
SLAVNOSTNÍ SLIB. V pondělí 1. července ráno složilo 29 nových strážníků Městské policie Ostrava slavnostní
slib. Převzetí služebního průkazu a odznaku završilo jejich náročný tříměsíční kurz a odborné zkoušky před
komisí ministerstva vnitra. Noví ostravští muži zákona jsou dnes už ve výkonu služby a spolu s dalšími 603
strážníky se snaží být vždy v pravý čas na pravém místě.
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Prvním prázdninovým dnem do-
šlo ke zvýšení maximální hranice
měsíčního nájemného za jeden metr
čtvereční podlahové plochy bytu.
Rada města rozhodla o koeficientu
růstu nájemného u bytů v majetku
města, a to ve výši 1,04. Na rozdíl od
předcházejících let se výše nájem-
ného stanovuje cenovým výměrem,
který nahradil v závěru loňského
roku Ústavním soudem zrušenou vy-
hlášku ministerstva financí na regu-
laci nájemného. Základní princip,
tzn., že maximální cena nájemného

je odvozena od vývoje stavebních
cen, zůstal stejný. Nutno podotknout,
že koeficient nemůže obec měnit
svou obecně závaznou vyhláškou.
Záleží pouze na rozhodnutí majitele
domu, zda vyhlášenou maximální
hranici ve výši 1,04 a stanovenou od
1. 7. do 31. 12. 2002 využije v plné
výši, či nikoliv. V případě bytového
fondu, který je svěřen městským ob-
vodům, se toto zvýšení týká více než
30 tisíc bytů.

Do nájemného se od 1. července
započítává plocha všech místností.

To znamená, že vlastníci bytů mají
poprvé možnost, aby do ceny zá-
kladního nájemného promítli nově
definovanou obytnou plochu bytu,
kam např. patří sklep, ale i balkón
nebo lodžie. (m)

Měsíční nájemné za 1m2 činí:

Byt před 1. 7. od 1. 7. 

I. kategorie 23,81 Kč 24,76 Kč
II. kategorie 17,84 Kč 18,55 Kč
III. kategorie 13,88 Kč 14,44 Kč
IV. kategorie 9,90 Kč 10,30 Kč

Plocha v‰ech místností urãuje cenu nájmu

Parkovací karty
Nový systém parkování v centru

Ostravy, Slezské Ostravě a Vítkovi-
cích prostřednictvím speciálních ka-
ret a papírových kotoučů má za sebou
první dny provozu. 

Pracovníci příslušných městských
úřadů (odbory místního hospodář-
ství, dopravy a obchodu) stále vydá-
vají nové parkovací doklady, které
však řidiči neposkytují právní nárok
na konkrétní stání. Podle informací
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
bylo 1. července prodáno 350 karet z
nabízených 730. Ceny rezidentských
karet se pohybují od 360 do 840 Kč
za rok, firmy pak zaplatí ročně za
jedno vozidlo od 1 200 do 16 800
Kč. Karty platí do 31. prosince a lze
o ně požádat kdykoli v průběhu roku
s tím, že cena bude procentuálně
propočítána z roční sazby za každý
započatý měsíc. Parkovací karty pro
rok 2003 budou vydávány od 1. lis-
topadu. (m)

Pod názvem To jsme my se kon-
cem června uskutečnila pátá veřejná
prezentace neziskových organizací
Moravskoslezského kraje. Masary-
kovo náměstí zaplnilo dvaatřicet or-
ganizací, které se představily jak ži-
vými vystoupeními (Společnost pro
dechovou hudbu, Folklorní sdružení
Odra, Svaz Němců těšínského Slez-
ska, Vzájemné soužití atd.), tak
ukázkou z činnosti na výstavních
panelech (např. ONKO Amazonky)
a prodejem výrobků chráněných dí-
len ve stáncích. V rámci přehlídky
byly předány ceny nultého ročníku
soutěže Srdce na dlani nejlepším
a nejobětavějším dobrovolníkům.
Tito lidé nezištně pomáhají v nezis-
kovém sektoru i v běžném životě
mnoha občanům. Udělena byla také

tři čestná ocenění s názvem Otev-
řené srdce za dlouhodobou podporu
neziskového sektoru.

Smyslem celé akce je představit
ostravské veřejnosti velmi užiteč-
nou a přitom stále málo známou
činnost neziskových organizací
v našem kraji. Řada sdružení z tzv.
třetího sektoru zajišťuje velkou
škálu aktivit, od volnočasových vy-
žití pro děti a mládež až po pomoc
osobám s nejrůznějšími druhy han-
dicapu. Podle slov Dany Divákové
z pořádajícího Centra pro komunitní
práci bude v příštím roce prezentace
rozšířena o přehlídku Domů dětí
a mládeže a konkrétní příklady pro-
pojování aktivit státních a nestát-
ních subjektů působících v oblasti
volného času. (l)

Roztanãené centrum mûsta

Smlouvy byly
podepsány

Po ročních diskuzích a náročných
jednáních rozhodlo zastupitelstvo
města na svém červnovém jednání
o prodeji 95% podílu akcií městské
společnosti Zásobování teplem Os-
trava (ZTO) teplárenské společnosti
Dalkia Morava, a to za 603,25 mili-
onu korun.

Smlouvy mezi městem Ostrava
a Dalkií Morava byly podepsány
3. července. V nich je mimo jiné
garantován vývoj ceny tepla na příš-
tích patnáct let tak, že poroste vždy
o deset procent méně, než je křivka
inflace a ceny paliv. (m)
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❏ Jednání zastupitelstva mûsta

25. června - 84. schůze
Průmyslový veletrh

Členové rady schválili záměr účasti města Ostravy na Průmyslovém vele-
trhu Ostrava. První ročník této akce se bude konat 6. - 9. listopadu 2002 v no-
vém pavilonu na Výstavišti Černá louka pod záštitou primátora města. Na ve-
letrhu se bude prezentovat také Moravskoslezský kraj a řada významných re-
gionálních firem. Současně se bude v areálu výstaviště konat výstava Krásy
a tajemství České republiky.

Rezignace člena zastupitelstva města
Člen zastupitelstva a rady města MUDr. Jozef Kubinyi (ČSSD) písemně

informoval primátora města o své rezignaci v radě města a zároveň na man-
dát v zastupitelstvu města. Na programu zasedání zastupitelstva bude volba
nového člena rady města, kterého navrhne klub zastupitelů za ČSSD. Členové
rady vyslovili J. Kubinyimu poděkování za práci, kterou vykonal pro město
Ostrava jako člen rady.

Setkání jízdních policií
Tradiční setkání jízdních policií se letos v Ostravě uskuteční 31. srpna.

Konání jubilejního 5. ročníku této akce schválila rada města. Setkání jízdních
policií je jednou z mála příležitostí prezentovat práci Městské policie Os-
trava (MěP) veřejnosti z jiného pohledu než při běžném výkonu služby. Rok
2002 je pro MěP významný, neboť v tomto roce si MěP připomíná 10. výročí
svého vzniku. Při tomto setkání bude všem návštěvníkům předvedena práce
MěP a ostatních účastníků soutěže. Tak jako v předchozích letech bude sou-
částí akce setkání pěstounů psů z útulku v Ostravě-Třebovicích.

❏ Jednání rady mûsta

Volba nového člena rady města
Na začátku zasedání členové zastupitelstva přijali rezignaci MUDr. Jozefa

Kubinyiho, kterého nahradil Bernard Sukatsch. Do uvolněné funkce člena
rady města zastupitelstvo zvolilo člena zastupitelstva ing. Aleše Zedníka (na
fotografii s kolegyní H. Zelenkovou).

Cena města Ostravy
Zastupitelstvo udělilo Cenu města Ostravy pro rok 2002 komornímu sou-

boru Kubínovo kvarteto. S tímto oceněním je spojena finanční odměna ve
výši 100 tisíc korun. Soubor v letošním roce oslaví třicet let své umělecké
činnosti.

Ekologický fond města Ostravy
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančních příspěvků z Ekolo-

gického fondu města Ostravy:

- ve výši 835 tisíc korun pro společnost Ostravské městské lesy na vybavení
učeben, videosálu a zařízení venkovní učebny pro tzv. Lesní školu. Ostrav-
ské městské lesy provedly v loňském a letošním roce opravu budovy v are-
álu bývalých kasáren v Bělském lese. V části objektu se společnosti poda-
řilo realizovat dlouhodobý záměr, a to zřízení lesní školy pro osvětově vý-
chovnou práci se školní mládeží,

- ve výši 60 tisíc korun pro Základní organizaci Českého svazu ochránců pří-
rody v Novém Jičíně, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a stře-
disko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě na provoz stanice.
V loňském roce Stanice pro záchranu živočichů, která se stará o poraněné či
jinak handicapované volně žijící živočichy, přijala z okresu Ostrava 157
exemplářů živočichů. Středisko ekologické výchovy navštívilo v roce 2001
více než 200 žáků ostravských škol.

Fond zdraví
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace z Fondu zdraví:

- Domu techniky Ostrava, spol. s r.o., ve výši 80 tisíc korun. Z této částky je
60 tisíc korun na vydání sborníku přednášek a 20 tisíc korun na pronájem
sálu pro VI. Gerontologické dny Ostrava. Letošní kongres, který se usku-
teční ve dnech 16.–18. října, navazuje na úspěšnou tradici gerontologických
dnů v Ostravě. Odborný program kongresu je zaměřen na zdravotněsociál-
ní problematiku stárnoucí a starší populace a vzdělávání ve zdravotně
sociální sféře. Předpokládá se účast 300 odborníků z oblasti geriatrie a ge-
rontologie, zdravotnictví a sociální péče z celé České republiky. Zvlášť vý-
znamné je vydání celorepublikové publikace, popisující danou problema-
tiku a obsahující návrhy způsobů budoucích řešení,

- Revizní bratrské pokladně v Ostravě, zaměstnanecké zdravotní pojišťovně
ve výši 56 300 korun. Z této částky budou zakoupeny balanční míče, cvi-
čební podložky a posilovací gumy pro potřeby tzv. nápravného tělocviku
v rámci Programu prevence vadného držení těla v Ostravě. Cílem tohoto
programu je prevence vadného držení těla a vertebrogenních obtíží dětí ve
věku 11–12 let v Ostravě. Do tohoto programu je zařazeno 9 základních
škol a osloví asi 650 dětí. Finanční příspěvek na nákup cvičebních pomůcek
pomůže vytvořit širší základnu sportovně-rehabilitačního vybavení, které
může zlepšit možnosti pohybového vyžití dětí v průběhu jejich pobytu ve
škole nebo bezprostředně po vyučování.
Zůstatek Fondu zdraví k 30. 4. 2002 činí 1 221 006,80 korun.

Granty v oblasti prevence kriminality
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí grantů v oblasti prevence krimina-

lity a protidrogové prevence, přidělených v 2. kole výběrového řízení pro rok
2002 ve výši 1 460 000 korun. Tato částka bude rozdělena mezi 18 projektů.
Na granty a účelové dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové pre-
vence pro letošní rok bylo vyčleněno 7 milionů korun. V 1. a 2. kole výběro-
vého řízení bylo rozděleno 6 561 000 korun. Zbývajících 439 000 korun je ur-
čeno na pokrytí spoluúčasti města při přidělení státních účelových dotací.

Petice občanů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů ze dne 6. května 2002 zasla-

nou petičním výborem proti obecně závazné vyhlášce č. 1/2002, o zabezpe-
čení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území statutár-
ního města Ostravy. Po zvážení všech okolností a po projednání petice do-
spělo zastupitelstvo k závěru, že nejsou dány důvody pro zrušení či
novelizaci této vyhlášky ve smyslu petice. Petici podepsalo 1895 občanů.

27. června - 27. zasedání (pokračování)
Obecně závazná vyhláška

Zastupitelstvo schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního
města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území
města Ostravy s účinností od 15. 7. 2002. V nově vydané vyhlášce je dopl-
něna příloha č. 1, která vymezuje místa určená pro volný pohyb zvířat bez vo-
dítka i náhubku bez časového omezení podle jednotlivých městských obvodů.

Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2001, kterou se stanoví poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Placení poplatku za komunální odpad ve městě
Ostrava od 1. 1. 2002 upravuje vyhláška č. 6/2002. Podle nově vydané vy-
hlášky se  od poplatku osvobozují osoby pobývající v ústavech sociální péče
a děti žijící v dětských domovech.

26. června - 27. zasedání



Ivan Knižátko je druhým rokem
náměstkem primátora statutárního
města Ostravy. Na oficiálních inter-
netových stránkách města se do-
čtete, že tento absolvent Fakulty ja-
derné a fyzikálně-inženýrské na
ČVUT Praha si cení především
smyslu pro humor a starých přátel-
ství. Jeho osobní krédo zní: Cit pro
míru, vkus a vyváženost.

❐ Ctíte tyto priority i při své
každodenní práci ve vedení
města?

Jestliže o těchto vlastnostech ně-
kdy hovořím, tak ne proto, že bych
je měl, ale proto, že bych je chtěl
mít. Dospěl jsem k názoru, že jsou
opravdu velmi důležité a setkám-li
se s výrazným narušením těchto
principů, přímo fyzicky trpím. A to
si pište, že při své práci v zastupi-
telstvu se s takovýmto narušením
setkávám.

❐ Ostrava od dob, kdy byla s
oblibou nazývána ocelovým srd-
cem republiky, prošla řadou zá-
sadních proměn a mnoho věcí nás
ještě čeká. Jak vidíte budoucnost
města vy osobně?

Ostrava prožívá období restruktu-
ralizace, musí chytit druhý dech
a pokračovat v dalším rozvoji. Ve
skotském Glasgow se nedávno ko-
nala konference s příznačným ná-
zvem Život po oceli. Tamní odbor-
níci prezentovali, jak se dokázali
vyrovnat s ukončením veškeré
ocelářské činnosti i výrobou lodí
a nastartovat chod města novým
směrem. Musíme si uvědomit, jaké
jsou naše výchozí podmínky pro
další rozvoj. S lehkou nadsázkou
bych mohl říct, že nový život našeho
města začíná opět s ocelí. To ale ne-
znamená, že bychom nemohli využít
příklady západoevropských regionů,
které se úspěšně restrukturalizují,
včetně jejich velkorysých řešení jed-
notlivých problémů. V již zmiňova-
ném Glasgowě například stála ještě
před pěti nebo šesti lety továrna ve-
likosti Nové huti a dneska tam uvi-
díte zelenou louku s funkční infra-
strukturou připravenou pro další
rozvojové záměry. Na místě býva-
lých doků zase vzniklo moderní vě-
deckotechnologické centrum, kde
mohou děti trávit celý den experi-
mentováním, pokusy… Zkrátka sáh-
nout si na vědu vlastníma rukama.

❐ Jenže řada restrukturalizač-
ních projektů v západní Evropě
mohla být realizována především
díky finanční podpoře z fondů

Evropské unie. V tomto ohledu
zatím máme určité rezervy.

Samozřejmě. Musíme si uvědo-
mit, že právě teď máme možnost do-
sáhnout na peníze z Evropské unie.
Ostravsko patří k restrukturujícím
se regionům, jejichž infrastruktu-
rální rozvoj unie podporuje. To by-
chom rozhodně neměli podcenit.
Vždyť i v tomto případě platí, že
štěstí přeje připraveným. Takže mu-
síme mít k dispozici dostatečnou
zásobu nosných idejí a nápadů. Je
potřeba mít odvahu připravit kon-
krétní projekty, usilovat o zisk po-
třebných financí, i kdyby to nemělo
vyjít hned napoprvé. Nezbytnou
podmínkou přidělení peněz z evrop-
ských fondů je dofinancování z lo-
kálních zdrojů, s tím také musíme
počítat. Oba jmenované faktory
směřují k nutnosti zamyslet se nad
změnou pojetí investiční části roz-
počtu města, přístup k jeho tvorbě
by měl být promyšlenější. Nezbytná
je rovněž změna formální stránky
rozpočtu tak, aby byly jasně defino-
vány kapitoly vymezující určité pro-
středky na projektovou přípravu
vhodných akcí.

❐ Máte na mysli nějaké kon-
krétní projekty na území města
Ostravy?

Myslím, že například revitalizace
Dolní oblasti Vítkovic je přesně ten
typ projektu, který by na evropské
zdroje mohl dosáhnout. Zároveň jde
o typický příklad reprezentující ob-

tížnost řešení starých průmyslových
lokalit na území Ostravy. Řešení
většinou vázne na složitých legisla-
tivních a majetkových vztazích. To
se týká například olejových lagun
bývalého Ostrama a sousedního
areálu, stejně jako někdejších Rütt-
gersových závodů nebo hrušovské
chemičky. Město v takovýchto pří-
padech musí fungovat jako hledač
a pomocník při nestandardních po-
stupech a řešeních, i když přímo ne-
spadají do sféry jeho vlivu.

❐ Z vašich slov je patrné, že
vám budoucnost Ostravy není lho-
stejná, považujete se za patriota?

Určitě. V Ostravě se mi žije
velmi dobře, mám tady opravdu hlu-
boké kořeny.

❐ Jaká tedy bude Ostrava, až
chytí druhý dech?

Věřím, že se stane vzkvétající mo-
derní regionální metropolí. Opuštěné
průmyslové areály by měly být vrá-
ceny zpět do života města. Ostrava
by měla při zachování některých ži-
votaschopných částí z minulosti vy-
tvořit novou ekonomickou základnu.
Příchod silných investorů a rozvoj
nových podnikatelských aktivit je
nezbytný. Na příchod velkého inves-
tora do ostravského regionu zatím
teprve čekáme. Hodně si slibuji od
zóny u mošnovského letiště. Teprve
letos se podařilo dokončit složitý
majetkový převod ze státu na město
Ostrava. V letošním roce se tady
chystáme zahájit velkou investiční

akci za finančního přispění z fondu
Phare. Domnívám se, že příchod
opravdu silného investora je pouze
otázkou času.

❐ Noví investoři jsou pro další
rozvoj a ekonomickou stabilitu
města bezesporu velmi důležití.
Jeho obyvatelům se však mohou z
pohledu každodenního života jevit
jako podstatné také další aspekty,
například vzhled města, možnosti
trávení volného času. Cítíte také
v tomto směru potřebu nějakých
změn?

Jedné takové změně se snažím na-
pomoci, jde o myšlenku zpřístup-
nění Ostravice. Všichni jsme si
všimli, že voda v Ostravici je oproti
letům minulým nyní opravdu čistá.
To je ta správná chvíle, kdy by řeka
měla být navrácena životu města.
Usiluji o to, aby byla zpřístupněna
po celé délce, stala se místem, kde
mohou rodiny trávit volné chvíle.
Inicioval jsem jednání mezi
zainteresovanými subjekty - Povo-
dím Odry, urbanisty a ekology. Je-
jich zájmy jsou rozporuplné, ale
stále se snažíme hledat řešení. Zpří-
stupnění Ostravice je v podstatě
také součástí v úvodu zmiňovaného
řešení Dolní oblasti Vítkovic. Dou-
fám, že v budoucnu se budeme
moci projet na kole podél řeky
z Hrabové až k soutoku Ostravice
s Odrou a tady si dát pivo v bufetu
Na moravském výběžku. (lo)
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Mûsto Ostrava musí chytit druh˘ dech 
a pokraãovat v dal‰ím rozvoji

❏ Rozhovor
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V květnu tohoto roku nabyla účin-
nosti  novela živnostenského zákona
174/2002 Sb., která upravila povin-
nost za právo podnikatele vyměnit
živnostenské listy. Jde o živnosti
volné, jejichž název neodpovídá se-
znamu. „Znamená to, že od 24. květ-
na tohoto roku záleží pouze na roz-
hodnutí každého podnikatele, zda
svého práva využije či nikoli, jestli
požádá náš úřad o vydání příslušných
živnostenských listů,“ říká vedoucí
živnostenského úřadu magistrátu Jar-
mila Weczerková a dodává, že tato
výměna je prováděna zdarma.

V případě, že chce podnikatel
ponechat vše v původním stavu, nic

se podle slov J. Weczerkové neděje,
protože  živnostenské listy zůstávají
nadále v platnosti. Takže tříletá
lhůta stanovená k výměně listů byla
touto novelou zákona zrušena a dnes
skutečně už záleží pouze na vůli jed-
notlivce. Ten si sám určuje v tomto
případě pravidla.

Kromě tohoto ustanovení došlo
rovněž ke změně názvu vázané živ-
nosti týkající se nákupu a prodeje
plynů v tlakových nádobách. Od-
lišné jsou  zejména  požadavky sou-
visející s odbornou způsobilostí -
jsou méně přísné. Rozhodující je
skladovací kapacita.

Bližší informace o veškerých
změnách v novelizovaném zákonu
obdrží zájemci u pracovníků živno-
stenského úřadu magistrátu. (m)

Jednatel společnosti Astra Ci-
nema Ostrava, která obě kina provo-
zovala, Ivo Višinka písemně infor-
moval primátora města Ostravy
o ukončení provozu kin Vesmír
a Luna k 30. červnu 2002. Podle
jeho vyjádření bylo toto rozhodnutí
učiněno s ohledem na skutečnost,
že společnost není schopna vzdoro-
vat konkurenci nově otevřeného
multikina v Ostravě. Tato infor-
mace byla projednána na 27. zase-
dání zastupitelstva města 27. června.

O vyjádření k tomuto tématu
jsme požádali náměstka primátora
Zbyňka Pražáka:

„Pro většinu Ostravanů bylo
kino Luna a především kino Ves-
mír určitým symbolem. Ani pro mě
osobně není jednoduché vyrovnat
se s faktem, že by tyto tradiční
prostory mohly být pro kinemato-
grafii uzavřeny. Existují však raci-
onální důvody, které musí respek-
tovat tržní prostředí v této oblasti
a je nutné se smířit s tím, že kon-

kurenci v podobě multikin se nedá
dlouho vzdorovat. Bylo však při-
jato takové řešení, jež umožní vyu-
žívat oba objekty pro účely, které
výrazně nezmění jejich původní
zaměření. O svěření kina Luna po-
žádal městský obvod Ostrava-Jih
a mělo by nadále sloužit kulturním
aktivitám pro obyvatele města
možná ještě v širším rozsahu než
je tomu dosud. Pokud jde o kino
Vesmír, rada města schválila vy-

psání výběrového řízení s cílem
najít zájemce, který by celý objekt
dokázal využít zejména pro kul-
turní, zábavní či vzdělávací účely.
Již nyní nás oslovilo několik zá-
jemců s reálnými projekty, pro něž
by byla budova Vesmíru vhodným
místem. Jsem přesvědčen, že se
nám podaří vybrat takové řešení,
které přinese významné obohacení
kulturního života v centru Os-
travy.“ (o)

Ostravské kino Vesmír promítalo naposled

Statutární město Ostrava - rada města vypisuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na využití stávajícího objektu kina Vesmír. Jde o dům č. p. 1741 
s pozemkem parcela č. 718/6 v k. ú. Moravská Ostrava, kino Vesmír.
Zájmem vyhlašovatele je využití stávajícího objektu kina Vesmír
zejména pro kulturní, zábavní či vzdělávací účely. Bližší údaje
včetně podmínek pro podání přihlášky do výběrového řízení
poskytne případným zájemcům odbor kultury a vzdělanosti
Magistrátu města Ostravy:

Mgr. Miloslav Janulek, tel. č. 069/628 31 60
Ing. Petr Červenka, tel. č. 069/ 628 34 57

Uzávěrka pro podávání přihlášek do výběrového řízení 
je 30. srpna 2002.

❏ Podnikání

V˘mûna není povinná

Od 26. června došlo ke změně tele-
fonních čísel některých odborů ma-
gistrátu, které jsou napojeny na
ústřednu Policie České republiky
(tel. 614 11 11).

Oddělení OP a evidence obyvatel,
Bohumínská 1
Vedoucí oddělení 614 88 00
Vedoucí úseku OP 614 88 02
Úsek evidence obyvatel 614 88 01
Informační středisko 614 88 16 

Úsek cest. dokladů, Milíčova 20
Ved. úseku 614 88 40

Oddělení dopr. správních činností,
Výstavní 55
Ved. oddělení 614 88 60
Ved. úseku provozu autoškol a evi-
dence řidič. průkazů 614 88 61
Ved. úseku správ. řízení 614 88 70
Ved. úseku registrace 
silničních vozidel 614 88 80
Informace 614 88 99

·V¯CARSK¯ VELVYSLANEC. Na první oficiální návštěvu přijel do Os-
travy švýcarský velvyslanec Hansrudolf Hoffmann. „Pro podnikatele
máte k dispozici volné pozemky s infrastrukturou a je tady řada kva-
lifikovaných pracovníků. Zaujala mne také atmosféra staré průmys-
lové metropole a především krásná příroda v okolí Ostravy,“ konsta-
toval velvyslanec. Primátor Čestmír Vlček dodal, že konkrétní aktivity
v oblasti ekonomické spolupráce by mohly být dojednány na chysta-
ném Investičním fóru. Tam by se měli sejít zástupci hospodářských ko-
mor obou zemí. 

Upozornûní

Dvě ocenění získala Ostrava na
6. ročníku festivalu propagačních
materiálů Tourpropag, který je tra-
diční součástí Festivalu filmů a mul-
timédií o regionech v cestovním ru-
chu Tour Region Film v Písku. Re-
prezentativní kolekce upomínkových
předmětů a materiálů byla vyhodno-
cena jako třetí nejlepší v konkurenci
35 českých měst. Diplom připadl
také fotoplánu - letecké mapě Os-
travy.

„Obou festivalů se účastníme pra-
videlně od roku 1995 a každý rok
získáme cenu v některé z kategorií.
Samozřejmě chceme v tomto trendu
vysoké kvality pokračovat. Na příš-

tím ročníku Tour Region Filmu
představíme právě připravovanou
publikaci Ostravská nej…, kalendář
města na rok 2003 a především nové
prezentační CD,“ uvedl vedoucí od-
dělení prezentace a vztahů k veřej-
nosti magistrátu Milan Škrobánek.

Další trofej si zástupci města od-
vezli z červnového vyhlášení vý-
sledků 7. ročníku soutěže o nejpůso-
bivější veletržní a výstavní expozice
Expo Image. Ostrava získala spolu
s dalšími devíti městy cenu Expo-
zice roku 2001 za samostatnou pre-
zentaci v rámci mezinárodního ve-
letrhu turistických možností v regi-
onech Regiontour Brno. (l)

Úspû‰ná prezentace mûsta
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Výstavba dálnice D47 byla zahá-
jena na jaře 1999 tak pomalým tem-
pem a s tolika komplikacemi, že
mnozí začali pochybovat, zda vůbec
bude tento projekt dokončen. Primátor
města Čestmír Vlček k tomu říká: 

„Není tomu tak dávno, kdy jsme
byli účastníky poklepu základního
kamene výstavby dálnice D47 na
území města. Bylo to již druhé ofici-
ální zahájení dálničního propojení,
které - ač pro Ostravu samotnou
i celý kraj životně důležité - stále fi-
guruje pouze v projektech a před-
stavách, stále se o něm hovoří v čase
budoucím. Upřímně řečeno, v po-
řadí už druhé zahájení stavby ve
mně vyvolává poněkud smíšené po-
city. Přitom určitě nemusím zdůraz-
ňovat naléhavost potřeby dálnice
pro Ostravu. Všechny snahy o oži-
vení ekonomiky jsou absencí dál-
nice degradovány. Mám zkušenosti,
že již pouhá výstavba, tedy reálná
a nikoli fiktivní, je u potencionál-
ních investorů vnímána podobně
jako dálnice už dokončená.

Zahájení dvoukilometrového úse-
ku D47 na území města je sice sku-
tečnost potěšitelná, avšak nic neře-
šící, neboť bez návaznosti na úsek
od Lipníka nad Bečvou až po pol-
skou hranici neznamená téměř nic.

Nad výstavbou celé zhruba osmde-
sát kilometrů dlouhé dálnice visí na-
dále řada otazníků. Pravda, jeden vý-
znamný byl odstraněn. Dne 25. června
byla podepsána realizační dohoda
o stavbě dálnice D47 se soukromou
izraelskou společností Housing&Con-
struction, v níž je specifikováno, že
dálnici postaví tuzemské stavební
firmy do roku 2007. Ale i tak si přeji,
aby kolem výstavby celého úseku
bylo méně slavností , o to však rych-
lejší postup. Chci věřit, že důvod k pří-
pitku bude skutečně v prvním deseti-
letí tohoto století.“ (m) 

❏ K tématuV˘stavba dálnice D47 potrvá pût let
V závěru června byla pode-

psána realizační dohoda o soukro-
mém financování dálnice D47
z Lipníka přes Ostravu až na pol-
skou hranici s izraelskou firmou
Housing&Construction (H&C).
Tato smlouva zavazuje izraelskou
stranu k financování výstavby
osmdesátikilometrové dálnice, což
představuje zhruba 28 miliard ko-
run, a k následnému provozování
do roku 2032.

Stavět budou výhradně české sta-
vební firmy s tím, že termín zpro-
voznění je stanoven na rok 2007
a dokončení na rok 2009. Už dnes
jsou však slyšet pochybnosti o dodr-
žení veškerých termínů. Určitá ri-
zika údajně vzniknou při vydávání
územních rozhodnutí a stavebních
povolení.

Ing. Dimitrios Partenidis ze společ-
nosti Dopravoprojekt, která zajišťuje
na základě mandátní smlouvy pro in-
vestora Ředitelství silnic a dálnic ČR
veškerá stavební povolení a rozhod-
nutí, je ale jiného názoru: „Úřady již
vydaly stavební povolení na dvouki-
lometrový úsek Rudná – Hrušov, kde
se od května staví. Náklady ve výši
600 milionů korun měl zaplatit stát.
Podpisem smlouvy s Izraelci se
i tento úsek stává součástí D47 a fi-
nancovat ho bude firma H&C. Na
podzim by měla být povolena podle
předpokladu výstavba úseku 4707
Ostrava–Hranice na Moravě.“

Dálniční úsek přes území Ostravy
v délce asi 9 km je budován ve
dvou etapách. První již byla dokon-
čena. Jde o tzv. průpich pod svinov-
skými mosty. Druhá etapa je rozdě-
lena do pěti ucelených částí, ale jak
připouští D. Partenidis, po podpisu
smlouvy může dojít v této souvis-
losti ještě k některým změnám.

Přeložka ulice Hlučínské by měla
být dokončena v letošním roce. Na

realizaci křížení nad Černým poto-
kem a budoucí trasou D47 bylo vy-
dáno šest stavebních povolení.
Velmi náročným a speciálním dílem
je dálniční most přes řeku Odru pod
Lhotkou. Jsou to vlastně dva mosty
vedle sebe v délce 398 metrů. Klí-
čová je ta skutečnost, že vzniká jako
samostatná stavba, protože bude
sloužit pro staveništní dopravu násy-
pového materiálu pro další úseky
dálnice. Nedojde tak k dopravní zá-
těži v Hošťálkovicích, Lhotce
a Petřkovicích. V současné době
jsou před dokončením také přeložky
sítí u Hošťálkovic. Velmi význam-
nou částí druhé etapy výstavby dál-
nice D47 je mimoúrovňová křižo-
vatka na Rudné a úsek od ulice Po-
lanecké až po Hlučínskou, jehož

součástí bude mimoúrovňová křižo-
vatka na prodloužené Místecké. Zde
bude postaven objekt Střediska
údržby a správy dálnice se zázemím
pro dopravní policii i hasiče.

Podle D. Partenidise v této fázi
výstavby dálnice do hry vstoupily
ekonomické faktory a zejména četné
změny ve vlastnických vztazích.
„Neustálým oddalováním výstavby
dálnice majetkoprávní problémy na-
bývaly na rozměru. Pořád jsme se
vraceli na začátek. Například po-
zemky od Lhotky až po Svinov se po-
dařilo převést do vlastnictví Ředitel-
ství silnic a dálnic až před měsícem,
a tím mohla teprve začít příprava
a aktualizace stavebního povolení na
tento úsek,“ konstatuje D. Partenidis
z Dopravoprojektu Ostrava. (M)

Takzvaný Severní spoj patří
společně s prodlouženou Rudnou
k prioritním dopravním stavbám
financovaných státem, které by
měly dotvořit komunikační sy-
stém propojující centrum města s
porubským obvodem.

„Obě stavby jsou ve fázi příprav
a posuzování vlivů na životní pro-
středí. Severní spoj byl zahájen už na
přelomu loňského července a srpna.
Ředitelství silnic a dálnic ČR tehdy
vycházelo z územního plánu města,
v němž právě severní spoj ústí do
ulice Provozní. Ovšem dokumentace
vlivu na životní prostředí měla prin-
cipiálně dvě vady. První spočívala
v posouzení pouze jediné varianty
podle územního plánu. Druhým ne-
dostatkem byla absence konkrétního
vysvětlení a návrhu, kam se rozptýlí
po průjezdu Severního spoje zhruba

dvacet tisíc vozidel denně,“ uvádí
Lukáš Ženatý, předseda komise ži-
votního prostředí rady města s tím,
že následovala vlna protestních akcí
obyvatel Poruby, zejména čtvrtého
stavebního obvodu.

Na lednovém jednání zastupitel-
stva městského obvodu Poruba ne-
obstál ani návrh připravovaného do-
pravního opatření, jakým by byl na-
příklad zákaz vjezdu do ulice 1. čs.
armádního sboru. Porubští zastupi-
telé nakonec potvrdili svůj původní
záměr, aby byl změněn územní plán
města a Severní spoj ústil do ulice
B. Nikodéma.

Následovala četná jednání za
účasti představitelů města, měst-
ského obvodu a ministerstva život-
ního prostředí a v květnu bylo do-
hodnuto, že příprava Severního
spoje bude rozdělena na dvě samo-

statné stavby - I. stavba, napojení
ulice Mariánskohorské až po dálnici
D47 a II. stavba, zaústění do měst-
ského obvodu Poruba.

„ Poněvadž v případě první stavby
nedošlo k žádným námitkám a pro-
blémům, mohou plynule pokračovat
projekční práce. Stanovisko minister-
stva životního prostředí může být vy-
dáno ještě v letošním roce. Pokud se
týká druhé stavby Severního spoje,
zastupitelstvo města v květnu roz-
hodlo pořídit zadání změny územ-
ního plánu a projednalo variantu ře-
šení, kterou navrhuje porubský ob-
vod za podpory třebovické radnice.
Jde o vyústění Severního spoje do
ulice B. Nikodéma přes chráněné
území Turkov,“ říká L. Ženatý.

Vznikl tak prostor pro další jed-
nání v této záležitosti. Rada města
neponechává nic náhodě a minulý

měsíc rozhodla o zpracování srovná-
vací studie možných variant řešících
II. stavbu Severního spoje, kterou
pořídí útvar hlavního architekta za
prostředky uvolněné z ekologic-
kého fondu města, a to ve výši 279
tisíc Kč. 

Budou porovnávány varianty
z hlediska vlivu na životní prostředí
i z hlediska územního. Zatím je
předčasné spekulovat, zda bude Se-
verní spoj veden přes chráněný Tur-
kov nebo tisíce aut denně projede v
úzkých ulicích kolem obytných
domů.  Definitivní rozhodnutí může
samozřejmě ještě ovlivnit stano-
visko ministerstva životního pro-
středí. Podle slov L. Ženatého by
měla být studie k dispozici na za-
čátku října a počítá se s tím, že její
výsledky budou předloženy k vyjá-
dření rovněž občanům. (m) 

Na podzim bude dokonãena srovnávací studie



❐ Jaký rozsah a podíl na celko-
vém bytovém fondu by mělo mít
město pro zabezpečení povinností
a úkolů obce v oblasti bydlení?

Mělo by to být zhruba 20 procent
z celkového bytového fondu ve
městě.

❐ V jakém rozsahu a jakými
formami je vhodné privatizovat
obecní bytový fond?

Z úrovně města nelze prakticky
tento problém řešit, a to vzhledem
k rozsahu privatizace v jednotli-
vých obvodech.

❐ Pro které sociální skupiny
občanů by mělo město zajistit
bydlení v rámci obecní bytové vý-
stavby?

Pracovní skupina navrhuje před-
nostně řešit bydlení pro seniory
a první bydlení pro mladé - tzv. star-
tovací byty.

❐ Jak lze optimálně řešit výběr
nájemců obecních bytů?

Tato záležitost je plně v kompe-
tenci městských obvodů, přičemž
rozhodující by měla být potřebnost
a solventnost občana.

❐ Pro které nájemce, do jaké
míry a jakým způsobem by mělo
být bydlení v obecních bytech fi-
nančně zvýhodněno?

Řešení se nabízí v opětovném za-
vedení činnosti domovníků v obec-
ních domech, pro které by byly po-
stupně vytvářeny podmínky zvýhod-

něného nájmu v takzvaných do-
movnických bytech.

❐ Jakým způsobem, podle ja-
kých kritérií a do jaké míry lze ře-
šit diferenciaci výše nájemného?

Tato otázka je v kompetenci pří-
slušných městských obvodů.

❐ Lze využívat možností při
stanovení věcně usměrňovaného
a regulovaného nájemného?

I tato otázka je řešena z úrovně
městských obvodů.

❐ Jaký rozsah a formy by měla
mít výstavba bytů jinými inves-
tory?

Město Ostrava bude systematicky
vyhledávat a připravovat vhodné lo-
kality prostřednictvím útvaru hlav-
ního architekta a odboru komunál-
ního a bytového magistrátu.

❐ Z jakých finančních zdrojů
města by mohla být financována
nebo spolufinancována obecní by-
tová výstavba?

Kromě finančních prostředků ze
státních zdrojů je vhodné využívat
zejména příjmy z prodeje bytů
a zisky z nebytových prostorů
v bytových domech. Pracovní sku-
pina upozornila, že tyto příjmy se
ne pokaždé vracejí zpět do oprav,
rekonstrukcí a bytové výstavby
jako takové. V tomto směru je
nutné prohloubit kontrolní činnost
města.

❐ Jak může město přistoupit
k problému dostupnosti a finanční
únosnosti bydlení pro občany se
středními a nižšími příjmy?

Město provádí vlastní výstavbu
nájemních bytů.

❐ Jaká doplňující a stimulující
opatření může město přijmout na
podporu občanů s nižšími a střed-
ními příjmy, aby se zvýšil jejich
zájem zajistit si bydlení takzva-
ným vlastnickým způsobem?

Město nemá v tomto směru
žádný nástroj.

❐ Jak bude město přistupovat
k opravám a rekonstrukcím pane-
lových domů a regeneraci panelo-
vých sídlišť, a to včetně již privati-
zovaných bytů a domů na sídliš-
tích?

V rámci programů regenerace
panelových sídlišť a dlouhodobého
programu rekonstrukce panelových
domů pod názvem Panel statutární
město Ostrava zabezpečuje projek-
tovou přípravu a jedná s městskými
obvody o uvážené privatizaci pane-
lových domů.

❐ Jakým způsobem bude město
Ostrava spolupracovat s ostat-
ními velkými vlastníky bytového
fondu?

Pracovní skupina doporučila ve-
dení města zahájit jednání zejména s
OKD.

Připravila: M. Václavková
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Zástupci města Ostravy se syste-
maticky zabývají vypracováním
konkrétních kroků směřujících ke
smysluplnému vytvoření základních
variant nové bytové politiky od roku
1998. V září loňského roku rada
města jmenovala pracovní skupinu,
která pod vedením náměstka primá-
tora Ladislava Stuchlíka podrobně
mapuje stav bytového fondu v ma-
jetku města.

„Dospěli jsme k závěru, že infor-
mace nejsou ani dostatečné, ani
srovnatelné. Je tedy nutné, jak to
ostatně dokládají zkušenosti z ji-
ných měst, zavést jednotný systém
evidence včetně technického stavu
bytů v majetku města svěřených
městským obvodům. Samozřejmě
bychom měli vytvořit podrobnou
evidenci žadatelů o byt, abychom
předešli některým nesrovnalostem.
Když má například občan podáno
více žádostí o byt, a to v různých
městských obvodech, stává se, že
pracujeme se zkreslenými údaji
a počty žadatelů o byt se značně
liší,“ říká L. Stuchlík.

Na posledním jednání zastupitel-
stva bylo radě města uloženo, aby
zajistila do konce června 2003 zpra-
cování metodiky pro zavedení jed-

notného pasportu bytového fondu
v majetku města a zároveň jednot-
nou evidenci žadatelů o byt. „Mít
k dispozici takovou evidenci je sku-
tečně nezbytné, když budeme vy-
cházet z loňské analýzy předpoklá-
daného demografického vývoje. Ze
závěrů této prognózy vyplývá, že za-
tímco počet obyvatel klesá, počet
domácností se zvyšuje. Předpokládá

se, že do roku 2020 jich bude o 18,7
procenta více a že jednočlenné do-
mácnosti budou tvořit 45,7 procenta
všech domácností. Z posledních do-
stupných výsledků sčítání v minu-
lém roce dále vyplývá, že necelých
17 procent obyvatel tvoří dnes sku-
pina lidí do 14 let. V horizontu dva-
ceti následujících let budou právě
oni hledat své první bydlení. Je v zá-

jmu samotného města, aby tato ge-
nerace tady zůstala a neodcházela
z důvodu, že nesežene bydlení. Na
druhé straně žije v Ostravě 17,4
procenta občanů starších 60 let,
u nichž můžeme počítat v následují-
cích letech s nároky na jiné bydlení,
jako jsou domovy s pečovatelskou
službou, penziony, domovy dů-
chodců a podobně,“ vysvětluje ná-
městek primátora.

Bytový fond v majetku města
Ostravy je svěřen do správy jednot-
livým obvodům. Proto je v další
fázi přípravy koncepce bytové poli-
tiky města nezbytné aplikovat zá-
kladní kroky i jednotlivá projedná-
vání bytových problémů přímo do
místních podmínek. Zároveň musí
být vymezeny povinnosti a odpo-
vědnost města i obvodů, definovány
pojmy sociální bydlení, přiměřené
standardní, nadstandardní nebo
úsporné bydlení. Bez údajů o byto-
vém fondu ze všech městských ob-
vodů, potřebných statistických dat,
demografické a sociologické studie,
ale ani bez sledování ekonomického
růstu, vývoje a složení domácností
a jejich příjmů, však nelze se vzni-
kem funkční a aktualizované kon-
cepce bytové politiky počítat. 

Ostrava bude mít jednotnou evidenci ÏadatelÛ

Nûkteré otázky, které byly fie‰eny v rámci pfiípravy bytové politiky mûsta



Plastové PET lahve se pro svou
praktičnost staly oblíbeným obalem.
Jenže ve chvíli, kdy je obsah zkon-
zumován se z lahve stává odpad, je-
hož separace, likvidace a především
další využití byly donedávna velmi
problematické.

Společnost Odvoz a zpracování
odpadů Ostrava s.r.o. (OZO) v le-
tošním roce oficiálně zprovoznila
speciální linku, na které jsou plasty
spolu s papírem, dřevem a textilem
drceny, homogenizovány a liso-
vány. Koncovým produktem je kva-
litní náhradní palivo s názvem PA-
LOZO pro pece cementárny v Hra-
nicích na Moravě. Náhradní palivo
přináší hned několik ekologicky
příznivých aspektů. Především vý-
znamnou úsporu neobnovitelného
přírodního zdroje - černého uhlí
a také snížení emisí v cementárně.

Třídicí linka spolu s dalšími ak-
tivitami společnosti byla odborné
veřejnosti představena v červnu na
prezentačním dnu. Primátor Čest-
mír Vlček při této příležitosti oce-
nil, že díky aktivitě pracovníků
OZO v oblasti zpracování PET
lahví má Ostrava v této oblasti ná-
skok před ostatními městy. „Mini-
malizace ukládání odpadů na sklád-
kách a maximalizace jejich dalšího
využití, to je cesta, kterou musíme
jít,“ řekl Č. Vlček. O kvalitě posky-
tovaných služeb ostatně svědčí také

certifikát ISO 9001, který OZO
v červnu získalo.

V loňském roce začalo OZO roz-
misťovat sběrné nádoby na plasty
a sklo v Porubě, letos pokračuje
v Ostravě-Jihu. Do konce příštího
roku by se na území města mělo na-
cházet šest set kontejnerů označe-
ných nápisem PET-Plasty a třicet
sběrných dvorů, kam mohou Ostra-
vané odevzdávat také nebezpečný
a velkoobjemový odpad. O tom, že
prázdných PET lahví dokáží obyva-
telé města vyprodukovat opravdu
značné množství svědčí příklad
z Ostravy-Jihu. Žáci ze zdejších čtr-

nácti základních škol shromáždili za
dva měsíce 6,5 tuny tohoto odpadu.

„Důležité je, aby se lidé naučili
PET lahve před odhozením sešlápnu-
tím deformovat. Zůstane-li láhev v pů-
vodním stavu a navíc zašroubovaná,
kontejnery jsou hned plné a systém
sběru a hlavně svozu se výrazně pro-
draží. S osvětou začínáme u dětí
a mládeže. Po několika akcích na os-
travských základních školách chys-
táme přenesení ekologické výchovy
do praxe. Přímo v areálu našeho pod-
niku vznikne učebna a děti na vlastní
oči uvidí, jak vlastně nakládání s od-
pady probíhá,“ uvedl jednatel společ-
nosti OZO Karel Belda. (lo)

POVODE≈ 1997.  Před pěti lety zasáhla město a celý kraj ničivá povodeň. Tyto snímky jsou připomenutím chvil, které se mnohým z nás nesmaza-
telně vryly do paměti, spolu s pocitem bezmoci, strachu z nespoutaného živlu a obav o vlastní život i majetek.
V Ostravě záplavy způsobily miliardové škody, na majetku města dosáhly přibližně 700 milionů korun. K jejich odstranění magistrát využil
kromě vlastních zdrojů také dotace ze státního rozpočtu a státních fondů. Na odstranění povodňových škod město vynaložilo už téměř 450 milionů
korun. Postiženým obyvatelům byly v rámci povodňových půjček vyplaceny 4 miliony korun. Dalších 57 milionů dostaly městské obvody. Splat-
nost půjček byla v obou případech stanovena na deset let. K nejpostiženějším obvodům patřily Hrušov a Nová Ves, kde rozlitá Odra v některých
místech dosáhla až osmi metrů.

Primátor Č. Vlček na prezentačním dni v areálu OZO.
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Hledá se nûkolik
RumcajsÛ

Je obecně známo, že Rumcajs
byla postava veskrze kladná, zlo
a bezpráví trestající. Když to nešlo
jinak, prostě se naládovala bambitka
žaludem a v lese Řáholci byl klid
a pořádek. Ale Poodří není Řáholec,
a tak naše lesy, louky a rybníky trpí
návaly neukázněných cyklistů, mo-
torizovaných rybářů a dalších bezo-
hledných „milovníků“ přírody.

Pracovníci Chráněné krajinné ob-
lasti (CHKO) Poodří potřebují dopl-
nit prořídlé řady dobrovolníků hned
několika Rumcajsy. Stráž přírody
ustavuje podle zákona o ochraně pří-
rody pro své území každá správa
CHKO, aby přímo v terénu dohlí-
žela na dodržování předpisů.
K oprávněním strážců patří vstup na
cizí pozemky, zjišťování totožnosti
osob, které se dopustily přestupku,
ukládání blokových pokut a dokonce
i zadržení osoby, přistižené při pře-
stupku a její předání Policii ČR.
Strážci jsou veřejnými činiteli.
Z toho vyplývá jejich zákonná
ochrana, ale také větší zodpověd-
nost. Jde o čestnou, neplacenou, ná-
ročnou a mnohdy nevděčnou funkci.
Vedle zákonných podmínek (věk
nad 21 let, zdravotní způsobilost
a trestní bezúhonnost, složení přede-
psané zkoušky) by měli zájemci dis-
ponovat jistou dávkou osobní od-
vahy, rozhodnosti a schopností jed-
nat s lidmi a především láskou
k přírodě, protože právě o ni jde. Zá-
jemci mohou kontaktovat J. Lehkého
z CHKO Poodří, tel.: 0655/455 062.

Strategie spoleãnosti OZO zní: co je ekologické, musí b˘t ekonomické

Odpad netfiídíme zbyteãnû
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Závûreãn˘ úãet roku 2001: volné zdroje
posílí mûstské investice pfií‰tího roku

Bez výhrad - tak zní zpráva ne-
závislého auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření statutár-
ního města Ostrava za rok 2001.
Zastupitelstvo města na červno-
vém zasedání závěrečný účet
schválilo. 

Materiál věnující se hospodaření
města každoročně patří k takzvané
povinné četbě zastupitelstva. Je to
docela tlustý svazek o více než dvě-
stěpadesáti stránkách textu a po-
drobných tabulek. Prokousat se jím
a porozumět všem kapitolám, tran-
sferům, standardizaci či restrikci
bývá pro laika docela tvrdý oříšek.
Proto jsme oslovili náměstka primá-
tora pro finanční záležitosti Miro-
slava Svozila a požádali jej, aby nám
naše malé novinové nahlédnutí do
světa veřejných financí usnadnil.

❐ Hospodářský výsledek roku
2001 se pohybuje v minusových
hodnotách. Čím je tato skutečnost
ovlivněna?

Ztráta 470,693 milionu korun
vznikla tím, že přijatý úvěr České
spořitelny ve výši jeden a půl mili-
onu korun je cizím zdrojem financo-
vání, takže podle metodiky minister-
stva financí není součástí příjmů
města. Přitom u základního běžného
účtu byl stav finančních prostředků
k 31. prosinci loňského roku
1 019,535 milionu korun. Usnese-
ním červnového zastupitelstva jsme
jej použili na krytí vázaných pro-
středků. Jde o nedočerpané účelové
prostředky z výnosů akcií, z úvěru
a další smluvně zajištěné akce, které
nebyly realizovány loni. Vzniklý

rozdíl ve výši 269,913 milionu ko-
run tvoří volné zdroje, určené na fi-
nancování investic v roce 2003. Při
této příležitosti bych ještě připome-
nul, že další volné zdroje ve výši
zhruba 57 milionů korun byly rozdě-
leny jako investiční transfery měst-
ským  obvodům.

❐ Které položky jsou přede-
vším zátěží pro městskou po-
kladnu?

Prosazuji maximalizaci přede-
vším kapitálových výdajů města,
a proto mě opravdu zneklidňuje ná-
růst běžných výdajů. Některé z nich
neovlivníme. Například poslední
vládní nařízení o nárůstu mezd, na
které jsme nedostali ani korunu. Na
druhé straně bychom mohli v rámci
výdajů alespoň částečně ovlivnit
dejme tomu dotace městským akcio-
vým společnostem.

❐ Zadluženost Ostravy údajně
patří k jedné z největších v celé re-
publice. Úvěrová politika je sku-
tečně tak problémová?

Nikoliv. Zadluženost města činila
k poslednímu prosincovému dni
předcházejícího roku asi 1 757 mili-
onů korun, což je 5 520 korun na
jednoho občana. Pro srovnání s ro-
kem 2000 představovala zadluže-
nost na občana 5 567 korun. Takže
mohu tvrdit, že zadluženost Ostravy
není v současné době příliš velkým
problémem. V druhé polovině pro-
since jsme splatili obligace v částce
1 318 mil. Kč. Koeficient zadlužení
je 7,88 %. Maximální zákonná hra-
nice je patnáct procent. 

daňové příjmy 3 998 471
nedaňové příjmy 588 680
kapitálové příjmy 81 555
dotace 1 687 772
příjmy celkem po konsolidaci 6 356 478

financování 457 305
(v tom především přijatý úvěr +1 500 000 tis. Kč 
a jednorázová splátka obligací -1 318 200 tis. Kč)
zdroje celkem 6 813 783

běžné výdaje 4 975 143
kapitálové výdaje 1 838 640
výdaje celkem po konsolidaci 6 813 783

saldo příjmů a výdajů -457 305
po níže uvedené úpravě dle metodiky MF 
- změna stavu účelových fondů 777 094
- splátky úvěrů -1 323 169
- hosp. výsledek k 1. 1. 2001 2 116 502
- nepeněžní operace a kurz.rozdíly -1 587 093
- přijaté a poskytnuté půjčky 3 278
= hospodářský výsledek k 31. 12. 2001 -470 693

Bytová výstavba 112 827
v tom: Bělský les II/1 F - 65 bytových jednotek 62 655

Baarova - 24 bytových jednotek 8 293
rekonstrukce ubytovny Kubínova 18 239

Technická vybavenost 28 227
v tom: VTP - technická infrastruktura 4 042

kolektor Centrum 9 578
Bělský les II/1 7 415

Dopravní stavby 54 475
v tom: Sokolská - I. etapa 25 751

světel. signal. zařízení Plzeňská x Čujkovova 5 544
světel. signal. zařízení Rudná x Závodní 9 370

Veřejné osvětlení 32 661
v tom: ul. Nerudova - Ocelářská 5 075

oblast Odborářská 6 356
Sociální stavby 11 746
v tom: nadstavba DD Čujkovova 10 782
Školské stavby 7 795
v tom: tělocvična Svinov 7 795
Vodohospodářské stavby 108 685
v tom: rekonstrukce vodovodní sítě Kunčice 19 937

rekonstrukce zdroje Stará Bělá 8 495
rekonstrukce vodovodu U Lesa 6 636

Struktura pfiíjmÛ - skutečnost k 31. 12. 2001 (v tis. Kč)

Struktura v˘dajÛ - skutečnost k 31. 12. 2001 (v tis. Kč)

Struktura kapitálov˘ch v˘dajÛ v roce 2001
podle kategorií a druhÛ v˘dajÛ (v tis. Kč)



Národní divadlo moravskoslezské.
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Zemědělství a lesní hospodářství 12 111
v tom: útulek pro psy 7 634
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 175 180
v tom: opravy místních komunikací a mostů 160 763

městská hromadná doprava 909 066
Služby pro obyvatelstvo 1 810 799
v tom: školská zařízení 1 101 947

kultura, sdělovací prostředky 247 751
tělovýchova a volnočas. aktivity mládeže 56 890
zdravotnictví a Dětský d. pro děti do 3 let 107 814
bytové hospodářství 28 525
spotřeba el. energie a opravy veř. osvětlení 72 276
komunál. služby a územ. rozvoj, demolice 42 574
sběr a svoz komunálních odpadů 100 187
Zoo Ostrava 22 642
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 10 069

Sociální věci a politika zaměstnanosti 374 171
v tom: dávky sociální péče (ze státního rozpočtu) 56 162

ÚSP, DD a Centrum sociálních služeb 287 217
ostatní sociální programy 29 992

Ochrana, bezpečnost 270 265
v tom: Hasičský záchranný sbor města Ostravy 70 824

Městská policie Ostrava 187 124
Veřejná správa a služby 1 332 617
v tom: zastupitelstva obcí 13 918

činnost místní správy 359 178
výdaje z finančních operací 229 313
účel. a neúčel. neinvest. transfery ÚMOb 401 663
finanční vypořádání minulých let 88 321
zúčtování daně z příjmů práv. osob za obce 230 123

Celkem 4 975 143

Ostatní stavby 409 453
v tom: Národní divadlo moravskoslezské 102 120

heliport – III. etapa 77 711
sídlo krajského úřadu (ze státních zdrojů) 162 623
průmyslová zóna Mošnov 33 939

Investiční výstavba celkem 765 869
Hmotný investiční a neinvestiční majetek 35 902
v tom: výpočetní technika a programové vybavení 15 960

dopravní prostředky 9 789
Investice na svěřeném majetku 484
Nákup majetkových podílů 41 220
Úroky z úvěru 327
Invest. dotace podnik. subjektům - práv. osoby 328 522
v tom: Dopravní podnik Ostrava, a. s. 223 103

- vozovna Křivá (177 000 tis. Kč)
- nízkoposchoďové tramvaje (27 000 tis. Kč)
Sport. a rekr. zařízení města Ostravy, s. r. o. 79 170
- provoz. zázemí 2. lední plochy (41 570 tis. Kč)

Účel. invest. transfery nepodnikajícím fyz. osobám 60
Invest. příspěvkovým organizacím a ostatním 168 918
v tom: Zoo Ostrava 6 915

HZSMO 48 540
rekonstrukce objektu Týdenního a denního 
pobytu mládeže v Třebovicích 9 886
projekt. dokumentace RTG pavilonu MNO 34 162
JF Ostrava - nákup a instalace varhan 6 000

Invest. transfery neziskovým a podobným org. 24 974
v tom: Římskokatolická farnost Ostrava 

- rekonstrukce kostela sv. Václava 20 000
Invest. půjčky obyvatelstvu, nezisk. org. apod. 5 070
Ostatní investiční nákupy (pozemky a budovy) 115 728
Investiční transfery městským obvodům 351 566
v tom: rekonstrukce Husova sadu 15 000

městské lázně (Moravská Ostrava a Přívoz) 15 987
estetizace Dubiny 8 012
rekonstrukce budovy „C“ 
ÚMOb Ostrava-Jih na byty 10 982
Dům s pečovatelskou službou 
na ul. I. Sekaniny v Porubě 9 145
dokončení plynofikace Nová Bělá 14 581
rekonst. chodníků na Hlavní tř. v Porubě 11 900

Kapitálové výdaje celkem 1 838 640

Struktura bûÏn˘ch v˘dajÛ v roce 2001(v tis. Kč)

Vozovna v Křivé ulici.

Připravila: M. Václavková ve spolupráci s N. Szurmanovou a J. Lindov-
skou z odboru financí a rozpočtu magistrátu.
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Zákon nezná pouhé ãekatele na dÛchod

V červnu zpracoval Úřad práce
v Ostravě rozbor Evidovaná neza-
městnanost absolventů škol, učilišť
a mladistvých, který mapuje situaci
mladých nezaměstnaných na ostrav-
ském trhu práce a jejich úspěch při
hledání prvního zaměstnání od
května 2001 do dubna 2002. Hodno-

cené období souvisí s cyklem neza-
městnanosti absolventů, kdy každo-
ročně v letních měsících, po ukon-
čení studia, jejich počet v evidenci
úřadu práce významně roste a nej-
nižší bývá na jaře následujícího roku.

Nezaměstnanost absolventů škol
je stále jedním z nejsledovanějších

problémů úřadu práce, i když vý-
sledky letošního šetření jsou přízni-
vější než v minulých letech. Od
května do října 2001 byl počet mla-
dých lidí bez práce nižší než ve stej-
ných měsících předchozích dvou ob-
dobí. Absolventská nezaměstnanost
již potřetí za sebou kulminovala
opět v srpnu (3 428 osob). Její evi-
denční stav však byl v porovnání se
stejným měsícem v roce 2000 o 255

osob nižší. Ke konci dubna 2002 re-
gistroval úřad práce celkem 2 794
absolventů škol, učilišť a mladist-
vých po splnění povinné školní do-
cházky, z nichž 1 282 bylo v evi-
denci ostravského úřadu práce déle
než šest měsíců. Ve srovnání s loň-
ským dubnem však klesla u této
skupiny evidovaných dlouhodobá
nezaměstnanost (nad 12 měsíců)
z 22,1 na 16,1 %.

Úřad práce se snaží řešit absol-
ventskou nezaměstnanost prostřed-
nictvím takzvané aktivní politiky za-
městnanosti. To znamená, že fi-
nančně podporuje tvorbu nových
pracovních míst zabezpečujících od-
bornou praxi absolventů v podnika-
telské sféře, ale i v organizačních
složkách státu a příspěvkových or-
ganizacích. 

Při umísťování mladých lidí bez
práce se také velmi osvědčily rekva-
lifikace-stáže, uplatňované od října
2000, v jejichž průběhu jsou absol-
venti škol v evidenci úřadu, pobírají
hmotné zabezpečení v nezaměstna-
nosti a zároveň u některého ze za-
městnavatelů získávají praxi, takže
po skončení stáže výrazně lépe
uspějí při hledání zaměstnání. Z roz-
boru rovněž vyplynula zvyšující se
účelnost rekvalifikací poskytova-
ných mladým nezaměstnaným.

Výtah z komplexního materiálu
mohou zájemci nalézt na interneto-
vých stránkách Úřadu práce v Os-
travě (http://ot.uradprace.cz/). (VP)

Paní Kamila se neobjevila v do-
hodnutém termínu u své zprostřed-
kovatelky na úřadu práce a poté jí
sdělila, že byla nemocná. Své tvr-
zení neprokázala, požadovaný do-
klad o pracovní neschopnosti nedo-
ložila. Lékař uzná práceneschopným
uchazeče o zaměstnání, jestliže pro
zdravotní stav není schopen plnit
povinnosti uchazeče o zaměstnání
nebo není schopen výkonu práce
v rámci vhodného zaměstnání zpro-
středkovaného příslušným úřadem
práce.

Žena na žádost o nemocenský lís-
tek reagovala dodatečně rozhořče-
ným dopisem: „Kde jste to viděli,
abych já, která jsem už 16 let v do-
mácnosti, dostala nemocenský lís-
tek. Přece si neudělám ostudu u lé-
kařky po tolika letech v domácnosti
kvůli jednoho nemocenského lístku.
Chodím k vám jen pro podpis a ra-
zítko, kdy se mám dostavit. Chci být
zaregistrována jen kvůli zdravotního
pojištění a roků, které se mi připo-
čtou k důchodu.“

Mnoho žen bylo ještě před vzni-
kem úřadů práce v roce 1990 prostě
doma. Nejprve s dětmi, potom
proto, že je muž dokázal uživit
a ony mu za to zabezpečovaly jisté

pohodlí. Se vznikem úřadů práce se
ale i tyto ženy proměnily v neza-
městnané. Kromě jiného zjistily, že
mohou mít problém s odpracova-
nými roky pro přiznání starobního
důchodu. Pro potřeby důchodového
zabezpečení se lidem započítává
doba, kdy pobírali hmotné zabezpe-
čení z úřadu práce, to je zpravidla
půl roku, a dále v rozsahu tří let,
kdy podporu v nezaměstnanosti už
nedostávali (ale mohou na základě
potvrzení úřadu práce o registraci
pobírat sociální dávky). Úřad práce
tedy pro mnohé slouží především
jako zdroj peněz a dále jako ná-
hradní zaměstnavatel, když „zabez-
pečuje“ roky potřebné k podání žá-
dosti o důchod.

Každý, kdo je zaregistrovaný na
úřadu práce podepsal žádost o zpro-
středkování zaměstnání a svým pod-
pisem tak stvrdil, že bere na vědomí
pravidla vymezená zákonem o za-
městnanosti. Podle nich by si přede-
vším on sám nebo za pomoci úřadu
práce měl zajistit zaměstnání. Zákon
o zaměstnanosti v § 6 říká: „Vhodné
zaměstnání si občan zabezpečuje
sám nebo za pomoci příslušného
úřadu práce.“ Zákon, a tím pádem
ani úřad práce, nezná čekatele na dů-

chod, jakým je paní Kamila, neu-
možňuje pouhé vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání.

Odborníci na úřadu práce míní, že
je na zákonodárcích, aby zvážili, zda
skutečně každého, kdo nemá práci,
je nutné evidovat na úřadu práce
a usilovat o jeho zaměstnání, když to
prakticky není možné. Sociální

dávky (samozřejmě hrazení zdravot-
ního pojištění a „roky do důchodu“
jako u paní Kamily) jsou totiž tím
jediným důvodem evidence. Účel-
nější by bylo věnovat se více lidem,
kteří pracovat chtějí, a pomoc úřadu
skutečně potřebují. V tomto smyslu
by bylo vhodné upravit stávající zá-
kon o zaměstnanosti. (sb)

❏ Úfiad práce v Ostravû

Dlouhodobá nezamûstnanost absolventÛ ‰kol se sníÏila

Po předchozím souvislém tříměsíčním poklesu nezaměstnanosti se
příznivý vývoj na ostravském trhu práce v závěru uplynulého pololetí
přerušil.

K 30. červnu 2002 registroval Úřad práce v Ostravě celkem 25 938
osob, což je o 451 více než koncem května. Zároveň se jedná o třetí
největší červnový nárůst od počátku ekonomické transformace. Me-
ziměsíční přírůstek byl výraznější u žen, kterých přibylo 289. Počet
nezaměstnaných mužů se zvýšil „pouze“ o 162. Ve srovnání se stej-
ným obdobím předchozího roku je současný celkový stav občanů bez
práce vyšší o 518, oproti prosinci 2001 je evidováno o 350 lidí více.
Míra nezaměstnanosti vzrostla od konce května z 15,8 na 16,1 %.
U žen dosáhla úrovně 17,6 %, u mužů v současné době činí 15,0 %.

Nově se v červnu ucházelo o práci 2 175 osob (z toho 679 - více než
31 % - absolventů škol, učilišť a mladistvých), tj. o 418 více než
v květnu, ale současně nejmenší červnový „příliv“ nových klientů do
evidence úřadu práce za posledních pět let. Vyřazeno bylo 1 724
uchazečů, z nichž 1 204 (69,8 %) nalezlo pracovní uplatnění, což je
absolutně třetí nejlepší výsledek dosažený v tomto měsíci za celou
dobu existence našeho úřadu práce. (JZ)

Pfiíliv nov˘ch uchazeãÛ trvá

V˘voj poãtu absolventÛ ‰kol a mladistv˘ch
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âÍNSKÁ ZAHRADA. Návštěvníci ostravské zoologické zahrady se dočkali
nové expozice. Hned za vstupní bránou vznikla čínská zahrada s kas-
kádovitě umístěnými jezírky, kameny a exotickými rostlinami. Jedno
z jezírek obývá deset jeseterů, ve druhém plave třináct krásně zbarve-
ných japonských kaprů. Pracovníci zahrady sem umístí ještě manda-
rínské kachničky a druh potápivé kačeny - morčák bílý.

Houbařská sezona je v letních
měsících v plném proudu a mnozí
z nás se vydávají do lesa s vidinou
plného košíku a následných nevšed-
ních kulinářských zážitků, které
konzumace hub přináší. Důležité
samozřejmě je, abychom si domů
nepřinesli také houby jedovaté, je-
jichž požití může člověku způsobit
vážné zdravotní komplikace. 

Ostravské muzeum proto již tra-
dičně všem zájemcům nabízí služby
mykologické poradny. Každé pon-
dělí od 15 do 17 hodin je v pokladně
muzea připraven odborník, který
ochotně zodpoví všechny dotazy tý-
kající se mykologie a pomůže iden-
tifikovat donesené houby.

Ostravské muzeum samozřejmě
není o prázdninách otevřeno pouze
houbařům. Až do 15. srpna je tady
instalována nevšední výstava s ná-
zvem Svět hmyzu, která předsta-
vuje brouky, motýly, vážky,
sršně… nejrůznějších velikostí
a barev z České republiky i exotic-
kých zemí. 

Od 2. srpna do 1. září budou mu-
zejní zdi zdobit černobílé fotografie
Jiřího Hrdiny zachycující různé
tváře ostravské krajiny. K vidění
jsou rovněž stálé expozice Doved-
nost lidských rukou, Mineralogie
a petrografie a Geografie OKR. Mu-
zeum je přístupné kromě neděle
každý den. (o)

Mykologická poradna

Milovníci zpěvu se mohou těšit
na mimořádný zážitek. Do Ostravy
zavítá dětský sbor z japonského Ha-
mamatsu, spolu s oficiálními zá-
stupci tohoto města. 

Nevšední koncert se koná 27.
srpna od 18 hodin v sále Janáčkovy
konzervatoře. Hostitelem japon-
ských přátel a zároveň spoluúčinku-
jícím je Ostravský dětský sbor. „Jde
vlastně o reciproční návštěvu. My
jsme se vloni v Japonsku zúčastnili

Mezinárodního festivalu dětských
a mládežnických pěveckých sborů.
Vzpomínám si, že jsme se vrátili
zcela okouzleni a nadšeni zemí vy-
cházejícího slunce. Především
zdvořilostí a vzájemnou úctou, kte-
rou si tamní lidé prokazují. Doufám,
že stejně příznivé dojmy si odvezou
japonské děti z návštěvy naší
země,“ dodal sbormistr Ostrav-
ského dětského sboru Milan Chro-
mík. (l)

Japonsk˘ pûveck˘ sbor

Příjemné oživení ostravských ulic
a náměstí přinese již 5. ročník Festi-
valu městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí Folklor bez
hranic 2002. Festival, tradičně pod-
pořený finančním grantem města
Ostravy, se koná od 12. do 16. srpna
v několika městských obvodech
a letos poprvé také v Hlučíně.

„Plná náměstí v srpnovém horku,
to je pro nás nejlepší důkaz, že
folklor není mrtvá záležitost a záro-
veň známka určité kulturní úrovně
zdejších lidí. Letošní ročník je opět
velmi pestrý. Já se velice těším na
exotický soubor Bubny z Japonska
i dalšího atraktivního hosta, jeden
z nejlepších řeckých souborů Estia
Pieridon Mousson. Jedinečný záži-
tek slibuje také vystoupení lotyš-
ského souboru Aija a romských
souborů působících při sdružení
Vzájemné soužití,“ konstatovala
Renata Huserová ze Společnosti
pro kulturu a umění v Ostravě,
která je spolu se Souborem lido-
vých písní a tanců Hlubina hlavním
pořadatelem celé akce. Návštěvníci
uvidí a uslyší také Domažlickou
dudáckou muziku, folklorní sou-
bory Hlubina, Hlubinka, Odra, Ho-
lúbek, cimbálovou muziku Cvrčci,
Slezský soubor Heleny Salichové
a další.

Zahajovací koncert je na pro-
gramu v pondělí 12. 8. od 19.30 ho-
din v sále Janáčkovy konzervatoře.
V úterý účinkující zamíří do měst-

ského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky. Vystoupení začíná v 17
hodin na Mariánském náměstí a po-
kračuje v 19.30 Večerem u cimbálu
v areálu Benátek pod Hulváckým
kopcem. Středa 14. 8. patří měst-
skému obvodu Ostrava-Jih. V 16.30
hodin se vydá průvod od Obvod-
ního kulturního střediska k pódiu
u Finančního úřadu, kde bude od 17
hodin festivalový program pokračo-
vat. Ve čtvrtek 15. 8. folklorní
hudba zazní v Porubě, Hlučíně
a Klimkovicích. První vystoupení
začne v 15 hodin na hlučínském ná-
městí, na 16. hodinu je připraven
průvod Hlavní třídou, v 17 hodin se
soubory představí na pódiu u zdej-
šího kruhového objezdu a celý den
vyvrcholí v 19.30 hodin pořadem
Večer s folklorem na lázeňské kolo-
nádě v Klimkovicích. V pátek 16. 8.
bude festival hostit obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz. V 11 hodin se
vydá na cestu průvod centrem
města, od 11.30 festivaloví hosté
zatančí a zazpívají v Husově sadu
a na Kuřím rynku. Závěrečný slav-
nostním koncert v sále Janáčkovy
konzervatoře začne v 19 hodin. Po
jeho skončení organizátoři plánují
ještě Večer u cimbálu - rozloučení
s festivalem.

Od 17. 6. až do 17. 8. je ve foyeru
Janáčkovy konzervatoře Ostrava
k vidění výstava fotografií Františka
Řezníčka z loňského ročníku festi-
valu Folklor bez hranic. (ol)

Vodácké centrum Landek nabízí
zajímavé zpestření volných prázdni-
nových dnů - projížďku kánoí nebo
pramicí po slepém rameni řeky Odry
v Hornickém muzeu v Petřkovicích.

Iniciátorem této nové atrakce
v areálu muzea je Liga lesní moud-
rosti dětí a mládeže. Vybudování
přístavu a rekonstrukce památkově
chráněné budovy, ve které nyní sídlí
loděnice, si vyžádalo investici ve
výši 450 000 Kč. Město Ostrava při-
spělo na realizaci celého záměru for-
mou grantu částkou 250 000 Kč.

„V rámci koncepce rozvoje Hor-
nického muzea existoval záměr zbu-
dovat na slepém rameni přístav, my
jsme zase hledali vhodné prostory
pro uložení lodí, tak jsme oba ná-
pady spojili a díky výborné spolu-
práci obou subjektů teď mají obyva-
telé i návštěvníci města možnost za-

jezdit si na lodičkách v atraktivním
prostředí, nedaleko centra. Nebu-
de-li někomu stačit projížďka po
uzavřené více než stometrové trase
na slepém rameni, nabízíme také za-
půjčení kánoí, nafukovacích lodí
a raftů, jejich dovoz přímo na ně-
které z oblíbených vodáckých míst
v kraji i následné vyzvednutí lodí.
Úplným začátečníkům zajistíme po-
radenskou službu, popřípadě i do-
provod zkušeného vodáka,“ uvedl
František Vyhňák z Ligy lesní
moudrosti.

Vodácké centrum Landek je
v provozu v sobotu a neděli od 10 do
18 hodin, jiné termíny je třeba pře-
dem domluvit na tel. č. 613 39 07.
Půjčení kánoe stojí 20 Kč za půl ho-
diny a pramice pro čtyři osoby
40 Kč za půl hodiny, a to včetně pá-
del a plovacích vest. (lo)

Areál Hornického muzea se od
14. 7. do 10. 8. stane dějištěm Mezi-
národního sochařského sympozia
s názvem Landek 2002. Pět akade-
mických sochařů z Japonska, Švéd-
ska, Německa, Polska, České repub-
liky, a také talentovaný sedmnáctiletý
student Václav Litvan, tady budou té-

měř měsíc tvořit umělecká díla. Ve-
řejnost může sympozium pod širým
nebem navštívit od 10 do 18 hodin.

Výtvory oživí vzhled města. Jed-
notlivé sochy budou umístěny napří-
klad v Komenského sadech, před
budovou krajského úřadu či v areálu
Hornického muzea. 

Pozor na podvodníka!
Falešným průkazem pracovníka sociálního odboru se prokazuje

přibližně pětadvacetiletý muž, představující se jako Miloš Kocur,
který v těchto dnech navštěvuje osamělé důchodce v Ostravě-Porubě.
Podvodník se seniorů vyptává na zdravotní stav, sociální situaci, zís-
kává si jejich důvěru a pak je okrádá. 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ostravy varuje občany před
podvodníkem a vyzývá je k větší obezřetnosti. Senioři by měli důsledně
používat řetízek na dveřích, neměli by si v žádném případě pouštět do
bytu cizí osoby a v případě pochybností by se měli informovat u svého
sociálního pracovníka na příslušném úřadu městského obvodu.

Sochafiské sympozium

Odrou na lodích

Folklor bez hranic



„V prosincovém vydání Ostrav-
ské radnice byl uveřejněn pro mě
zajímavý článek k bytové politice
ve městě. Uvedeny byly příspěvky
z vystoupení J. Vrážela o milionech
za nezaplacené nájmy a jakési pro-
hlášení o nutnosti spoluodpověd-
nosti všech nájemníků za péči
o společné prostory a okolí domů,
ochranu majetku. Jsem povoláním
psycholog a tuto profesi dělám 35
let. Lidská povaha se utváří nápodo-
bou a citovými vztahy k lidem
a místu věcného prostředí, ve kte-
rém žijí. Jak mohou udržovat pro-
středí v domech dospělí lidé a jejich
děti, kteří než se dostanou do svého
bytu, projdou rozbitými dveřmi,
chodbou  připomínající veřejný zá-
chodek, jedou výtahem s hromád-
kami psích výkalů a vysypanými
odpadky,“ píše ve svém dopise
doc. PhDr. Jitka Čížková, CSc.

Domnívá se, že problém našich
sídlišť a zvláště pak obytných domů
je jednak v jejich přelidněnosti, jed-
nak v nezodpovědnosti správců ma-
jetku města, kteří nedovedou prosa-
dit alespoň do velkých obytných
domů nutnou funkci domovníka.
Předpokládat, že lidé v tak velkém
uskupení, jakými věžáky jsou, nepo-
třebují žádné usměrňování svého
chování, vyplývá z nedostatku zna-
lostí o lidské povaze. Paní Čížková
v závěru svého dopisu vyzývá naši
redakci k iniciaci akce domovník
v obytných domech. „Samozřejmě
by se jednalo o zaměstnání honoro-
vané průměrnou mzdou. To, co je
každoročně v domech a jejich okolí

zničeno, by se určitě vyrovnalo ná-
kladům na mzdu a byt domov-
níka. Ostatně pro úřad práce by to
mohlo být aktivitou k vytváření no-
vých pracovních míst.“

Ten nápad s domovníky se nám
více než zamlouvá, a tak jsme požá-
dali o stanovisko k této otázce ve-
doucí bytového oddělení magistrátu
Reginu Kuchtovou, ze kterého citu-
jeme:

„Názory pisatelky mne velmi
potěšily a plně se s nimi ztotož-
ňuji. V rámci přípravy koncepce
bytové politiky města je zajišťo-
váno také postupné zřizování
funkcí domovníků, a to především
v nově postavených nebo oprave-
ných domech. Vzhledem ke svě-
ření domů jednotlivým městským
obvodům je však přístup k této
otázce rozdílný. A je pravdou, že
hlavně velké domy jsou naprosto
anonymní a náklady na údržbu
stoupají. Funkce domovníka se
pak v těchto objektech stává na-
prostou nezbytností. Ačkoliv jsme
již před časem předložili návrh zří-
dit tato místa, nelze očekávat, že
se nám podaří domovníky dostat
do domů hned a snadně. Vytvoření
takové funkce souvisí nejen s mož-
nostmi mzdového fondu, ale i s vy-
hledáváním tzv. domovnických
bytů. Bylo by nelogické provozo-
vat funkci domovníka v domě
a přitom bydlet jinde. A ještě jeden
detail, služby domovníka musíme
vnímat jako placenou službu zvy-
šující standard bydlení, což se po-
chopitelně promítne v nájemném.“

KOUPALI·Tù. Denní teploty se vyšplhaly v červnu a na začátku prázd-
nin hned několik dnů po sobě k tropické třicítce a venkovní koupaliště
Městských lázní je pořád zavřeno. Dočkáme se někdy jeho opětovného
zprovoznění? Tento a podobné dotazy jsme obdrželi  zejména od ma-
minek malých dětí a mladší generace.

Jak jsme se dověděli od pracovníků městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, koupaliště prochází rekonstrukcí za téměř dva mili-
ony korun. V areálu budou opraveny toalety a postaveny venkovní
sprchy, zprovoznění se dočká dětský bazén, ale i volejbalové hřiště,
prostor pro petangue, kuželky. Velký bazén napuštěn vodou ovšem ne-
bude, ke koupání bude sloužit výhradně krytý bazén. Opravený areál
na Sokolské třídě bude otevřen na konci července tohoto roku.
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Vážení čtenáři,
asi nikomu z vás neuniklo, že čas od času se v navyklé řadě textů a fo-
tografií, které mají svůj ustálený profil, objeví „něco jiného“. Je to
rubrika, které dáváte podobu a určujete její obsah právě vy. A pro-
tože se na našem redakčním stole začaly vršit četné dopisy s názory,
nápady, připomínkami a dotazy, padlo rozhodnutí některé z nich zve-
řejnit v naší listárně.

Ještě bychom rády poděkovaly všem, kteří jste nešetřili chválou na
naši adresu. Samozřejmě nás to velmi těší, i když samy nejlépe víme,
co bychom mohly dělat lépe, co se nám z nejrůznějších důvodů nedaří
podle našich představ. Ale přesto všechno věříme, že Ostravská rad-
nice svou trochou každý měsíc přispívá k čtenářově informovanosti
a orientaci ve složité oblasti, jakou nesporně veřejná správa a někdy
i samotný úřad – magistrát představují.

Zároveň doufáme, že se společně na stránkách Ostravské radnice
budeme scházet i nadále.

Marie Václavková a Lucie Olšovská 

Čtenář Radim Hošťálek nám po-
slal docela zajímavý nápad. Píše:
„Byl jsem se dnes podívat na Slez-
skou Ostravu. Zajímal mne vysílač či
spíše převaděč na kopci kolem Bez-
ruče, který tak trochu připomíná mi-
naret. A tak jsem dospěl k názoru, že
by nebylo od věci postavit v těchto
místech vyšší rozhlednu.“

A co říká na tento příspěvek z ob-
lasti turismu hlavní architekt města
Jaroslav Sedlecký? Nápad postavit
v Ostravě novou rozhlednu roz-
hodně vítá, jen trochu pochybuje
o čtenářem doporučovaném umís-
tění na hraně slezkoostravského
kopce poblíž jámy Bezruč. „Roz-
hledna postavená v těchto místech
by totiž  svým výhledem na město
pokryla přibližně stejné území jako
radniční věž nebo vyhlídková terasa
na ocelovém mostě pro pěší přes
ulici Českobratrskou u fotbalového
stadionu pod hotelem Metropol. Při-
tom by se ale v jižní nebo západní

části našeho města, například na vr-
cholu kopce v nových Výškovicích
nebo mezi Plesnou a Martinovem,
v polích mezi Polankou a Porubou,
našla místa, kde by případná roz-
hledna otevřela zcela nové pohledy
na Ostravu a její okolí. Můžeme jen
litovat, že něco podobného nena-
padlo nikoho v době, kdy se stavěla
věž televizního vysílače v Hošťálko-
vicích. Umístění rozhledny bychom
určitě společně vyřešili,“ říká archi-
tekt J. Sedlecký. Dodává, že ale exi-
stuje jedna zásada - žádnou stavbu,
tedy ani rozhlednu nelze postavit,
pokud se nenajde investor připra-
vený a ochotný do projektu vložit
své peníze. „Víte-li o někom, kdo by
se do stavby nové ostravské roz-
hledny chtěl pustit za své, sem
s ním. Vše ostatní už pak poběží
samo nebo skoro samo s pomocí
schopného architekta, projektanta
a stavební firmy,“ ujišťuje Jaroslav
Sedlecký.

❏ Listárna

Nová ostravská rozhledna

Objeví se v obytn˘ch domech opût
domovníci?

Pan Jiří Šárek se s námi podělil
o zážitky z Mistrovství Moravy
a Slezska a nominačního závodu
na Mezinárodní mistrovství ve vo-
dáckém víceboji, který se konal
v květnu na Žermanické přehradě
v Soběšovicích a na řece Odře
v prostoru pod Rudnou, v blízkosti
ostravského Shopping Parku.
V závěru dopisu J. Šárek konsta-
tuje: „Život kolem vody naučí
lásce k přírodě, naučí překonávat
překážky, řešit problémy, mladí
lidé tady získají vytrvalost, fyzic-
kou zdatnost a osvojí si hodnoty,
které se jim pak budou hodit v za-

městnání, podnikání. Právě cent-
rum Ostravy by potřebovalo větší
rozvinutí vodáckých center s vyu-
žitím vodních ploch ke sportu.
Přímo ve městě Odra protéká síd-
lištním věncem (Zábřeh, Hrabová
a okolí, Poruba, Svinov, Polanka
a okolí). Například prostor u Odry
pod Shopping Parkem by byl
vhodný jako místo pro půjčovnu
loděk pro občany, zejména pro
mladé lidi na projížďky po vodě za
vlahých letních podvečerů. Je to
zároveň i výzva pro nesportující
občany a mládež k seberealizaci ve
volném čase.“

Základní škola Bílovecká 10 v Os-
travě-Svinově připravuje na 20. září
oslavy 90. výročí založení první
české Měšťanské školy v tomto ob-
vodě. Vedení školy se prostřednic-

tvím Ostravské radnice obrací na bý-
valé absolventy a pedagogy, kteří by
se rádi zúčastnili slavnostního dne,
aby pro bližší informace kontaktovali
organizátory na tel. č.: 696 14 25.

Úspû‰n˘ vodáck˘ víceboj

Nepfiehlédnûte!



VOLEJBAL NA PÍSKU. 
Sedmý ročník turnaje žáků

základních škol v plážovém vo-
lejbale se v polovině června ko-
nal na pískovém hřišti u kry-
tého bazénu v Ostravě-Porubě.
Soutěže se zúčastnilo dvanáct
družstev složených ze tří chlap-
ců a dvou dívek. Zvítězili žáci
ZŠ v Lumírově ulici ve Výško-
vicích, na dalších místech se
umístily děti z ostravských zá-
kladních škol v ulicích Kosmo-
nautů, Generála Píky a Rosti-
slavově. Turnaj pořádala spo-
lečnost Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, Klub
plaveckých sportů a odbor
školství Magistrátu města Os-
travy.
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Dům dětí a mládeže na Ostrčilově
ulici v červnu vyhlásil vítěze 4. roč-
níku dětských novinářských cen
s názvem Novinářské ouško a Os-
travský šotek. Letošní téma znělo
Handicapem není, když jsi z Os-
travy. Na snímku s cenami dvě
z oceněných žaček Lucie Plačková
ze ZŠ Bohumínská na Kamenci
a Lucie Friedrichová ze ZŠ J. Val-
číka v Porubě.

Z nejlepších prací jsme vybrali
následující ukázky:

❐ Je krásný podvečer a já stojím
na hladnovském kopci, odkud mám
krásný výhled na panoráma Os-
travy… Mám Ostravu ráda, protože
tady bydlím od svého narození
a mám zde spoustu oblíbených míst.

❐ Žiji v Ostravě již patnáctým ro-
kem, ale když jsem se měla rozhod-
nout pro střední školu, raději jsem

hledala v jiných městech. Připadá
mi, že všichni někam spěchají a ne-
mají čas a snad ani zájem upevňovat
nebo snad vytvářet mezilidské
vztahy…

❐ Je Ostrava zábavná?
Slovíčko zábavná bych spíše při-

rovnala k něčemu jinému a ne
k městu. Zábavný je veselý, ba-
revný, ale Ostrava je zbarvená
tmavě. Možná, aby připomínala ná-
mahu a práci, s jakou se budovala do
dnešní podoby. Možná, že když
dáme Ostravě a jejím obyvatelům
ještě pár let, úplně se změní.

❐ Nevím přesně, co by bylo nej-
nutnější řešit nejdříve, jsem přece je-
nom kluk, ale tak podvědomě cítím,
že to podstatné je práce. Vytvořit
nové pracovní příležitosti - nové
podniky jiného charakteru… zmi-
zela by beznaděj a budoucnost by
ztratila své zabarvení dočerna.

Malí novináfii pí‰í o mûstû

Letos se konal v Ostravě již třetí
ročník soutěže nevidomých s vodí-
cími psy. Zasoutěžit si přijelo cel-
kem patnáct účastníků a všichni byli
většinou z blízkého okolí. Jedinou
výjimkou byl pouze závodník z Lo-
vosic.

Soutěž se konala v sobotu
8. června, ale její účastníci se sešli
již ve středu. Svůj čas věnovali vzá-
jemným konzultacím, výměně zku-
šeností a ukázkám dovedností svých
psích „miláčků“. Nechyběla ani dis-
kuse s profesionálními cvičiteli.

A jak probíhala samotná soutěž?
Vše se odehrávalo v okolí Domu
umění v centru města. Nevidomý
musel se psem projít stanovenou
trasu, na níž jej čekalo několik
úkolů. Pod přísným dohledem roz-
hodčích museli psi předvést svou
poslušnost, přinést aport a orientaci
v terénu. Během orientace musel pes
na povel najít například lavičku,
schody nebo přechod pro chodce.
Hodnotilo se také, jakým způsobem
upozorní svého pána na různé
změny, například konec chodníku
atd. TyfloCentrum O.P.S. ve spolu-

práci se Sjednocenou organizací ne-
vidomých a slabozrakých (SONS),
jež byly zároveň pořadateli celé
akce, se však letos postaraly o jedno
malé překvapení navíc. Dopravní
podnik totiž poskytl nízkopodlažní
autobus, který nejenže přivezl soutě-
žící na místo startu, ale také sloužil
jako další zkouška. Pes musel svého
pána k autobusu přivést a poté vy-
hledat volné místo k sezení. Toto se
stalo příjemným zpestřením celé
soutěže a všichni to přivítali s po-
vděkem.

A jak vše nakonec dopadlo? Ví-
tězství si po loňském roce opět zo-
pakoval Ladislav Holba se psem
jménem Aramis. Na druhém místě
skončil Petr Šabas s Cindou a třetí
místo obsadila Marie Kudzielková s
Dixi. Celá akce se povedla. Psi letos
předváděli velmi vyrovnané vý-
kony, a tak jediné, co by se dalo vy-
tknout, bylo opět počasí. Stejně jako
v předchozích dvou letech, ani letos
nám moc nepřálo. Zřejmě se to již
stává jakousi tradicí, na niž si bu-
deme muset zvyknout.

Martin Adámek

V Ostravû se opût vodilo

V redakční poště se objevily hned
dvě žádosti o poděkování, které rádi
zveřejníme.

Paní Anna Čerchová a Růžena
Čaputová za členy zahrádkářské
osady Mír v Třebovicích ocenily
práci strážníků:

„Rádi bychom poděkovali Městské
policii Ostrava - úseku odchytu zvířat
za profesionálně provedený odchyt
toulavých koček, odvoz ke kastraci
a následné vrácení do stejné lokality,
zahrádkářské osady Mír v Třebovi-
cích. Šlo o čtyři zvířata, která díky to-
muto zásahu nemusí být utracena, ale
spokojeně budou dále žít tam, kde se
narodila a kde jsou zvyklá. Důležité
je, že se zabránilo jejich nekontrolova-
telnému přemnožení. Rovněž děku-
jeme i Úřadu městského obvodu  Tře-
bovice, který s námi ochotně spolu-

pracoval a bez zbytečných průtahů
předal naši žádost o odchyt městské
policii.“

Další otevřený dopis s poděková-
ním přišel ze Základní školy na nám.
J. z Poděbrad ve Vítkovicích. Miluše
Poláčková nám napsala o projektu
ozdravných programů a plaveckého
výcviku dětí přípravných ročníků
zdejší školy, který se podařilo reali-
zovat díky finančnímu grantu Na-
dace Open Society Fund Praha. Díky
této podpoře se děti mohou saunovat,
otužovat, navštěvovat ozdravný tělo-
cvik a být vedeny ke zdravému ži-
votnímu stylu. Součástí projektu byl
také týdenní pobyt dětí na Morávce.
Přípravné třídy jsou opravdu velkým
přínosem pro rodiče a především
děti, které během školního roku udě-
lají obrovský pokrok.

Zahrádkáfii a uãitelé dûkujíVyznání
Ty, jež ve tvém objetí se nedá volně dýchat! Smočila jsi ret v krvavém

moku tisíců hlav rodin. Nabádala jsi ubohé živitele k hledání pokladů,
které jsi skrývala ve svém srdci. Svou nabubřelostí jsi prolomila hráze
na cestě k bohatství, leč vědomě jsi zahubila život. Kolik nytí pro tvou
hroudu, kolik  bezmocných slov prolétlo hořce nasyceným vzduchem.
Opovážlivkyně, nechala sis vrtat koleno, ba co víc, až do hloubi své duše
jsi nechala zamést trpkost života bytí. 

Měsíční krajino obetkaná provazy smogu, zalykáš se svými slzami?
Stydíš se? Nářky a bědování Ti přiškrtily hlas, ale já vím, že bys ráda
promluvila. Snad jen večer. Večer, kdy se choulíš v temnotě svého svě-
domí, lkáš osudu! Možná nejsi taková, jak se mnohým zdáš. Kam jen
oko pohlédne, spatří Tvou sobeckost, bezpráví a památky na těžká léta,
však v jádře se však přece jenom cosi blyští. Třpytivý kousíček dobrého
já. Jen se správně podívat! Doufat a věřit. 

Musím se zardět na chvíli - prostořekost dcery Tvé nechť odpuštěna
je! Ostravo v černi slitá, bahnem poskvrněná, vždyť jsi mým domo-
vem… a já…,  já Tě mám ráda!

Lucie Friedrichová, 
držitelka ceny Ostravský šotek 2002
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Velká bouře snesla se ve čtvrtek
tento týden nad Ostravou a Přívo-
zem o druhé hodině odpolední.
Předcházela větrová smršť, která
několik střech odkryla aneb vůbec
shodila, načež nastal liják k nepo-
psání. Po deset minut lil se déšť
z oblak jako z konve a náměstí naše
i ulice ve chvíli proměněny v jezera.
Vůbec letos nás to nějak pronásle-
duje - napřed povodeň a nyní opět
bouře, takže vyhlídky do budoucna
nejsou moc utěšené - takto po-
chmurně hodnotily před sto roky
Ostravské noviny začátek léta.

„Nám, kteří jsme již přivykli
mnohem větším excesům počasí, by
však onen letní čas roku 1902 nepři-
padal nijak výjimečný. Ostatně vět-
šinou bylo teplo a slunečno, a tak se
Ostravanům naskýtala řada mož-
ností, jak strávit svůj volný čas v po-
hodě pod širým nebem,“ říká Jozef
Šerka z městského archivu.

Kdo chtěl jen lenošit, koupat se
a opalovat, musel v té době vzít za
vděk blízkostí řeky Odry a Ostra-
vice. Žádné letní koupaliště, jak je
známe např. z Poruby, ještě neexi-
stovalo. Na první moderní koupa-
liště, které posléze vyrostlo na hul-
váckém kopci, si Ostrava musela
ještě dobrých dvacet let počkat. 

Jozef Šerka dále uvádí, že pře-
stože mnozí řeku Ostravici označo-
vali za páchnoucí stoku, i z rozhoř-
čených stížností v novinách vy-
plývá, že byla hojně využívána
k osvěžení osobami obojího pohlaví.
Na jednom místě jsou shromážděni

chlapci i dívky, všichni dočista nazí,
bez rozdílu stáří od pěti do dvaceti
let, ba dokonce i ženaté a vdané
osoby, bez kouska studu.

Ale Ostrava žila kromě koupání
i dalšími společenskými akcemi. Po-
čátek července se nesl ve znamení
oslav, které přitahovaly značné
množství publika. Byly to tradiční
a hojně navštěvované Prokopské
slavnosti na počest hornického pa-
trona svatého Prokopa. Konaly se na
ostravském Hlavním (Masarykově)
náměstí. Nechyběla ani slavná polní
mše. V průvodu, který šel Ostravou,
pochodovalo na čtyři tisíce horníků.

Určitě tou nejvýznamnější spole-
čenskou událostí byly střelecké slav-
nosti ve dnech 13. - 20. července,
konané u příležitosti oslav 50 let tr-
vání měšťanského střeleckého
spolku. Na střelnici (Komenského
sady za Novou radnicí) se shromáž-
dilo kolem 1500 návštěvníků, kteří
přihlíželi střeleckým závodům a vy-
slechli koncert spojených hornic-
kých kapel. Za svůj kvalitní výkon
sklidily značnou chválu publika
i tisku.

„Mimochodem, taneční zábavy
a zahradní koncerty byly pořádány
při pěkném počasí celkem pravi-
delně v zahradních pavilonech
a restauracích známých ostravských
podniků. Například v zahradě pod
stinnými lipami restaurace U Dlou-
hých v Přívoze, v restauraci na
Nové střelnici - dnes v místech za-
hradní restaurace za Novou radnicí,
v hotelu Karolínské lázně, který stá-

val v Pivovarské ulici za Starou rad-
nicí a samozřejmě na dalších mís-
tech, kde koncertovala hornická ka-
pela či závodní hudba z Vítkovic.
Kdo holdoval s oblibou pivnímu
moku a nechtěl přitom zanedbat ani
kulturu těla, mohl navštívit velké
kuželkové závody, které se právě na
přelomu června a července 1902 ko-
naly v kuželně Českého akciového
pivovaru v Moravské Ostravě. Ví-
těz měl možnost získat 50 korun ve
zlatě s dekorací, pouzdro na dout-
níky, kapesní nůž nebo láhev ko-
ňaku,“ říká J. Šerka.

V oblibě byly také výlety pořá-
dané nejrůznějšími zájmovými
a vzdělávacími spolky. Vyhledáva-
ným cílem byl Bělský les poblíž há-
jovny pana Kubiny s tím, že účast-
níky čekala na výletišti přátelská
zábava, tanec a jiné společenské
hry. Vyhrávala Vítkovická závodní
hudba. Velké popularitě se těšila
také veřejná cvičení Sokola a akce
různých spolků sportovně zaměře-
ných. V červenci 1902 pořádal
např. Klub českých cyklistů Blesk
vyjížďku do Svinova. Počátkem
srpna byly velkým lákadlem vodní
slavnosti veslařského klubu Perun
v Přívoze u Odry, které vrcholily
velkým ohňostrojem.

A kino? „Zajít do něj bylo v roce
1902 docela problematické,“ tvrdí
Jozef Šerka. „Občas sice navštívil
město kočovný kinematograf, ale
teprve až o několik let později byla
provizorní dřevěná budova biografu
vybudována na Smetanově náměstí.
Město Ostrava dosud nemělo ani di-
vadlo. Budova na stávajícím Smeta-
nově náměstí se měla teprve stavět.
Divadelní sály byly ovšem k dispo-
zici jak v českém Národním, tak
v Německém domě. Ten stál na
dnešním náměstí Eduarda Beneše
vedle obchodního domu Textilia,
kde právě v létě 1902 hostovalo Ví-
deňské dvorní divadlo, jehož před-
stavení se těšila velké pozornosti os-
travského publika.“

Před sto lety v Ostravě nebylo
žádné muzeum, galerie, ani stálá vý-
stavní síň. Město a její obyvatelé si
zkrátka ještě museli na lepší kulturní
a sportovní zázemí nějaký ten pátek
počkat. (MaJ)

❏ Archiv mûsta Ostravy

Pfied sto lety Ostravané pfiivítali léto plné
zábavy a kulturních záÏitkÛ

Moravskoostravské říční koupaliště – Stará střelnice.

Tzv. Pískové doly na řece Odře byly hojně navštěvovaným místem ke koupání.



ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. BOBINA má dva roky. Vzhledem k malému vzrůstu a čistotné povaze jde o opravdu nenáročnou fenku

velmi přátelské povahy. Nový pán v ní získá temperamentní a hravou společnici, se kterou se určitě nebude
nudit. Za jeho péči se mu odmění oddanou věrností. Její předcházející majitel se jí velmi necitlivě zbavil, za-
nechal ji přivázanou u obchodního domu Kaufland. 

2. ALAN je tříletý německý ovčák. V útulku je už od července loňského roku možná proto, že potřebuje
opravdu důsledného pána. Cítí-li pevné vedení, je poslušný a projevuje se jako výborný hlídač. Hodil by se
proto například k hlídání domu či zahrady.

3. KAČKA je tříletá fenka, která dlouhou dobu žila v areálu Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy. Zřejmě
se jí  nevedlo zle, vždy se našel někdo ochotný dát jí něco k snědku, jenže nemocniční areál opravdu není
tím nejvhodnějším místem pro život toulavého zvířete. V únoru ji strážníci odchytili a přivezli do útulku.
Tam se projevuje jako hodná, čistotná a stále ještě trochu vyplašená fena, která se může stát součástí rodiny
s dětmi i domácnosti starších lidí. Spokojená bude doma i na zahradě, především v přítomnosti trpělivého
a hodného pána.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, telefon: 696 72 88
Otevřeno: úterý–pátek 10–15 hodin, sobota 11–15 hodin, neděle 11–14 hodin 

Konto na podporu a financování činnosti útulku: 
Číslo účtu 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.

Zažijete-li o prázdninách něco ob-
zvláště veselého, překvapivého či
zvláštního, neváhejte a svěřte svůj
příběh pohlednici nebo dopisu. Do-
ručíte-li jej na adresu Městského in-
formačního centra (MIC) na vyhlíd-
kové věži Nové radnice, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, stanete se
účastníky soutěže o nejkurióznější
prázdninový zážitek. Příspěvky mů-
žete zasílat do 25. srpna. Vyhodno-
cení soutěže je plánováno na závěr
prázdnin a výherci budou odměněni.

Infocentrum v radniční budově je
v létě přístupné denně od 10 do 19 ho-
din s posledním výjezdem na věž
v 18.30 hodin. Turistům i obyvatelům
města budou po dobu prázdninových
měsíců sloužit samozřejmě všechny

tři pobočky MIC. Kromě radniční
věže to bude také ve vestibulu hlav-
ního nádraží i centrála na Nádražní
ulici. Zájemce čekají tipy na zajímavé
výlety či kulturní akce včetně mož-
nosti zakoupení vstupenek a řada dal-
ších potřebných informací. 

MIC nabízí také pestrou nabídku
upomínkových a dárkových před-
mětů, které mohou sloužit jako zají-
mavý suvenýr z návštěvy města. Hr-
níčky, klíčenky, záložky, samo-
lepky, trička, čepice, mikiny. To vše
se znakem Ostravy. V prodeji jsou
rovněž reprezentativní publikace
a videokazety o městě i jeho okolí.
Zdarma je k dispozici informační
brožura Malý průvodce Ostravou
v několika jazycích. (l)
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Pfiihlaste se
Poslední prázdninovou sobotu

31. srpna se v areálu jezdeckého
klubu v Ostravě-Staré Bělé usku-
teční Mezinárodní setkání jízdních
policií. Jeho součástí bude už po-
čtvrté setkání pěstounů a jejich čtyř-
nohých svěřenců, které pořádají
pracovníci útulku v Ostravě-Třebo-
vicích. Tuto akci už tradičně pro-
vází vynikající atmosféra. Porota
zpravidla jen těžko vybírá vítěze
jednotlivých soutěží, protože oce-
nění si zaslouží všichni pejsci i je-
jich páni. Pěstouni a noví majitelé
„útulkových“ psů jsou srdečně
zváni. Svou účast mohou potvrdit
a bližší informace o celé akci i ori-
ginálních soutěžích získat na tele-
fonním čísle 696 72 88.

SoutûÏ o nejkurióznûj‰í záÏitek

OLYMPIJSK¯ DEN. Sportovní akce propagující myšlenku olympio-
nismu se již tradičně setkala s velkým zájmem Ostravanů. Jednotli-
vých závodů patnáctého ročníku se zúčastnilo celkem 5 217 osob. Jak
nás informoval Jaromír Horák předseda pořádající TJ Ligy 100, nej-
lepší čas v hlavním závodě na 10 km, který se konal 26. května na hřišti
TJ Arows Poruba, zaběhl Ivan Čotov z Jihlavy. Nejstarším závodní-
kem na startu byl sedmašedesátiletý Jaroslav Gaman z Havířova. Zá-
vodníci si odnesli pamětní certifikát Mezinárodního olympijského vý-
boru, někteří speciální tričko od Českého olympijského výboru a na-
prosto všichni pak dobrý pocit z pohybu v přírodě.

Kulturní dům Gama v Ostravě-Fi-
fejdách pořádá několik akcí pro děti,
které tráví prázdninové měsíce ve
městě. Ze srpnového programu vybí-
ráme například fotbalový turnaj, který
se koná 22. srpna od 10 hodin na hřišti
ZŠ Gen. Píky. Dne 23. srpna si na
stejném hřišti a ve stejném čase mo-
hou děti vyzkoušet tenis. O tři dny

později je na programu indiánská hra
v Bobrovnickém lese. Sraz je před KD
Gama v 10 hodin. Návštěva vřesin-
ského koupaliště spojená s plavec-
kými soutěžemi je v plánu 27. srpna,
sraz opět v 10 hodin. Stejně jako ná-
sledující den, kdy se děti mohou vydat
na šilheřovický zámek, kde je pro ně
připravena olympiáda ve válení sudů.

Prázdniny ve mûstû



CVIâENÍ ZÁCHRANÁ¤Ò. Taktické cvičení složek Integrovaného zá-
chranného systému (IZS) Moravskoslezského kraje se konalo poslední
červnový týden v areálu bývalých kasáren Armády České republiky
v Bělském lese.

Cílem cvičení bylo zvýšit akceschopnost a zlepšit součinnost složek
IZS dislokovaných na území města Ostravy a místně příslušné Zá-
chranné a výcvikové základny Armády ČR při vyhledávání osob ze za-
valených a staticky narušených prostor budovy sloužící k ubytování.
Cvičení ve svém námětu modelovalo detonaci zemního plynu z do-
movního rozvodu, při které došlo k částečnému zřícení dvou nadzem-
ních podlaží budovy sloužící k ubytování asi šedesáti osob a zavalení
sklepních prostor objektu. V době výbuchu zde pracovalo šest osob.

Do záchranných akcí se zapojil Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje, Policie ČR, Územní středisko záchranné služby
Ostrava, Městská policie Ostrava, Hlavní báňská záchranná stanice,
jednotky Sboru dobrovolných hasičů městských částí, Armáda ČR, 75.
Záchranná a výcviková základna Olomouc a kynologický oddíl.
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Centrum tísňového volání (CTV),
to je ojedinělý projekt, který si do
Ostravy jezdí prohlédnout odborníci
z mnoha českých i zahraničních
měst. Jednotný dispečerský systém
složek Integrovaného záchranného
systému města funguje už od roku
1995 a jeho funkčnost a promyšle-
nost se osvědčila již v mnoha krizo-
vých situacích. V praxi to znamená,
že vytočíte-li tísňové linky hasičů
(150), zdravotní záchranné služby
(155), městské policie (156) či Poli-
cie ČR (158), dovoláte se na jedno
pracoviště, kde operátoři jednotli-
vých složek okamžitě reagují.
Denně tady zaznamenají 800 až
1 200 telefonátů a v mnoha přípa-
dech jde opravdu o život. Stále se
bohužel najde dost „vtipálků“, kteří
tísňové linky vytáčejí bezdůvodně. 

„Právě o  prázdninách takovýchto
telefonátů přibývá. Podle našich
zkušeností jde zpravidla o děti, které
sedí doma nebo se poflakují po uli-
cích, nudí se, tak vytočí bezplatnou
linku a čekají, co se bude dít. Tele-
fonáty zpětným voláním prověřu-
jeme, ale může se stát, že na místo

skutečně vyjede sanitka nebo hasiči.
Je-li zjištěn pachatel zlovolného
zneužití tísňových linek, jsou samo-
zřejmě vymáhány náklady na zby-
tečný výjezd, které se pohybují
v řádu desetitisíců,“ zdůraznil ředi-
tel CTV Petr Berglowiec.

Tato „zábava“ se tedy může po-
řádně prodražit. O tom, že možná
právě v tu chvíli záchranáři mohli po-
máhat někomu, kdo to opravdu potře-
boval, ani nemluvě. Rodiče by měli
mít přehled, jak jejich děti tráví volné
prázdninové dny a poučit své rato-
lesti o smyslu existence tísňových li-
nek, jako první pomoci v případě
ohrožení života, zdraví či majetku.

Další výzva od pracovníků CTV
míří k majitelům mobilů. Centrum
automaticky přijímá všechna tísňová
volání z pevných linek v Ostravě a
z mobilních telefonů z území celého
Moravskoslezského kraje. „Každý,
kdo nám volá z mobilu musí přede-
vším upřesnit, kde se právě nachází.
Pak jej přepojíme na nejbližší ope-
rační středisko, které v konkrétním
případě může zasáhnout,“ dodal P.
Berglowiec. (ol)

Tentokrát se na kole, nejlépe na
trekkinkovém, vydáme do krásné
a zajímavé oblasti Poodří.

Výchozím bodem prázdninového
výletu je svinovské nádraží, pří-
padně východní okraj V. stavebního
obvodu Poruby. Z obou těchto startů
se po větvích Jantarové stezky (trasy
č. 5) dostaneme na ulici Bíloveckou,
po které vede stezka až ke kostelu.
Dále musíme vjet do provozu na
ulici Polanecké. Silnice je naštěstí
dostatečně široká a s výjimkou za-
stávek autobusů lze použít krajnice.
Za zástavbou Svinova trasa č. 5 od-
bočuje vpravo a stoupá po úzkých
uličkách s poněkud horším povr-
chem přes Přemyšov do Polanky
nad Odrou. Zde se můžeme občer-
stvit v blízkosti točny autobusů na
Hraničkách a pak už pokračujeme
do Jistebníka. Je třeba dávat pozor,
protože za hranicí Ostravy je povrch
nezpevněný. V Jistebníku za přejez-
dem opustíme Jantarovou stezku.
Zabočíme vlevo a sledujeme červe-
nou turistickou značku kolem sádek
a pokračujeme příjemnou trasou po-
dél náhonu. Po povodních tu byl na-
vezen štěrk. Znamená to, že je třeba

být opatrnější, abychom nepíchli. Za
hranicí Ostravy se napojíme na trasu
R, která nás dovede k železniční za-
stávce v Polance. To v případě, že
jsme už unavení a chceme se vrátit
vlakem zpět do Svinova.

Pokud nás však ještě síly neopus-
tily, máme na vybranou dvě mož-
nosti, kudy se dále vydat. Ještě před
odbočkou k nádraží na ulici K Pile
můžeme odbočit vlevo a použít zna-
čený úsek trasy I. Vystoupáme zpět
na Hraničky až do Svinova po stejné
trase, kterou jsme jeli do Polanky.
Druhá varianta nabízí cestu přes že-
lezniční přejezd (upozorňujeme na
předpokládanou uzávěru přejezdu
v Polance, kdy bude nutno kolo vést
po provizorní lávce) na most přes
Odru a za ním zabočit vlevo. Po
zhruba 2 km se dostaneme na trasu
A, která nás zavede do Výškovic.
S větší opatrností můžeme sledovat
pravý břeh řeky Odry třeba až do
Zábřehu - Pískových dolů.

Trasa není příliš výškově ná-
ročná, ale skutečně je lépe použít
minimálně trekkinkové kolo, jak
jsme již upozornili na začátku na-
šeho výletu. (mar)

Léto pod hvûzdami

Zbyteãné telefonáty na tísÀové linky

·lápnûme do pedálÛ: 
jedeme k jistebnick˘m rybníkÛm

V červenci je pro návštěvníky
i obyvatele města připraven program
v Hvězdárně a planetáriu Johanna
Palisy. 20. a 27. července je od 14 ho-
din v přednáškovém sále připravena
videoprojekce s názvem Pohádky, od
16 hodin Povídání o Slunci a od 18
hodin Povídání o hvězdách. Tyto dva

programy mohou zájemci zhlédnout
také 24. a 31. července ve stejných
časech.  Pozorování dalekohledy
v hvězdárně se v červenci koná kaž-
dou středu a sobotu od 21.30 do
23.30 hodin, pouze za jasného po-
časí. V srpnu je celý areál hvězdárny
a planetária návštěvníkům uzavřen.


