané a koncesované. 

Znalost jazyka českého nemusí oprav-
du prokazovat, ale podnikatel je povinen
zajistit, aby v provozovně  určené pro
prodej zboží  nebo poskytování služeb
spotřebitelům byla přítomna osoba, která
se dokáže náležitě domluvit v češtině ne-
bo slovenštině a je schopna adekvátně re-
agovat na otázky,“ uvádí vedoucí živ-
nostenského úřadu. 

Takže jazykové znalosti jsou potřebné
při provozování živnosti, nikoli pro zís-
kání živnostenského oprávnění, kterých
bylo v loňském roce vydáno osmdesát.
Pokud není tato povinnost dodržována,
může příslušný živnostenský úřad udělit
podnikateli sankci až do výše 100 tisíc
korun. (m)



V listopadu loňského roku byl slav-
nostně položen základní kámen multi-
funkčního centra Vědecko-technologic-
kého parku Ostrava (VTP), které se má
stát základnou pro začínající podnikate-
le. V této víceúčelové budově za zhruba
150 mil. Kč  bude k dispozici přibližně
1 400 čtverečních metrů kancelářských
ploch a dalších 1 300 metrů čtverečních
bude vyčleněno pro laboratoře a vý-
zkum. Celé  zázemí bude využívat oko-
lo 20 firem.

V současné době představuje jedi-
nou reálnou překážku vlastnímu zahá-
jení výstavby multifunkční budovy vý-
běr zhotovitele. Do konce roku byla
předána Delegaci Evropské komise
v Praze tzv. tendrová dokumentace.
Všechny zbývající podmínky včetně
stavebního povolení jsou již splněny.
Jak říká ředitel VTP Jaromír Dudek, fi-
nanční zajištění veškerých investičních
nákladů je kryto z tuzemských pro-

středků i zdrojů Evropské unie. „Na zá-
kladě podepsaného finančního memo-
randa bychom měli polovinu získat
prostřednictvím programu PHARE
2000 . Tuzemské zdroje tvoří příspěvek
statutárního města Ostravy a také mi-

nisterstva pro místní rozvoj. Výše toho-
to podílu je předmětem probíhajících
jednání.“ 

Dvě  stavební plochy o velikosti 
9 tisíc m2 na území VTP, z toho i pět ti-
síc metrů čtverečních  rezervovaných
pro výstavbu multifunkčního centra,
jsou  plně vybaveny  inženýrskými sí-
těmi a kdykoli k dispozici potenciál-
ním investorům. Takto zbývá ještě  za-

bezpečit asi sedmdesát procent celého
areálu.

Mimochodem, v areálu VTP již od
loňska jeden objekt s vývojovými
a konstrukčními pracovišti stojí. Vlastní
budovu zde postavila a 7. září 2001
zprovoznila česko-španělská společnost
Ingeletric, která zabezpečuje dodávky
pro energetické a hutní technologické
celky.

„To, že zde dosud existuje pouze je-
den provozní objekt samostatného in-
vestora, není překvapivé. Obecně jsou
známy  problémy s příchodem investo-
rů do průmyslových zón. A vědecko-
technologický park takovou zónou bez-
esporu také je, i když s velice specific-
kými podmínkami zaměřenými na vý-
zkum, vývoj, moderní technologie. Od
věci není ani ten fakt, že zatím k nám
vstupují  zejména investoři, kteří hleda-
jí hlavně levnou pracovní sílu a nikoli
know-how a vědomostní potenciál čes-

kých odborníků a výzkumných kapa-
cit,“ konstatuje ředitel VTP Jaromír
Dudek. Podle něj bude zaplnění  a vyu-
žití areálu parku velmi pozvolné a roz-
hodně nebude trvat pouhé dva či tři ro-
ky. „Jedná se o běh na dlouhou trať
a pokud se nechceme stát  pouze manu-
fakturním  královstvím a zdrojem levné
pracovní síly, musíme se vydat cestou
technických inovací a modernizací a e-
fektivního uplatnění výsledků vědy
a výzkumu v průmyslové praxi.  Jaká-
koli změna zaměření VTP nepřipadá
v úvahu. Ostatně je to dáno schváleným
územním plánem a hypermarketů
a skladů máme už v Ostravě dostatek,“
dodává Jaromír Dudek s tím, že úloha
vědecko-technologického parku je v tu-
to chvíli a v tomto městě prostě neza-
stupitelná, a to nejen z důvodu zvýšení
technologické úrovně celého regionu  či
vzniku nových kvalifikovaných pracov-
ních míst. (Maj) 
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Vûdecko-technologick˘ park ãeká na dal‰í investory 
„Budoucnost a vyuÏití areálu VTP? To je bûh na dlouhou traÈ,“ tvrdí fieditel Jaromír Dudek

Nesporně největší výhodou ú-
zemí VTP je jeho úzká vazba na
Vysokou školu báňskou - TU
a možnost využití zdejších vě-
deckovýzkumných pracovišť.

Projekt pro integraci men‰in
Rada města vzala na vědomí a za-

stupitelstvo schválilo návrh na po-
stup financování a realizace projek-
tu Integrace menšin v České repub-
lice. Zastupitelstvo zároveň rozhod-
lo o udělení neinvestiční účelové do-
tace občanskému sdružení Vzá-
jemné soužití, a to na zakoupení 
vybavení do komunitních center
v celkové výši 47 500 korun. Ne-
investiční účelová dotace ve výši 
47 500 Kč bude poskytnuta rovněž
občanskému sdružení Společenství
Romů na Moravě - okresní organiza-
ci v Ostravě.

Už v loňském roce rada města
svým usnesením souhlasila se zapoje-
ním Ostravy do pilotního bilaterální-
ho projektu českých a holandských
partnerských měst k tématu Integrace
menšin v České republice. Projekt
připravilo Vzdělávací centrum pro ve-
řejnou správu ČR, Holandský svaz
měst a obcí společně s nadací SPOLU

International. Hlavní náplní programu
je zejména podpora a posílení samos-
práv při řešení problematiky integrace
menšin v zemích, které usilují o člen-
ství v EU.  Finanční prostředky po-
skytne Holandský svaz měst a obcí
a nadace SPOLU International.

Do projektu se kromě Ostravy, kte-
ré bylo přiděleno partnerské město
Eindhoven,  zapojila ješte další čtyři
česká města. Konkrétní náplň progra-
mu byla připravena za účasti experta
z partnerského města, pracovníků od-
boru sociálních věcí a nestátních nezis-
kových organizací, všech těch, kteří se
zabývají řešením romské problematiky
formou komunitní práce.

Zapojení do projektu napomůže měs-
tu Ostrava k navázání spolupráce s part-
nerským městem Eindhoven, k získání
zkušeností, výměně informací, zlepšení
informovanosti veřejnosti, propagaci
problematiky menšin ve městě a zlepše-
ní situace v komunitních centrech. (ad)

Trvalé lednové mrazy po‰kodily
povrch ostravsk˘ch vozovek

Denním tiskem už prolétly první
informace o tom, že řidiči by se mě-
li s příchodem jara připravit na nej-
horší, protože silné prosincové a led-
nové mrazy velmi narušily vozovky,
na kterých následkem toho vznikly
četné výmoly. Silničáři  mají údajně
obavy, že  na opravy nebudou pení-
ze. Na to, zda jsou vyhlídky na letní
a jarní sezónu skutečně tak bezna-
dějné, ale i na to, jak hospodařili pra-
covníci Ostravských komunikací,
a.s., jsme se zeptali výrobního ná-
městka  Libora Jacka:

„Na zimní údržbu jsme vynaložili
v průběhu listopadu a prosince loň-
ského roku  zhruba 20 milionů ko-
run. Na zimní údržbu státních silnic
jsme počítali s náklady ve výši 22,3
mil. Kč. Předpokládaný objem fi-
nančních prostředků jsme překročili
o 4,5 mil. korun, na místních komu-

nikacích o 3 miliony. Zvýšené nákla-
dy jsme pokryli z ušetřených peněz,
které jsme nestačili vyčerpat na
opravy silnic z důvodu počasí. V le-
tošním roce snad bude na vysprávky
i větší opravy peněz dost. I když ně-
které cesty budeme muset jen zápla-
tovat. Musím však připomenout, že
v současné době jsou opravy míst-
ních komunikací ze strany města do-
statečně finančně zajištěny. Stav sil-
nic jsme začali mapovat bezpro-
středně po oteplení v závěru ledna.
Výtluky jsme začaly okamžitě opra-
vovat studenou obalovou směsí
a krátce i teplou směsí, kdy byly do-
časně zprovozněny dvě mimoostrav-
ské obalovny. Vůbec v nejhorším
stavu byla komunikace Porubská.
V opravách výtluků budeme nepřetrži-
tě pokračovat, samozřejmě teploty ne-
smějí klesnout  pod bod mrazu.“ (m) 

Ekologick˘ primát Ostravy
Prvním městem v republice, kte-

ré má svou ekomapu, je Ostrava.
Podle Kamily Kachnikové a Šárky
Kalouskové ze Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu Vita pomůže eko-
mapa občanům v lepší orientaci
v oblasti životního prostředí. 

„Z mapové části mohou napří-
klad vyčíst, zda se v okolí jejich
bydliště nacházejí stanice na měře-
ní emisí, sběrny surovin, skládky
odpadu, chráněná území či stromy.
V ekomapě je rovněž vyznačeno 
11 zvláště chráněných území, 12
sběren odpadů, 28 památných stro-
mů, zhruba 500 kontejnerů pro se-
parovaný sběr odpadů, 128 vý-

znamných krajinných prvků i 
133 km cyklostezek ,“ vysvětlily au-
torky.

Jak nás informovali tvůrci eko-
mapy, na jejímž vydání se význam-
ně podílel kromě dalších organiza-
cí i magistrát, budou pro veřejnost
přínosné také informace z textové
části. V ní lze vyčíst například, jak
se zachovat při nálezu poraněného
zvířete, koho upozornit na nepří-
jemný zápach nebo na nedovolené
kácení dřevin. Mapu lze získat
v sídle Vity, tel. č. 661 11 58. Tvůr-
ci však předpokládají, že bude
v nejbližší době zveřejněna také na
internetu. (š)



❑ Kdo všechno má vlastně popla-
tek zaplatit?

Poplatek je povinna platit každá
fyzická osoba, děti nevyjímaje, která
je na území města Ostravy přihlášena
k trvalému pobytu. Žádnou roli ne-
hraje, když se občan ve svém bytě či
domku nezdržuje. Poplatek zaplatí
rovněž osoba, která má na území
města Ostravy stavbu určenou nebo
sloužící k individuální  rekreaci.
❑ Jakým způsobem lze poplatek
platit?

Prostřednictvím SIPO (sdruže-
né inkaso plateb obyvatelstva).
Občan do formuláře uvede inkasní
číslo (desetimístné číslo začínající
7) z inkasního lístku nebo inkasní
složenky. Město má uzavřenou
smlouvu s Českou poštou. Znamená
to, že pracovníci magistrátu sami
zavedou platbu za odpady do vaše-
ho inkasa. Pracovnice oddělení daní
a cen žádají občany o shovívavost,
pokud se nepodaří poplatek navést
do SIPO již od března. Nejdříve to-
tiž musí registrační listy občanů za-
evidovat v počítači a z nich teprve
předat údaje České poště. Chtějí
však občany ujistit, že nemusí mít
starost o to, jak bude vyřešena zále-
žitost takto vzniklého nedoplatku.
Tato částka bude buď zahrnuta
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Za svoz a likvidaci komunálního odpadu zaplatí osoba bydlící v Ostravû 384 korun roãnû

V polovinû února skonãila registrace

Kontaktní adresa a telefony
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
odbor financí a rozpočtu  placení poplatku 
odbor komunální a bytový objednání nádob a reklamace služeb

odbor financí a rozpočtu 628 25 12, 628 25 14, 628 34 38, 
628 31 69, 628 32 30

odbor komunální a bytový 628 30 32, 628 30 33

V návaznosti na novelu zákona
o místních poplatcích nabyla 
1. ledna tohoto roku účinnosti vy-
hláška města Ostravy č. 6/2001,
kterou se zvyšuje poplatek za ko-
munální odpad. Dnes to tedy před-
stavuje 384 Kč za osobu a rok.

Dříve uhradili poplatek všichni
ti, kteří komunální odpad produ-
kovali na území města Ostravy.
Dnes jsou povinny zaplatit rovněž
osoby  na území města Ostravy sice
nepobývající, ale přihlášené k trva-
lému pobytu.  Nově musí být zapla-
cen poplatek také ze staveb urče-
ných nebo sloužících k individuální
rekreaci (pokud byl objekt kolau-
dován skutečně jako rekreační, což
je např. i zahradní chatka), a to
i tehdy, když v ní není k trvalému
pobytu hlášena žádná osoba. Výše
poplatku  činí pouze 384 korun roč-
ně, ať už rekreační objekt užívá
jedna či více osob. A pokud tento
objekt vlastní více vlastníků, platí
společně jen za jednu osobu.  

A protože se na našem redakč-
ním stole stejně jako na odboru fi-
nancí a rozpočtu  i odboru komu-
nálních služeb objevily v posled-
ních týdnech doslova stohy vašich
dotazů a připomínek na téma po-
platky za svoz a likvidaci odpadu,
požádali jsme o odpověď na ty nej-
častější vedoucí oddělení daní
a cen Renátu Spěvákovou. 

v rámci první platby SIPO, nebo
občan dostane složenku na tuto
částku přímo domů.

Složenkami, které budou zaslány
těm, kteří ve formuláři neuvedli, že
chtějí poplatek platit prostřednic-
tvím SIPO. A protože město čeká
pořizování databáze v rozsahu zhru-
ba 110 tis. domácností, může se
stát, že složenky budou rozeslány
později a občané je nestihnou uhra-
dit v termínu splatnosti. 

Nemusí se však obávat sankcí za
nezaplacení poplatku ve stanove-
ném  termínu. Vzhledem k tomu,
že se jedná o zavádění nového

systému, nebude zpočátku ze stra-
ny města Ostravy striktně posuzo-
váno dodržování stanovených ter-
mínů.

Vydané složenky lze zaplatit
i v pokladně magistrátu, která má ú-
řední hodiny v pondělí a ve středu od
9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00
hod., ve čtvrtek od 9.00 do 11.30 a od
12.30 do 16.00 hodin.

Převodem z účtu u peněžního 
ústavu. Také v tomto případě bude
výhodnější vyčkat doručení složenky,
na které budou uvedeny základní úda-
je (identifikace platby). Bez variabil-
ního symbolu, který musí být na slo-
žence uveden nelze plátce identifiko-
vat. 
❑ Jaké jsou termíny splatnosti?

Termíny plateb, stanovené vyhláš-
kou města, jsou 15. dubna a 15. října
běžného roku. Pokud bude chtít ob-
čan poplatek uhradit jednorázově,
pak jej musí uhradit do 15. dubna.
Poplatky, které budou placeny pro-
střednictvím SIPO, jsou splatné v ter-
mínech SIPO.
❑ Když někdo nezaplatí včas?

Město může navýšit poplatek až
o 50 %. Umožňuje to zákon o míst-
ních poplatcích, což je stejný zákon,
podle kterého se řídí např. poplatky
ze psů. Takže i v tomto případě bu-

dou vzhledem k zavádění nového
systému posuzovány jednotlivé kau-
zy vstřícně.
❑ Dokdy se musí občané  přihlásit
- registrovat? 

Termín pro přihlášení byl do 15. ú-
nora a pak vždy do 30ti dnů ode dne,
kdy nastala nějaká změna. V případě,
že občan již bude přihlášen a bude
hlásit pouze změnu, použije na to
speciální formulář (formulář na změ-
nu), nevyplňuje znovu celý registrač-
ní formulář. Formulář o změně je
možno vyplnit na magistrátu, nebo
jej můžeme na žádost občana zaslat
domů.

❑ Kde se mohou občané přihlásit -
na magistrátu nebo na obvodech? 

Pokud jde jen o předání vyplněné-
ho formuláře, ten mohou občané ode-
vzdat i na úřadech městských obvodů
(tuto možnost nemáme zatím stopro-
centně potvrzenou z městských ob-
vodů Radvanice a Bartovice a Ples-
ná). ÚMOb Vítkovice bude tuto služ-
bu zajišťovat pouze pro „své“ obecní
byty. Úřady městských obvodů
Ostrava-Jih a Slezská Ostrava formu-
láře přijímat nebudou.

Veškeré ostatní věci týkající se po-
platku musí občané vyřídit na magis-
trátu. Magistrát je správcem poplat-
ku, takže povede databázi jednotli-
vých poplatníků, bude rozhodovat
o úlevách apod. Magistrát má záro-
veň na starosti kvalitu služeb, proto

se s reklamacemi občané mohou ob-
racet na odbor komunální a bytový
magistrátu.
❑ Musí být zaregistrovány rodin-
né domky?

Pokud byly rodinné domky přihlá-
šeny k placení poplatku již v před-
chozích dvou letech (na formuláři
podobném tomu dnešnímu), jsou za-
vedeny v městské databázi. Z toho
důvodu nemusí být tedy znovu re-
gistrovány.
❑ A jak je to s registrací státních
bytů?

Státní byty zatím registrovány ne-
jsou. Registrace se uskuteční až v
okamžiku, kdy nájemníkům správce
domu oznámí, že za ně poplatek za
odpady nadále vybírat nebude a že se
tedy musí přihlásit k registraci na ma-
gistrátu města.
❑ Je nutné registrovat se znovu
v příštím roce?

Není, registrace bude platná po do-
bu platnosti zákona o poplatku za od-
pady. Občan by se měl registrovat
teprve tehdy, až by se někdy v bu-
doucnu změnil zákon upravující po-
platky za odpadky. O této skutečnos-
ti bychom však občany včas a dosta-
tečném předstihu informovali.
❑ Existuje nárok na slevu při dlouho-
dobé nepřítomnosti v místě trvalého
bydliště?

Zatím ne, občan musí požádat in-
dividuálně o snížení nebo prominutí
poplatku. Za žádost o prominutí
však musí podle zákona o správních
poplatcích uhradit správní poplatek
ve výši 200 Kč. Tento poplatek se
v případě, že bude žádost zamítnuta,
nevrací
❑ Jak budou vráceny poplatky 
uhrazené již v nájmu u správce do-
mu, který poplatky nadále za ná-
jemníky neodvádí?

Poplatky by měl vrátit správce do-
mu. Jakým způsobem, o tom by měl
své nájemníky informovat. Podle in-
formací, které máme, někteří správci
budou poplatky vracet až v ročním
vyúčtování, někteří správci je budou
vracet ihned.
❑ Kdo bude pro statutární město
Ostravu zajišťovat odvoz odpadu?

Město má již od roku 1997 uzavře-
nou smlouvu na svoz odpadu se spo-
lečností OZO Ostrava s.r.o. Ta bude
i nadále zajišťovat tyto služby. (r)



Ostrava je v republice známá.
Tento názor je v komunitě obecně při-
jímán a v průběhu posledních několika
let je tomuto přesvědčení přičítána vět-
ší váha.

Ostrava je pracovitá. Názorový
stereotyp se zřetelně proměňuje.
Jestliže mínění o určité míře lenosti
přisuzoval před pěti lety městu jen kaž-
dý jeho čtrnáctý dospělý obyvatel, pak
v současnosti má takový dojem každý
pátý - šestý občan. Prokazatelně kritič-
tější byly v roce 2001 ženy (pracovitost
upřednostňuje 51 % žen, zatímco mezi
muži tento rys života preferuje 64 %),
spíše občané mladší (ve skupině 18-29
let přisuzuje pracovitost jako typický
projev komunity 45 % z nich) a živ-
nostníci, podnikatelé (jako pracovitou
hodnotí Ostravu 41 % z nich). 

Ostrava je kulturní. Nazírání
Ostravanů na kulturu města se pozitiv-
ně zlepšuje. Situaci v současnosti takto
vidí téměř polovina občanů (48 %
z nich), v roce 1996 to byly necelé dvě
pětiny občanů (37 % z nich). Podíl
Ostravanů, kteří jsou v tomto směru
pochybovační, se za pět let nezměnil
a je to stále celá jedna pětina obyvatel.
Názorové členění ve sledovaných sku-
pinách zaznamenává prokazatelné

trendy. Protagonistkami pozitivních
zkušeností jsou v tomto směru přede-
vším ženy (podíl hlasů „pro“ je 52%,
mezi muži 44%, podíl hlasů „proti“ je
mezi ženami 14% a mezi muži 26%).
Pokud se jedná o hodnocení míry kul-
turnosti ve věkových skupinách, sledu-
jeme jen nevýrazné signály o rozdílech
v názorech (nejvyšší podíl kritiků sou-
časného stavu zjišťujeme ve skupině
nad 60 let: Ostravě přisuzuje nekultur-
nost 29 % této věkové kohorty).

Výraznější názorové rozdíly zazname-
náváme mezi občany podle jejich soci-
oprofesního zařazení: nejpozitivněji
hodnotících je mezi studenty (učni), asi
63 % z nich, negativní soud vyslovilo
34 % seniorů, ale i 31 % nezaměstna-
ných.

Ostrava je moderní. Několik po-
sunů v příznivém hodnocení někte-
rých atributů městského image jistě
vyvolá zájem. Na prvním místě je to
vzestup přesvědčení Ostravanů o tom,

že město je modernější, než tomu bylo
před několika lety. V roce 2001 tento
postoj zaujaly více než dvě pětiny do-
spělých obyvatel (43 % z nich,  v roce
1996 si totéž myslelo 34 % Ostra-
vanů). Představiteli tohoto oceňujícího
postavení města jsou zejména senioři
(více než polovina z nich, 56 % skupi-
ny). Nelze si však nevšimnout relativ-
ně vysokého kladného ohlasu na mo-
dernost města mezi živnostníky a pod-
nikateli, 46 % z nich zaujalo pozitivní
hodnocení a 9 % negativní, což je nej-
nižší podíl ze všech socioprofesních
skupin.

Ostrava je zábavná. Tento atribut
image, který zaznamenal prudký vze-
stup ohlasu, vyvolává respekt. Ještě
před pěti lety byl v „červených“ číslech
(–20 %). Plné dvě  pětiny Ostravanů si
myslí, že Ostrava je město zábavné,
a jen málo přes jednu pětinu, že je měs-
tem nudným. Velmi výrazně  se pro-
měnily postoje mužů a zvláště žen
(mezi muži preferovalo „zábavnost
města“ z původních 18 % na součas-
ných 33 %, mezi ženami byly stejné 
údaje 19 % : 45 %). Nositeli pozitivní-
ho hodnocení jsou evidentně mladí lidé
(ve skupině 18 - 29 let takové prefe-
rence zaujalo 54 % osob). 
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Jak to vidíte vy, obãané Ostravy?

SOCIOLOGICKÁ STUDIE. V Ostravě žije více než 319 200 obyvatel,
což představuje čtvrtinu populace celého Moravskoslezského
kraje. Zajímá vás, jaký vztah máme ke svému městu, v němž ži-
jeme, bydlíme, pracujeme, chodíme do společnosti? Naplňuje nás
naše město pocity občanské sounáležitosti, skýtá nám zázemí
a bezpečí? Je pro nás naše město domovem? Podle výzkumu ve-
řejného mínění s názvem Ostrava očima svých občanů, zpraco-
vanou PhDr. Jurajem Honem z Markentigové laboratoře
Ostrava (MLO), svůj vztah k Ostravě jako ke svému domovu stá-
le hledáme. 

Zmíněná studie je cenná svou rozsáhlostí. Vychází z průzkumů
veřejného mínění v ostravské komunitě, které MLO uskutečnila
v období let 1991 - 2001. Přestože ji nelze z technických důvodů
zveřejnit v našich novinách kompletní, pokusili jsme se vybrat je-
jí nejzajímavější pasáže. 

Pro úplnost zbývá dodat, že v empirickém zkoumání byla u-
platněna statistická procedura ve variantě výběrového  šetření.
Soubory respondentů byly konstruovány pomocí kvótního výbě-
ru, a to podle městských částí, pohlaví a věkových skupin.
Počítačové zpracování provedl pomocí programu PRONTO jeho
autor PhDr. Lubomír Štula. 



Velmi zajímavé podněty k ú-
vahám skýtá srovnání některých
zjištění studie Marketingové la-
boratoře Ostrava se sociologic-
kou anketou Průmyslové město
v názorech jeho obyvatel z roku
1967, kterou prováděl výzkumný
ústav výstavby a architektury.

Jestliže v roce 1966 oceňovalo
„střed města a jeho jednotlivé bu-
dovy v něm“ zhruba 28 % mužů
a 32 % žen, pak v roce 2001 uvá-
dělo na některém ze tří míst sym-
bolů tutéž lokalitu a objekty asi
65 % mužů a 97 % žen.

Jestliže v roce 1966 preferovalo

„nové obytné čtvrti“ okolo  32 %
mužů a 28 % žen, pak v roce 2001
upřednostnilo sídliště - vesměs
Porubu - rovněž 32 % mužů a 41%
žen. Ovšem při spontánních odpo-
vědích lidé upřednostňují jako
symbol Poruby jmenovitě VŠB-
TU a její areál, dále její přírodní
koupaliště a jiné. Neupřednostňují
však její obytnou funkci.

Jestliže v roce 1966 přisuzovalo
v tomto směru význam „továrnám,
haldám, těžním jámám“ 10 % mu-
žů a 6 % žen, pak v roce 2001 fa-
vorizovalo takové objekty 86 %
mužů a 10 % žen. 

Vzestup preferencí je zřejmě od-
razem změn názorové hladiny
v městském společenství. Vždyť
více než tři čtvrtiny z ní souhlasí
s názorem, že historické stavby
a památky průmyslové architektu-
ry představují ve městě cenné kul-
turní dědictví a že je úkolem sou-
časnosti nalézt jejich nové využití. 

Promítá se do vzestupu prefe-
rencí také nostalgie po zaměstna-
neckých jistotách, které továrny,
doly a hutě pro mnohé Ostravany
představovaly? Na tuto otázku ne-
lze seriózně odpovědět, neboť mo-
tivační výzkum takových postojů
nebyl součástí studie.

Jakkoliv jsou uváděná srovnání
zajímavá, je třeba připomenout,
že data z roku 1966 byla získána
anketní výzkumnou technikou,
a navíc nejsou k dispozici výcho-
zí údaje, ale pouze jejich zprostře-
kované hodnoty.
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ST¤ED MùSTA JE NEJPOPULÁRNùJ·Í. Dominantním symbolem atraktivity města, i svou funkcí, umožňující se
Ostravanům s městem ztotožnit, je střed města a několik budov v něm či v jeho blízkosti, jako Masarykovo
náměstí a jeho okolí, Ostravské muzeum a Divadlo A. Dvořáka. Z výzkumu je patrné, že se střed stal do-
minantním symbolem atraktivity Ostravy naprosto suverénně. Získal totiž nejvíce preferencí jak v součas-
nosti, tak již před deseti lety, a to bez ohledu na pořadí odpovědí.

I některé další symboly atraktivity Ostravy jsou občany více nebo méně favorizovány, a to podle jejich
sociodemografických a vzdělanostních charakteristik. Sociologicky zajímavá je zejména kategorie spole-
čenských (kulturně-zábavných) zařízení, jmenovitě kluby a bary ve Stodolní ulici, ale i další, která jmeno-
valo téměř třicet procent Ostravanů.

Jakkoliv jsou v preferencích míst,
která plní ve městech symbolické
funkce nepochybně obsaženy indivi-
duální zážitky občanů, existuje  sku-
pinová emocionální vazba. Rozbor
odpovědí, které oceňují centrum
Ostravy  a jeho funkci, takové rozli-
šení zaznamenal. 

Přitažlivost centra je evidentně vý-
znamnější pro ženy (je dominantním
místem téměř pro všechny, ale „jen“
pro dvě třetiny mužů) a téměř pro
všechny seniory (odlišují se občané
nejmladší - střed je dominantním
místem „pouze“ pro necelé tři čtvrti-
ny 18-29letých. Výkyv byl zaregist-
rován i ve skupině 50-59letých oby-
vatel). 

Preference vazby k centrální části
města zřejmě odráží již vzniklé emo-
tivní vztahy k jeho městským částem.
Jestliže pro obyvatele Slezské Ostra-
vy a Moravské Ostravy a Přívozu je
střed města hodnotou dominantní, pro
občany z ostatních lokalit je již jeho
nadřazenost menší. I když je staveb-
ně-historické hledisko centra při vý-
běru symbolu Ostravy nejfrekvento-
vanější, přece jen má menší prioritu,
a to asi mezi třemi čtvrtinami obyva-
tel Poruby a Ostravy-Jihu.

velmi rád(a) (24 %)

neví (2 %)

vůbec ne (3 %)

spíše ano (16 %)

celkem ano (57 %)

vůbec ne

spíše ne

19 %

5 %
2 % 2 % 3 % 3 %     

19 %

15 %

9 %
        8 %

Proã centrum láká? 

Co dokázala desetiletí

Citová vazba OstravanÛ k mûstu (podle obvodÛ) 

Îijete v Ostravû rád(a)?

Mor. Ostrava Ostrava-Jih Poruba Slezská Ostatní
a Přívoz Ostrava obvody
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velmi rád(a) (17 %)

neví (4 %)

vůbec ne (6 %)

spíše ne (15 %)

celkem ano (58 %)

Pfiekvapily názory z Dubiny

Negativní
soudy slábnou

město rádi mají

město rádi nemají

87 %

90 %

40 %

30 %

35%

37 %

32 %
37 %

30 %

28 %

28 %

21 %

21 %

18 %

15 %

25 %

13 %
13 %

Negativní soudy o obrazu Ostravy
mezi jejími vlastními  občany nepo-
chybně slábnou. Vždyť ještě před dese-
ti lety byla představa města pro téměř
jednu čtvrtinu Ostravanů spojena s ne-
gativními symboly.

V odpovědích 23 % občanů se např.
objevovali skořápkáři, veksláci, Di-
gital strasse, okolí ulice Masné,  králi-
kárna na Dubině, zchátralá architektu-
ra, laguny Ostrama, hořící haldy,
smog, naftová řeka Ostravice a podob-
ně. Ekologická devastace města a živo-
ta v něm se odrazila  i v této autentické
podobě: „…po nadýchání bílé vůně
MCHZ bych nechala známého vykou-
pat v jeho nádržích - a pak již zbývá jen
krematorium na Slezské…“ a pro jednu
pětinu Ostravanů (19 %) dokonce ne-
bylo ve městě nic k ukázání či vidění:
nebo: „…za Ostravu se stydím, nic
bych raději neukazovala…“.

Současná absence takových či ob-
dobných odsouzení Ostravy nezname-
ná, že by negativní jevy v občanském
klimatu vůbec nebyly. Ovšem jejich
význam se zřejmě výrazně snížil. V ná-
zorovém spektru se odráží prokazatel-
né zlepšení kvality prostředí města
Ostravy.

V Ostravě žijí rádi muži i že-
ny, a to bez významnějších roz-
dílů mezi sebou, ale spíše občané
starší než mladší. Ve věku do 
29 let žije ve městě více či méně
rádo 75 % z nich. Ve skupině pa-
desátiletých a starších je to té-
měř 90 %. Zvláště to jsou dů-
chodci (91 %) a dělníci (83 %). 

Nejnižší podíl s pozitivním vzta-
hem zaznamenáváme ve skupině
studentů (72 %) a živnostníků či
podnikatelů (68 %).

Sídlištní zástavba ve městech
vyvolává naléhavou potřebu jejich
regenerace, vycházející z principů
humanizace, zvelebování a esteti-

zace. Příprava projektu regenerace
první územní části sídliště Dubina,
prováděná Úřadem městského ob-
vodu Ostrava-Jih, umožnila usku-
tečnit sociologický průzkum jeho
obyvatel. Nad rámec bylo možné
zjistit i mínění tamního obyvatel-
stva a jeho mínění o citové vazbě
k městu.

Pozitivní emotivní vztah obča-
nů, kteří bydlí v územní části síd-
liště Dubina v městském obvodu
Ostrava-Jih, je poměrně intenziv-
ní. Je mnohem intenzivnější, než
se obvykle traduje. Celé tři čtvrti-
ny občanů žijí v Ostravě víceméně
rády.

Citová vazba k mûstu a preference symbolÛ

Îijete v Ostravû rád(a)?

Střed města a jednotlivé 
budovy v něm

Nová radnice (vyhlídková věž)

Zoologická zahrada

Nové části města,  
převážně Poruba
(VŠB-TU, koupaliště aj.)

Společenská zařízení 
(kluby, kavárny, restaurace)

Hornické muzeum Petřkovice 
a Landek

Okolí města (ostatní)

Palác kultury a sportu VÍtkovice 
a Bazaly

Továrny, hutě, doly

(Postoje Ostravanů starších 18 let a bydlících v Dubině)
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Co si myslí obãané o mûstsk˘ch „cenn˘ch technick˘ch památkách“?

Názory na image
mûsta se rÛzní 
Továrny nemusí odpuzovat. Di-

ferenciace nazírání Ostravanů na hod-
notu technických památek města sig-
nalizuje, že protagonisty pozitivních
postojů jsou muži i ženy bez význam-
nějších rozdílů (54 % až 56 % z nich),
občané mladí (do 39 let je jejich podíl
51% až 54%) a zejména lidé vyššího
středního věku (ve skupině 40 - 49 let
vnímá cennost ostravských technic-
kých památek 67 % z nich), vysoko-
školáci (63 %) a občané ze škol, tedy
hlavně studenti (65 % ) a obyvatelé
především v historických městských
částech.

City ovlivňují úsudek. Významnou
váhu má diferenciace představ
Ostravanů o image města podle jimi
deklarovaných citových vazeb.
Nejvýznamněji polarizoval Ostravany
úsudek o přitažlivosti nebo odpudi-
vosti města: téměř polovina občanů,
kteří k němu mají silné pouto, poklá-
dá Ostravu za přitahující (47 %
z nich). Zatímco ti občané, kteří měs-
to rádi nemají, ji klasifikují jako od-
puzující (54 % z nich). 

Obdobně se různilo mínění obča-
nů o tom, zda je město pěkné nebo
škaredé. Mezi Ostravany, kteří mají
město velmi rádi, jsou více než dvě
pětiny (42 %) těch, kteří si v Ostra-
vě všímají zejména toho, co je v ní
pěkné.

Dobrá zpráva závûrem
Emotivní vazba je svým způso-

bem rekapitulací vztahu občana
k městu jako mnohostrannému
a složitému sociálnímu, hospodář-
skému a kulturnímu systému. Je vy-
jádřením emociálního vztahu člově-
ka k jeho nejbližšímu světu a osvoje-
ní tohoto světa je výrazem pocitu do-
mova.

Pozitivní citový vztah k městu je
u ostravské veřejnosti intenzivnější,
než by se asi očekávalo. V Ostravě žijí
rády více než čtyři pětiny občanů (81 %
z nich), přičemž téměř jedna čtvrtina 
uvedla (24 % všech občanů), že ve měs-
tě žije velmi ráda. Lze předpokládat, že
situace není odlišná ani na sídlištích, je-
jichž zejména mediální pověst je horší
než úsudek jejich obyvatel.

Dobrá pověst (image) Ostravy se
v současnosti podle občanů města za-
kládá na její známosti v České republi-
ce, na pracovitosti obyvatel, stavu kul-
turnosti a její moderní tváři, ale i při-
tažlivosti k zábavě. Image města je 
ovlivňováno věkem (zkušenostmi)
a sociálním statusem (včetně vzdělání),
nepochybně však i emotivním vztahem
občana k městu.

Ostravané své hodnotící soudy o i-
mage města rozšířili o atribut cenné
technické památky. Již při jeho prv-
ním zařazení do bipolárních adjektiv,
hodnotících město, získal více než
polovinu oceňujících hlasů (55 % ob-

čanů pokládá technické památky za
cenné).

Prokázalo se, že emotivní vazba
Ostravanů má ve vztahu k image města
velmi významnou váhu. Lidé, žijící ve
městě rádi, hodnotí jednotlivé atributy
image pozitivněji než lidé, kteří žijí
v Ostravě neradi.

Dominantním symbolem nejen 
atraktivity města, ale i symbolickou
funkcí umožňující se Ostravanům s měs-
tem ztotožnit, je střed města a několik
budov v něm, ale i v jeho blízkosti, jako
Masarykovo náměstí a jeho okolí, 
Ostravské muzeum a Divadlo A.
Dvořáka.

Novými fenomény, které až v po-
sledním desetiletí podnítily identifikaci
Ostravanů s městem, je Nová radnice,
vyhlídková věž, Hornické muzeum
v Petřkovicích a Landek.

A ještě jedno znamení o změně v kli-
matu městského společenství - hyper-
trofie negativních soudů o obrazu
Ostravy mezi jejími vlastními občany
nepochybně slábne.

Zatímco hodnotící soudy Ostravanů
o image města mají prokazatelnou zá-
vislost na jejich citových vazbách, pak
pro preference ostravských lokalit a ob-
jektů, plnících symbolickou funkci, ta-
ková souvislost patrně neplatí. Zejména
centrum Ostravy je vskutku převládají-
cím identifikačním znakem města i pro
ty občany, kteří ho rádi nemají.

20 % město má cenné technické památky

35 % technické památky města jsou spíše cenné

24 % tomu tak je napůl (ani - ani)

16 % město je spíše bez cenných technických památek

5 % město nemá cenné technické památky



Nezamûstnanost provází úbytek míst

Využitím programů státní podpo-
ry rozvoje malého a středního pod-
nikání a dostupností informací
o nich se zabýval výzkum, který ve
spolupráci s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj připravili odborníci
z Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity v Karviné. S vý-
sledky šetření se mohli seznámit také
účastníci konference Bariéry rozvo-
je podnikání v Moravskoslezském
kraji, kterou v listopadu uspořádala
ostravská Vysoká škola podnikání.

Šetření se týkalo celkem 403 fi-
rem ze všech okresů kraje.
Odhalilo, že po mnoha letech,
kdy jsou malým a středním fir-
mám různé formy podpory po-
skytovány, o nich 22,3 % nemá

žádné informace, 48,9 % ví, že
podpory existují, ale neznají po-
drobnosti, 11,4 % zná podrob-
nosti, ale potřebuje pomoc při
zpracování žádosti o podporu,
a dostatečné informace i znalosti
pro zpracování žádosti má jen 
17,4 % zkoumaných firem. 

Pokud firmy vůbec využily ně-
kterou z podpor (jen něco více
než polovina z nich), šlo v 52,7
procentech o příspěvky na tvor-
bu nových pracovních míst po-
skytnuté úřady práce. Firmy se
také vyjádřily, že nejdostupnější
a také nejsrozumitelnější formou
podpory je pro ně právě nabídka
pomoci úřadů práce. 

Za efektivní považují malé

a střední firmy i rekvalifikační
kurzy organizované úřady práce.
Příznivě vychází také hodnocení 
úřadů práce v porovnání s ostatní-
mi úřady a institucemi. „Ve všech
šetřených oblastech převažuje spí-
še kladné hodnocení úrovně spolu-
práce, nejlépe pak s úřady práce
a okresními správami sociálního
zabezpečení (90 % kladných odpo-
vědí),“ uvádí zpráva Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.

Naprosto rozhodující samo-
zřejmě je, že díky podnikatelům,
kteří umějí využít podpory úřadů
práce,  vznikají ročně v kraji tisí-
ce nových pracovních míst. Jen
v Ostravě to loni bylo dva a půl ti-
síce míst. (SB)
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Ptáte se: „Jak má slu‰n˘ ãlovûk najít práci?“

Každoročně očekávané a pra-
videlně se opakující lednové
„skokové“ zvýšení nezaměstna-
nosti jsme v Ostravě zazname-
nali také letos.

Evidenční stav uchazečů o za-
městnání začal ihned od prvních
dnů nového roku rychle stoupat
a v závěru měsíce značně překo-
nal šestadvacetitisícovou hrani-
ci. Je zřejmé, že ekonomické o-
živení, které se projevuje ve vět-
šině ostatních oblastí republiky,
se Ostravy a celého Moravsko-
slezského kraje zatím týká jen
minimálně.

K 31. 1. 2002 registroval Úřad
práce v Ostravě (dále ÚPO) cel-
kem 26 430 uchazečů o zaměst-
nání, což je o 842 více než ke
konci minulého roku a zároveň
čtvrtý největší lednový nárůst od
počátku ekonomické transforma-
ce. Meziměsíční přírůstek byl
výraznější u mužů, kterých při-
bylo 577, počet nezaměstnaných
žen stoupl „pouze“ o 265. 

Ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2001 je současný cel-
kový stav občanů bez práce nižší
o 546 (-2,0 %), od ledna 2000 se
ale jejich řady, i když jen mírně
(+45 osob), rozšířily. 

Míra nezaměstnanosti stoupla
v průběhu uplynulého měsíce
z 16,2 na 16,6 %, meziročně se
však její hodnota zmenšila o 0,5
procentního bodu. U žen dosáhla
úrovně 17,6 %, u mužů nyní činí
15,8 %. 

Nově se v lednu ucházelo
o práci 2 756 osob, tj. o 1 208

více než v prosinci o 55 více než
před rokem. V dosavadní historii
ÚPO se jedná o lednový třetí
největší a celkově šestý nejsil-
nější „příliv“ nových klientů do
registru nezaměstnaných. Z vel-
kých ostravských podniků opět
nedominovali, a to již čtvrtý mě-
síc po sobě, mezi novými ucha-
zeči bývalí zaměstnanci a.s.
Vítkovice, kterých se v lednu za-
evidovalo jen 21, ale převažova-
lo 34 osob uvolněných většinou
ve zkušební době nebo po skon-
čení pracovních poměrů na dobu
určitou z hypermarketů společ-
nosti Tesco Stores. Tento způsob

propouštění zaměstnanců je na
přelomu roku velice častý a ob-
vyklý také u řady dalších firem,
což se plošně projevilo i letos.
Pomoc ÚPO rovněž vyhledalo
120 mladých mužů vracejících
se ze základní nebo civilní vo-
jenské služby. O zprostředková-
ní zaměstnání také požádalo 153
bývalých živnostníků, kteří u-
končili svoji samostatnou výdě-
lečnou činnost.

Vyřazeno bylo 1 914 osob,
z nichž 1 219 (63,7 %) nalezlo
pracovní uplatnění, tj. absolutně
třetí nejlepší výsledek dosažený
v tomto měsíci za celou dobu 
existence našeho úřadu práce. 

Nárůst nezaměstnanosti do-
provázel v průběhu ledna další

úbytek volných pracovních míst 
(-16) a nepříznivý vývoj na po-
ptávkové straně ostravského trhu
práce trvá nepřetržitě již čtyři
měsíce. Zájemcům a uchazečům
o zaměstnání jsme mohli v závě-
ru ledna nabídnout jen 697 vol-
ných pracovních příležitostí, což
je o 150 méně než před rokem
a nejméně za uplynulých devate-
náct měsíců. Prostor pro přímé
zprostředkování zaměstnání se
pro nás znovu výrazně zúžil a si-
tuace je velice vážná. O jedno
volné pracovní místo se může
nyní v našem městě v průměru 
ucházet 37,9 osob, což je o
2 uchazeče více než před měsí-
cem a nejhorší poměr od června
2000. (JZ)

❏ Úfiad práce v Ostravû

Podnikatelé nejvíce vyuÏívají podpory úfiadÛ práce

Přišel nám rozhořčený dopis na té-
ma práce načerno. Podle jeho autorky
jsou lidé „naštvaní“, protože, jak uvá-
dí v dopise na adresu podnikatelů:
„Na ty darebáky se nikdo nechodí dí-
vat, natož je kontrolovat na pracoviš-
ti. Všechny firmy v Přívoze a okolo
magistrátu platí uklízečky z ruky na-
černo, jak potom má slušný člověk
najít práci, když už tam mají pracov-
níka, co má příjem od vás a druhý na
pracovišti,“ uvádí paní. 

Sama svoji situaci, kdy nemohla
najít tři roky práci, řešila odchodem
do předčasného důchodu, z něhož si
samozřejmě nemůže nijak „vyskako-
vat“.

Paní také v dopise na adresu úřadu
práce snáší hromy a blesky, že k prá-
ci načerno jenom přihlíží. Není to
tak, ale boj s prací načerno a dalšími

prohřešky zaměstnavatelů je sisyfov-
ská práce. Každoročně, i přes stejný
počet zaměstnanců, výrazně rostou
počty kontrol provedené naším kon-
trolním oddělením. Z větší části rea-
guje právě na podněty občanů.
Ovšem ne toho typu, že „všechny fir-
my v Přívoze a okolo magistrátu“
platí uklízečky jen z ruky, ale na
konkrétní sdělení. Skutečnost je
ovšem taková, že Ostrava má přes
sedm a půl tisíce zaměstnavatelů
a přes šestadvacet tisíc nezaměstna-
ných obyvatel. Hlad po práci těch,
kteří nechtějí žít jen z podpory a so-
ciálních dávek, ale o kloudnou práci
zavadit nemohou, zaměstnavatelé
proto často zneužívají. Riskují sice
řádově až mnohasettisícovou poku-
tu, kterou v takových případech naši
kontroloři ukládají, ale jen tehdy,

když mohou nějaký prohřešek za-
městnavateli prokázat.

Ti, kdo na práci načerno skutečně
většinou doplatí, jsou jednak, jak upo-
zorňuje autorka dopisu, ti, kteří, když
nechtějí pracovat načerno, nedosta-
nou práci žádnou, ale hlavně ti, kteří
na výplatu „na ruku“ přistoupí.
Důchod, nemocenská a ostatní dávky
poskytované státem se jim vždy vy-
počítávají jen z legálních příjmů!

Pokud je tomu navíc tak, že lidé
pracují načerno a jsou registrováni
na úřadu práce, riskují dříve nebo
později skutečně velké potíže. Jaké,
o tom právě nyní píšeme v miniseri-
álu, který od konce ledna každý pá-
tek tiskne Moravskoslezský Deník.
Pro pár korun, které si někde neza-
městnaní přivydělají, spadnou jen do
větší bídy, když musejí nakonec vra-

cet neoprávněně vyplacené hmotné
zabezpečení, či ještě i sociální dávky
a doplácet zdravotní pojištění. Často
ještě získají záznam do trestního rej-
stříku, protože jejich chování soud
zpravidla kvalifikuje jako trestný čin
podvodu.

Cestou, jak ze začarovaného kru-
hu ven, je samozřejmě hlavně tvorba
nových pracovních míst. Částečným
řešením ale může být také zavedení
větší pružnosti v sjednávání pracov-
ních poměrů a jistě také už jednou
diskutovaná možnost, která má řadu
„ale“, aby si totiž nezaměstnaní
mohli za určitých podmínek legálně
přivydělat. Zatím to uzákoněno ne-
bylo. S některými novými opatření-
mi přijde Národní akční plán zaměst-
nanosti, kterým se má vláda zabývat
právě v tomto období. (sb)

V evidenci úfiadu práce se v lednu leto‰ního roku ocitlo celkem 26 430 obyvatel mûsta



Sbohem nevinnosti je  název no-
vého ostravského profesionálního
divadla, které zahájilo své účinková-
ní na naší kulturní scéně 10. února
v prostorách Komorní scény Aréna
inscenací s názvem Smrt v růžovém.
Jeho zakladateli jsou Ivan Krejčí,
Petra Kohutová a Jiří Nebenführ.

Úvodní inscenace Divadla Sbo-
hem nevinnosti s názvem Nevinní
jsou nevinní však byla uvedena už
počátkem ledna v DPB. Nové diva-
dlo je dílem myšlenkově a umělec-
ky spřízněných tvůrců, kteří své
dosavadní společné dílo tvořili pod
hlavičkou divadelní agentury Šala-
moun. Dramaturgyní nového diva-
dla je Petra Kohutová, dramatur-
gem Tomáš Vůjtek, režisérem Ivan

Krejčí, výtvarníky pak Ilja Hylas
a Lucie Loosová. 

Celý herecký kolektiv jmenovat
nelze, takže namátkou uvádíme
jména M. Čapek, I. Stejskalová, D.
Fialková, K. Písařovic a mnozí
další, s jejichž výkony se seznámí-
te v případě, že přijmete pozvání
na některé z dalších představení.

Protože se jedná o věkově mladý
kolektiv, má být základním tématem
všech dalších her hledání. 

Právě tento záměr, spolu s ne-
konvenční tvorbou by měl oslovit
mladé ostravské publikum, tak aby
se divadlo stalo skutečně ryze gene-
rační. Soubor bude hrát, mimo jiné,
v Márnici Divadla Petra Bezruče
a v Komorní scéně Aréna. (r)
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O spolupráci v oblasti speciálního
školství jednala spolu s představiteli
obou regionů v sídle Generálního
konzulátu ČR v Katovicích ředitelka
Speciálních škol v ulici Kpt. Vajdy
Eva Sroková.

Podle náměstka Z. Pražáka se
kontakty s polskými partnery, kon-
krétně Slezským sdružením pomoci
dětem a osobám mentálně postiže-
ným a Základní školou Jana Pavla II.
v Katovicích, odehrávají už několik
let na základě Dohody o spolupráci
mezi Speciálními školami v Ostravě-

Zábřehu a oběma polskými instituce-
mi. „Tyto kontakty velmi vítám.
Ostrava získala díky odbornosti a na-
dšení našich pedagogů významný
kredit u francouzských odborníků,
a proto je jen dobře, že se vzájemná
spolupráce rozvíjí také směrem k na-
šim polským partnerům,“ míní ná-
městek Pražák.

Ředitelka Sroková očekává další
možnosti pro výměnné stáže, pořádá-
ní výletů a společného proškolování
pedagogů, podaří-li se patronu spolu-
práce českých a polských zařízení,

generálnímu konzulovi ČR v Ka-
tovicích Miroslavu Bušekovi získat
kontakty na další polská zařízení.

V současné době navštěvuje
Speciální školy v ulici Kpt. Vajdy
190 dětí vyžadujících speciální pří-
stup pedagogů. Přestože už 5. února
proběhl zápis šestiletých dětí do pří-
pravných tříd i do 1. tříd pomocné
a zvláštní školy, rodiče mohou kdy-
koliv požádat ředitelství školy o in-
formace a zvážit možnost zapsání
svých dětí do tohoto špičkového os-
travského zařízení. (r)

Speciální ‰koly opût roz‰ífiily spektrum vzájemné spolupráce

Konzul osloví dal‰í partnery

Druhé v˘bûrové 
kolo grantÛ
pro prevenci

Zoologická zahrada Ostrava vy-
hlašuje pro děti soutěž o zhotovení
nejhezčí funkční ptačí budky. Svá
díla opatřená jménem, adresou a vě-
kem mohou malí kutilové donést do
vrátnice zahrady nebo do výukové-
ho střediska nejpozději do 22. břez-
na 2002. Ptačí obydlí z přírodního
materiálu by mělo být samozřejmě
praktické, aby skutečně sloužilo
svému účelu. Výherci obdrží volnou
vstupenku do areálu a upomínkové
předměty. Bližší informace poskyt-
nou všem zájemcům o účast v soutě-
ži pracovníci výukového střediska
zoologické zahrady na telefonním
čísle 624 12 69, kl. 29. (m)

Dûti budou vyrábût
ptaãí budky 

Díky dohodě mezi statutárním
městem Ostravou a Britskou radou
má i naše město od počátku tohoto
měsíce své Britské centrum. 

V prostorách Knihovny města
Ostravy u Sýkorova mostu jsou pro
všechny zájemce k dispozici infor-
mace o studijních  příležitostech ve
Velké Británii, informace o mož-
nostech jazykových zkoušek, ale
využít je možné také poslechové
zařízení, video  a další materiály,
které se Britská rada zavázala dodá-
vat centru bezplatně po dobu tří ná-
sledujících let. Posláním Britského
centra je totiž podpora výuky ang-
lického jazyka a literatury. Tato ak-
tivita neziskové organizace Britská
rada však není zaměřena pouze na
sever Moravy. Své pobočky má ve
více než stovce zemí, kde obdob-
ným způsobem zaštiťuje přibližně
dvě stovky knihoven. (r)

Britské centrum
vzniklo v mûstské 

knihovnû

âOKOLÁDOVÁ VA¤EâKA. Pravidelně vás informujeme o soutěžích
a novinkách, které pro své žáky, ale i odbornou a laickou ostravskou
veřejnost připravuje učiliště společného stravování v Ostravě-
Hrabůvce. Tentokrát bylo učiliště spolupořadatelem soutěže O čoko-
ládovou vařečku, které se zúčastnilo více než třicet soutěžících  z šest-
nácti škol obvodu. Přestože díla všech mladých kulinářů byla skuteč-
ně k nakousnutí, čokoládovou vařečku si odnesla Jana Zhnašová za
kleftiko z kuřecích prsíček. Porota udělila i dvě zvláštní ceny: Petře
Varkočkové za recept racionální výživy a Pavle Sýkorové za prsíčka
s krabími tyčinkami, které odborníci vyhodnotili jako nejlepší 
pokrm. (š)

Ani tentokrát nic pro pivafie
V pořadí už 6. ročník festivalu či-

noherních divadel s názvem Ost-ra-
-var nabídne milovníkům tohoto u-
měleckého žánru od 27. února do 
3. března  skutečně pestrou přehlídku
představení.

Smyslem festivalu je totiž i letos
představit účastníkům reprezenta-
tivní průřez roční tvorby ostrav-
ských profesionálních divadel. Do-
jmy z představení si pak mohou 
účastníci festivalu vyměnit na semi-
nářích, na nichž budou přítomni di-
vadelní kritici a teoretici, stejně jako
studenti, příznivci i odpůrci Thálie,
ale také herci a inscenátoři.

Traduje se, že myšlenka tohoto ty-

pu festivalu se zrodila z jistého poci-
tu odtržení od ostatních divadelních
kulturních center. Ostravští divadel-
níci tedy jednou ročně lákají vý-
znamné kritiky z Prahy a Brna na to
nejlepší, co se jim během předcho-
zích měsíců podařilo vytvořit.

Pokud někoho mate název pře-
hlídky evokující spíše pěnivý mok
než umění, vězte, že složeninu 
Ost-ra-var lze volně rozšifrovat jako
radostné divadelní vření na východě
republiky.

Organizaci Festivalu ostravských
činoherních divadel podporuje pra-
videlně ze svého rozpočtu formou
grantu také město Ostrava. (š)

Statutární město Ostrava vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na poskyt-
nutí městských grantů a účelových
dotací pro rok 2002 na podporu akti-
vit v oblasti prevence kriminality
a protidrogové prevence. Přihlásit se
mohou občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, nadace, na-
dační fondy, pokud jsou přímými re-
alizátory projektů i jiné právní sub-
jekty, které nebyly zřízeny za účelem
podnikání.

Pravidla pro poskytnutí městských
grantů a účelových dotací, včetně 
tiskopisů přihlášek do výběrového ří-
zení je  možné vyzvednout u kontakt-
ních osob. Bližší informace podají 
O. Hrdinová, tel. 611 58 22/ 136, e-
mail: ohrdinova@mmo.cz, J. Char-
buláková, tel. 611 58 22/129, e-mail:
jcharbulakova@mmo.cz a T. Niklo-
va, tel.: 611 65 04, e-mail: tniklo-
va@mmo.cz. (š)

Diváka má získat hledání



V posledních dnech vzbudila zájem
veřejnosti starost občanů o zdraví
a bezpečí děvčátek a chlapců
v Domově pro děti do tří let v Ostravě-
Zábřehu.

Ředitele tohoto zařízení MUDr.
Zdeňka Novotného jsme se proto ze-
ptali na aktuální stav v zařízení i na to,
jak je postaráno o bezpečí dětí.

„Okamžitě poté, co náš personál zji-
stil první příznaky narušení  stropů ve
třetím patře domova, jsme přemístili
děti na jiná oddělení,“ řekl Z. Novotný.
Dále uvedl, že v současné době zde
probíhají statická měření i první opra-
vy narušeného zdiva. Až podle jejich
výsledků bude znám celý rozsah po-
škození budovy i přesné náklady na za-
jištění stavby a nápravu škod. „Do té
doby bych o budoucnosti zařízení a vý-
ši nákladů na rekonstrukci pouze spe-
kuloval. V žádném případě jsem se

však nesetkal s nezájmem zastupitelů.
Naopak. Poškozené prostory si oka-
mžitě prohlédli jak náměstek primáto-
ra Zbyněk Pražák a předseda sociální
komise Hugo Přibyl, tak i městský
zdravotní rada Antonín Staněk.
Pochopení a maximální snaha zajistit
provoz zařízení byly patrné také při
jednání na poslední schůzi zastupitel-
stva,“ dodal ředitel Novotný. 

Pro úplnost připomínáme, že pů-
vodní Kojenecký ústav v Ostravě byl
otevřen v roce 1930 a ve své době pat-
řil k nejmodernějším zařízením svého
druhu v Evropě. V současnosti zajišťu-
je personál dětského domova péči
o přibližně 130 dětí, z nichž 56 je ze
sousedních okresů. Útočiště zde na-
cházejí nejen děti opuštěné, postižené
a týrané, ale i ty, o něž se rodiče napří-
klad ze zdravotních důvodů nemohou
starat. (r)
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Pochopení a maximální snaha zajistit provoz zafiízení byly patrné také pfii jednání zastupitelstva mûsta

O dûti je postaráno

Semafor má ve znaku Centrum
včasné intervence (CVI), o jehož
poslání jsme vás už několikrát infor-
movali.

Co nového připravují jeho pracov-
níci v letošním roce, jsme se zeptali
vedoucí Judity Kachlové: „Práci
s ohroženou mládeží chceme rozšířit
o potřeby probační a mediační služ-
by. Právě čekáme na rozhodnutí Ře-
ditelství probační a mediační služby,
abychom mohli vybrat vhodnou or-
ganizaci, která by byla schopna
zajistit například individuální práci
s rodinami našich klientů a garanto-
vat i dohled nad výkonem některých
alternativních trestů.“ Ovšem trest je
až zcela nejkrajnější prostředek při
selhání dítěte či dospívajícího.
Strategii Centra včasné intervence

odboru sociálních věcí Magistrátu
města Ostravy krásně vystihuje se-
mafor, který má CVI ve znaku. Čer-
vená signalizuje mládeži zastav se,
máš-li problém. Žlutá - přijď a při-
prav se k jeho řešení. Zelená potvr-
zuje: všechno je v pořádku, „jedeme
dál“. V praxi to znamená, že sociál-
ní pracovníci a kurátoři úzce spolu-
pracují se svými kolegy v jednotli-
vých městských obvodech i s poli-
cisty. V případě, že se dozvědí o po-
tížích dětí a dospívajících, začínají
s ním a jeho rodinou ihned pracovat.
Kromě odborné péče jim nabízejí
program pro volný čas a na nějakou
dobu třeba i patrona z řad studentů
Ostravské univerzity.

Úspěšné jsou také prázdninové
a víkendové pobyty i vzdělávací

soutěže pro školy. Ta poslední pro-
běhla na přelomu roku v prostorách
Hornického muzea. Přestože si ví-
tězství připsali žáci ZŠ Dvorského,
bavili se všichni soutěžící i diváci ze
škol v Ostravě-Jihu, kteří je přišli
povzbudit. „Měli jsme pro děti při-
praveny vědomostní testy zaměřené
na nouzová telefonní čísla nebo na
vysvětlení pojmů - třeba šikana. Žá-
ci soutěžili i ve zdravotních doved-
nostech a publikum zase malovalo
veliký plakát,“ popsala příjemnou
atmosféru soutěže J. Kachlová.
Podle jejího mínění si však kromě
organizátorů zaslouží poděkování
také firmy, které preventivní progra-
my pro děti podporují. Konkrétně
SME, MST, rádio Čas a FBC Pepino
Ostrava. (š)

Víte, co symbolizuje semafor?

Fasády domů zničené sprejery
hyzdí i přes jednoznačnou nevoli
občanů ulice Ostravy. Z městského
rozpočtu bylo proto letos uvolněno
deset milionů korun. Peníze jsou
vyčleněny pro čištění sprejerských
výtvorů na fasádách domů ve vlast-
nictví města. O tom, kde práce na
renovacích fasád začnou, rozhod-
nou  pracovníci správy majetku ve
spolupráci s jednotlivými úřady
městských obvodů. Kromě tohoto
opatření však zůstává bdělá také
městská policie, která zároveň vy-
zývá občany, aby neváhali upozor-
nit hlídky, kdykoliv uvidí vandaly
se spreji v rukou. (r)

Opravy po‰kozen˘ch
fasád budou stát 

mûsto miliony korun

NOV¯ ¤EDITEL
Obecně prospěšná společ-

nost Renarkon, zajišťující kro-
mě rozsáhlých preventivních
aktivit také resocializační pro-
gramy pro drogově závislé
a poradenskou službu rodinám
těchto lidí, má nového ředitele.
Počátkem února zvítězil ve vý-
běrovém řízení mgr. Martin
Chovanec, který byl dosud po-
věřen řízením společnosti.

PODùKOVÁNÍ
V prosinci jsme v Listárně

zveřejnili dopis žáků Zvláštní in-
ternátní školy na Vizině, hledají-
cí sponzory, kteří by jim mohli
zkrášlit Vánoce. Nyní se na nás
obrátili opět, tentokrát s poděko-
váním následujícím firmám i ko-
lektivům: lesníkům ze Šilheřo-
vic, Českomoravské stavební
spořitelně, a.s., České pojišťov-
ně, a.s., firmě EMCO, s.r.o, Úřa-
du městského obvodu Slezská
Ostrava, studentům Janáčkovy
konzervatoře Ostrava pod vede-
ním prof. A. Janotové. 

TENISOVÁ ·KOLA
Tenisová škola TK NH

TRANS - TALENT OSTRA-
VA opět zahájila  zimní část vý-
uky a od dubna zahájí část let-
ní. Do tenisové školy se mohou
přihlásit děti ročníku 1996
a starší. Výuka je určena i pro
dospělé, bez věkového omezení.
Zájemci získají podrobnější in-
formace a přihlášky u pana
Galandáka, tel. č. 0605 534 752,
nebo po 20. hodině na tel. č.
069/ 693 42 74.

Ředitel Z. Novotný ukazuje odpadlou omítku a trhliny ve zdech domova.



Znak obvodu vychází z pů-
vodních pečetních obrazů
Horní a Dolní Polanky. Na
obou pečetidlech byla totiž
vyryta postava archanděla
Michaela s mečem a vážkami
v rukou. Dnes drží v pravici
zlatovlasý stříbrný anděl
v modrém poli dvě červené
růže se zlatými semeníky
a v levici zlaté váhy. Růže na-
hradily původní meč a byly
převzaty ze znaku Dolní
Polanky, kde původně ležely
tři růže u archandělovy pra-
vé nohy. Dva květy na jed-
nom stonku symbolizují spo-
jení dvou historických obcí.
Modrá barva štítu vyjadřuje
vztah k městu Ostravě.

Polanka sdílela ze správního
hlediska stejné osudy jako ostat-
ní obce v okolí. B. Przybylová
upřesňuje, že na základě mni-
chovské dohody byla Polanka
v říjnu 1938 začleněna  do tzv.
Sudetské župy ve vládním obvo-
du Opava a landrátu Bílovec.
V roce 1942 se stala součástí
Klimkovic. Tři roky po válce by-
ly ze samostatné obce vyčleněny
osady Fonovice a Václavovice.
Součástí Ostravy se Polanka sta-
la v dubnu 1976.

„Život této zemědělské obce
ve značné míře ovlivnila indu-
strializace. Nebylo to sice přímo
výstavbou továren, ale Polanka
se pro svou snadnou dostupnost
stala příměstskou obcí, jejíž oby-
vatelé nacházeli obživu  v neda-
lekých železárnách a dolech.
Nelze pochopitelně opomenout
ani výhodné dopravní spojení
obce díky své poloze na želez-
niční trati Vídeň – Krakov. Na ni
byla Polanka napojena v roce
1847. V roce 1911 dopravu do
Polanky výrazně zjednodušila
místní dráha ze Svinova do
Klimkovic. A známá Polanecká
spojka? Koncese na výstavbu
tzv. normálně rozchodné dráhy
Polanka-Velké Kunčice byla vy-
dána už v roce 1916. Ale jak je
všeobecně známo, k její faktické
realizaci bylo přistoupeno až
v šedesátých letech 20. století,“
říká B. Przybylová.

Pokud nahlédneme do místní
obecní školy, musíme se vrátit až
někdy do roku 1815. Do té doby
děti musely docházet do Klim-
kovic. V roce 1869 obec zakou-
pila za 360 zlatých pozemek pro

stavbu nové školní budovy.
Podle plánů Adolfa Tramplera
z Klimkovic se s její výstavbou
začalo v roce 1871. Za dva roky
nová škola stála. Její slavnostní
vysvěcení se uskutečnilo 2. pro-
since 1873 u příležitosti 25. vý-
ročí panování císaře Františka
Josefa. Do konce 19. století byla
škola z původní jednotřídní roz-
šířena na trojtřídní. Měšťanská
škola byla zřízena v roce 1931,
mateřská škola rok po skončení
druhé světové války.  (M, B)

VÍTE, ÎE…
❑ Polanka vznikla na vymý-

cené lesní půdě?
❑ osady Janová, Václavovice,

Fonovice byly založeny v 18. sto-
letí za Josefa Václava svobodné-
ho pána z Mönnichu?

❑ kostel sv. Anny stavěla stej-
ná opavská firma jako kostel
v Přívoze - Kern & Blum?

❑ zdejší velký lihovar vyráběl
v roce 1843 2 144 věder kořal-
ky?

❑ poštovní úřad byl zřízen
v roce 1896?

❑ v roce 1903 vznikla v Po-
lance kampelička, která byla
zrušena v roce 1939?

❑ v Polance fungovaly pila
a tři vodní mlýny a od roku 1914
také cihelna, která ročně vyrá-
běla 6 milionů pískovápenných
cihel, a že její provoz byl zasta-
ven v roce 1947? 

❑ ve školním roce 1870/71 ži-
lo v Polance 394 dětí školou po-
vinných, z nichž do školy chodi-
lo 378?
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❏ Archiv mûsta Ostravy

Polanka nad Odrou

Jméno Polanka patří do skupi-
ny jmen ukazujících na husté za-
lidnění. A něco málo pravdy na
tom zřejmě bude, když si uvědo-
míme, že v obci žilo ještě v roce
1869, na prahu průmyslového
rozvoje Ostravska, pouze 2 188
obyvatel ve 212 obytných do-
mech, zatímco v roce 1900 to by-
lo už 2 670 občanů. O třicet let

později pak dosáhla populační
křivka vrcholu s 4 488 osobami
v 629 domech.

„Tato slezská ves původně ná-
ležela k opavskému knížectví
a pravděpodobně  vznikla již ve
druhé polovině 14. století. Po-
prvé jsme se s označením
Polanky mohli setkat až v zápise
v zemských deskách v roce
1424, v němž Jan z Kravař
a z Jičína zajišťoval věno své
manželce Anežce, dceři opav-
ského knížete Přemka,“ říká ře-
ditelka městského archivu
Blažena Przybylová.

K rozdělení na Horní a Dolní
Polanku došlo v 15. století. His-
torické prameny uvádějí, že slo-
žité majetkové poměry, zejména
prodeje nebo postupování vsi,
lze nejnázorněji ilustrovat na si-
tuaci v 16. a 17. století. „V roce
1558 prodal ves Jan mladší
z Vrbna Janovi staršímu Sedl-
nickému z Choltic. Jeho syn
Zikmund v roce 1595 prodal
Polanku s renesanční tvrzí
Kryštofovi Bzencovi z Mar-
kvartovic. Ten ji zase prodal
krátce před svou smrtí třetí
manželce Konstancii Porubské
z Porubky. Když v roce 1614
zemřela, získal Horní Polanku
její bratr Zikmund Porubský
a Dolní Polanku její sestra Anna
Porubská, manželka Jindřicha
Vaneckého,“  uvádí ředitelka ar-
chivu a dodává, že v roce 1850
byly Horní a Dolní Polanka
sloučeny v jednu obec s názvem
Polanka, do které byly také za-
členěny osady Janová, Fono-
vice, Václavovice a Přemyšov. 

OBECNÍ HOSTINEC A MÍSTNÍ KAPLE. V roce 1723 měla vrchnost 
v Horní Polance dvě  krčmy, které ročně vyčepovaly 152 achtlí
piva a osm věder kořalky.

KOSTEL SV. ANNY. Již v roce 1872 byl založen spolek pro postavení
kostela. Začalo se až v roce 1892 a kostel zasvěcený sv. Anně  byl do-
končen  v září 1893. Stavba se však poněkud zkomplikovala, protože
ráno 4. října se kostelní věž nečekaně zřítila. Nová věž, postavená na
náklady firmy, byla už ale nižší než ta původní.
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ÚTULEK PRO PSY V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. ŠARIK je asi dvouletý kříženec, mimořádně inteligentní a hod-

ný. Podle pracovníků útulku by se hodil jako společník ke starším li-
dem, ale i jako kamarád k dětem. Může být v bytě i na zahrádce. 
K novému majiteli by však chtěl odejít co nejdříve, protože v útulku
je už od května, kdy bezradně pobíhal v Bělském lese a náhodný cho-
dec ho odvedl na úřad.

2. MÍŠA, šestiletý chlupáč v nejlepších psích letech, si zatím dobré-
ho v životě příliš neužil. Jeho trápení vyvrcholilo v červenci, kdy ho
bývalý nezodpovědný majitel uvázal k dopravní značce a odešel. Míša
se těší na laskavé lidi, kteří ho dokáží zahrnout láskou,  která mu to-
lik schází.

3. ŠMUDLA je asi jeden a půl roku starý pejsek, který nečekal až
mu někdo připraví odpovídající domov a rozběhl se hledat nového
pána sám. Porušil však přitom řadu předpisů včetně těch o zákazu
pobíhání psů v prostorách zoologické zahrady. Právě tam byl v září
loňského roku zadržen přivolanými strážníky a eskortován do útul-
ku. Od té doby je smutný a čeká, že mu snad přece jen někdo vyřídí
alternativní trest v podobě hlídání zahrady nebo doprovázení pána
na procházkách. 

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Tfiebovice
Telefon: 696 72 88
Otevfieno: úter˘-pátek 10-15 hodin

sobota 11-15 hodin
nedûle 11-14 hodin 

Konto na podporu a financování ãinnosti útulku :
âíslo úãtu 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.

1 2 3

V Ïádném pfiípadû nejde 
o sankce, ale o ohleduplnost

Více než dva tisíce dvě stě koček
a kocourů zachránila v uplynulých
dvanácti letech paní Drahoslava
Malíková z Ostravy, která v oddané
společnosti starého psího tuláka
a jednoho z „adoptovaných“ kocou-
rů oslavila koncem ledna sedmdesá-
té narozeniny.

Přestože už před lety sháněla jedna
ze zakladatelek Moravskoslezského
spolku na ochranu zvířat Drahoslava
Malíková útulek pro zatoulané psí
a kočičí nalezence.

Především o kočičky se začala starat
až během povodní v roce 1997. Tehdy
jí dobří lidé a známí nosili další a další
tvorečky, kterým bylo třeba okamžitě
pomoci. Ani za pět let se toho však pří-
liš nezměnilo. Denně vyřídí čtyři až se-
dm telefonátů s potenciálními majiteli
kočičího svěřence. „Nepřejte si pak vi-
dět ty účty,“ usmívá se D. Malíková.
Zároveň však vysvětluje, že jinak než
prostřednictvím inzerátů a přesvědčo-
váním by se jí nepodařilo umístit ty

dvě tisícovky zvířátek. „Jsou v tom
ovšem zahrnuta jen ta, která u mě byd-
lela déle než jeden den. Pokud je při-
nesu ráno a večer mají nového majite-
le, nepočítám je. O každém delším po-
bytu si vedu základní evidenci. Každé
zvířátko však doma odbleším a odčer-
vím, hradím jim i základní veterinární
péči. Kromě toho přispívám na krmení
dalším lidem, pečujícím o toulavé koč-
ky. Doma občas mívám kromě svého
kocoura Mourečka a pejska Michálka
někdy i další  dva až tři strávníky,“ vy-
světluje D. Malíková. 

Jak jsme se dozvěděli, na tyto dob-
ročinné náklady padly všechny její ú-
spory. Videorekordér prodala napří-
klad už během zmíněných povodní,
aby se mohla postarat o všechny zvíře-
cí ztroskotance. Svého počínaní však
nelituje. Jediné, co ji mrzí je skuteč-
nost, že místo v rodinném domku byd-
lí v městském bytě, protože jeho veli-
kost limituje milosrdné počínání maji-
telky. (š)

Pokutou ve výši až třicet tisíc ko-
run může být potrestán nezodpo-
vědný chovatel psa. Rozhodli o tom
ostravští zastupitelé, když s účin-
ností od 1. března 2002 schválili o-
becně závaznou  vyhlášku statutár-
ního města Ostravy o zabezpečení
veřejného pořádku a čistoty při
chovu a držení zvířat na území
města.

Návrh obecně závazné vyhlášky
(OZV) vychází z návrhu starostů
městských obvodů, předloženého
právní komisi rady města. Nová vy-
hláška jasně stanoví podmínky pohy-
bu psů na veřejných prostranstvích,
zásady úklidu jejich exkrementů a ur-
čuje plochy, na kterých se zvířata mo-
hou pohybovat volně, tedy bez vodít-
ka a náhubku. Tato prostranství bu-
dou viditelně označena. Poté, co se-
znam takto určených ploch doplní

všechny městské obvody, bude zve-
řejněn i na internetových stranách
města. 

„Mám zvířata rád a neviděl bych nic
špatného na tom, kdyby se mohli psi
pohybovat na veřejných prostranstvích
a v budovách volně, tak jak je to mož-
né v jiných evropských zemích, napří-
klad ve Francii či v Německu,“ řekl
člen rady města  Hugo Přibyl. Za jak
dlouho to však bude možné i u nás, po-
dle něj záleží především na vzájemné
toleranci a ohleduplnosti lidí, kteří psy
chovají a na těch, kteří je ve městě ne-
radi vidí, ať už se jich bojí, nebo je rá-
di nemají. „Dokud občané nebudou
dodržovat nepsaná etická pravidla vzá-
jemné úcty a tolerance, bude vždy na
zastupitelích, aby vytvořili pravidla
psaná, byť pro mnohé nepopulární a tr-
vali na jejich dodržování,“ dodal 
H. Přibyl. (š)

Zachránkynû koãek oslavila jubileum

Nadace obdarovala útulek
V loňském roce odchytili strážníci

Městské policie v Ostravě 1214 psů, což
představuje zhruba stovku měsíčně.
Majitelům se vrátily čtyři stovky těch
šťastnějších, zbývající pak našli své úto-
čiště právě v městském útulku.

Jak nám potvrdili pracovníci útulku,
díky spolupráci s médii se daří najít
mnohým opuštěným pejskům nový do-
mov. Přesto je kapacita zařízení v těchto
dnech zcela vyčerpaná. Pohlední pejsci,
čistokrevní pudlíci, jezevčíci či němečtí

ovčáci odcházejí, zatímco milí, ale často
nevzhlední kříženci zůstávají za mříže-
mi útulku třeba i více než rok. Také pro-
to si město cení každého, byť drobného
příspěvku na provoz útulku pro opuštěné
psy. Také v budoucnu mohou dárci své
peníze posílat na konto. Tyto příspěvky
přijdou vhod stejně jako dar nadace na
ochranu zvířat, která nabídla městu, jako
provozovateli útulku, přípravky na pre-
ventivní veterinární péči v hodnotě té-
měř 31 000 korun. (š)



DAVIS CUP 2002. Zaplnit Palác kultury a sportu ve Vítkovicích nadšenými tenisovými fanoušky byl sen šéfa českého tenisu Iva Kaderky. Ostrava
se po dvou letech stala 8. až 10. února opět hostitelským městem Davisova poháru, v němž se český tým utkal s Brazilci. Přestože tenisový svaz
zvažoval i nabídku jiných měst, o Davis Cup měli zájem v Pardubicích, Teplicích a Brně, rozhodla nejvýhodnější nabídka vedení ostravského
Paláce kultury a sportu, ale také vzpomínky na vynikající atmosféru, kterou dokázali vytvořit diváci v Porubě při utkání Davisova poháru před
dvěma roky. Podle představitelů Mezinárodní tenisové federace to tehdy bylo nejlépe uspořádané utkání Davis Cupu v roce 2000, což je pro os-
travské pořadatele skutečně prestižní ocenění. Volba Ostravy se posléze ukázala jako velmi šťastná, protože tenistům se v našem městě vyloženě
dařilo, údajně i díky plyšovému maskotovi Adéle (na fotografii vpravo). Tenisová reprezentace ČR porazila Brazílii 4:1, čímž zopakovala výsle-
dek  z roku 2000, kdy naši tenisté vyřadili Velkou Británii také 4:1.
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Sportovní pfiátelství pfiesahuje hranice
Pfiípravy druhého roãníku âesko-polsk˘ch dnÛ v tûchto dnech vrcholí

Nově rekonstruované městské láz-
ně, známé mezi místními spíše jako
Čapkárna, přivítaly první návštěvní-
ky. Změnou prošla nejenom vnitřní
část, ale i technologie výměny vody
a vzduchotechnika, prostory šaten
i sociálního zařízení. Ovšem lázně ne-
jsou jen pětadvacetimetrový plavecký
bazén, ale k dispozici je také léčebná
a rehabilitační část.   Provozní doba je
stanovena tak, aby s ní bylo spokoje-
no co nejvíce plavců. Začíná se od 
6 hodin a končí s přestávkami v 21.30
hod. Pro zajímavost zbývá dodat, že
podle původní studie měla stát rekon-
strukce 180 milionů korun. V posled-
ních třech letech byly odvedeny práce
za třicet milionů.

Vztahy mezi Ostravou a naším
partnerským městem Katovice
v Polsku zaznamenaly v posledních
letech nebývalý rozmach. Vedle spo-
lupráce institucí a škol se výrazně
prohlubují rovněž kulturní a spor-
tovní kontakty, což vedlo k uspořá-
dání Česko-polských dnů v květnu
2001 v Ostravě.

Kladný ohlas na tyto dny vedl obě
města k navázání na loňskou akci
a v první polovině roku 2002 se usku-
teční Česko-polské dny, které jsou 
tentokrát  rozděleny dokonce do tří 
etap. První část se uskutečnila v sobotu 
5. ledna, kdy se v Paláci kultury a spor-
tu Vítkovice  střetly v rámci Silesian
Football Cupu na halovém turnaji fot-
balové celky FC Baník Ostrava, FC

Vítkovice a GKS Katovice. Dru-
holigové Vítkovice v něm poněkud
překvapivě vyzrály na oba prvoligové
konkurenty a putovní pohár primátora
města Ostravy a prezidenta města
Katovic se v premiéře tohoto turnaje
stal jejich kořistí. Soutěži A - týmů
předcházely turnaje žáků a dorostenců,
kde se ke třem uvedeným celkům při-
pojil ještě další polský tým Ruch
Chorzow. V žákovském turnaji opět
dominovaly Vítkovice, mezi dorosten-
ci si palmu vítězství odvezl celek GKS
Katovice. Cenu pro nejlepšího branká-
ře žákovského turnaje převzal Ondřej
Sobek z Vítkovic, nejlepším hráčem se
mezi žáky stal Jan Mucha a nejlepším
brankářem mezi dorostenci Antonín
Buček (oba Baník Ostrava). Cenu pro

nejlepšího hráče si do Katovic odvezl
Marius Cieniakia.

Příjemným obohacením turnaje by-
lo utkání starých gard GKS Katovice
a kombinovaného celku Ostravy, kde
svým nezapomenutelným uměním di-
váky opět nadchly zejména legendy
ostravského fotbalu Daněk, Lička,
Vrťo, Keler, Bartl a další hvězdy ne-
dávné minulosti.

Na turnaj v kopané naváže 19. úno-
ra přátelský hokejový zápas vítkovic-
kého celku s Katovicemi, který se u-
skuteční v katovické hale a vrcholem
letošních Česko-polských dnů bude
velká společná akce v Katovicích od
16. do 18. května, kde se představí i řa-
da zástupců ostravské kultury a gastro-
nomie. Z. Sladovník

Mûstské láznû jsou
opût v provozu

UPOZORNùNÍ
Dne 22. ledna 2002 byl přestě-

hován Pozemkový úřad z budovy
Radnice města Ostravy do šesté-
ho patra věžového domu na
Ostrčilově ulici č. 4. Telefonní
čísla se nemění.

TIP PRO TURISTY
Ostravský odbor Zeměpisného

sdružení se sídlem v Brně zve mi-
lovníky přírody na další z pozná-
vacích výletů. V sobotu 2. března
je plánovaná vycházka z Hra-
bové podél řeky Ostravice na 
okraj Vratimova  v délce 4,5 km.
Sraz všech účastníků byl stano-
ven na 13.15 hod. na zastávce au-
tobusu č. 39 – Dům energetiky,
směrem do Vítkovic. 

RECITÁL P. ·PORCLA
Janáčkova filharmonie Ostra-

va připravila pro své příznivce
v březnu celkem pět koncertů. Už
4. března posluchače jistě poteší
recitál Pavla Šporcla, nejúspěš-
nějšího českého houslisty mladé
generace, který vystoupí spolu
s klavíristou Petrem Jiříkovským.
Další koncerty zazní 7. 3., 21. a 23.
3. a 25. 3., všechny v sále Domu
kultury Vítkovice. 

AUTOGRAMY SLAVN¯CH
Až do 28. února potrvá

v místní knihovně v Řepišti vý-
stava, na které své úlovky
představují členové Klubu sbě-
ratelů autogramů v Ostravě.
Pokud si chcete porovnat ruko-
pisy slavných, můžete výstavu
navštívit v úterý od 10 do 12
a od 13 do 17 hodin a v pátek
od 9 do 12 a od 13 do 15.30 ho-
din.


