
Třídenní přehlídka vítězných sním-
ků  z 27. ročníku Mezinárodního fil-
mového festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví Eko-
film se v Ostravě uskuteční již potřetí.
Od 17. do 18. dubna bude v kině ART
k vidění dvanáct filmů z několika ev-
ropských zemí.  Mezi nejzdařilejší ví-
tězné projekty patří například sloven-
ský film Tajuplné Mamberamo. Fil-
mové projekce začnou v 8 hodin a po-
trvají do 18 hodin. Vstup na promítání
je bezplatný.  

Organizátoři z Ekologického infor-

mačního centra Zelený bod ve spolu-
práci se statutárním městem Ostrava
a Ministerstvem životního prostředí
ČR - zvou všechny příznivce přírody
a ochrany životního prostředí také  na
účastníky tradičně velmi dobře hodno-
cené besedy po každém z promítnu-
tých filmů. Role moderátora se opět
ujme Jan Burian. V rámci doprovod-
ného programu bude ve středu uveden
recitál Jana Buriana pod názvem
Kulturní ozdravovna a ve čtvrtek
představení Komorní scény Aréna
Neználek podle Stanislavského. (o)

BRITSKÉ CENTRUM. V prostorách Knihovny města Ostravy u Sýkorova
mostu funguje od 4. března Britské centrum. Slavnostního otevření se
zúčastnil také primátor Čestmír Vlček a náměstek primátora Zbyněk
Pražák. Ostrava se tak stala součástí sítě 222 informačních center
a knihoven, které Britská rada provozuje ve 110 zemích světa. Zájemci
o anglický jazyk mají nyní v centru k dispozici přibližně pět tisíc knih,
dva tisíce audiokazet, pět set videokazet a padesát CD ROMů a také
veškeré informace o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách
Cambridge. Britské centrum je otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek od
13 do 18 hod., v pátek od 9 do 15 hod., v sobotu od 9 do 12 hod. Roční
členský poplatek činí 500 Kč. (o)

Vedení statutárního města
Ostravy v posledních třech letech
velmi systematicky usiluje o zpří-
stupnění záměrů současné archi-
tektury a urbanismu veřejnosti.
Jednou ze srozumitelných a opti-
málních forem jsou  nesporně ve-
řejné soutěže.

Vůbec prvním počinem a rovnou
mezinárodního charakteru byla sou-
těž, která určila konkrétní směr bu-
doucího uspořádání území Ka-
roliny. V samotném závěru letošní-
ho února odborná komise vyhodno-
tila další, tentokrát pouze českým 
účastníkům určenou veřejnou archi-
tektonicko-urbanistickou soutěž, a vy-
brala nejlepší návrh nové podoby Ma-
sarykova náměstí.

„Důvodů k uspořádání této akce
bylo hned několik. Masarykovo ná-
městí na jedné straně tvoří jakýsi
optický střed celého města a Ostra-
vané jej považují za jeden z význam-
ných symbolů. Navíc se letos počítá
se zahájením výstavby objektu, kte-
rý tento prostor dokompletuje. K to-
mu jsou  v přípravě stavební práce
na revitalizaci části centra až po Čer-
nou louku, kde chystáme relativně
velkou investici - nový výstavní pa-
vilon za 120 milionů korun. Do-
končujeme rovněž  provozní budovu
Národního divadla moravskoslez-
ského a s plánovanými úpravami
centra se přibližujeme ke Karolině.
Není vhodné, aby postupná kultiva-
ce plochy nakonec obešla střed měs-
ta. Nadešel čas, aby náměstí dostalo
nový elegantní vzhled, modernější
a nápaditější vybavení,“ řekl náměs-
tek primátora Vítězslav Kuta.

Soutěž se setkala se slušnou 
odezvou. Přihlásilo se šestnáct auto-
rských kolektivů, z toho dva byly
pro formální nedostatky ze soutěže
vyřazeny. První cenu nakonec 
získal návrh tří brněnských archi-
tektů Tomáše Rusína, Ivana Wahly
a Petra Mutiny. „Snažili jsme se,
aby soutěž měla vyšší než lokální
charakter. Konkurence i odborná
kvalita byly velmi vyváženy, ale
nejlepší byli skutečně Brňáci,“ 
uvedl hlavní architekt města Ostra-
vy Jaroslav Sedlecký s tím, že vítěz-
ný návrh je kompozičně jednolitý
a relativně jednoduchým způsobem
řeší celý prostor náměstí, které se
vrátí  do svého původního obdélní-
kového tvaru realizací nového ob-
jektu městského typu. Stavět by se
mělo ještě letos. Půdorysně povede
tato stavba po hranici historické 
uliční čáry. 

Dominantou náměstí zůstane Ma-
riánský sloup. Vzrostlá zeleň v jeho
blízkosti bude zachována. Jako pro-
tiváhu staví vítězný návrh výsadbu
stejně vysoké zeleně u lékárny.
Stávající kašna najde uplatnění na
jiném místě. Místo ní se objeví ma-
lý vodotrysk a pamětní deska první-
ho československého prezidenta T.
G. Masaryka. Zrušeny budou také
trávníky ze severní části náměstí,
které bude prakticky celé předláždě-
no. Podstatné ovšem je, že z náměs-
tí zmizí především nepořádek a do-
slova chaos v reklamě a nejednot-
nost prostoru, který je dnes rozdělen
na severní část s fontánou a jižní
s barokním morovým sloupem. Obě
části spolu neladí, proto byl jedním
ze soutěžních kritérií požadavek
sjednotit plochu náměstí tak, aby
působilo homogenně.

„Návrh se stane základem pro vy-
pracování projektové dokumentace
a dalších podkladů nezbytných pro
stavební úpravy. A pokud se týká
vyčíslení nákladů, řádově se bude
jednat o desítky milionů korun.
Použity budou náročné technologie
i materiály. V každém případě musí-
me rekonstrukci smysluplně zkoordi-
novat s ostatními investičními akce-
mi v centru města,“ konstatoval ná-
městek primátora. 

S tím, jak bude Masarykovo ná-
městí v nejbližších třech až pěti le-
tech vypadat, se mohou zájemci  se-
známit při prohlídce všech šestnácti
soutěžních návrhů, které jsou k vi-
dění ve výstavní síni ve 4. poschodí
Nové radnice, a to od 18. března do
12. dubna 2002.   (Maj)
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Námûstí se vrátí do pÛvodního 
obdélníkového tvaru 

Projekt Plato je urãen schopn˘m firmám
Malé a střední firmy z Ostravy 

a okolí mají jedinečnou příležitost
zúčastnit se mezinárodního školícího
projektu Plato Moravia, který má pů-
vod v severní části Belgie ve
Vlámsku. Projekt je z velké části fi-
nancován právě vlámskou vládou
prostřednictvím Hospodářské komo-
ry Limburg. 

Zástupci firem se budou moci  ze-
vrubně seznámit nejen s podnikatel-
ským prostředím Evropské unie, ale
v nabídce je také spousta praktických
rad a námětů pro zefektivnění práce
a řízení firem, možnosti navázání no-
vých obchodních kontaktů apod. 

Podle M. Habrmanové z Regionál-

ní hospodářské komory Ostrava ne-
zůstane realizace projektu u pouhého
teoretizování. Veškeré nové poznat-
ky budou bezprostředně po skončení
přednášek aplikovány přímo do pra-
xe pod odborným vedením tzv. rodi-
čů-konzultantů, tedy manažerů z vel-
kých ostravských firem. V nejbližší
době budou připraveni předat své
know-how účastníkům tohoto ojedi-
nělého vzdělávacího projektu čtyři
konzultanti.  Akce se uskuteční pro
osmdesát vedoucích pracovníků 
malých a středních firem nejen 
z Ostravska, ale také z Olomoucka.
Jeho zahájení  je naplánováno na čer-
ven letošního roku. (m) 

Vítûzné snímky Ekofilmu 
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V¯ROâÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA. Představitelé statutárního města Ostravy si spolu se zástupci  městského výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů a Junáku připomněli 152. výročí narození prvního československého pre-
zidenta. Při této příležitosti položili květiny u busty T. G. Masaryka ve vstupní hale Nové radnice. 

19. února - 76. schůze
Zpráva o poskytování informací:
Rada města schválila výroční zprávu o činnosti orgánů statutárního města Ostravy
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2001. Tato výroční zprá-
va je zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Ostravy a ve středisku infor-
mačních služeb.
Magistrát města Ostravy podává žadatelům informace z oblasti samostatné i pře-
nesené působnosti. Z celkového počtu 330 žádostí o informace podaných v roce
2001 bylo:
- 320 vyřízeno poskytnutím informace příslušným odborem magistrátu,
- žádná žádost nebyla odložena pro nepříslušnost,
- 9 žádostí bylo vyřešeno odkazem na již zveřejněné informace,
- 1 žádost byla řešena nevyhověním žadateli zčásti (jednalo se o údaje chráněné zá-

konem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů).

Každá z žádostí o informace byla vyřízena.
Za úhradu bylo vyřízeno 11 žádostí podaných na odbor financí a rozpočtu. Ve
všech případech se jednalo o poskytnutí digitálních nosičů s přehledem cenových
map za úhradu v hotovosti v celkové částce 1 965 korun.
Nejvíce občanů se s žádostí o informace obrátilo na odbor vnitřních věcí prostřed-
nictvím oddělení střediska informačních služeb, který vyřídil  114 žádostí o infor-
mace podle zákona. Nejčetnější skupina dotazů se týkala kontaktní adresy úřadů
a postupy při vyřizování různých záležitostí občanů (chov psů, veřejný pořádek,
sčítání lidu, odpady, reklamy, výkon civilní služby, vyřizování osobních dokladů).
Odbor kultury a vzdělanosti vyřídil 75 žádostí o informace zaměřené na poskytnu-
tí stipendií při studiu, na akce v rámci Česko-francouzských dnů, granty a péče
o postižené děti a mládež. Kancelář primátora vyřídila 69 žádostí  o informace, kte-
ré se týkaly činnosti orgánů města. Útvar hlavního architekta vyřídil 27 žádostí
o informace, které se vztahovaly k územním plánům města a městských obvodů,
dálnice D47 a soutěži Karolina. Třináct žádostí o informace, týkajících se cenové
mapy města, vyřídil odbor financí a rozpočtu. 

5. března - 77. schůze
Ekologický fond:
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku z Ekologického fondu měs-
ta Ostravy
- ve výši 17 tisíc korun pro Dům dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské

Hory. Finanční příspěvek bude použit na II. ročník Letního odborného soustře-
dění mladých biologů města Ostravy, který se uskuteční 1. až 13. července letoš-
ního roku. Cílem tohoto odborného soustředění je seznámit účastníky biologic-
kých olympiád s metodikou terénních výzkumů tak, aby mohli samostatně pra-
covat na doporučených tématech pro biologickou olympiádu. Účastníci I. roční-
ku Letního odborného soustředění se již podíleli na akci Strom a živočich roku
2001, kdy prováděli inventarizaci jilmů a kavky obecné na území města Ostravy, 

❏ Jednání rady mûsta
- ve výši 6 tisíc korun pro Sdružení ARNIKA na částečné pokrytí nákladů na pro-

jekty ke Dni Země  2002,
- ve výši 14 tisíc korun pro Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA na

projekty ke Dni Země 2002, a to na částečné pokrytí nákladů na tuto akci,
- ve  výši 16 tisíc pro Woodcrafter ČR - Liga lesní moudrosti dětí a mládeže  na

projekty ke Dni Země 2002.
Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu poskytnutí finančního příspěvku
z Ekologického fondu města Ostravy 
- pro Občanské sdružení Klub Cesty rytmu na projekty ke Dni Země 2002 ve vý-

ši 187 tisíc korun,
- ve výši 25 tisíc korun pro Nadaci na pomoc zvířatům na řešení vzduchotechniky

v souvislosti s dovybavením a rozšířením hospitalizačního zařízení pro malá zví-
řata.

Nadace, která svou činnost vyvíjí již osmým rokem, se koncentruje na pomoc po-
raněným, týraným a bezprizorním zvířatům. V rámci toho Nadace od počátku ro-
ku 1999 provozuje hospitalizační zařízení pro malá zvířata, které poskytuje veteri-
nární ošetření, péči a hospitalizaci nemocným a poraněným zvířatům.

Spolupráce partnerských měst:
Členové rady souhlasí se zapojením města Ostravy do druhé fáze projektu spolu-
práce partnerských měst v problematice brownfields. Město Ostrava ve spolupráci
s městy Katovice, Košice, Miskolc a rovněž s The Brownfields Center připravilo
projekt nazvaný Návrat bývalých průmyslových území do lokálních ekonomik
střední a východní Evropy.  Revitalizace brownfields v České republice, Polsku,
Slovensku a Maďarsku nepředstavuje jen potřebu nápravy životního prostředí, ale
mnohem více nezbytnost ekonomického a sociálního rozvoje měst a regionů, kte-
ré jsou ovlivněny ekonomickou transformací.
Příspěvek na obnovu kulturní památky: 
Členové rady doporučují zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí neinvestiční
dotace na obnovu kulturní památky v rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny Moravská Ostrava pro rok 2002
- na obnovu městského domu čp. 102 na ulici 28. října z rozpočtu města

Ostravy  320 tisíc korun a příspěvku 280 tisíc korun ze státního rozpočtu, 
- 80 tisíc korun z rozpočtu města a 70 tisíc ze státní dotace  na obnovu měst-

ského domu čp. 536, Nádražní 29.
Finanční příspěvek se skládá ze dvou částí, které jsou na sebe vzájemně vá-
zány. První je příspěvek města, na který je ve schváleném rozpočtu na letoš-
ní rok vyčleněna částka 400 tisíc korun. Druhou tvoří příspěvek státu.
Ministerstvo kultury ČR pro Program regenerace městských památkových re-
zervací a zón ČR vyčlenilo na letošní rok pro městskou památkovou zónu
Moravská Ostrava částku 350 tisíc korun. 

CENOVÁ MAPA. Ministerstvo financí  České republiky dne 18. února
2002 dopisem sdělilo, že vyhláška  statutárního města Ostravy č. 7/2001,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2000 a kterou se vydává
cenová mapa stavebních pozemků na území města Ostravy, je neplatná.
Z tohoto důvodu  ji ministerstvo financí nezveřejní v cenovém věstníku.
Takže od 1. ledna 2002 zůstává i nadále v platnosti  cenová mapa, která
je vydaná vyhláškou města Ostravy č. 10/2000. 



V listopadu loňského roku zřídila
rada města odbor komunální a byto-
vý. Důvod byl zřejmý - na veškeré
činnosti související s bytovou politi-
kou a komunálními službami byl
průběžně kladem silný důraz, a to
především v podobě rostoucího ob-
jemu agendy, který přinesla nová
zákonná ustanovení. Ostatně, když
jsem se zeptala vedoucí odboru
Anny Hálové, na jaké otázky za po-
slední čtyři  měsíce odpovídala nej-
častěji, s úsměvem a bez zaváhání
odpověděla: „Jednoznačně na mno-
ho takových, které souvisely a sou-
visejí se zákonem o odpadech, s po-
čtem popelových nádob u rodin-
ných domků, se svozem komunální-
ho odpadu, s poplatky za odpad,
s černými skládkami…“

❒ Ale to není jistě žádné pře-
kvapení. Podle všech legislativ-
ních indicií a také reakcí občanů
se daly podobné dotazy očekávat.

Já také netvrdím, že nás zaskoči-
ly. Naopak. Při vzniku našeho od-
boru jsme měli tak trochu výhodu.
Již jsme znali zákon o odpadech,
zákon o pohřebnictví, aktuální byla
otázka vytvoření nové koncepce
bytové politiky města. Věděli jsme,
do čeho jdeme. Například na úseku
nakládání s komunálním odpadem
jsme zaváděli poplatky už v roce
2000, kdy proběhla první vlna týka-
jící se majitelů rodinných domků.
Od letošního roku k tomu přibyla
registrační povinnost všech ostat-
ních domácností. Zákon o odpa-
dech přinesl skutečně zásadní obrat
ve smluvních vztazích a povinnos-
tech uložených městu jako původci
komunálního odpadu. A ušetřeni
nezůstali ani jeho obyvatelé.

❒ Máte na mysli přímou vazbu,
respektive vztah – společnost Od-
voz a zpracování odpadu a občan?

Přesně to. Dnes si vyřídíte veške-
ré záležitosti spojené se zajišťová-
ním svozu a likvidací odpadu u nás
na oddělení komunálních služeb.
Ostravané rovněž využívají  mož-
nosti přímých plateb. Mimocho-
dem, týdně je vybráno až 16 tisíc
korun, zejména pak nedoplatky.
K tomu je třeba připočíst vedení
a pravidelnou aktualizaci databáze
zhruba 68 840 stanovišť sběrných
nádob na území města. Zajímá nás
pochopitelně kvalita odvozu sběr-
ných nádob, je jich 1 710 000.

Stranou nezůstává ani prevence
vzniku nepovolených skládek, roz-
šiřování  separovaného sběru, zajiš-
tění mimořádných odvozů, optima-
lizace počtu jednotlivých stanovišť
i sběrných nádob. Prioritní je však
kontakt s občany, vyřízení jejich
požadavků a časově velmi náročná
kontrola stavu přímo v terénu.

❒ Vypadá to, že nakládání 
s odpadem je vaší stěžejní čin-
ností. Co jsou to vlastně komu-
nální služby?

Je to hlavně velmi složitá oblast.
Ale obecně by se dalo říci, že jsou
to služby, které má obec povinnost
zajišťovat, a to podle zákona o ob-
cích. Patří sem tedy úkoly týkající
se nakládání s odpadem, údržbou
zeleně a pohřebními službami.
V Ostravě tyto základní činnosti
doplňují ještě otázky bytové.

❒ Pohřební služby? Nový zá-
kon přinesl také četné změny, do
jaké míry se dotknou občanů?

Od roku 1948 je to vůbec popr-
vé, kdy byla celá tato oblast upra-
vena zákonem. Do 30. června 2002
musí mít všechny správy hřbitovů
na území města zpracovány tzv.
řád pro veřejné pohřebiště. K tomu
budeme poskytovat souhlasné sta-
novisko my, takže tato problemati-

ka se přímo občanů nedotkne. Vy-
pracování obecně závazných vy-
hlášek bude probíhat spíše v režii
jednotlivých městských obvodů.
Občany však bude  velmi zajímat
datum 1. ledna 2004. Do té doby
musí totiž příslušná správa pohře-
biště  uzavřít  se všemi nájemci
hrobových míst nové nájemní
smlouvy, v nichž bude mimo jiné
upravena dvousložková cena.
První část vymezí cenu za proná-
jem jednoho metru čtverečního 
a druhá část bude zahrnovat nákla-
dy na údržbu hřbitova, tedy za od-
voz odpadu, údržbu zeleně, vodné
a stočné, ale i ostrahu apod.

❒ Kdy budou tyto smlouvy 
uzavírány?

Občané budou postupně informo-
váni během letošního a příštího roku
prostřednictvím svých městských
obvodů. Takže se každý včas doví,
kdy a s jakými doklady na hřbitovní
správu zajít a uvést vše do souladu
se zákonem. Bezprostředně poté,
kdy vešel v platnost, jsme zazname-
nali desítky dotazů. Například si ni-
kdo z nás neuvědomoval, že náhro-
bek může být součástí dědictví. Jak
jsme si zjišťovali, doposud stačilo
doložit platnost  vlastnického práva
k hrobovému místu lístkem o zapla-
cení pronájmu. V současné době je
toto vlastnictví jednoznačně součás-

tí dědického řízení. V zákoně je ale
ještě celá řada dalších zásadních otá-
zek. Jsou to například opuštěná hro-
bová místa či několik lidí hlásících
se k jednomu hrobu, které bude tře-
ba v příštích dvou letech vyřešit.

❒ Slyšela jsem, že jsme jedno
z mála měst v republice, které
má zpracovanou dokumentaci
aktuálního stavu veřejné zeleně. 

A velmi podrobně a přesně.
Navíc má Ostrava pasport zeleně,
kde jsou zaevidovány vlastnické
vztahy i veškeré vegetační prvky.
Při jeho rok trvajícím zpracování
jsme vycházeli ze skutečnosti, že je
na území města zhruba  1100 hekta-
rů veřejné zeleně. Díky pasportu
jsme zjistili, že zeleně je o 500 hek-
tarů více. Jedná se o zeleň jiných
vlastníků, zeleň na plochách u prů-
myslových závodů majetkově nevy-
pořádaných, zeleň podél komunika-
cí. Přímo v terénu jsme do map vy-
značili doslova miliony dat, každý
klepač, lavičku, strom i keř. Dnes se
podle tohoto materiálu dají docela
přesně určit finanční prostředky na
údržbu zeleně. Zároveň vedeme pa-
sport zeleně, sloužící jako základní
podklad třeba pro žadatele o kácení
stromů, ještě sedmnácti městským
obvodům, které mají výměru zeleně
menší než dvacet hektarů. Opome-
nout nemohu ani zajišťování rekre-
ační funkce městských lesů.

❒ A databáze informací o sta-
vu bytového fondu, počtu žadate-
lů o byt už také existuje?

Vzniká. Vedeme například přes-
nou evidenci žadatelů o pronájem
bezbariérových bytů. Pracovnice
bytového oddělení se v současné
době věnují otázkám zanedbanosti
bytového fondu, nerovnoměrného
rozvrstvení bytové výstavby, nevy-
hovující struktury bytů, ale také
problematice panelových domů
a sídlišť včetně cenové mapy ve
vztahu k bydlení a návaznosti na
deregulaci  nájemného.

❒ Určitá dávka spokojenosti je
tedy na místě?

Znáte rčení, které začíná slovy
nechvalte dne před večerem…?
Musím se přiznat, že jsem měla na
začátku trochu obavy, jak všechno
zvládneme v počtu jedenácti lidí.
Často jsem se ptala, zda rozjezd
odboru nebude pro nás všechny
příliš velkým  soustem. Hlavně  ten
neskutečný nápor dotazů hned po
novém roce, které se týkaly zejmé-
na odvozu odpadu… (m)
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Odbor komunální a bytov˘ magistrátu: nakládání s odpadem, údrÏba zelenû, pohfiební sluÏby i bytová politika 

Zákony o odpadech a pohfiebnictví pfiinesly 
zásadní obrat v povinnostech obãanÛ 

❏ Rozhovor

ANNA HÁLOVÁ: Jak vyplývá ze zpracované analýzy o stavu zeleně na 
území města, podstatná část finančních prostředků je vynakládána
především na údržbu trávníků a méně je již věnována problematice
ošetření dřevin. Opomíjení jejich údržby se pak promítá do vysokých
nákladů na rekonstrukci zeleně. Razantní zásahy, které jsou násled-
ně prováděny z bezpečnostních důvodů nebo zdravotního stavu dře-
vin, se navíc setkávají s negativními postoji veřejnosti.
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Počínaje lednem tohoto roku
vstoupil v platnost nový zákon
o odpadech. Mimochodem, ročně je
v našem městě odvezeno a zpraco-
váno více než sto tisíc tun komunál-
ního odpadu.

Na otázku, jak zákonná ustano-
vení ovlivnila  nakládání s komu-
nálním odpadem, Jiří Štěpánek
z komunálního a bytového odboru
magistrátu odpověděl: „Do systé-
mu města výrazněji nezasáhla.
Dochází pouze k rozšíření separace
odpadů a sběrných míst na odlože-
ní nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů tak, aby spoluobčané
měli možnost odložit bezúplatně
nepotřebné věci na určená, pro ně
dostupnější místa. Někteří lidé si
však tento systém vykládají mylně.
Neznamená to totiž, že mohu 
na sběrná stanoviště odložit vše, co
již nepotřebuji a tím tato stanoviště
neúměrně přeplňovat, hlavně nad-
měrným odpadem. K odložení ta-
kového odpadu slouží velkoobje-
mové kontejnery, které jsou přista-
vovány několikrát ročně podle po-

žadavků jednotlivých městských
obvodů.“

Jak dále uvedl J. Štěpánek, nelze
rovněž shromáždit odpad v pytlích
nebo vlastních popelnicích u rodin-
ných domů (RD). Obecně závazná
vyhláška totiž stanoví základní po-
čty sběrných nádob u RD nebo kon-
tejnerů v sídlištní zástavbě. Pokud
nejsou splněny podmínky pro při-
dělení další sběrné nádoby v rámci
systému města a na základě poplat-
ku, lze si tuto službu objednat sa-
mostatně ve smluvním vztahu za 
úplatu přímo u společnosti OZO.

Podle J. Štěpánka je stále ještě
mnoho míst, kde nepořádek na sta-
novištích, přeplňování kontejnerů
a popelnic nebo jejich úplná absen-
ce působí mnoho problémů s čisto-
tou města. I přes povinnost platit
poplatek, existují taková místa, kde
obyvatelé odkládají odpad podle
vlastního uvážení. Proto pracovníci
odboru provádějí plošné kontroly
celého území s cílem všechny části
zapojit do systému města a zabez-
pečit potřebnou čistotu.

Zákon o odpadech provází fiada otázek

Pracovníci odboru financí a rozpo-
čtu magistrátu žádají  v souvislosti se
zajištěním poplatku za komunální od-
pad o trpělivost a pochopení. V sou-
časné době je vypracovávána databáze
všech občanů, kteří mají trvalý pobyt
na území města a kteří od letošního
roku platí 384 korun ročně za svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu. 

Doručeno bylo přibližně 70 tisíc
formulářů. Přestože byla přijata  pro
zvládnutí této agendy mimořádná opa-
tření, kdy vypomáhá dalších 20 pra-
covníků z jiných odborů magistrátu
v prodloužených směnách včetně so-
bot i nedělí, nelze termíny stanovené
obecně závaznou vyhláškou dodržet.
„Jedná se o velmi náročnou činnost,
probíhá složité dohledávání údajů na
nesprávně nebo nedostatečně vyplně-

ných formulářích. Maximální pozor-
nost a přesnost je nezbytná už proto,
že se jedná o peníze občanů,“ říká
Renáta Spěváková, vedoucí oddělení
a cen odboru financí a rozpočtu.
Poplatky prostřednictvím SIPO by
měli mít Ostravané zavedeny od měsí-
ce června. První splátka bude zvýšena,
další pak už budou pravidelné podle
počtu osob. 

Poštovní poukázky, prostřednictvím
kterých lze poplatek také uhradit, bu-
dou rozesílány také postupně. Na slo-
ženkách bude pochopitelně uveden ná-
hradní termín splatnosti. „Pokud obča-
né splnili svou registrační povinnost
a vyplněný formulář řádně odevzdali,
nebudou proti nim uplatňovány žádné
sankce za pozdější úhradu poplatku,“
ubezpečila R. Spěváková. (m)

Za pozdûj‰í platbu postihy nebudou

❒ Co mám dělat, když mi stávají-
cí počet sběrných nádob nestačí?

Písemně požádáte o přistavení dal-
ší sběrné nádoby a uvedete důvod žá-
dosti.

❒ A pokud bydlím v nájemním
bytě?

Samozřejmě se touto situací také za-
býváme a v případě přeplňování sběr-

ných nádob se přijímají příslušná opa-
tření. V sídlištní zástavbě způsobuje
přeplňování kontejnerů a popelnic  také
odkládání odpadů z podnikatelských
aktivit, hlavně pak drobných živnostní-
ků.

❒ A pokud se tak skutečně děje?
Obraťte se na příslušný odbor jed-

notlivých městských obvodů, v jejichž

Vy se ptáte a pracovníci komunálního
oddûlení odpovídají

Kontaktní pracovníci oddělení komunálních služeb, Ostrčilova 4 
(č. dveří 220):
1. oblast (Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Moravská Ostrava

a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice) 
B. Havránek, tel.: 628 34 14, 0604 21 22 92

2. oblast (Plesná, Krásné Pole, Martinov, Pustkovec, Poruba, Polanka 
nad Odrou, Třebovice, Svinov)
M. Kostihová, tel.: 628 30 32, 0603 55 65 53

3. oblast (Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice) 
M. Chodúrová, tel.: 628 34 14, 0604 21 22 91

4. oblast (Ostrava-Jih, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Nová Ves
a Hrabová)
J. Štěpánek, tel.: 628 30 33, 0603 55 65 35

Ostravané mohou nebezpečný a velkoobjemový odpad bezplatně 
odložit na následujících sběrných místech:
❏ areál OZO, ul. Frýdecká, Ostrava-Kunčice
❏ areál OZO, ul. Slovenská, Ostrava-Přívoz
❏ areál SEKOS, ul. Výškovická, Ostrava-Zábřeh 

(vedle OD Kaufland)
❏ sběrna MARTINOV, ul. K Turkovu 

(vedle garáží na ul. Provozní)
❏ sběrna RADVANICE, ul. Za Ještěrkou 

(areál bývalého koupaliště v Bartovicích)
❏ sběrna PORUBA, ul. Nad Porubkou (areál Bytostavu)
❏ sběrna MICHÁLKOVICE, ul. Briketářská 

(za sběrnou druhotných surovin)

kompetenci je kontrola, jak občané
i podnikatelské subjekty nakládají s od-
padem.

❒ Proč není možno mít k dispozici
libovolný počet sběrných nádob?
U rodinných domků odvádí plátce 
poplatek podle počtu osob, což je
v mnoha případech méně, než kolik či-
ní cena za odvoz sběrné nádoby. Rozdíl
je hrazen v systému města z ostatních
poplatků, případně z rozpočtu města.
Neopodstatněné navyšování počtu
sběrných nádob by tedy vedlo ke znač-
nému nárůstu ceny za odvoz a likvida-
ci odpadů, což by mohlo vyústit v ko-
nečném důsledku k možnému zvýšení
poplatku.

❒ Co mám dělat, když potřebuji
vyměnit sběrnou nádobu?

Stačí zavolat na jedno z uvedených
čísel, nahlásit jméno a adresu a sběr-
ná nádoba bude do dvou týdnů vymě-
něna.

❒ Co mám dělat, když mi odpad
není vyvážen?

Stačí tuto skutečnost oznámit telefo-
nicky nebo písemně na odbor komunální
a bytový. Situaci prověříme a zjednáme
nápravu. V případě nutnosti bude prove-
den náhradní odvoz veškerého odpadu,
který se na stanovišti nashromáždil.
V Ostravě jsou některá, pro svozovou
techniku, těžce přístupná místa. U nich je
odvoz odpadů problematický, hlavně
v zimním období. Zde byla již v minu-
losti určena náhradní stanoviště.

❒ Bude mi v tomto případě vrácen
poplatek za komunální odpad?

Ne. Poplatek za komunální odpad je
podle obecně závazné vyhlášky vybírán
za komunální odpad. Jedná se o sběr, tří-
dění, využívání a zneškodňování komu-
nálního odpadu vznikajícího na území
města Ostravy. Nevztahuje se na vysy-
pání konkrétní popelnice.



Jsou momenty, kdy řidič ani při
nejlepší vůli nedokáže zaparkovat
své auto. Na okrajích vozovek je
doslova narváno a nešťastný auto-
mobilista popojíždí z místa na mís-
to a hledá vhodný a dostatečně vel-
ký prostor. Ale tento obrázek není
nic nového, parkování a odstavo-
vání vozidel je ve větších městech
dlouhodobým problémem. V ně-
kterých případech si žádá docela
radikální řešení. Nejvýrazněji se
samozřejmě projevuje v atraktiv-
ních lokalitách města, jako je
vlastní centrum i sídliště.

Regulace parkování v historickém
jádru Ostravy byla již provedena.
První etapa byla zahájena v listopadu
loňského roku. Dopravními značka-
mi zákazu stání je ohraničeno území
vymezující ulice Nádražní, Čes-
kobratrská, Ke Karolině a řekou
Ostravicí. Znamená to, že motoristé
používají v této části města k parko-
vání už více než čtyři měsíce pouze
místa k tomu určená. 

„Dopravní zklidnění centra je jed-
na strana mince. Podstatné je, že v té-
to části města se nám konečně poda-
řilo jednotlivými opatřeními zvýšit
bezpečnost  a především pak uvolnit
komunikace pro případný a rychlý
průjezd hasičskými, policejními
a zdravotnickými vozidly,“ říká ná-

městek primátora Ladislav Stuchlík.
Dodává, že do první etapy  regulace
se  promítá rovněž výstavba záchyt-
ných parkovišť v přilehlých lokali-
tách centra města a výstavba nových
velkokapacitních krytých garáží.
V dalších etapách bude směřovat ře-
šení parkování také do ostatních
městských obvodů, kde je deficit
mezi nabídkou a poptávkou parkova-
cích míst opravdu velmi vysoký. 

Jak uvádí vedoucí odboru dopravy
magistrátu Jiří Tichý, ke zlepšení
celkové situace včetně životního
prostředí bylo nutné zajistit v sídlišt-
ní zástavbě vymístění nákladních
motorových vozidel s celkovou
hmotností  nad 3,5 tuny. „V součas-
né době jsme již provedli regulaci
v Porubě, Ostravě-Jih, ve Svinově
a Třebovicích a tato opatření připra-
vujeme ještě v městských obvodech
Vítkovice a Mariánské Hory
a Hulváky. Původní záměr s omeze-
ním na celkovou hmotnost vozidel
2,5 t jsme po dvouměsíčním provozu
vyhodnotili jako nedostačující a spo-
lu s městskou policií, dopravním in-
spektorátem a příslušnými obvody u-
pravili toto omezení na hmotnost 3,5
tuny. Změna dopravního značení bu-
de provedena ještě do konce března.“

Samotnou regulaci parkování
a odstavování motorových vozidel

v centru Ostravy lze hodnotit po čty-
řech měsících trvání jako vcelku
úspěšný krok, který občané přijali
a svou ukázněností podpořili ve vel-
mi krátké době. „Tato zóna stávající-
ho zákazu stání vykazovala nebýva-
lou řadu problémů a vysoký deficit
mezi poptávkou a nabídkou po par-
kování. Reakce veřejnosti pro nás
byla docela příjemným překvape-
ním, ale dobře víme, že regulace  má
i své kritiky a odpůrce,“ připouští 
J. Tichý. 

Ještě v polovině roku 2002 bude
realizován  další postup regulace
parkování a odstavování silničních
vozidel v centru Ostravy. Konkrétní
opatření budou pochopitelně zapra-
cována do nového nařízení města.
„Máme zájem aktualizovat seznam
místních  komunikací nebo jejich ú-
seků, které mohou být na dobu časo-
vě omezenou zpoplatněny. Současně
chceme vymezit oblasti, v nichž  by
mělo být  povoleno stání vozidel ma-
jitelů parkovacích karet,“ říká ná-
městek primátora. Podle J. Tichého
se bude jednat o parkovací karty pro
obyvatele s trvalým bydlištěm v da-
né oblasti (o tzv. rezidenty) a pro  za-
městnance firem a organizací zde
sídlících (o tzv. abonenty). Karty bu-
dou vydávat příslušné městské obvo-
dy, v tomto případě tedy Moravská

Ostrava a Přívoz. „Zavedením par-
kovacích karet však jejich držitelům
nevzniká právní nárok na místo ve
vymezené zóně, ale pouze možnost
zaparkovat vlastní či služební vozid-
lo na libovolně vyznačené parkovací
ploše. Účinnost tohoto nařízení měs-
ta Ostravy by mělo vstoupit v plat-
nost 1. července 2002. O dalším po-
stupu budeme  samozřejmě občany
včas a podrobně informovat,“ ujišťu-
je vedoucí odboru dopravy.

Regulace parkování v centru měs-
ta bude pokračovat i v následujících
letech. V první polovině roku 2003
bude zóna s dopravním omezením
rozšířena až po ulici Porážkovou, že-
lezniční trať Českých drah. Pra-
covníci odboru dopravy magistrátu
si jsou sice vědomi, že samotná re-
gulace není a ani nemůže být spás-
ným všelékem na účinné odstraňová-
ní problémů souvisejících s odstavo-
váním a parkováním motorových vo-
zidel. 

K tomu všemu je třeba budovat
nová parkoviště tak, aby se deficit
mezi poptávkou a nabídkou stále sni-
žoval. Mezi vytipované lokality, kte-
ré jsou v docházkové vzdálenosti
městské hromadné dopravy, patří
Frýdlantské mosty, most Pionýrů,
přestupní terminály Hranečník, Čer-
ný potok a Svinovské mosty. (Maj) 
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Cestování 
bez jízdenky?

Dobrou zprávu pro platící cestující
a naopak nepříznivou pro všechny černé
pasažéry rozeslal 1. března 2002 Do-
pravní podnik Ostrava, a.s. Právě od to-
hoto data se zvýšila pokuta (tarifní při-
rážka) za cestování trolejbusem, autobu-
sem či tramvají bez platné jízdenky ze tří
set na čtyři sta korun. Toto však platí
pouze tehdy, když černý pasažér uhradí
částku přímo ve vozidle nebo nejpozději
do sedmi kalendářních dnů. Do dvou
měsíců  se pokuta zvyšuje z původních
600 na 700 Kč. Zvýšila se také pokuta za
psa nebo zavazadlo bez platné jízdenky,
a to na sto korun. Dosavadní plná tarifní
přirážka 1 000 korun zůstává stejná. Po-
kud se některému z řádně platících cestu-
jících přece jen stane, že nemá ve chvíli
kontroly u sebe platný jízdní doklad - ne-
přenosnou jízdenku, nemusí se obávat
velkých sankcí. Stačí, když předloží do
tří pracovních dnů platný doklad ve stře-
disku v ulici 28. října, pak zaplatí pouze
třicetikorunovou přirážku.

Jak uvádějí statistiky dopravního
podniku, ročně využije přepravních slu-
žeb zhruba dvě stě milionů lidí, z toho se
více než tři procenta vozí neoprávněně
zadarmo. Revizoři Dopravního podniku
Ostrava zachytili jen v loňském roce 
70 tisíc černých pasažérů. Ve více než
dvanácti tisíc případech byla pokuta vy-
máhána soudní cestou. (m)

Parkovací karty budou vydávány ve druhé polovinû roku

KAPACITA PARKOVACÍCH MÍST. Zavedením zóny zákazu stání v centru města mimo vyznačená volná nebo pla-
cená parkoviště se řidiči nemusejí obávat, že v této části města nezaparkují. Dostatečnou volnou kapacitu za-
jišťuje akciová společnost Garáže Ostrava, a to v nadzemních garážích na Černé louce, kde řidič za tzv. rych-
lé parkování zaplatí 10 Kč/hod., a rovněž v podzemních garážích na Prokešově náměstí. Tam stojí hodina
parkování 20 korun. Značnou předností krytých parkovacích objektů je zejména jejich celoroční nepřetrži-
tý provoz i technické a bezpečnostní vybavení proti případným krádežím. Zaparkovat samozřejmě lze i na
všech povrchových parkovištích v centru města, tedy u Divadla A. Dvořáka v blízkosti Smetanova náměstí, na 
ulici Poděbradově u Domu umění, na ulici Muzejní u staré radnice i na náměstí Msgre. Šrámka u kostela Božského
Spasitele. Kromě posledně jmenovaného parkoviště mohou řidiči uhradit parkovné pomocí čipové technologie tzv.
Dallas čipu, který lze naprogramovat na 300 nebo 500 korun. (m) 

„Reakce vefiejnosti na regulaci v centru mûsta pro nás byla docela pfiíjemn˘m pfiekvapením,“ fiíká J. Tich˘
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Titul patfií profesionálnû zvládnuté rekonstrukci
Nejzdafiilej‰ím domem minulého roku je podle soutûÏní komise Cestovní centrum Fischer

ODMùNU VE V¯·I 100 TISÍC KORUN ZÍSKÁVÁ V PO¤ADÍ DRUHÉ 
VYHODNOCENÉ DÍLO:
Novostavba  sociálně správní a skladové budovy firmy Vesuvius Slavia, a.s.,
Ostrava-Kunčice
Investor: Vesuvius Slavia, a.s., Ostrava-Kunčice
Autor architektonického řešení: ing. arch. J. Fišer

Q-PARS, v.o.s., Ostrava
Dodavatel: N.R.C., a.s., Ostrava

TITUL DÒM ROKU 2001 A FINANâNÍ OHODNOCENÍ VE V¯·I 200 TISÍC 
KORUN ZÍSKÁVÁ:
Rekonstrukce Cestovního centra Fischer, Jiráskovo náměstí,
Moravská Ostrava 
Investor: Fischer, s.r.o, Praha 1
Autor architektonického řešení P. Švančar, P. Vlková, 

T. Rusín a I. Wahla
Dodavatel: TECHINVEST, spol. s r.o., 

Ostrava-Mariánské Hory   
âESTNÉ UZNÁNÍ BEZ URâENÍ PO¤ADÍ:
Novostavba provozní budovy a.s. Ingeletric, areál VTP, 
Ostrava-Pustkovec
Investor: Ingeletric, a.s., Ostrava-Pustkovec
Autor architektonického řešení: ing. arch. A. Valder, České Budějovice
Dodavatel: Kvazar, a.s., Ostrava-Kunčičky

âESTNÉ UZNÁNÍ BEZ URâENÍ PO¤ADÍ:
Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Astra, Ostrava-Poruba
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
Autor architektonického řešení: ing. arch. J. Koběrský, 

Ostrava-Svinov
Dodavatel: Bytostav Poruba, a.s.

Hodnotící komise jmenovaná radou
města doporučila na základě prohlídky
všech devíti přihlášených staveb do už
osmého ročníku prestižní soutěže Dům
roku 2001 udělit titul Cestovnímu
centru Fischer. Celkové prvenství  zís-
kal tento dům na Jiráskově náměstí za
profesionálně architektonicky i staveb-
ně zvládnutou rekonstrukci objektu
sloužícího široké veřejnosti.

„Je nesporné, že rada se snaží pro-
střednictvím této akce postupně  pod-
pořit zájem  autorů na vytvoření stav-
by, která by reprezentovala nejvyšší
kvalitu v daném roce a stala se zároveň
významnou součástí architektonického
fondu Ostravy,“ řekl člen komise, ná-
městek primátora Vítězslav Kuta.
Podmínky hodnocení zdůrazňují  také
jedinečnost stavby, kvalitu stavebních
prací, ale i funkční zapojení do prostře-
dí města. Nejde výhradně o architekto-
nickou soutěž.

„V prvních ročnících soutěže se
o titul nejčastěji ucházely budovy pe-
něžních ústavů, poté je vystřídaly
stavby kulturní, jako byla Janáčkova
konzervatoř, Loutkové divadlo Ostra-
va či loňský vítěz - rekonstrukce
Národního divadla moravskoslez-
ského. V posledních letech jsme pak

zaznamenali větší počet staveb ob-
čanského vybavení. Ovšem pozoru-
hodná je zejména účast výrobních
a provozních objektů a staveb urče-
ných pro bydlení. A je dobře, že prá-
vě bytová výstavba se již uvolnila ze
sevření  architektonických a technolo-
gických šablon minulosti,“ konstatuje
náměstek primátora Vítězslav Kuta.

První místo tedy získalo Cestovní
centrum Fischer. Jako druhý nejlepší
Dům roku 2001 skončila Sociálně
správní a skladová budova firmy
Vesuvius Slavia v Kunčicích, a to za
kvalitní architektonické a stavební
zvládnutí objektu sloužícího k podni-
kání. Za zajímavý exteriér a kultivo-
vané řešení velkoprostorové dispozi-
ce v interiéru projekčního pracoviště
získala čestné uznání provozní budo-
va a.s. Ingeletric. Posledním oceně-
ným objektem je Dům s pečovatel-
skou službou Astra. Investor spolu
s architekty citlivě přistoupil k rekon-
strukci a přístavbě objektu mateřské
školy v sídlištním prostředí se změ-
nou její funkce na objekt pro bydlení
seniorů. Návrh na rozdělení finanč-
ních odměn dvěma nejzdařilejším do-
mům bude předložen ke schválení za-
stupitelstvu 27. 3. 2002. (m)
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❏ Podnikání

PROVOZNÍ BUDOVA NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO. V říjnu le-
tošního roku bude dokončena výstavba provozní budovy Divadla 
A. Dvořáka. Jedná se o II. etapu rekonstrukce a přístavby, která navazu-
je  na úspěšně zvládnutou stavební proměnu vlastního objektu divadla (li-
stopad 2000). S výstavbou se začalo v lednu minulého roku. 

Projektantem nového moderního technického zázemí včetně dílen
a skladů dekorací, kostýmů i rekvizit je Architektonická kancelář Arkos,
s.r.o., zhotovitelem pak Stavos Stavba, a.s.  Cena stavebních prací byla vy-
číslena na  138,8 milionu korun, z toho bude 73,8 mil. Kč uvolněno z měst-
ských a 65 mil. Kč ze státních zdrojů. (m) 

Îivnostensk˘ úfiad ru‰il oprávnûní 

Statutární mûsto Ostrava se podílí na financování protipovodÀov˘ch opatfiení na fiece Odfie

Nav˘‰ení hrází si vyÏádá milióny korun
Příroda  je nevyzpytatelná a ač-

koliv se ji lidé snaží alespoň do jisté
míry ovládnout, vždy bude podléhat
svým vlastním zákonitostem a řá-
dům. Důkazem toho ostatně byla
i velká voda, která Ostravu a celý
region těžce zasáhla před pěti lety.
Jenom opravy škod na vodních to-
cích na území města, které tehdy po-
vodeň způsobila, stály 103 milionů
korun.

Co se od té doby změnilo? Jsme na
nebezpečí tohoto druhu lépe připrave-
ni?  Na toto téma jsme hovořili s ná-
městkem primátora Ivanem Knižát-
kem: „Rok 1997 byl samozřejmě moc-
ným impulzem pro práce na zdokona-
lování protipovodňové ochrany. Na
základě zkušeností z tehdejší povodně
byl propracován systém varování
a předpovědi průtoků. Na území měs-
ta se začala připravovat opatření sta-
vebního charakteru, tedy opravy hrází,
jejich navýšení, případně výstavba no-
vých. Město se na těchto aktivitách
podílelo a stále podílí, i když zastupi-
telé jsou si vědomi toho, že převážný
díl zodpovědnosti za financování spo-
čívá na státu. Nicméně jsou připraveni
svým podílem - spolu s některými za-
interesovanými firmami - vyjádřit zá-
jem na zvýšení úrovně protipovodňo-
vé ochrany.“ 

Jaká konkrétní opatření se tedy
chystají? „Musíme si uvědomit, že
realizace takových opatření, která by
Ostravu plně ochránila v případě, že
by se opakovala situace z července

1997, je nereálné. Je však možné mít
ve městě protipovodňovou ochranu
na velmi dobré úrovni a touto cestou
jsme se rozhodli vydat. Výcho-
diskem úvah byly výsledky studie
zpracované Povodím Odry, s.p. Byla
definována aktualizovaná úroveň
stoleté vody. Po roce 1997 se tato te-
oretická hladina zvýšila. Navrženo
bylo navýšení hrází tak, aby koruna
hráze byla 80 cm nad touto úrovní.
Obvyklé navýšení přitom bývá do 
50 cm. Dá se tedy říci, že zastupitel-
stvo se svým rozhodnutím přiklonilo

na stranu většího bezpečí. Podle stu-
die si navýšení hrází na území
Ostravy vyžádá přibližně 90 milionů
korun. Město je připraveno se na fi-
nancování tohoto projektu, který by
měl být realizován do roku 2005, po-
dílet dvaceti pěti procenty,“ vysvětlil
ing. Knižátko.

Práce budou probíhat na území měs-
ta ve třech etapách. První etapa zahr-
nuje část Odry pod soutokem s řekou
Opavou a Lhoteckým jezem a zvyšo-
vání levé a pravé hráze v prostoru sou-
toku Odry s Porubkou. Druhá etapa

V loňském roce vydal živnosten-
ský úřad magistrátu 6 656 živnos-
tenských oprávnění, což je asi o osm
set méně oproti roku 2000. Naopak
se zvýšil počet zrušených živností.
Prohlášením konkurzu ukončilo čin-
nost 122 podnikatelů, z důvodu ztrá-
ty bezúhonnosti přišlo o živnosten-
ské oprávnění 69 osob. Za porušení
podmínek stanovených zákonem by-
lo zrušeno živnostenské oprávnění

v 572 případech, přitom v předešlém
roce pouze ve 47 případech. Za-
jímavý údaj se týká počtu ohláše-
ných přerušení  provozování živnos-
tí samotnými podnikateli - celkem 
4 366 žádostí.  

Pracovníci živnostenského úřadu
provedli celkem 900 kontrol (v roce
2000 to bylo 361). Uložili 167 po-
kut, které přesáhly celkovou částku
514 300 korun. (m) 

proběhne v úseku od Lhoteckého jezu
ke koblovským mostům a třetí etapa
v prostoru nad a pod křížením Odry
s ulicí Rudnou v Zábřehu. 

Důležité je, že o hrozící povodni
bychom se měli dozvědět včas. Od
loňského roku mají totiž pracovníci
Povodí Odry k dispozici  kompletní
srážkoodtokový model HYDROG
sloužící k operativnímu řízení údol-
ních nádrží a k předpovídání povodňo-
vých průtoků v korytech vodních toků.
Nebezpečí povodní je díky němu mož-
né předpovědět s dvoudenním předsti-
hem. Časový odstup umožní včasné
varování obyvatel a realizaci celé řady
ochranných opatření, např. řízené
předpouštění přehradních nádrží. Při
povodních v roce 1997 se tento systém
osvědčil při řízení údolní nádrže Šan-
ce v povodí Ostravice a v roce 2001
byl proto model dopracován  pro  po-
vodí Odry na území České republiky.

Generální ředitel Povodí Odry
Pavel Schneider na závěr shrnul: „Po
realizaci všech zmiňovaných opatře-
ní se Ostrava dočká opravdu nadstan-
dardní protipovodňové ochrany, a to
například i ve srovnání s Prahou. Na
většině území budou obyvatelé chrá-
něni před stoletou vodou. Tam, kde
je ochrana z technických důvodů niž-
ší, zajistíme včasné varování. V tom-
to ohledu je třeba zdůraznit skuteč-
nost, že dispečink Povodí Odry je na-
pojen přímo na Centrum tísňového
volání a spolupráce je opravdu velmi
dobrá.“ (ol)

Náměstek primátora I. Knižátko spolu s generálním ředitelem Povodí
Odry P. Schneiderem stojí u soutoku řek Odry a Opavy na území Nové
Vsi. 

Podnikatelé:
Celkem Fyzické osoby Právnické osoby
60 265 51 667 8 598

Živnosti:
Celkem Fyzické osoby Právnické osoby
102 087 75 312 26 775

Živnosti Celkem Fyzické osoby Právnické osoby
Řemeslné 12 105 9 737 2 368
Vázané 9 334 6 738 2 596
Koncesované 3 114 2 220 894
Celkem 24 553 18 695 5 858
Volné 77 534 56 617 20 917
Celkem 102 087 75 312 26 775



Otázky spojené s osudem prů-
myslového architektonického dě-
dictví patří již několik let k velmi
aktuálním a zásadním, a to nejen
ve vztahu k finanční náročnosti
nutných rekonstrukcí a běžné 
údržby jednotlivých objektů v bý-
valých průmyslových závodech 
a podnicích. Mimochodem, město
Ostrava vykazuje zhruba patnáct 
procent ze své celkové rozlohy 
opuštěných průmyslových a zdeva-
stovaných ploch. Tou, o které se 
v posledních měsících diskutuje v
kruzích, na vládní úrovni i mezi sa-
motnými Ostravany s mimořád-
ným zaujetím, je nesporně tzv.
Dolní oblast Vítkovic.

Rozloha tohoto území přesahuje
150 hektarů. Na východě je vymeze-
no řekou Ostravicí, na západě ulicí
Místeckou, z jižní strany pak ulicí
Rudnou a ze severní strany areálem
Dolu Hlubina. Znamená to, že celá
oblast tvoří důležitou spojnici cent-
rální části města s jižním obytným
sektorem. 

A její využití? „Námětů i konkrét-
ních studií, jak přivést do této části
města investory a jak ji probudit,
jsme  zaznamenali několik. Platným
územním plánem města  byla zá-
kladní funkce Dolní oblasti  stanove-
na jako lehký průmysl. Navíc minis-
terstvo kultury v dubnu roku 2000
prohlásilo  kulturní památkou rozho-
dující část technicko-urbanistického
celku Vítkovice-Hlubina, což jsou
vysoké pece, koksovna i úpravna u-
hlí dolu Hlubina,“ připomenula
Marcela Tomášková, vedoucí oddě-
lení využití území a podpory investic
odboru ekonomického rozvoje ma-
gistrátu.

Vtisknout Dolní oblasti Vítkovic
nový ráz není snadné. Jedná se sku-
tečně o specifický problém. Jed-
noduše, s regenerací devastovaných
ploch zatím u nás nemáme příliš
zkušeností. Toto tvrzení neplatí pro
technické zvládnutí problému, ale
spíše pro finanční, právní a instituci-
onální aspekty. 

Jak uvedla M. Tomášková, v zá-
věru loňského roku se uskutečnilo
na základě iniciativy vládní agentu-
ry CzechInvest mezinárodní výbě-
rové řízení na zpracovatele pilotního
projektu v České republice, zaměře-

ného právě na revitalizaci Dolní ob-
lasti Vítkovic. Vybrána byla  firma
NEI Rotterdam (Netherlands Eco-
nomic Institute), která za účasti dal-
ších zahraničních i tuzemských od-
borníků zpracuje do konce letošního
roku dokument o budoucím využití
území. „Projekt bude obsahovat
komplexní návrh nového využití po-
zemku s přihlédnutím k územnímu
plánu města a k příslušným úrovním
dekontaminace,“ konkretizovala vý-
sledek řízení Marcela Tomášková.

Náměstkyně ředitele vládní agen-
tury CzechInvest Hana Chlebná dá-

le potvrdila, že se agentuře podařilo
získat v rámci programu Phare přes
tři miliony eur pro celkem čtyři pro-
jekty, jež by měly významně ovliv-
nit rozvoj trhu nových podnikatel-
ských areálů na Ostravsku. 

Jedním z nich je právě pilotní
projekt revitalizace tzv. Dolní oblas-
ti Vítkovic, na který bylo z prostřed-
ků Evropské unie uvolněno 600 tisíc
eur. „Naším projektem navazujeme
na stávající systém odstraňování sta-
rých ekologických zátěží, který je
realizován  prostřednictvím finanč-
ních zdrojů alokovaných ve Fondu

Dolní oblast Vítkovic není v celém svém rozsahu funkčně stejnorodá. Zatímco v její severní
části se nachází komplex objektů Dolu Hlubina a na něj navazující opuštěné objekty tvořící kul-
turní průmyslovou památku, severovýchodní část je tvořena průmyslovou kanalizační čistírnou
vítkovických železáren, jejíž provoz musí být nadále zachován. Do budoucna se rovněž počítá
s provozem ve výrobních halách ve středu lokality. Pouze jižní, i když největší, je ta tolik dis-
kutovaná chátrající průmyslová plocha.

Náměstek primátora Vítězslav Kuta říká: „Už samotná opuštěná a devastovaná plocha je pro-
blémem. Když k tomu přidáme funkční různorodost tohoto území, pak se problém stává mno-
honásobným. Složitost celé situace lze nejlépe dokumentovat rámcovým přehledem otázek sou-
visejících s návratem nových městských funkcí do prostoru Dolní oblasti Vítkovic. Ty důleži-
té a určitě aktuální jsou: Jak zachovat  kulturní památku Dolu Hlubina? Jak ji upravit a opravit,
udržovat a provozovat, jak zajistit potřebné finanční prostředky? Jak zajistit dlouhodobý pro-
voz čistírny a sladit jej s okolními činnostmi? Zachovat stávající provozy ve střední části plo-
chy nebo raději objekty tzv.vymístit a dát jim novou funkční náplň? Provést asanaci a vyčistit
všechny pozemky? Dekontaminovat prostory, kde budou objekty zachovány? Jak zpřístupnit
celé území komunikačně, zejména ve směru od centra města? Nejvýraznější však v každém 
ohledu zůstává otázka budoucího využití Dolní oblasti. Obecně můžeme hovořit o dvou smě-
rech. Na jedné straně  stojí volnočasové aktivity, na straně druhé rozvoj lehkého průmyslu.
První záměr se opírá o existenci kulturní památky, dobrou dostupnost městského centra a mož-
nost prodloužit rekreační charakter levého břehu řeky Ostravice od Přívozu až po Rudnou.
Rozvoj lehkého průmyslu je pak svázán se sousedstvím vítkovických železáren. Žádoucí by 
jistě bylo, kdyby se podařilo zahájit sanaci a dekontaminaci v příštích dvou letech, i když to ne-
bude  žádná laciná záležitost - předpokládané náklady se pohybují v řádech miliard korun.
Vstup investorů do tohoto území lze odhadovat kolem roku 2004.“ 

8 Ostravská radnice bfiezen 2002

PfiíleÏitost pro opu‰tûné vysoké pece 

Otazníky nad osudem ocelov˘ch konstrukcí

Pilotní projekt zab˘vající se revitalizací Dolní oblasti Vítkovic bude dokonãen v závûru leto‰ního roku 
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Náměstek primátora Ivan Knižátko vidí mezi Dolní oblastí Vítkovic 
a Ostravou určité symbolické vazby, a to ať už  jde o typickou siluetu, při-
pomínku  průmyslové minulosti i zátěží z toho plynoucích včetně povinnosti
státu se s nimi vyrovnat, ať už jde o příležitosti, které se v tomto prostoru na-
bízejí nebo o možnost vdechnout mu nový život. „Složitost celé problemati-
ky je zjevná. V případě Dolní oblasti je to provázanost otázek spojených
s vlastnickými vztahy, ekologickou zátěží a existencí památkově chráněných
objektů. V tuto chvíli existuje poměrně jasná představa o obsahu a rozsahu
prací, které je nutno provést v rámci vyčištění území. Po dořešení majetko-
vých vztahů, což lze očekávat v průběhu letošního roku, nebude nic bránit to-
mu, aby byla na centrální úrovni přijata  rozhodnutí vedoucí k provedení de-
kontaminace,“ říká I. Knižátko.

Domnívá se, že lze počítat s rychlejším průběhem prací v oblasti méně zne-
čištěné, ale územně větší, od památkově chráněné části k haldě v Hrušově. Za
problematičtější oblast označil mimo jiné právě areál památkově chráněných
objektů. „Stávající rozsah areálu je přehnaný. Bylo by rozumné omezit jej
svým rozsahem, ale usilovat o co možná nejintenzivnější využití jednotlivých
objektů a zachovat tak technologickou unikátnost sousedství dolu, koksovny
a vysoké pece. Některý objekt pak využít pro vybudování moderní expozice
zaměřené na montánní průmysl. Expozice spojená například s prohlídkou
největšího  spalovacího motoru by byla určitě přitažlivější než pouhá ob-
chůzka zakonzervovaných  objektů. Prostředky na její vybudování by byly
takto vynaloženy účelněji. Před životem  ve skanzenu dávám přednost živo-
tu. Zároveň si myslím, že není třeba otálet s částečným zpřístupněním areálu
v jeho dnešní podobě. Takovéto aktivity jsou předstupněm tzv. konečného ře-
šení a je nezbytné  je podporovat.“

Vyřešení otázek majetku, kontaminace a památkově chráněných objektů 
otevře bezesporu možnost zapojení Dolní oblasti Vítkovic do života města,
nabídne víc příležitostí pro vstup nejrůznějších aktivit a investorů do tohoto
území. Podle náměstka primátora I. Knižátka se město Ostrava žádným z nich
nebrání. Stačí se mimo jiné seznámit s územním plánem, který nabízí využi-
tí území  v celém širokém spektru.

Unikátní sousedství
dolu, koksovny  
a vysoké pece

VE ZKRATCE
❒ Dolní oblast Vítkovic je členě-
na  do funkčních zón:

1. Kulturní památka (vysoké pe-
ce a Důl Hlubina). Územním
plánem města Ostravy je tato
část situována do plochy
s funkcí občanská vybavenost.

2. Čistička odpadních vod (toto
zařízení slouží také pro měst-
ský obvod Vítkovice a musí
zůstat zachováno).

3. Strojírenská výroba (stávající
technicky způsobilé objekty
mohou být zachovány včetně
technologie).

4. Uvolněné plochy po ukončení
provozu vysokých pecí (aglo-
merace, rudiště, spékárna, ko-
lejiště).

Území je po demolici objektů
a dekontaminaci  pozemků
a je vhodné pro nové využití
v rámci funkce lehký průmysl.

5. Plochy zeleně (jsou nevhodné
pro komerční využití).

❒ Z hlediska stanovení koncepce
využití Dolní oblasti Vítkovic je
nutné řešit celé území s přileh-
lým areálem bývalého Dolu
Hlubina.

❒ V roce 1997 byla zpracována
urbanisticko-ekonomická studie
využití areálu Dolu Hlubina,
koksovny a vysokých pecí, která
srovnává variantu plošné  sana-
ce území  s variantou  zachování
všech  objektů v průmyslovém
skanzenu. 

❒ Na pracovním semináři v čer-
vnu 1998 zaznělo, že překážkou
rozvoje Dolní oblasti Vítkovic je
nejednotnost  názorů  a že situa-
ci komplikuje také skutečnost,
že areál vysokých pecí byl spolu
s navazujícím areálem Dolu
Hlubina prohlášen za ochranné
památkové pásmo. 

❒ Koncem roku 1998 byla ukon-
čena činnost vysokých pecí, kok-
sovny a aglomerace.

❒ V dubnu 2000 prohlašuje mi-
nisterstvo kultury areál Vítko-
vice-Hlubina za kulturní památ-
ku.

❒ Na základě usnesení vlády 
č. 90 ze dne 23. ledna 2002 byl
schválen převod pozemků Dolní
oblasti a.s. Vítkovice na státní
podnik Diamo.

❒ Do konce roku 2002 bude spo-
lečností NEI Rotterdam zpraco-
ván pilotní projekt  Revitalizace
Dolní oblasti Vítkovic, v němž
bude přesně stanoveno instituci-
onální zabezpečení i finanční rá-
mec projektu. 

národního majetku v rámci procesu
privatizace. Nově navrhovaný  pro-
gram řeší odstraňování pozemních
staveb a inženýrských sítí, které ne-
jsou kontaminované, ale současně
nejsou ani využitelné pro nově navr-
hované rozvojové aktivity. Jeho zá-
měrem je vytvořit systém, na jehož
základě by obce, tedy i město
Ostrava, mohly využívat veřejné
prostředky na komplexní přípravu
nových rozvojových území. Jedním
z výstupů je proto i vytvoření  pro-
gramového dokumentu pro vládu,
který by byl podkladem pro budou-
cí veřejné výdaje v této oblasti,“ vy-
světlila H. Chlebná. 

„Právě poskytnutí určitého návo-
du, jak postupovat a revitalizovat
podobná území zatížená činností
bývalých průmyslových podniků,
je v tuto chvíli prioritní. Nezbytné
je rovněž oslovit a připravit  klíčo-
vé partnery a týmy odborníků, kte-
ří budou konkrétní výstupy projek-
tu následně realizovat. Proto je sou-
částí projektu i tréninkový pro-
gram,“  řekla M. Tomášková.

Nikdo zřejmě nepochybuje
o tom, že využití brownfields,
Dolní oblast Vítkovic nevyjímaje,
je otázkou času a peněz. Ná-
městkyně generálního ředitele 
agentury CzechInvest Hana Chleb-
ná je však přesvědčena, že výraz-
nější úspěch v této oblasti se dosta-
ví v okamžiku, kdy bude odstarto-
vána užší spolupráce veřejného
a soukromého sektoru podobně ja-
ko jinde v západním světě. Za hra-
nicemi naší republiky je tento po-
jem skutečně velmi frekventovaný.
Revitalizací  se stávají nevyužíva-
né a opuštěné lokality uprostřed
města pro investory často mnohem
atraktivnější i ekonomicky zajíma-
vější než výstavba na zelené louce. 

Dvoustranu připravila:
Marie Václavková



V loňském roce Úřad práce
v Ostravě zabezpečil 667 rekvalifi-
kačních kurzů u 164 vzdělávacích
institucí. Školilo se v nich celkem 
2 193 uchazečů o zaměstnání, kur-
zy úspěšně dokončilo 2 004 z nich.
V Ostravě zhruba polovina lidí po
rekvalifikaci nachází nejdéle do půl
roku zaměstnání. K mimořádně ús-
pěšným patří rekvalifikační kurz
Pracovník pro obchodní styk se za-
hraničím.

Lidé, kteří před časem skončili
v evidenci úřadů práce jako neza-
městnaní, dnes díky tomuto kurzu
nabývají jistotu, že dříve nebo poz-
ději uplatnění najdou. V jejich třídě
je cítit pohodu, reagují i na některé
osobnější otázky, které jim položí-
te, bez zábran, živě. Žena, která
musela odejít z vítkovického vý-
zkumného ústavu, říká, že už má
slíbené zaměstnání, v němž uplatní
nabyté znalosti angličtiny i obcho-
dování.

„Vedle cizích jazyků a společen-
skovědních disciplín učíme praktic-
kým dovednostem, jež lze zahrnout
pod výuku o životním stylu, dále je
to obchodování, kam zařazujeme
také například rétoriku a komunika-
ci. Ty by měl každý moderní člověk
ovládat,“ říká Marie Lášová, ředi-
telka Junior College Laros Ostrava,
školy zaměřené na pomaturitní stu-
dium. Ve spolupráci se Sdružením
pro obnovu a rozvoj severní Mo-
ravy a Slezska a Filozofickou fakul-
tou Ostravské univerzity pořádá pro
úřady práce zmíněný rekvalifikační
kurz. Kromě Úřadu práce v Ostravě
do něj své uchazeče o zaměstnání
vysílají také úřady v Novém Jičíně
či Opavě.

„Na ostravském úřadu práce vel-
mi rychle pochopili, že to, co člově-
ka vede dál, není jen osvojení si ci-
zího jazyka, ale jsou to i znalosti,
které se v naší společnosti více než
čtyřicet let opomíjely,“ konstatuje

ředitelka školy. Významnou roli
v uplatnění člověka podle ní hraje
společenské chování. V praxi si 
účastníci rekvalifikačního kurzu
mohou vyzkoušet své znalosti
a schopnosti i z této oblasti napří-
klad na akcích Sdružení pro obnovu
a rozvoj severní Moravy a Slezska
a dalších institucí. Škola s nimi spo-
lupracuje při pořádání mezinárod-
ních konferencí, výstav, účastníci
kurzu pomáhají při prezentacích fi-
rem, potkat je můžete například i na
ostravském magistrátu při Dnu 
otevřených dveří a podobně.

„Když člověk svůj úkol dokonale
zvládne a vynikne, ochutná, co je to
úspěch, bude ho vyhledávat. Lidem
v kurzech vysvětluji, že vlastně ce-
lý náš život je podnikatelský záměr.
Co do něj dají, to z něj dostanou
zpět. Nebude to třeba hned, musí se
někdy počkat, za tou ,svou‘ prací
jít,“ říká Marie Lášová.

Ke konci devítiměsíčního kurzu
se jeho účastníci za pomoci školy
velmi intenzivně věnují vyhledá-
vání vhodných pracovních příleži-
tostí. Některá konkurzní řízení
probíhají přímo ve škole. „Ve-
deme účastníky kurzu celou dobu
k tomu, aby si uměli vyhledat prá-
ci, aby si uměli říci, o co jim jde,
aby neodmítali i zaměstnání na
dobu určitou, když se v něm něče-
mu novému naučí.“ Jak ředitelka
dodává, po ukončení kurzu samo-
zřejmě všichni nenajdou uplatnění
v Ostravě a v kraji. Odcházejí to
zkusit jinam, například do Prahy,
do tamních hotelů, obchodních fi-
rem, zejména těch se zahraniční 
účastí, některé absolventky kurzů

pracují jako tlumočnice, letušky,
v reklamě.

Podle slov Marie Lášové a také
podle zkušeností Úřadu práce
v Ostravě je úspěšnost kurzů mimo-
řádně vysoká. Ing. Šárka Neu-
mannová z oddělení rekvalifikací 
úřadu říká, že přes sedmdesát pro-
cent absolventů najde uplatnění.
Škála dovedností získaných v kurzu
vede k tomu, že část lidí uspěje do-
ma, někteří najdou práci i v cizině,
jiní se dostanou na vysoké školy
přesto, že dříve u přijímacích zkou-
šek vůbec neuspěli. 

Úřad práce nezařazuje do rekva-
lifikačních kurzů jen mladé lidi.
Dosud nejstaršímu účastníkovi bylo
jednapadesát let. „Pokud udělá při-
jímací zkoušky a odhadneme, že
má předpoklady, aby si po kurzu
práci našel, jen k tomu potřebuje
naší pomoc, je to v naprostém po-
řádku“, říká Marie Lášová.

Je ale přesvědčena, že velkou po-
zornost je třeba věnovat zejména
mladým lidem po maturitě. „Jestli-
že společnost nedokáže tyto mladé
lidi podchytit, kope si hrob. V tom-
to věku se velice snadno přivykne
žít bez práce,“ říká.

Mladých lidí, především absolven-
tů středních škol, evidovaných na 
úřadech práce, je v Moravsko-
slezském kraji v některá období v po-
sledních letech na třináct tisíc,
v Ostravě kolem tří tisíc. Rekvali-
fikační kurzy, ale i další aktivity,  ja-
ko například absolventské praxe za-
bezpečené úřady práce ve spolupráci
se zaměstnavateli, jsou tak přes
všechny úspěchy jen kapkou léku
tam, kde by ho bylo třeba litr. (sb)

Tak zvaný „zákon o insolvenci“
(zákon č.118/2000 Sb., o ochraně
zaměstnanců při platební neschop-
nosti zaměstnavatele) umožňuje
od poloviny roku 2000, aby úřady
práce vyplatily alespoň část dluž-
ných mezd zaměstnancům krachu-
jících firem.

V loňském roce náš úřad práce
zpracoval 337 oznámení o kon-
kurzech, na úřední desce jsme
postupně zveřejnili jména 213
zaměstnavatelů, jejichž zaměst-
nanci mohli požádat v zákon-
ných lhůtách o výplatu dlužných
nároků. Zaměstnanci 43 zaměst-
navatelů tohoto práva využili
a my jsme vyřídili 609 jejich žá-
dostí. Celkem jsme na základě
vyřízených žádostí vyplatili 
9 327 tis. Kč zahrnujících mzdo-
vé nároky včetně sociálního
a zdravotního pojištění a zálohy
na daň z příjmů.

V rámci konzultativní a pora-
denské činnosti týkající se pro-

blematiky zákona o insolvenci
a souvisejících předpisů jsme
v loňském roce poskytli 1 001

konzultací. Je to více než dvojná-
sobek (475) konzultací poskytnu-
tých v předchozím roce.

Zákon o insolvenci je už mezi
lidmi poměrně známý. Přesto si
alespoň v krátkosti připomeňme,
kdy ho v praxi můžeme použít.
Jedná se zejména o případy, kdy
zaměstnavatel plně neuspokojil
splatné mzdové nároky zaměst-
nance, na zaměstnavatele byl po-
dán návrh na prohlášení konkurzu
a jedná se o pracovní poměr nebo
o dohodu o pracovní činnosti,
které ke dni podání návrhu trvají,
nebo pokud tento poměr či doho-
da skončily v době nejvíce šest
měsíců před podáním návrhu.

Nárok se ale vztahuje maxi-
málně na mzdu za dobu tří měsí-
ců v posledních šesti měsících
před podáním návrhu na prohlá-
šení konkurzu. Celkem zaměst-
nanec nemůže dostat od úřadu
práce jako měsíční mzdu vyšší
částku, než je jedenapůlnásobek
rozhodné částky, tj. výše aktuální
průměrné mzdy v národním hos-
podářství. P. Nedělník
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Marie Lá‰ová: Cel˘ ná‰ Ïivot je podnikatelsk˘ zámûr
V loÀském roce absolvovalo 2004 nezamûstnan˘ch úspû‰nû rekvalifikaãní kurzy

Místo fiady firem, na které byl podán návrh na konkurz, platil úfiad

Ředitelka školy Marie Lášová
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·koda nevyuÏit˘ch ‰ancí
V souvislosti s nedávno ukončenou

kampaní s názvem 30 dní pro nezis-
kový sektor jsme oslovili Zdeňka
Jakubku, představitele organizace
VITA a zároveň koordinátora kam-
paně, a požádali jej o stručnou reka-
pitulaci akcí, které se v uplynulých
třiceti dnech uskutečnily. 

„Kampaně se letos zúčastnilo čtyři-
cet organizací z našeho regionu. Pro
veřejnost uspořádaly sedmdesát šest
akcí. V Ostravě jich bylo evidovaných
dvanáct. K tomuto počtu je však třeba
připočítat také rozhovory, besedy, pří-
padně dny otevřených dveří, které se
vázaly ke kampani 30 dní pro nezisko-
vý sektor, ale jejich pořadatelé je ne-
nahlásily. Osobně se domnívám, že
akcí spojených s kampaní mohl být
trojnásobný počet,“ uvedl Z. Jakubka
a dodal, že řada organizací stále ještě
podceňuje význam své prezentace
v médiích. 

Stejného názoru je i předseda sociál-
ní komise a člen rady města MUDr.
Hugo Přibyl: „Nedávno mě zaujala sta-
tistika, podle níž se největší počet ne-
ziskových organizací orientuje na zdra-
votní a sociální sféru. Co je však důle-
žité, citovaný výzkum poukazuje na
skutečnost, že občané o těchto organi-
zacích a službách málo vědí. To je asi
obecná potíž. Chápu, že když lidé hod-
ně pracují, nemají čas a mnohdy
ani chuť neustále oslovovat média
a hlásit jim každou maličkost, která se
povede. Jenže ať si to chceme přiznat
nebo ne, bez dobré komunikace se ni-
kdo z nás neobejde. Bez komunikace
s médii, ani bez komunikace vzájem-
né,“ míní H. Přibyl. Zároveň je pře-
svědčen, že mnohým představitelům
neziskových organizací stále ještě

schází schopnost naprosto jasně formu-
lovat své záměry, potřeby organizace 
a z toho plynoucí nároky. Což se nej-
markantněji projevuje například během
grantových řízení.

„Mohou mít třeba osobní výhrady
k některému z úředníků, zastupitelů či
k představiteli jiné organizace, ale 
jde-li jim o to, uvést projekt do života,
musí veškeré sympatie a antipatie stra-
nou. Je třeba jasně a nahlas říci oč jde,
získat pro své záměry podporu veřej-
nosti a v neposlední řadě nadchnout pro
zamýšlené plány každého, kdo je může
pomoci zrealizovat,“ říká H. Přibyl.
Přitom stačí bez emocí požádat kompe-
tentního člověka o názor, upozornit na
přednosti navrhovaného řešení a pak
dát prostor třeba i pro kompromisní ře-
šení.

„Pokud bych tedy měl něco vzkázat
neziskovým organizacím, řekl bych ne-
podceňujte komunikaci. Protože nebu-
deme-li spolu komunikovat, nemůžeme
se poznat a pakliže se nepoznáme, ztra-
tí naše snažení smysl. My všichni
ovšem ztratíme víc. Ztratíme čas, který
každý z nás věnuje věcem veřejným,“
dodal předseda sociální komise a člen
rady města H. Přibyl.     

Z. Jakubka i H. Přibyl se shodují
v názoru, že neziskové organizace by
měly být mostem mezi občany a veřej-
nou správou. Měly by mapovat potřeby
a přání lidí a zprostředkovávat je úřa-
dům a samosprávám. A právě k tomu
musejí využít každou příležitost, tedy
nejen osobní kontakty a prezentaci bě-
hem měsíce pro neziskový sektor.
Nutná je každodenní ochota informovat
veřejnost o smyslu existence nezisko-
vých organizací a nabídce služeb, které
občanům poskytují. (š)

„Dejte o sobû více vûdût a nepodceÀujte komunikaci,“
nabádá pfiedseda sociální komise rady mûsta H. Pfiibyl

Pokud vám není lhostejné zdraví
vaše či vašich blízkých, jistě si nene-
cháte ujít 27. března už pátý ročník
setkání s odborníky s názvem Den
zdraví. Na gymnáziu v Ostravě-
Hrabůvce bude dopoledne vyhrazeno
studentům a školám, odpoledne od 12
do 16 hodin je zvána veřejnost. 

Pořadatelé připravili k vidění
množství zdravých potravin, kosme-

tiku, potřeby pro sportovce, ale
i zdravotnický materiál a čisticí pro-
středky. Zájemci si mohou nechat
změřit krevní tlak, posoudit tepovou
frekvenci. Zdravotníci budou zdarma
vypočítávat hmotnostní index, zajistí
protidrogovou a protikuřáckou po-
radnu a v nabídce je také placené vy-
šetření krve Krajskou hygienickou
stanicí. (r)

LIDÉ NA OSTRAVSKU NEJSOU LHOSTEJNÍ. Částkou přesahující sto devadesát
tisíc korun letos podpořilo město ze svého rozpočtu akce, které oddělení soci-
álně právní ochrany dětí pořádá pro pěstounské a poručenské rodiny.

Podle náměstka primátora Zbyňka Pražáka je tato částka určitou formou
poděkování lidem, kteří nejsou lhostejní k nejzákladnější potřebě každého dí-
těte mít svou rodinu. V Ostravě je v pěstounské péči či v poručenství 195 ro-
din celkem 255 dětí. Právě pro ně pořádají pracovnice oddělení sociálně
právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy pravidelné prázdninové 
a víkendové pobyty. Oblíbená jsou setkání náhradních rodičů na besedách
s lékaři, pedagogy a psychology. Minulý měsíc pravděpodobně založil novou
příjemnou tradici také 1. ples pěstounů a osvojitelů. A proč věnuje magistrát
takovou péči pěstounským rodinám? Podle celostátních statistik mají lidé na
severu Moravy a zvláště v Ostravě největší zájem nabídnout domov dětem,
které ho potřebují. Vezmeme-li přitom v úvahu ekonomickou situaci v regi-
onu a porovnáme-li ji s jinými kraji v republice, je rozhodnutí těchto lidí při-
nejmenším hodno veřejné úcty a poděkování. (š)

Kongres v Atomu
Nové poznatky v péči o vážně ne-

mocné pacienty zazní na kongresu
s názvem 6. ostravské dny podpůrné
léčby v onkologii. Této renomované
akce se zúčastní řada domácích i za-
hraničních odborníků, špičkových
onkologů. Kongres se koná od 5. do
6. dubna v hotelu Atom.

Akce seniorÛ
Setkání seniorů a zdravotně po-

stižených s předsedou Koordi-
načního výboru organizací důchod-
ců a zdravotně postižených České
republiky prof. Antonínem Stejska-
lem se koná 10. dubna 2002 ve 14
hodin v klubu Atlantik. Hostem ak-
ce bude JUDr. Jarmila Škvrnová,
náměstkyně ministra práce a sociál-
ních věcí. Cílem setkání je infor-
movat o vládou připravovaném ná-
vrhu základních principů Ná-
rodního programu přípravy na stár-
nutí populace v ČR.

Jak jsme na tom?

Den zdraví: dbejme na prevenci

Peníze pro Landek
Nadace Landek je jedinou os-

travskou nadací, které se podařilo
získat peníze z Nadačního investič-
ního fondu. Díky této podpoře se
základní jmění Nadace Landek
zvýší o 10,6 milionu Kč. Tato nada-
ce existuje už sedm let a jejím cílem
je především záchrana hornických
památek a dokumentů, seznamo-
vání veřejnosti s historií a význa-
mem hornictví a stálá péče o zacho-
vání starých hornických tradic
a zvyků. 

„Landecká nadace dosud fi-
nančně podpořila 61 projektů z ob-
lasti kultury, obnovy památek a ži-
votního prostředí v celkové hodno-
tě téměř 9 milionů Kč. Realizované
projekty byly zpravidla zaměřeny
na zlepšování prostředí v okolí
Národní přírodní památky Landek
a k budování příměstské rekreační
zóny Ostravy. Řada aktivit vedla

také ke stálému rozšiřování a zdo-
konalování expozic dnes již unikát-
ního technického skanzenu Hor-
nického muzea na jámě Anselm
v Petřkovicích,“ vysvětlil ředitel
Nadace Landek Stanislav Vopasek.
Práce nadace byla v roce 1999 
ohodnocena udělením národní
Ceny Henryho Forda. 

Z prostředků Nadačního inves-
tičního fondu byla po náročném vý-
běrovém řízení rozdělena mezi 65
nadací z celé republiky jedna mili-
arda korun. Samostatný Nadační
investiční fond vytvořila v roce 1991
Poslanecká sněmovna pro podporu
českých nadací. Deset let do něj
všechny vlády vkládaly 1 procento
hodnoty z provedené kupónové pri-
vatizace. V roce 1998 bylo vládou
rozhodnuto rozdělit shromážděné
peníze ve dvou etapách výběrových
řízení  jednotlivým nadacím.  (ol)

Pracovníci Krajské hygienické stani-
ce v Ostravě připravili na druhou polo-
vinu března a první polovinu dubna do-
tazníkové šetření zaměřené na zkoumá-
ní nežádoucích zdravotních účinků ži-
votního prostředí. 

Tato dotazníková akce se uskuteční
v porubském městském obvodě (třída
17. listopadu, přilehlá část ulice Opav-
ské, Havlíčkovo náměstí). Prosíme
všechny občany, kteří budou pracovníky
hygienické služby osloveni, aby věnova-
li chvilku svého času vyplnění  dotazní-
ku, který zjišťuje  zvyklosti a pocity sou-
visející se zdravím, stav prostředí, ve kte-
rém žijeme.

Dotazníky jsou anonymní a získané 
údaje se stanou součástí odborné zprávy
o monitoringu zdravotního stavu ve vzta-
hu k životnímu prostředí za rok 2002.
Přesné rozpoznání rizikových a škodli-
vých faktorů a jejich účinků v konečné
fázi přispěje ke shromáždění dostatečné
argumentace pro získávání finančních
prostředků na ochranu zdraví. (o)



Bezmála dvaadvacet milionů korun
požadovali uchazeči o kulturní granty
města Ostravy. 

„V sedmé grantové sezóně jsme
rozdělovali pět milionů korun, z toho
sedm set padesát jsme mohli udělit
mimořádnému projektu. Byť se o tyto
peníze ucházely tři projekty, komise
žádný nevybrala. Rozhodování trvalo
ve třech kolech dva dny. Během nich
komise posoudila sto šedesát pět pro-
jektů, z nichž ocenila osmdesát v cel-
kové sumě pěti milionů. Přesto si ne-
mohu odpustit poznámku, že komisi
žádný grantový projekt výrazně ne-
překvapil. Nikdo nepředložil perlu,
která by nás na první pohled zaujala
a jednoznačně přesvědčila. Proto jsme
také neudělili ani mimořádný grant.
Rádi bychom pomohli na svět něčemu
mimořádnému, ale zdá se, že musíme
rok počkat,“ posteskl si Pavel Hamza,
předseda kulturní komise rady města.

Podle  něj se projekty, byť předklá-
dané v pěti kategoriích, mnohdy opako-
valy. Ve velkém se hlásili tradiční, zku-
šení a známí pořadatelé, občanská sdru-
žení, divadelní spolky, kluby, galerie
i jednotlivci, jejichž jména a návrhy ak-
cí nejsou pro komisi žádným překvape-
ním. O granty žádali pořadatelé pravi-
delných festivalů, přehlídek, tradičních

dla moravskoslezského, na připravo-
vanou rekonstrukci Městské knihovny
a Ostravského muzea. Zapomenout
nelze ani na příspěvek na opravu kos-
tela sv. Václava a na podporu, kterou
mají další kulturní organizace ve měs-
tě. V této souvislosti slýchávám nářky
provozovatelů menších klubů, že se
jim nedostává takové pozornosti ze
strany města, jako například kultur-
ním domům. Znovu však opakuji,
zvažte své možnosti, připravte kvalit-
ní projekt a požádejte si o grant,“ vy-
světlil postup dr. Hamza. Komise roč-
ně obdrží asi dvacet žádostí o granty
mimo stanovený termín. Protože však
není možné zpochybňovat grantový
systém, nelze i přes nelibost těchto ža-
datelů peníze přidělit. 

Přestože na stránkách našich novin
i na internetu pravidelně zveřejňuje-
me podmínky grantového řízení 
a informujeme také o důvodech vyřa-
zení některých žádostí, jsou mnozí
předkladatelé grantů nepořádní. Také
letos museli členové komise vyřadit
všechny, kteří podali nekompletní
přihlášky nebo neúplné projekty, na-
př. bez rozpočtu. Ti, kteří nesplní po-
žadavky bohužel diskvalifikují nejen
sebe, ale celou organizaci, za kterou
vystupují. (š)
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Filmová pfiehlídka moÏná zaloÏí novou tradici
„Z pûti milionÛ dvaadvacet neudûláte,“ fiíká pfiedseda kulturní komise Pavel Hamza 

Tradiční velikonoční svátky věstící
příchod jara a probuzení přírody se už
opravdu blíží. Připravili jsme pro vás
alespoň dva tipy, jak si zpříjemnit dny,
které nám ještě do Velikonoc zbývají.

Po velkém úspěchu podobně kon-
cipované vánoční akce, připravili pra-
covníci Ostravského muzea tentokrát
den s velikonočními tradicemi. V so-
botu 16. března od 9-17 hodin si do
muzea na Masarykově náměstí mo-
hou přijít všichni zájemci pro inspira-
ci. Uvidí, jak se pletou pomlázky,
tvoří kraslice a vyrábějí další drob-
nosti, které zpestří velikonoční atmo-
sféru.  Zároveň si mohou vlastnoruč-
ně vyzkoušet, jak se barví a zdobí va-
jíčka. Symbolické vstupné činí deset
korun.

Další pozvánka je na vyhlídkovou
věž Nové radnice. Ve dnech 23.-26.
března se sem bezplatně dostane kaž-
dý, kdo bude znát názvy dnů předve-
likonočního týdne. A nejen to. Od
27. března do 1. dubna, což je Veli-
konoční pondělí, budou pracovnice
pobočky Městského informačního
centra pod radniční věží přijímat zají-
mavé velikonoční kraslice. Všichni
návštěvníci centra si pak budou moci
prohlédnout a ohodnotit vystavená
a čísly označená vajíčka. Autor či
dárce kraslice s největším počtem bo-
dů získá zajímavou odměnu.  (r)

Velikonoce jsou
za dvefimi

LÍZA BAVÍ OSTRAVU. V pořadí už třetí nastudování rozverného muzi-
kálu My Fair Lady baví návštěvníky Divadla Jiřího Myrona.
Nepostrádá jiskru a vtip, byť překvapit diváka téměř notoricky zná-
mou hrou ověnčenou ve filmové podobě i prestižními Oskary je 
opravdu těžký úkol. Režie tohoto představení se ujala Dagmar
Hlubková, která zatím snad v žádném ze svých muzikálů a operet 
ostravské publikum nezklamala. 

V případě, že jste představení ještě neviděli, určitě si ho nenechej-
te ujít. Sami pak můžete posoudit, jak moc se muzikál svým tvůrcům
povedl. Pro zajímavost zbývá dodat, že Dagmar Hlubková hrála
hlavní roli Lízy v předchozím nastudování z roku 1990. Jak však sa-
ma podotkla, k novému inscenování muzikálové klasiky přistupova-
la beze strachu. „My Fair Lady je považována za rodinné stříbro,
což ale neznamená, že ho člověk nemůže vzít do ruky a pracovat
s ním,“ řekla režisérka. (š)

soutěží, postupových kol celonárodních
akcí a podobně. Vyloženě nových či ne-
obvyklých projektů bylo spíše méně
než více.

„Naštěstí jsme našli také neobvyklé
grantové žádosti. Vysokou známku dá-
vám například pamětem muzikologa
Iva Stolaříka, tradiční kvalitu má nabíd-
ka Bílého divadla, ale za zmínku stojí
výstava ostravských výtvarníků v pol-
ském Bialystoku. Osobně se velice tě-

ším na mezinárodní filmový festival
o technických a průmyslových památ-
kách a doufám, že se stane tradiční os-
travskou přehlídkou,“ dodal P. Hamza. 

Kulturní granty nejsou jedinou for-
mou podpory, kterou město věnuje re-
gionální kultuře. „Znovu musím při-
pomenout stamilionové částky, které
byly a jsou určeny na investice - na-
příklad na stavbu Divadla loutek, roz-
sáhlou rekonstrukci Národního diva-

NIKL VYSTAVUJE 
Moji přátelé je název výstavy

Petra Nikla, kterou si až do 
22. března můžete prohlédnout 
ve Výstavní síni Sokolská 26.
Otevřeno je vždy od 10 do 12 ho-
din a od 13 do 17 hodin. Mimo 
určené hodiny se návštěvníci mo-
hou objednat telefonicky na čísle 
613 89 37.

NÁHRADNÍ TERMÍN 
KONCERTU

Janáčkova filharmonie Ostra-
va už zná náhradní termín neu-
skutečněného 1. koncertu komor-
ního cyklu sk. K z 22. října 2001.
Klavírní recitál Martina Kasíka
zazní 25. března v 19.30 hodin ve
společenském sále DK Vítkovice.
Na programu budou díla No-
váka, Janáčka, Martinů, Brahm-
se a Rachmaninova.

HVùZDÁRNA ZVE
Hvězdárna a planetárium Jana

Palisy připravilo na 23. 3. v 18 ho-
din premiéru pořadu Poetika Vel-
kého vozu. Další premiéra je na-
plánována na 13. 4. Pořad Skrytá
krása vesmíru nabídne prohlídku
galérie vesmírných obrazů, které
zachycují různá stadia vývoje
hvězd. Každou středu a sobotu
v březnu od 19 do 21 hod. (pouze
za jasného počasí) nabízí hvězdár-
na  zájemcům pozorování oblohy.  

Pavel Hamza, předseda kulturní komise rady města
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Deník Frankfurter Allgemeine
Zeitung koncem února zveřejnil čtyři
články věnované Ostravě, především
stavu zdejšího životního prostředí. Jde
o výsledek spolupráce opavského
gymnázia s gymnáziem v Aachen,
v jejímž rámci němečtí studenti na-
vštívili Ostravu a setkali se s předsta-
viteli magistrátu, průmyslových pod-
niků a rozvojových agentur na území
města.

„Každý pohled na naše město oči-
ma cizinců je pro nás přínosný. Jejich
hodnocení toho, co se v Ostravě změ-
nilo, jak se tady cítí,  co u nás postrá-
dají nebo naopak oceňují, bývá ne-
zaujaté, a proto velmi zajímavé. Díky
aktivitě aachenských studentů jsme
se dostali na stránky jednoho z nej-
prestižnějších německých deníků
a jsme rádi, že vyznění článků
o Ostravě je pozitivní. Jediná kritika
se týkala bezpečnostních norem pro
zaměstnance Koksáren J. Švermy,“
konstatoval vedoucí kanceláře primá-
tora Zdeněk Sladovník. (o)

Ostrava 
v nûmeckém 

tisku

Počátkem dubna otevře obecně
prospěšná společnost Renarkon dal-
ší zařízení následné péče. Tentokrát
se jedná o chráněné bydlení v Ostra-
vě-Vítkovicích. 

Mezirezortní protidrogová komi-
se Úřadu vlády na toto zařízení 
uvolnila 980 000 Kč, které jsou 
určeny na provoz a platy zaměstnan-
ců. „Jsem rád, že se nám podařilo
v Ostravě chráněné bydlení vybudo-
vat. Nastěhují se tam naši klienti, kte-
ří absolvovali pobyt v resocializační
komunitě v Podolánkách. V bu-
doucnu bychom chtěli v prostorách
domu zřídit minigalerii a možná také

organizovat malé kulturní akce,“ vy-
světlil ředitel Renarkonu Martin
Chovanec.

Obecně prospěšná společnost Re-
narkon má čtyři pracoviště, z toho
dvě v Ostravě, jedno ve Frýdku-
Místku a terapeutickou komunitu
v Čeladné. Každé z těchto středisek
zajišťuje v síti léčebně kontaktních
center jiný stupeň pomoci drogově
závislým osobám, ale i jejich rodin-
ným příslušníkům.

Značný důraz je kladen rovněž na
preventivní programy zaměřené na
drogy a jiné problémy školáků, na-
příklad šikanu. (r)

Renarkon zfiídil chránûné
bydlení ve Vítkovicích

·KOLÁKÒ UB¯VÁ. K zápisům do šedesáti osmi ostravských základních škol se minulý měsíc dostavilo v do-
provodu rodičů tři tisíce padesát šest dětí. Je to o více než čtyři stovky méně než v roce předchozím. Jak nám
potvrdili pracovníci odboru školství Magistrátu města Ostravy, školáků stále ubývá. Z tohoto důvodu bude
také uzavřena Základní škola v Lumírově ulici. O osudu dalších vybraných škol rozhodnou jejich zřizovate-
lé. Letošní zápisy dětí do prvních tříd základních škol opět potvrdily i další opakující se jev – rodiče ve zvý-
šené míře žádají pro své šestileté potomky odklad školní docházky.

OBLAST  PROTIDROGOVÉ PREVENCE

1. Podpora vzniku chráněného bydlení a práce pro abstinující 
drogově závislé po návratu z resocializačního pobytu.

2. Podpora vzniku arteterapeutických aktivit v léčebně kontaktních
centrech (dále jen LKC).

3. Podpora vzdělávání pracovníků LKC.

4. Doškolování lektorů primární prevence.

5. Podpora vzniku a činnosti komunitních center pro děti a mládež
v nejohroženějších obvodech města.

6. Podpora rozšiřování počtu terénních sociálních pracovníků 
komunitních center.

Žadatelé o grant z oblasti preven-
ce kriminality či protidrogové pre-
vence  musejí  nejpozději do 2. dubna
doručit poštou, případně osobně na
podatelnu, přihlášku do výběrového
řízení.

Hlásit se mohou občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, nadace,
nadační fondy, budou-li přímými reali-
zátory projektů, ale i jiné právní subjek-
ty, které nebyly zřízeny k podnikání.
„Tím jsou myšleny například účelová
zařízení církví, případně školy,“ vysvět-
lila Táňa  Niklová, městská protidrogo-
vá koordinátorka. Pravidla pro poskyto-
vání městských grantů a účelových do-
tací jsou včetně přihlášky k dispozici na
oddělení prevence kriminality sociální-
ho odboru Magistrátu města Ostravy
v Husově ulici.

„Nyní se jedná už o druhé kolo vý-

běrového řízení. Ze schválených 
sedmi milionů určených pro městské
granty a účelové dotace prevence kri-
minality a protidrogové prevence bylo
mezi 41 projektů rozděleno více než
pět milionů sto tisíc korun. Zbývající
částka tvořila rezervu na pokrytí po-
vinné spoluúčasti města v případě při-
dělení státních účelových dotací, o něž
město Ostrava pro letošní rok žádalo.
Finanční zůstatek tedy můžeme navrh-
nout k rozdělení ve druhém kole výbě-
rového řízení,“ dodala T. Niklová.

V rámci městských grantů posoudila
výběrová komise v prvním kole 33 pro-
jektů v celkové výši téměř osmi milionů
požadovaných korun. Z nich nedoporu-
čila 4 projekty a mezi zbývající rozděli-
la částku 3 971 000 Kč. Dalším osmi
projektům rozdělila v prvním kole úče-
lovou dotaci 1 130 000 Kč. (š)

Neãekejte s Ïádostmi na poslední chvíli!

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY

1. Podpora nabídky nízkoprahových a volnočasových aktivit v problé-
mových lokalitách města se zaměřením na rizikové skupiny mláde-
že, národnostní menšiny a etnické skupiny.

2. Podpora programů zaměřených na snižování nezaměstnanosti.

3. Podpora prevence recidivy.

4. Podpora prevence násilí ve školách a školských zařízeních.

5. Podpora programů zaměřených na pomoc obětem trestných činů,
zanedbávaným, týraným a zneužívaným dětem.

6. Podpora programů Policie České republiky a městské policie, za-
měřených na snižování kriminality pomocí technických prostředků.



německé župy ve vládním obvodu
Opava a připojení k nacistickému
Německu. Krásné Pole bylo osvobo-
zeno v rámci ostravské operace už
27. dubna 1945. Během těžkých bojů
padlo 79 rudoarmějců a 26 místních
občanů. Zcela bylo zničeno 77 domů,
72 hospodářských stavení a 11 živ-
nostenských provozoven. Hned po
válce 171 obyvatel, kteří skončili bez
přístřeší, Krásné Pole opustilo. Větši-
na se odstěhovala do pohraničí. 

Krásné Pole bylo od roku 1896
součástí okresu Bílovec. Do opav-
ského okresu bylo začleněno v roce
1960 a až v roce 1976 bylo připojeno
v rámci rozsáhlého integračního pro-
cesu k Ostravě. 

VÍTE, ÎE…
❒ v roce 1843 byly v Krásném

Poli postaveny dva vodní mlýny
a jeden větrný?

❒ získání základního vzdělání
nebylo pro zdejší děti vůbec
snadné, protože cesta do školy až
do Velké Polomi byla v každém
ročním období obtížná a že urči-
tým řešením bylo zřízení  tzv.
Excurrenda-školy, kdy podučitel
z Velké Polomi přicházel  třikrát
týdně vyučovat do Krásného
Pole?

❒ základní škola byla založena
v roce 1872 a jednopatrová bu-
dova školy byla postavena v roce
1876?

❒ kaplička sv. Jana Nepomuc-
kého, jehož postava je vyobraze-
na také v obecním znaku, je při-
pomenuta již v roce 1777?

❒ v roce 1893 byl založen
v Krásném Poli sbor dobrovol-
ných hasičů?

❒ dne 26. prosince 1914 byl
jmenován čestným občanem uči-
tel František Bena, který na míst-
ní škole učil od 1. 9. 1880?

❒ v obci působily tři tělový-
chovné spolky - Sokol od r. 1914,
Dělnická tělovýchovná jednota
od r. 1919 a Orel od r. 1920?

14 Ostravská radnice bfiezen 2002

❏ Archiv mûsta Ostravy

Krásné Pole

Tato obec, která leží ve slezské
části Ostravy, má podle názoru větši-
ny obyvatel našeho města určitě nej-
hezčí a uchu nejlíbezněji znějící ná-
zev, který je odvozen podle krásné
polohy místa s dalekým výhledem na
vrcholky Beskyd.

„Tak jako řada dalších vsí v této
oblasti i Krásné Pole původně nále-
želo k Opavskému knížectví. Vůbec
poprvé se s tímto názvem můžeme
setkat v písemné podobě v roce
1424. Tenkrát Jan z Kravař a z Ji-
čína nechal zapsat do zemských de-
sek opavských své manželce kněž-
ně Anežce roční důchod z této vsi
jako věno. Kněžna byla dcerou 
opavského knížete Přemka. Po-
měrně pozdní písemná zmínka jen
potvrzuje existenci vsi, která ale by-
la s největší pravděpodobností zalo-
žena už ve 13. století,“ říká ředitel-
ka Archivu města Ostravy Blažena
Przybylová. 

Podle historických pramenů
Krásné Pole jako součást velkopo-
lomského panství sdílelo jeho osudy
až do roku 1702. Například v roce
1447 jeden z bratrů kněžny Anežky
Vilém dal ves do vlastnictví panošo-
vi Janovi Donátovi z Velké Polomi.
V roce 1486 Jindřich Donát, nejvyšší
komoří opavského knížectví, prodal
panství bratrům Matějovi a Petrovi
Osinským z Žitné. Ti však panství
drželi jen velmi krátkou dobu a už
v roce 1492 je prodali Janu z Ochab

a z Hukvic, jeho manželce Hedvice
z Bítova a synovi Jindřichovi.
„Vlastnictví bylo v dalších letech
spojeno se jmény Jiřího Šípka
z Bránice, rodem Pražmů i hrabaty
z Vrbna. V roce 1685 panství koupil
velehradský klášter a v roce 1702 se
stal jeho majitelem Jindřich svobod-
ný pán Vlček z Dobré Zemice
a z Hlučína. Ten také spojil velkopo-
lomské panství s klimkovickým v je-
den majetek. V jeho držení zůstalo
Krásné Pole až do zrušení poddan-
ství, tedy do roku 1848,“ uvádí ředi-
telka archivu.

V 19. století se postupně měnil pů-
vodní zemědělský charakter obce,
který nepřímo ovlivnilo otevírání do-
lů, vybudováním železnice a rozvo-
jem hutního průmyslu na Ostravsku.
Právě pro zaměstnance těchto podni-
ků a firem se Krásné Pole stalo velmi
vhodným zázemím s příjemnými
možnostmi bydlení. V roce 1843 zde
žilo v 53 domech 458 obyvatel, v ro-
ce 1890 to bylo 645 osob ve 115 do-
mech  a v roce 1921 už přes jeden ti-
síc lidí ve 174 domech. Mimocho-
dem, dopravní spojení s Ostravou
zajišťovala od srpna 1925 místní drá-
ha Svinov-Vřesina. Ta byla o rok
později prodloužena do Dolní Lhoty,
takže mohla být zřízena také zastáv-
ka Krásné Pole.  

B. Przybylová dále připomíná, že
mnichovská dohoda v říjnu 1938 zna-
menala začlenění obce do Sudeto-

KRÁSNÉ POLE, to je především zástavba rodinných domků. A dnes už historickým snímkem připomínáme
stavbu radnice. 

KOSTEL SV. HEDVIKY, vybudovaný podle projektu ostravského archi-
tekta R. Špačka, vysvětil 20. října 2001 biskup František Lobkowicz.

Podobně jako většina znaků
městských obvodů také znak
Krásného Pole vychází z histo-
rického pečetidla z roku 1815.
Ve zlato-červeně polceném štítě
pravé poloviny vyniká půl slez-
ské orlice, která je připomínkou
vazby obce k historickému úze-
mí Slezska. V levé polovině zna-
ku je pak vyobrazena postava
sv. Jana Nepomuckého s kruci-
fixem v pravé ruce a svatozáří
z pěti zlatých hvězd.
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ÚTULEK PRO PSY V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. HUBERT má rok a půl a je to kříženec hladkosrstého jezevčíka.

Bojácný pejsek, který zřejmě špatně snáší hlučné silvestrovské osla-
vy. Právě 1. ledna byl totiž nalezen na silnici se zlomenou pánevní
kostí. Pravděpodobně ho vyděsil noční rachot, možná utekl svým ma-
jitelům a skončil pod koly auta. Z těžkého zranění se však dostal bez
následků a teď v útulku čeká, jestli se náhodou neobjeví jeho původ-
ní vlastník, eventuelně nový pán, který by se o něj postaral. 

2. BORŮVKA je sedmiletá fenečka s krásným jménem, ale smut-
nýma očima, které odrážejí krušné chvíle jejího života. Do útulku ji
přivezli strážníci 29. prosince vystrašenou a hladovou přímo z kana-
lizační šachty, kam spadla snad sama nebo s pomocí člověka, možná
bývalého majitele, který se jí chtěl zbavit. Hodným lidem, kteří se jí
ujmou bude jistě splácet jejich péči věrností a oddaností. Borůvka je
velmi hodná, klidná a určitě bude spokojená v bytě i na zahrádce. 

3. AZOR je dvouletý kříženec, který na svého nového majitele  ne-
dočkavě čeká už od loňského července. Podle pracovníků  útulku by
se hodil jako společník například k starším lidem. Určitě by je věrně
provázel na všech procházkách, miluje totiž pohyb venku. Vzhledem
ke svému malému vzrůstu a přátelské povaze je nenáročný na stravu
i celkovou péči.

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

Paní Babková z Ostravy-Poruby,
majitelka kokršpaněla, se na redakci
obrátila s podnětem, zda by nebylo
vhodné rozeslat všem registrovaným
majitelům psů ve městě úplné znění
obecně závazné vyhlášky statutární-
ho města Ostravy o zabezpečení ve-
řejného pořádku a čistoty při chovu
a držení zvířat na území města, aby si
mohli vyhlášku detailně prostudovat.

O odpověď jsme požádali vedoucí-
ho organizačního odboru Přemysla
Kubečku: „Novou vyhlášku jsme zve-
řejnili tak, jak nám ukládá zákon. To
znamená, že byla vystavena na úřední

desce v budově magistrátu a také na
internetu (adresa: www.mmo.cz). 

Statutární město Ostrava v průbě-
hu roku vyprodukuje řadu obecně
závazných vyhlášek, které se dotý-
kají nejrůznějších skupin obyvatel
a mají celoměstskou působnost, tak-
že rozesílání úplných znění by bylo
opravdu dosti náročné. Všechny no-
vé vyhlášky jsou  občanům k dispo-
zici na úřední desce vždy patnáct
dnů před nabytím účinnosti a even-
tuální připomínky či podněty je
možné přednést již při jejich projed-
návání na zastupitelstvu města. (o)

Vedení Městského ředitelství Po-
licie České republiky (MŘ PČR) zpra-
covalo podrobnou Zprávu o stavu kri-
minality a veřejného pořádku na úze-
mí města Ostravy v roce 2001. Závěry
této detailní analýzy jsou optimistické.
Celková kriminalita v Ostravě klesá.
V roce 2001 tady bylo spácháno 
15 381 trestných činů, což je o 938
skutků méně než v roce 2000, a to zna-
mená pokles o 5,7 %. Tento příznivý
vývoj pokračuje už čtvrtým rokem.
Podle policistů je nyní Ostrava bez-
pečná přibližně stejně jako před rokem
1989.

Největším problémem stále zůstává
majetková trestná činnost - na celkové
trestné činnosti se podílí 70,3 %. K ne-
patrnému nárůstu došlo u násilných
skutků - bylo jich spácháno 1377 -
o 45 více než v roce 2000. Na stejné 
úrovni zůstává mravnostní kriminali-
ta. Výrazný pokles byl zaznamenán

u krádeží vloupáním i u hospodářské
trestné činnosti.

Mezi nejrizikovější faktory ovlivňu-
jící kriminalitu v Ostravě policisté zařa-
dili vysokou koncentraci obyvatel, vy-
sokou nezaměstnanost a poměrně níz-
kou úroveň vzdělání obyvatel. Ne-
zanedbatelný vliv mají i další negativní
jevy, např. anonymita osob v sídlišt-
ních zástavbách, vysoká koncentrace 
osob v nákupních střediscích, možnost
rychlého opuštění České republiky do
Polska nebo Slovenska bezprostředně
po spáchání trestného činu a výskyt ci-
zinců, kteří nejsou hlášeni k pobytu na
území České republiky.

K závažným zjištěním, na které sta-
tistiky ukázaly, patří skutečnost, že na
celkové kriminalitě ve městě se 
20,45 %  podílejí děti a mladiství. Přes
pokles o 6,10 % zůstává nadále velmi
vysoké zastoupení dětí a mládeže
u krádeží věcí z motorových vozidel

51,4 %  Krádeže prosté - 7 903 

6,0 % Ostatní majetkové - 931

9,7 % Hospodářská trest. čin. - 1488

4,5 % Ostatní kriminalita - 688

6,1 % Zbývající - 931

9,0 % Násilná trest. čin. - 1377

0,5 % Mravnostní trest. čin. - 78

12,9 % Krádeže vloupáním - 1985

(70,53 % skutků). Varující je rovněž
nárůst násilí,  plných 40,69 % všech
objasněných loupeží spáchaly děti
a mladiství. Podobně alarmující je také
další údaj - zastoupení 55,56 % této
skupiny pachatelů u úmyslně založe-
ných požárů. Jak je patrné z této části
statistických údajů, trestná činnost
mládeže je stále v popředí většiny ne-

❏ Listárna

Ostravané se mohou cítit bezpeãnûji
Zpráva Mûstského fieditelství Policie âeské republiky o stavu kriminality a vefiejného pofiádku v roce 2001

gativních společenských jevů na území
města Ostravy. Nejvíce zástupců v této
skupině pachatelů mají recidivující je-
dinci. Nabízí se tedy otázka, zda
Policie ČR ve spolupráci s městskou
policií a dalšími zainteresovanými
složkami, může v budoucnosti tento
nepříznivý vývoj zvrátit, především za-
bránit dětem a mladistvým v páchání
opakované trestné činnosti.

Podle zákona o Policii ČR plní po-
licisté úkoly směřující k ochraně osob
a majetku, spolupůsobí při ochraně ve-
řejného pořádku a byl-li porušen činí

opatření k jeho obnovení, odhalují
trestné činy a zjišťují jejich pachatele,
konají vyšetřování o trestných činech,
zkrácené řízení, odhalují přestupky,
dohlíží na bezpečnost a plynulost sil-
ničního provozu, organizují činnost
při pátrání po hledaných či pohřešova-
ných osobách. S Městskou policií
Ostrava spolupracují především v ob-

lasti ochrany veřejného pořádku na 
území města. V roce 2001 proběhlo
celkem 188 společných akcí obou slo-
žek, šlo především o bezpečnostní za-
jišťování sportovních a kulturních ak-
cí. Dominantní činností městské poli-
cie je oblast prevence i represe na úse-
ku přestupků. Celkem bylo strážníky
zjištěno 145 234 přestupků, z toho 
71 943 dopravních. 

S detailními závěry této analýzy bu-
dou seznámeni také členové zastu-
pitelstva města na svém březnovém za-
sedání. (ol)

KRIMINALITA V OKRESE OSTRAVA V ROCE 2001
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HLEDÁME TALENTY
ZŠ Porubská 832 pořádá výběr

do 5. ročníku atletické třídy, který
se uskuteční v tělocvičně školy,
případně na školním hřišti, a to
v úterý 26. března v 15.30 hod.
Zároveň se bude konat dovýběr
do 6., 7. a 8. tříd. Podmínkou 
účasti je sportovní oblečení, obuv
a doprovod rodičů. Zváni jsou ta-
ké letošní druháci, opět v dopro-
vodu rodičů, a to 25. března
v 15.30 hod. ZŠ Porubská otevírá
rovněž přípravnou sportovní tří-
du pro žáky 3. ročníků. V případě
potřeby bližších informací volejte
691 14 96.

PLES S PÍSNIâKOU
Inspirováni pěveckou televizní

soutěží se organizátoři tradičního
plesu mentálně postižených roz-
hodli uspořádat ten letošní v du-
chu Caruso show. Ples se koná 
22. března 2002 v sále SOŠ a SOU
pro tělesně postiženou mládež
v Ostravě-Porubě. Na přípravách
této akce se podílejí ostravský 
ústav sociální péče pro mentálně
postižené a Sdružení rodičů a přá-
tel ústavu při týdenním a denním
pobytu pro mládež v Ostravě-
Třebovicích. 

PUZZLIÁDA
Mateřská škola v ulici Čs. Exilu

a občanské sdružení Místo pro děti
pořádají 19. března od 8 hodin už
4. ročník Puzzliády pro handicapo-
vané děti ve věku od 4 do 12 let.
Bližší informace získají zájemci
o účast v soutěži u Ivety Galuškové,
číslo telefonu 691 02 09. 

JARO S TURISTY
Ostravský odbor Zeměpisného

sdružení se sídlem v Brně zve mi-
lovníky přírody na další z pozná-
vacích výletů. V sobotu 23. března
se turisté vypraví na jarní vycház-
ku z osady Chemických závodů
kolem Hladového vrchu k nádraží
v Třebovicích. Trať je dlouhá pět
a půl kilometru. Sraz bude ve 
13 hodin na zastávce autobusu 
č. 24 na Mariánském náměstí.

MINIHOKEJBAL
Jarní kolo minihokejbalové

extraligy městského obvodu
Ostrava-Jih začíná v sobotu 30.
března 2002 v 9 hodin u Zá-
kladní školy Košaře, Ostrava- 
-Dubina. Hrát se bude vždy
v sobotu dopoledne ve dvou ka-
tegoriích (junioři 10 - 16 let
a senioři do 26 let). Družstva
mohou mít maximálně deset
hráčů. Startovné se nevybírá.
Soutěž pořádá Samostatný
kmenový a klubový svaz
Dakota a zájemci se mohou při-
hlásit přímo v den zahájení ligy. 

Ivo Mocek v interiéru restaurace nového hotelu Sport Club.

Podmínky pro sport se opût zlep‰ily

Tradiãní mezinárodní 
Velká cena Ostravy v plavání

Nabídka služeb poskytovaných
Sportovními a rekreačními zaří-
zeními města Ostravy (SAREZA)
se opět rozšířila. Součástí nově vy-
budovaného zázemí pro druhou
(nekrytou) ledovou plochu v areá-
lu porubského zimního stadionu
se stal  hotel a restaurace Sport
Club.

„Skutečnost, že nám chyběly kva-
litní ubytovací a stravovací kapacity
v blízkosti sportovišť, občas odradila
některé pořadatele, organizátory nej-
různějších soustředění či turnajů.
Teď jsou naše možnosti opravdu na
úrovni, takže například už začátkem
dubna se tady může konat soustředě-
ní hokejistů Běloruska, reprezentantů
do 18 let, a to je pro nás samozřejmě
prestižní záležitost, která navíc bude
mít  i nezanedbatelný finanční efekt,“

vysvětlil ředitel společnosti SARE-
ZA Ivo Mocek.

Součástí stavby je kromě hotelu
s šedesáti lůžky a restaurací pro 
120 návštěvníků také nové kvalitní zá-
zemí pro veřejnost využívající ven-
kovní ledovou plochu (šatny, sociální
zařízení, občerstvení) a služebna měst-
ské policie pro centrum Poruby. Tím
ovšem modernizace druhé ledové plo-
chy porubského zimního stadionu ne-
končí. „Chtěli bychom celou plochu
zastřešit a prodloužit tak sezónu veřej-
ného bruslení, o které je mezi obyvate-
li města stále větší zájem, a zároveň
snížit ekonomické náklady. Údržba
nekrytého ledu je totiž podstatně ná-
ročnější a závisí na klimatických pod-
mínkách. Z těchto důvodů už začát-
kem března bruslení na venkovní plo-
še skončilo. Rekonstrukce by měla být

zahájena v závislosti na možnostech
městského rozpočtu nejpozději v příš-
tím roce,“ konkretizoval další plány
ředitel společnosti.

Druhá ledová plocha tak obohatí
spektrum možností celého stadionu,
který je opravdu víceúčelovou halou
nejen pro sportovní, ale i kulturní
a výstavnické akce. „Aréna dnes
splňuje ty nejnáročnější normy. Ko-
nal se tady tenisový Davis Cup 2002,
mistrovství Evropy ve volejbale,
mistrovství republiky v latinskoame-
rických tancích, několik  koncertů
populární hudby a řada dalších zají-
mavých a prestižních akcí,“ dodal
ing.  Mocek.

Stadion je vytížen opravdu maxi-
málně, každý den od 6 až do 24 ho-
din od srpna do poloviny dubna, kdy
končí sezóna na kryté ledové ploše.
Např. ve dnech 29. - 31. března se ta-
dy odehraje mezinárodní hokejový
turnaj žáků 7. tříd, na 26. a 28. dub-
na se chystají dvě mezinárodní utká-
ní ve florbalu mezi úřadujícím mist-
rem světa Finskem a Českou repub-
likou. 27. května by v aréně měla
koncertovat skupina Kabát.

Zakladatelem a stoprocentním
vlastníkem společnosti SAREZA,
s.r.o. je statutární město Ostrava.
Pod správu této společnosti nyní
patří zimní stadion, největší přírod-
ní koupaliště ve střední Evropě,
krytý bazén Aqua centrum v Po-
rubě a Sportovní víceúčelová hala
v Moravské Ostravě. Město Ostra-
va se stálým rozšiřováním a zkva-
litňováním nabídky v této oblasti
snaží o to, aby jeho obyvatelé moh-
li realizovat své sportovní aktivity
a měli možnost v příjemném pro-
středí sledovat kvalitní výkony pro-
fesionálů.  (ol)

Devátý ročník mezinárodních
plaveckých závodů Velká cena
Ostravy se koná ve dnech 13. a 14.
dubna v prostorách  porubského
krytého bazénu.

Úroveň tohoto sportovního klání
je již tradičně velmi vysoká.
Zúčastnit by se měla celá česká pla-
vecká špička a také reprezentanti
Itálie, Slovinska, Polska a Slo-
venska. Diváci se tak mohou těšit,
že uvidí naše nejlepší plavce,
Daniela Málka ze Zlína i Hanu
Netrefovou-Černou z Komety Brno.
Bez šancí na úspěch nejsou ani do-
mácí závodníci. Především Tamara
Stonová a junior Martin Kresta jsou
v dobré formě.

Vznik soutěže se datuje od 60.
let, kdy s pořadatelstvím začala TJ
Vítkovice v Hrabůvce. Se vznikem
Klubu  plaveckých sportů se od ro-
ku 1994 Velká cena koná v porub-

ském padesátimetrovém krytém ba-
zénu. V loňském ročníku stanuli na
stupíncích nejvyšších čeští repre-
zentanti Jana Pechanová z Příbrami
a Daniel Málek ze Zlína (dvojná-
sobný olympijský finalista ze
Sydney). J. Pechanová utvořila
v disciplíně 800 metrů volný způ-
sob nový rekord Velké ceny.
Výborné časy zaplavala celá řada
z rekordního počtu 333 závodníků,
což svědčí o kvalitách této tradiční
sportovní akce.

Letošní ročník bude zároveň
druhým závodem Českého poháru -
Komterm 2002, který zahrnuje cel-
kem osm mítinků po celé republice.

Vstup na Velkou cenu Ostravy
v plavání je pro diváky zdarma.
V sobotu 13. dubna začínají roz-
plavby v 9.15 a finále v 16 hodin,
v neděli 14. dubna budou rozplavby
od 9 a finále v 14.30 hodin. (o) 

NA VùÎ ZDARMA
Na Mezinárodní den invalidů

22. března budou mít zdarma
vstup na vyhlídkovou věž ostrav-
ské radnice všichni návštěvníci
s průkazem ZPP. Jejich doprovod
zaplatí pouze poloviční vstupné.

ZIMNÍ STADION
Členové rady města souhlasili

na své poslední schůzi s odstra-
něním zchátralého Zimního sta-
dionu J. Kotase. Objekt je ve
velmi špatném technickém stavu
a jeho další využití je příliš ná-
kladné stejně jako jeho ostraha.

CYKLISTICKÉ STEZKY
V nejbližší době se počítá 

s vybudováním nových cyklistic-
kých stezek v Mariánských Ho-
rách, a to v úseku Výstavní -
Zelená.   Stezka je navržena jako
společná nedělená stezka pro
chodce a cyklisty.


