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Na začátku října přijeli do Os-
travy zástupci renomované světové
ratingové agentury Standard &
Poor’s. Účelem jejich cesty byl po-
drobný monitoring ekonomické, so-
ciální a demografické situace města,
jako jsou například údaje o neza-
městnanosti, výkonnosti místních
podniků a firem, plnění rozpočtu
města, stav zadluženosti a splácení
veškerých závazků, ale zajímali se
rovněž o počet obyvatel, porodnost,
veřejné služby apod. Na základě
zjištěných informací agentura zpra-
cuje analýzu celkového ekonomic-
kého stavu města v návaznosti na
schopnost dlouhodobě splácet zá-
vazky.

Náměstek primátora Miroslav
Svozil po skončení dvoudenního

prověřování množství dat a údajů
uvedl, že město má eminentní zájem
znát své skutečné a aktuální hodno-
cení. Jde totiž o komplexní posou-
zení dlouhodobého finančního zdra-
votního stavu Ostravy, což má samo-
zřejmě nepřímý dopad například na
zisk a objem úvěrů či na příchod
strategických investorů. „Stávající
bonita má hodnotu A-/stabilní/A-2,
což představuje srovnatelnou výši
s městy Olomouc nebo Brno. Zatím
je však předčasné jakkoli o výsledku
spekulovat, ale londýnští analytici
agentury Standard & Poor’s vyjádřili
velkou spokojenost s úrovní námi
připravených podkladů. Chci věřit,
že město Ostrava bude opět úspěšné
a potvrdí svou finanční stabilitu,“
řekl náměstek M. Svozil. (m)

Mezinárodní konference Invest-
ment Forum se uskutečnila v Os-
travě už potřetí. V průběhu dvou dnů
byly představeny investiční mož-
nosti kraje i Ostravy samotné, klí-
čové projekty týkající se především
využití průmyslových zón a vý-
stavby dálnice D47. Hlavními pořa-
dateli akce byly Sdružení pro ob-
novu a rozvoj severní Moravy
a Slezska, úřad Moravskoslezského
kraje a vládní agentura CzechInvest.
Záštitu nad letošním Investičním fó-
rem převzali hejtman Evžen Toše-
novský a primátor Čestmír Vlček.

Investiční fórum přilákalo i letos
do Ostravy řadu význačných osob-
ností politiky, ekonomiky a ob-
chodu.

Ministr průmyslu a obchodu
České republiky Jiří Rusnok:

„Investiční pobídky výrazně
změnily charakter českého prů-
myslu. Výrazně se zvýšila exportní
konkurenceschopnost české eko-
nomiky. Z kandidátských zemí
jsme na tom nyní v tomto ohledu
nejlépe. Zahraniční investoři by
uvítali, kdyby existovalo více čes-
kých subdodavatelů, se kterými by
mohli spolupracovat. Narážejí
však často zejména na problémy
s kvalitou českých subdodávek.
Proto vláda přišla s programem
podpory subdodavatelů, progra-
mem rozvoje průmyslových zón,
strategických služeb a technolo-
gických center.“

Generální ředitel Sdružení pro
obnovu a rozvoj severní Moravy
a Slezska Vít Ruprich:

„Ostrava i další města se pochlu-
bila připravenými průmyslovými zó-
nami, ale například i halou, ve které
se bude konat v roce 2004 mistrov-
ství světa v ledním hokeji. Cílem
akce je nejen tvorba nových pracov-
ních míst, ale i přivést do Ostravy
kongresovou turistiku, pro co může
mít význam výstavba nové výstavní
haly na Černé louce. Nepředpoklá-
dáme, že hned druhý den začne ně-
kdo stavět novou továrnu a vytvoří
několik set nových pracovních míst.
Ale již to, že jsme schopni říci Ev-
ropě, že Ostrava je rozvíjející se
město, které může nabídnout zají-
mavé podmínky pro umístění inves-
tice, znamená mnoho.“

Náměstek primátora města Os-
travy Miroslav Svozil:

„Doufám, že vláda splní přísliby
vůči Moravskoslezskému kraji a Os-
travě a bude skutečně pokračovat
v budování dálnice D47, která spojí
tento region se zbytkem republiky.
Vítám podpis kontraktu s European
Central Aviation o vybudování no-
vého závodu na letišti v Mošnově na
opravy velkokapacitních letadel Bo-
eing. Je to šance nejen pro posílení
významu letiště, ale také pro snížení
nezaměstnanosti až o 250 míst. In-
vestiční fórum potvrdilo, že tento re-
gion je pro zahraniční investory při-
tažlivý. “ (m)

Investiãní fórum 2002

Angliãany zajímala ekonomická data

CZECH OPEN OSTRAVA. Špičkoví tanečníci z osmatřiceti zemí celého
světa se začátkem října sjeli do Paláce kultury a sportu na meziná-
rodní soutěž v tanečním sportu o body do světového žebříčku. Nejvyšší
příčku na stupni vítězů za svůj výkon „v latině“ obsadil ostravský pár
Petra Kostovčíková a Ján Kliment. Záštitu nad akcí převzal primátor
Čestmír Vlček.

Stfiíbro pro informaãní centrum
Součástí 35. ročníku mezinárodního festivalu filmů s tematikou

cestovního ruchu Tourfilm Karlovy Vary bylo poprvé také vyhlášení
výročních cen s názvem Náš kraj 2002. V kategorii nejlepší turistické
informační centrum, obsadila Ostrava druhé místo hned za Českým
Krumlovem. Odborná porota ocenila především vysoce profesionální
služby, které Městské informační centrum (MIC) Ostrava poskytuje
ve všech třech pobočkách (Nádražní ul., vyhlídková věž Nové rad-
nice, vestibul Hlavního nádraží v Přívoze). V současné době MIC na-
bízí v předprodeji např. vstupenky na havířovský Vánoční koncert
Karla Gotta a Heleny Vondráčkové. (o)
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10. září - 87. schůze
Účast města Ostravy na konferenci Transport 2002
Rada města souhlasí s účastí statutárního města Ostravy na Mezinárodní

konferenci a odborné výstavě Transport 2002, která se uskuteční 19. až
20. listopadu.

Minulého ročníku konference se zúčastnilo 310 odborníků osmi zemí -
Polska, Slovenska, Rakouska, Ruska, Itálie, Maďarska, Izraele a České re-
publiky. Cílem konference je urychleně vybudovat dopravní trasy VI. trans-
evropského tranzitního koridoru Gdaňsk - Ostrava-Vídeň, a tím vytvořit
předpoklady pro ekonomický rozvoj této oblasti.

Návrh pronájmu garáží
Rada města rozhodla o záměru pronajmout budovu patrové garáže Os-

trava-Dubina I po její kolaudaci. Budova garáží má 5 podlaží. Po zveřejnění
záměru nájmu budovy na úřední desce budou radě města předloženy k roz-
hodnutí nabídky na budoucího provozovatele garáží.

24. září - 88. schůze
Ekologický fond
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z Ekologického

fondu města Ostravy ve výši 200 tisíc korun pro městský obvod Petřkovice
na pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení. Jedná se o likvidaci
ekologické zátěže z minulosti - odvedení srážkových vod z oblasti Nord-
polu. Podle informací městského obvodu Petřkovice tento projekt řeší odve-
dení dešťových vod ze slepého příkopu u ulice Petřkovické do Ludgeřovic-
kého potoka.

Jmenování ředitele Divadla loutek Ostrava
Rada města jmenovala dnem 1. 10. 2002 do funkce ředitele Divadla loutek

Ostrava pana Tomáše Volkmera, který v divadle působí jako umělecký šéf.

Společná kulturní akce ostravských umělců
Dne 16. října se v Domě kultury Vítkovice uskutečnila společná akce os-

travských umělců na pomoc postiženým záplavami Most přes rozbouřené
vody. Všichni účastníci se vzdali nároku na honorář.

Výtěžek ze společného vystoupení ostravských umělců je určen konkrét-
ním institucím. Polovina vybraných peněz bude přímo předána Činohernímu
studiu v Ústí nad Labem, které bylo velmi poškozeno záplavami, a zbývající
polovina finančních prostředků vyplavené Mateřské škole v Křešicích
v okrese Litoměřice. Školka také obdrží hračky a knížky, které jí darovaly
děti z Ostravy v rámci dvou divadelních představení, která se uskutečnila
v tentýž den dopoledne v Divadle loutek Ostrava. Před zahájením koncertu
byla ve vstupní hale Domu kultury Vítkovice vernisáž výstavy fotografií
z povodní v roce 1997 a letošního roku.

25. září - 28. zasedání
Prodej bývalého kina Mír
Zastupitelstvo rozhodlo prodat z vlastnictví města Ostravy nehrající kino

Mír ve Vítkovicích Gymnastickému klubu Vítkovice za kupní cenu 1,2 mili-
onu korun.

V současné době uvedenou budovu využívá na základě smlouvy o vý-
půjčce z roku 1997 právě Gymnastický klub Vítkovice. Od té doby byla bu-
dova sportovním klubem postupně upravována tak, aby se stala specializo-
vanou gymnastickou tělocvičnou.

Klub má v současné době 208 členů, z toho 126 dětí do 14 let. Patří k nej-
úspěšnějším klubům v tomto sportovním odvětví. Možnosti gymnastické pří-
pravy využívají také jiní sportovci - atleti, krasobruslaři, lyžařští akrobaté.

Oprava atletického stadionu Vítkovice
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí investiční dotace společnosti

Vítkovice Aréna, a.s., ve výši 6 milionů korun na opravu atletického stadi-
onu Vítkovice. Jde konkrétně o opravu atletické dráhy a fotbalového hřiště,
rekonstrukci tribuny, částečnou opravu šaten a sociálního zařízení.

Na stadionu, který byl dostavěn v roce 1938, je pořádána řada význam-
ných akcí. Mezi ně patří například zápasy II. fotbalové ligy ČR a prestižní
atletický mítink Zlatá tretra.

Úvěr pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky o dofinancování dokončení komplexní opravy panelových domů
na sídlišti Fifejdy I v Ostravě-Mariánských Horách. Zároveň rozhodlo o při-
jetí dlouhodobého úvěru ve výši 20 milionů korun na dobu 20 let k dofinan-
cování celé akce a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10 mili-
onů korun městskému obvodu do doby přijetí úvěru.

Investiční dotace pro České dráhy
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města

Ostravy společnosti České dráhy ve výši 233 milionů na rekonstrukci a do-
stavbu nádražní budovy a revitalizaci přednádražního prostoru železniční
stanice Ostrava-Svinov.

V srpnu minulého roku podepsali zástupci společnosti České dráhy, města
Ostravy a Moravskoslezského kraje prohlášení deklarující společnou rekon-
strukci a dostavbu nádražní budovy a revitalizaci celého přednádražního pro-
storu železniční stanice Ostrava-Svinov. Na uvedenou akci budou zároveň
poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to 70 milionů korun
z celkové dotace ve výši 220 milionů korun, které byly přiděleny městu na in-
vestiční akce spojené s přípravou na MS v ledním hokeji v roce 2004. (ad)

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

❏ Jednání rady mûsta

VZPOMÍNKA NA PREZIDENTA. V září uplynulo 65 let od smrti Tomáše
Garrigua Masaryka. Pietního aktu, který se konal u jeho busty ve
vstupní hale Nové radnice, se zúčastnili představitelé statutárního
města Ostravy. Primátor Čestmír Vlček při této příležitosti mimo jiné
řekl: „Masaryk nebyl jen zakladatelem státu, nebyl jen prvním česko-
slovenským prezidentem. Byl filozofem, historikem, pedagogem, poli-
tikem, státníkem, ale především člověkem, který ve svém životě zažil
hledání i nalézání odpovědí na mnohé otázky, zažil příkoří i vítězství,
opovržení i obdiv. Nic z toho jej nezměnilo, neohrozilo jeho lidské
a morální vlastnosti. Nepodlehl malomyslnosti, ale ani pocitům a pro-
jevům vítěze, které prožívají vojevůdci po vyhrané bitvě. Jsem pře-
svědčen, že tento Masarykův odkaz je pro nás stejně důležitý jako sku-
tečnost, že byl spolutvůrcem historických událostí, které si každoročně
připomínáme.“ (o)

Státní svátek v Husovû sadu
Statutární město Ostrava zve občany k účasti na vzpomínkovém aktu

u příležitosti státního svátku České republiky. Slavnostní shromáždění
k 84. výročí vzniku samostatného Československa se koná v pondělí
28. října v 10 hodin u pomníku v Husově sadu na Českobratrské ulici.



Pokud se nestane nic nepředvída-
ného, 13. listopadu by mělo být
známo jméno nového primátora
města Ostravy. Rozhodovat budou
členové zastupitelstva, zvoleni v ko-
munálních volbách. Ač nebyl Čest-
mír Vlček, stávající primátor, zařa-
zen mezi kandidáty, necelé dva roky
stál v čele třetího největšího města
České republiky, což je dost dlouhá
doba, aby získal fundovaný přehled
o aktuálním stavu i problémech kaž-
dodenního života města.

❑ Domníváte se, i na základě
vašich osobních zkušeností, že
chod města a všech jeho mecha-
nismů uvnitř potřebuje přesný
řád a pořádek, nebo jste přízniv-
cem určité improvizace?

Záleží, co rozumíte pod pojmem
město. Město jako takové žádný
pevný řád mít ani nemůže, protože
zde žije tři sta tisíc lidí a existují
stovky podniků, zájmových organi-
zací a různých subjektů s vlastním
řádem někde uvnitř. Na druhou
stranu je pravda, že se velmi často
říká: město má zájem, město roz-
hodlo… Když budeme tedy hovořit
o městě jako o instituci, to znamená
o volených orgánech města a úřadu,
pak jsou pravidla daná. V takovém
případě posuzujeme funkci města
jako službu občanům, kdy mají být
přesně vymezeny mantinely, kam
nemá občan přicházet s poníženou
žádostí o povolení moci něco vyko-
nat. Improvizace má v této souvis-
losti pejorativní význam a jakoby
připouští možnost nedostatečné pří-
pravy, neznalosti odpovědi na otázku
a podobně. Toto nastávat nesmí.

❑ Jenže už od roku 1989 se
vláda i parlament zabývají pro-
jektem reformy veřejné správy,
která je často kritizovaná pouze
jako mechanické přesouvání kom-
petencí z jednoho úřadu na druhý
bez ohledu na to, že výsledek bude
znamenat přiblížení správy věcí
veřejných občanům.

Pro reformu veřejné správy se za-
tím z pohledu občana udělalo sku-
tečně málo. V podstatě byly vytvo-
řeny vyšší územně-správní celky.
Takže souhlasím, že stejně jako
první etapa ani druhá část reformy,
kdy zaniknou k 31. prosinci okresní
úřady, se zásadnějším způsobem ne-
dotkne občanů při vyřizování jejich
běžných záležitostí. Může se změnit
místo pro vyřízení některých věcí,
cílem reformy však mělo být zjed-
nodušení a zeštíhlení státní správy.

❑ Nikdy nelze ale uspokojit po-
třeby naprosto všech.

Ať uděláte cokoliv a rozhodnete
jakkoliv, vždy se najde skupina lidí,
která souhlasí a která je proti. Bylo
by naivní si myslet, že na úrovni
veškerého lidského konání by to
někdy bylo nebo snad bude jinak.
Na zářijovém zastupitelstvu za-
zněla například otázka, co říkají ob-
čané na výstavbu nového supermar-
ketu v sídlišti Hrabůvka. Proti ní se
ostře ohradilo asi tisíc lidí, kteří po-
depsali petici. Jsem přesvědčen
o tom, že ani případné referendum
by nám nedalo jednoznačnou odpo-
věď, protože by opět vznikly dva
tábory lidí. Pokud by toto bylo ře-
šením, byl by podobný postup
velmi jednoduchý a zastupitelé by
byli pouze vykonavateli vůle ob-
čanů. Zastupitelská demokracie je
naštěstí založena na docela jiném
principu. Zvolení zástupci mají dů-
věru a kompetenci jednat a rozho-
dovat jménem svých voličů a musí
tedy nést osobní odpovědnost za
svá rozhodnutí.

❑ A jak jste tedy rozhodli?
Zatím nijak, protože pro žádnou

variantu nebylo dost hlasů.

❑ Restrukturalizace, revitali-
zace, resuscitace - to jsou jedny
z nejfrekventovanějších slov pou-
žívaných nejen ekonomy. V sou-
vislosti s Ostravou právem nebo
neprávem?

Určitě právem. Vidíme přece, co
se děje v oblasti těžkého průmyslu
a hutnictví. I když jde o restruktura-
lizaci uvnitř společností Nová huť,
OKD či Vítkovice, vede se zcela
kvalifikovaná debata na všech úrov-
ních. Ozdravovací a modernizační
procesy neprobíhají jen při využití
ploch po ukončené výrobě.

❑ Může město Ostrava a sám
primátor ovlivnit míru a zaměření
těchto změn?

Samozřejmě. Dnes existuje řada
dalších subjektů, které spolu s námi
velmi úzce spolupracují a podílejí se
na jednotlivých projektech. Známe
už dost případů, že když se chce, tak
se k dohodě a konkrétním výsledkům
dospěje. Například se nám úspěšně
podařila najít společná řeč s Českými
drahami a zahájit rekonstrukci svi-
novského nádraží a přednádražního
prostoru, na úrovni ministerstev ře-
šíme v současné době revitalizaci síd-
lišť, s Báňským úřadem závažnou
problematiku ohrožující na mnoha
místech bezpečnost Ostravanů, a to
výstupu metanu. Potvrzuje se, že pro-
blém nemusí být zdaleka problémem,
když se hledá společná cesta, když
nemá jedna strana utkvělou před-
stavu o správnosti svých kroků.

❑ To zní velmi optimisticky.
Ostrava má velké perspektivy.

Optimismus je oprávněný. Někdy je
sice mimořádně obtížné některé zá-
měry a projekty prosadit, ale pozi-

tivní pohled na budoucnost Ostravy
je úměrný rychlosti rozvoje našeho
města. Není to však otázka jednoho
nebo dvou příštích let.

Doslova existenční význam má
vybudování dálnice D47, která zů-
stává nesporně alfou a omegou to-
hoto území. Dálnice není samospa-
sitelná, ale pro Ostravu nezbytná. Za
jedinou rozvojovou brzdu považuji
poněkud lichý argument, že nejsou
peníze, a to nejen v souvislosti s vý-
stavbou dálnice. Nejde ani tak o je-
jich množství, jako spíše o jejich
smysluplné využití.

❑ Nepřibrzďuje nás příliš vy-
soká nezaměstnanost?

Situace není opravdu dobrá, míra
nezaměstnanosti je dvojnásobná
oproti celostátnímu průměru. To je
důsledek a průvodní jev restruktura-
lizace, o které jsme už hovořili. Ještě
k tomu připočtěme absenci dálnič-
ního spojení, malé využití prů-
myslových zón, a na problém je za-
děláno. Každému investorovi, vel-
vyslanci, zástupci jiného města či
státu tvrdím, že tato lokalita má své
obrovské výhody, především je to
okamžitá možnost nabídky schop-
ných a kvalifikovaných lidí.

❑ Ale investoři nakonec končí
jinde.

Máte bohužel pravdu. Třeba au-
tomobilka Toyota, která měla zájem
stavět v Šilheřovicích, nakonec
skončila v Kolíně, kde si dnes mnou
ruce, protože vznikne několik tisíc
přímých pracovních příležitostí.
Jenže se objevil jeden zásadní pro-
blém, kde vzít tolik lidí a kde je uby-
tovat, protože jim scházejí byty. Os-
trava a okolní obce by před podob-
nou otázkou nestály. Tady řešíme
jinou otázku, zda a kdy investoři do
průmyslových zón vůbec vstoupí.
A přitom naší nespornou výhodou
jsou velké plochy s rozvojovými na-
bídkami přímo uvnitř města. Ale ne-
chci, aby byl význam investičních
pobídek jakkoli přeceňován.

❑ Vraťme se zpět k občanovi.
Mám na mysli k takovému, který
už nechce odejít z „černého“
města, který zde hledá nový sebe-
realizační prostor. Může ho v tuto
chvíli v Ostravě mít?

Jsem o tom přesvědčen a nemu-
síme si nic malovat narůžovo. Ne-
mám k dispozici rentgenový snímek
města, ale ten prostor, na který se
ptáte, je vymezen značnou dávkou
talentu, dovednosti, invence a praco-
vitosti zdejších lidí. Tak vypadá rea-
lita, takové jsou identifikační znaky
současné Ostravy. (Maj)
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❏ Rozhovor

„AÈ udûláte cokoliv a rozhodnete jakkoliv, vÏdy se najde skupina lidí, která souhlasí a která
je proti,“ fiíká âestmír Vlãek, primátor mûsta Ostravy

Ostrava disponuje kvalifikovan˘mi lidmi
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Blíží se termín slavnostního ote-
vření (6.11.) nového vícepodlažního
výstavního pavilonu na Černé louce,
do něhož se přesouvá převážná část
veškerých zde dosud konaných akcí.
Investorem stavby za téměř 190 mi-
lionů korun je statutární město Os-
trava, projektantem ing. arch. V. Ně-
mec a zhotovitelem IPS Skanska
Třinec. Využití moderního pavilonu
je všestranné. Na pěti a půl tisících
metrech čtverečních lze pořádat vý-
stavy, ale i semináře, kulturní a spo-
lečenské akce až pro dva tisíce lidí
najednou.

První zatěžkávací zkouškou bude
Průmyslový veletrh Ostrava, který
se uskuteční od 6. do 9. listopadu.
Jediný den, v pátek 15. listopadu,
bude v prostorách nového pavilonu
na výstavišti Černá louka očím ve-
řejnosti vystaven originál 30 000 let
staré sošky mladé ženy vyřezané
z krevele - petřkovická Venuše. „Jde
o jednu z nejvýznamnějších národ-
ních kulturních památek a přede-
vším symbol celého kraje. Držela
jsem v ruce originál Věstonické ve-
nuše, ale tu naši petřkovickou, která
je trvale uložena v depozitářích Ar-

cheologického ústavu Brno, ještě ni-
kdy. Myslím, že to bude velká udá-
lost pro všechny obyvatele města,“
konstatovala ředitelka Ostravského
muzea Jiřina Kábrtová. Akce je sou-
částí rozsáhlé multimediální výstavy
s názvem Krásy a tajemství České
republiky. Expozice poputuje do
dalších krajských měst, nad kterými
při této příležitosti převezmou zá-
štitu jednotlivé členské státy Evrop-
ské unie. Patronem Ostravy bude
Belgie. „Výstava mapuje historii
České republiky od pravěku až po
období jejího vzniku v roce 1918.

Muzea všech zúčastněných měst při-
spěla vzácnými sbírkovými expo-
náty, my například dřevěnými plas-
tikami sv. Kateřiny a sv. Barbory
z 16. století, gotickými kachly, his-
torickými hodinami, cínovými ná-
dobami, slezskými rytými číšemi,
bludnými balvany či zkameněli-
nami,“ dodala J. Kábrtová. Expozice
bude v novém pavilonu na Černé
louce k vidění od 6. 11. 2002 do
15. 1. 2003 stejně jako malé ohléd-
nutí za průmyslovou výstavou
z roku 1923, které připravilo Ostrav-
ské muzeum a archiv města. (r)

Stavba Multifunkční budovy Vě-
decko-technologického parku (VTP)
v Pustkovci byla slavnostně zahá-
jena 7. října.

Podle slov ředitele VTP Jaromíra
Dudka bude objekt dokončen přesně
za dvanáct měsíců od zahájení prací.
Centrum VTP nabídne atraktivní
kancelářské, laboratorní, společen-
ské a prezentační prostory k proná-
jmu včetně takzvaného podnikatel-
ského inkubátoru, restaurace i ma-
lého sportovního centra.

„Projekt může poskytnout něco
víc než průmyslové nebo obchodní
investiční zóny na zelené louce, jako
je soustředění firem a společností
působících v Hi-Tech oborech, pro-
vádějících vlastní výzkum a vývoj.
Od firem s potřebou vysoce kvalifi-
kovaných zaměstnanců na jednom
místě si slibujeme jednak rozvoj
technologií v regionu, přilákání no-
vých investorů a zejména efektiv-
nější využití potenciálu místních vy-

sokých škol. Vedle atraktivního pro-
středí v okolí areálu je právě rozvoj
spolupráce s vysokými školami
hlavním důvodem, proč se Vě-
decko-technologický park v Ostravě
začal budovat v bezprostřední blíz-
kosti vysokoškolských kolejí a are-
álu Vysoké školy báňské–Technické
univerzity, jak je to ostatně v Evropě
i jinde ve světě obvyklé,“ uvedl ře-
ditel VTP.

Celkové náklady této investice
překročí 100 milionů korun. Z polo-
viny financuje realizaci výstavby
Evropská unie v rámci programu
Phare. Jak zdůraznil zástupce Evrop-
ské komise Brendan Buckley, třetina
všech financí z programu Phare pro
Českou republiku byla uvolněna na
projekty podporující právě rozvoj
technologií a snížení nezaměstna-
nosti. Ministerstvo pro místní rozvoj
pak uhradí pětadvacet procent z cel-
kové částky, stejně tak investor - sta-
tutární město Ostrava. (m)

Multifunkãní budova VTP 
bude dokonãena pfiesnû za rok

Vyrostl moderní pavilon

VZÁCN¯ HOST NA RADNICI. K vrcholům Španělských dnů v Ostravě
patřila návštěva velvyslance této země v České republice. Santiago Ca-
banas Ansorena se sešel s primátorem Čestmírem Vlčkem, přidal svůj
podpis do pamětní knihy města a zúčastnil se také celodenního hospo-
dářského semináře španělských a českých podnikatelů v hotelu Impe-
rial a slavnostního zahájení výstavby multifunkčního centra VTP.

Náměstek primátora Miroslav
Svozil předložil na zářijovém zastu-
pitelstvu návrh metodiky pro sesta-
vování městského rozpočtu pro
příští rok a harmonogram jednotli-
vých pracovních kroků. Uvedl, že
podobně jako v loňském roce i letos
bude příprava návrhu velmi proble-
matická. „Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR souhlasila s předlo-
žením návrhu státního rozpočtu do
31. října. Jeho projednávání se tedy
v prvním čtení oddálí minimálně
o šest týdnů. To pro nás není pří-
znivá informace, protože v prvním
čtení je sněmovnou schvalován
kromě celkových příjmů, výdajů
a salda rovněž takzvaný souhrnný
rozpočtový vztah mezi státním roz-
počtem a rozpočty územně samo-

správných celků. Jeho vymezení je
podstatné pro sestavení našeho roz-
počtu. Existují ovšem ještě další
ekonomické a legislativní aspekty,
které ovlivňují možnost schválit roz-
počet města do konce letošního
roku. V důsledku toho byly zahájeny
práce nejen na samotném návrhu
rozpočtu, ale zároveň na návrhu roz-
počtového provizoria.“ 

Do 15. října byly předloženy veš-
keré požadavky. Do 15. listopadu
bude o konkrétnější podobě rozpo-
čtu i rozpočtového provizoria jednat
rada s tím, že po případné korekci
a projednání návrhu ve výborech
a komisích bude rozpočet statutár-
ního města Ostravy pro rok 2003
projednán a schvalován zastupitel-
stvem, a to do 20. prosince. (m)

Návrh mûstského rozpoãtu



Regulace parkování v centru
města byla odstartována 1. července.
Tehdy ještě málokdo dokázal od-
hadnout, jak se nový systém osvědčí
a jak jej přijmou samotní řidiči, a to
i přesto, že byli občané informováni
prostřednictvím sdělovacích pro-
středků velmi podrobně a s dostateč-
ným předstihem o každém kroku.
Uplynuly necelé čtyři měsíce, což je
dobrá příležitost k prvním hodnoce-
ním, která se opírají o informace
přímo z ulice.

„Setkal jsem se nejednou s odmí-
tavým stanoviskem. Obavy z jaké-
koli regulace - dopravní nevyjímaje
- zřejmě vyvolávají určitý odstup
a nedůvěru,“ přiznává náměstek pri-
mátora Ladislav Stuchlík. Dodává,
že regulace spočívá v tom, že řidiči
mohou v pracovní dny od 8 do 17
hodin zaparkovat svá auta pouze na
vyznačených parkovištích. „Pod-
statné je, že cílem tohoto opatření
byla zejména snaha města zvýšit
bezpečnost a plynulost provozu na
komunikacích, zajistit jejich prů-
jezdnost pro hasičská, policejní
a zdravotnická vozidla, ale také ře-
šit deficit mezi nabídkou a poptáv-
kou parkovacích ploch, zlepšit
ovzduší a čistotu životního prostředí
a hlavně z dopravního hlediska
zklidnit centrum Ostravy,“ připo-
míná náměstek L. Stuchlík.

Zavedením parkovacích zón
v centru města se v žádném případě
nesnížil počet parkovacích stání.
Pouze byla přerozdělena tak, aby
měli při parkování přednost moto-
risté bydlící  v této části města (rezi-
denti) a také zaměstnanci firem a in-
stitucí, které zde mají své provo-
zovny či sídlo (abonenti). Parkovací
karty si dosud koupilo 716 v centru
trvale bydlících občanů a 34 podni-
katelů.

„Bolavým místem regulace zů-
stává absence záchytných parkovišť.
Tuto funkci v současné době plní jen
parkovací objekt akciové společ-
nosti Garáže Ostrava na Černé
louce. Problémem je také parkování
servisních organizací a opraváren-
ských firem v případě havarijních si-
tuací. V návaznosti na platnou legis-
lativu žádné výjimky z nařízení
města neexistují, proto tyto případy
městská policie zohledňuje a řeší in-
dividuálně. Naopak velmi pozitivně
hodnotí nový způsob parkování lidé,
kteří zde trvale bydlí. Výrazně se
zlepšila průjezdnost ulic i zásobo-
vací možnosti - tedy dostupnost vo-
zidel k prodejnám,“ říká L. Stuchlík.
Zároveň uvádí, že už dnes je připra-
vována druhá etapa regulace parko-
vání motorových vozidel. V ní pů-
jde o rozšíření nového parkovacího
systému do dalších částí města. Po-
čítá se s vybudováním záchytných
parkovišť na okraji centra s návaz-
ností na městskou hromadnou do-
pravu. Motoristům budou poskyto-
vat docela levné parkování - 30 ko-
run denně (takový je předpoklad),
a to pouze za to, že odstaví vozidlo
mimo centrum města. (m)
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Regulace parkování nepfiipou‰tí v˘jimky

Budeme parkovat 
za tfiicet korun dennû?

NOVÁ TùLOCVIâNA. Slavnostním přestřižením pásky se otevřely dveře
nové moderní tělocvičny všem školákům ze ZŠ v Bílovecké ulici ve Svi-
nově. Investorem akce za 21 mil. Kč bylo město Ostrava, zhotovitelem,
který dokončil objekt za pouhých deset měsíců, SV UNIPS, s. r. o.

Ekologické sdružení Arnika vyhlá-
silo kampaň s názvem Šetrné papí-
rování. Deklarovaným cílem je za-
vedení recyklovaného papíru ve
státních úřadech a všeobecná pod-
pora recyklace této suroviny. Zá-
stupci Arniky navštívili na začátku
října ostravský magistrát a náměst-
kovi primátora Ivanu Knižátkovi
předali symbolický balíček recyklo-
vaného papíru. Při této příležitosti
představil záměr, jehož realizace by
v budoucnosti mohla přinést úsporu
papíru na radnici. Prvním krokem je
plánované zakoupení softwaru,
který mimo jiné umožní distribuci

materiálů pro zastupitelstvo a radu
města v elektronické podobě.
„V současné době tvoří recyklovaný
papír přibližně tři procenta roční
spotřeby kancelářského papíru na
magistrátě. Masivnějšímu rozšíření
brání především garanční podmínky
výrobců kopírovacích strojů a tiská-
ren, kteří vymezují druhy papíru
vhodných do těchto zařízení. Mys-
lím, že ekologické organizace by
měly svou aktivitu směrovat nejprve
na ně. Budou-li tato omezení odstra-
něna, s radostí začneme recyklovaný
papír používat všude, kde to bude
možné,“ slíbil Ivan Knižátko. (l)

·etrné papírování

■ Zářijové zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na po-
skytnutí městských grantů a účelových dotací z rozpočtu města Ostravy pro
rok 2003 včetně všeobecných zásad (bližší informace na str. 12).

V návrhu rozpočtu města pro příští rok budou uvedeny následující částky:
na poskytnutí městských grantů a účelových dotací 34,3 mil. Kč. Z toho se do
oblasti sociální péče počítá s částkou 15,3 mil. Kč, do oblasti prevence krimi-
nality a protidrogové prevence poputuje 7 milionů korun a 12 milionů do ob-
lasti využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy, sportu a oblast pomoci
handicapovaným dětem. Pět milionů korun pokryje granty v oblasti kultury.

■ Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci tzv. Havarijního pro-
gramu na zachování a obnovu nejohroženějších kulturních památek, který
vypisuje ministerstvo kultury, bude rozdělena následovně:
✓ 100 tisíc korun OKD, DPB Paskov, a. s. - těžní věž v areálu dolu Vrbice,
✓ 100 tisíc korun OKD, DPB Paskov, a. s. - těžní budova v areálu dolu Vr-

bice,
✓ 150 tisíc korun OKD, DPB Paskov, a. s. - ventilátorovna II v areálu dolu

Vrbice,
✓ 100 tisíc korun OKD, Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích - více-

účelová hala-cechovna,
✓ 200 tisíc korun OKD, Báňské stavby, a. s. - těžní budova bývalého dolu

Jiří v Moravské Ostravě,
✓ 100 tisíc korun Diamo - těžní věž na dole Alexandr.

■ 10. ročník výstavy interiérů, nábytku a stavebnictví Nový byt a dům
2002 se uskuteční v Paláci kultury a sportu v Ostravě od 18. do 20. října.
Tato kontraktační a prodejní výstava je připravována ve spolupráci s Obcí
architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Cechem obkladačů
a dlaždičů. V rámci odborného doprovodného programu se uskuteční pře-
hlídka Grand Prix a soutěž o nejlepší exponát v oblasti nábytku „Zlatá
skříňka“.

❏ Ve zkratce



Laik by se mohl divit, kolik
úkonů musí člověk učinit, než se
pustí například do stavby garáže,
než dostane do rukou nový mezi-
národní řidičský průkaz, než
získá živnostenský list. Potřebuje
k tomu nejen nezbytný čas, ale
i potvrzené a orazítkované listiny,
doklady nebo kolky. 

Na základě vlastní zkušenosti
mohou dnes mnozí z nás potvrdit,
že situace, alespoň co se běžných
úředních úkonů týká, není zda-
leka tak šedivá, jak se obvykle tra-
duje.

Ovûfiování podpisÛ a listin
(legalizace a vidimace)

■ Kam se obrátit?

Nejlépe je přijít na magistrát do
Střediska informačních služeb.
Otevřeno má v pondělí a středu od
8 do 17 hodin, v úterý do 15.30, ve
čtvrtek do 16 hodin a v pátek do 14
hodin.

■ Co potřebujeme vědět a co
máme předložit?

Je potřeba se dostavit osobně
a nezapomenout na průkaz totož-
nosti (platný občanský průkaz nebo
jiný platný úřední průkaz vydaný or-
gánem státní správy, který obsahuje
osobní údaje).

■ Jak vysoký je správní popla-
tek?

Za ověření každého podpisu - tzv.
legalizace: 30 Kč.

Za ověření opisu za každou i zapo-
čatou stranu - tzv. vidimace: 20 Kč.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 41/1993 Sb., o ověřo-
vání shody opisů nebo kopie s listi-

nou a o ověřování podpisu, ve znění
pozdějších předpisů,

➢ zákon č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Legalizace matriãních
dokladÛ pro pouÏití

v zahraniãí

■ Kam se obrátit?

Na magistrát, odbor vnitřních
věcí, oddělení státního občanství
a matrik.

■ Co potřebujeme vědět?

Pokud doručí fyzická osoba mat-
riční doklad pro použití v cizině
osobně na úřad, provede matrikářka
ověření úředního razítka a podpisu
osoby pověřené k vyhotovení dokladu.

Matrikářka současně podá infor-
mace o případném vyšším ověření
tohoto dokladu. 

Jestliže je doklad k připojení ově-
řování doložky zaslán na úřad poš-

tou, je úkon proveden ve lhůtě do
30 dnů.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 97/1963 Sb., o mezi-
národním právu soukromém a pro-
cesním, ve znění pozdějších před-
pisů,

➢ zákon č. 36/1967 Sb., o znal-
cích a tlumočnících,

➢ Sdělení MZV č. 45/1999 Sb.,
o přístupu České republiky
k Úmluvě o zrušení požadavku ově-
řování cizích veřejných listin,

➢ zákon č. 71/1967 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

Potvrzení ze sbírek listin

■ Kam se obrátit?

Na magistrát, odbor vnitřních
věcí, oddělení státního občanství
a matrik.

■ Co potřebujeme znát?

Na žádost fyzické osoby úřad vy-
staví potvrzení o skutečnostech uve-
dených v archivovaných sbírkách
listin narození, tj. sdělení hodiny na-
rození.

Toto potvrzení se nevystavuje
bezodkladně s ohledem na archivní
šetření, nýbrž ve lhůtě 30 dnů.

■ Kolik činí správní poplatek?

Je to 50 korun.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů,

➢ vyhláška č. 207/2001 Sb., kte-
rou se provádí zákon č. 301/2000

Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících
zákonů,

➢ zákon č. 71/1967 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

Opisy osvûdãení
o provedené volbû státního
obãanství âeské republiky

■ Kam se obrátit?

Opět na magistrát, odbor vnitř-
ních věcí, oddělení státního občan-
ství a matrik.

■ Co bychom měli vědět?

Jedná se o osvědčení o provedené
volbě státního občanství České re-

publiky za období od 1. ledna 1993
do 30. června 1994.

Vystavuje se bezodkladně, popř.
ve lhůtě do 30 dnů.

■ Kolik zaplatíme?

Správní poplatek činí 50 korun.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 40/1993 Sb., o nabý-
vání a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění pozděj-
ších předpisů,

➢ zákon č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Zmûny jména a pfiíjmení
■ Kam se obrátit?

Na matriční úřady, tj. úřady měst-
ských obvodů Moravská Ostrava
a Přívoz, Slezská Ostrava, Radva-
nice a Bartovice, Mariánské Hory
a Hulváky, Vítkovice, Svinov, Os-
trava-Jih, Stará Bělá, Poruba, Po-
lanka nad Odrou.

■ Co potřebujeme vědět?

O žádosti o povolení změny
jména nebo příjmení rozhoduje mat-
riční úřad, v jehož správním obvodu
je žadatel přihlášen k trvalému po-
bytu. U nezletilých dětí rozhoduje
matriční úřad v místě trvalého po-
bytu dítěte.

Pokud žadatel, popřípadě nezle-
tilé dítě není na území České re-
publiky přihlášen k trvalému po-
bytu, je příslušný k projednání žá-
dosti matriční úřad podle místa
posledního trvalého pobytu na
území České republiky. Pokud není
ani takový pobyt, je příslušný
k projednání žádosti Úřad městské
části Praha 1.

■ Kolik za změnu zaplatíme?

Povolení změny
- příjmení hanlivého, směšného

nebo na předešlé příjmení: 100 Kč,
- jméno nebo příjmení v ostatních

případech: 1000 Kč.

■ Kam se lze odvolat?

Proti vydanému rozhodnutí lze
podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení Magistrátu města Os-
travy, a to podáním učiněným ve
dvojím vyhotovení prostřednictvím
matričního úřadu, který napadené
rozhodnutí vydal.

■ Přehled používaných práv-
ních předpisů:

➢ zákon č. 301/2000 Sb., o mat-
rikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů,

➢ zákon č. 71/1967 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů,

➢ zákon č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
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Výsledky modelového projektu
regenerace bývalých průmyslových
areálů, kdy byla vybrána v rámci
České republiky takzvaná Dolní ob-
last Vítkovic, budou podle předpo-
kladu zveřejněny už příští měsíc.
Mezinárodní expertní tým pracuje
už celý rok na podrobném plánu cel-
kové revitalizace Dolní oblasti s jed-
noznačným záměrem - následně vy-
užít získaných zkušeností při revita-
lizaci podobných, ladem ležících
pozemků a jejich návrat do obecně
prospěšného užívání. Projekt je fi-
nancován ze státních zdrojů pro-
střednictvím agentury CzechInvest
a z prostředků Evropské unie
(Phare).

UMù¤EN¯ POSTUP
„Hovořit o tom, jak bude v bu-

doucnu využito zhruba 150 hektarů
území sousedícího s rozvojovou plo-
chou Karolina, je v tuto chvíli před-
časné. Existují nejrůznější vize
a představy. Setkávám se rovněž
s názory, že ideální by bylo ukončit
všechny činnosti v tomto prostoru,
přemístit je jinam a pustit se do rea-
lizace něčeho naprosto ojedinělého
a gigantického. Prý se to tak běžně
dělá, navíc nám na realizaci záměru
Evropská unie ráda přispěje,“ uvádí
s ironií v hlase náměstek primátora
Ivan Knižátko při našem vjezdu do
areálu Dolní oblasti. Dodává, že
otázka peněz a ekonomické prová-
zanosti je nezbytná a je logické, že
město usiluje o kultivaci této loka-
lity z mimoměstských zdrojů.

„Všechny zainteresované strany
musí najít společnou řeč, vždyť jde
o území regionálního významu,
o státem vyhlášenou národní kul-
turní památku a Evropská unie na
podporu smysluplných restruktura-
lizačních projektů také slyší. Ale
abychom byli úspěšní, musí být pro-
jekty realistické. To není nedostatek
vize, to je jednoznačný požadavek
na předložení propracovaného, ča-
sově a finančně strukturovaného zá-
měru. A postupujme uměřeně! Co
dosloužilo a je bezcenné, to zrušme.
Tomu, co dosloužilo a je cenné,
vdechněme novou funkci. To co
funguje, pro tuto chvíli využijme
a zachovejme.“

SLU·IVÉ JMÉNO
VERONIKA

V severní části Dolní oblasti Vít-
kovic v blízkosti národní kulturní pa-
mátky technického charakteru je do-
statek prostoru a místa pro realizaci
poměrně rozsáhlých projektů. Podle
náměstka Ivana Knižátka, by se
právě k rozvoji tohoto prostoru mělo
přihlásit město a podporovat tu vznik
nových aktivit, které sem přilákají
lidi. „Pro nové aktivity, privátní
nebo i takzvané smíšené, na nichž se
finančně podílejí například sou-
kromý sektor, město, kraj, stát, ale
i Evropská unie, musíme především
vytvořit podmínky. Mluvím nejen
o vyjasnění vlastnických vztahů, ale
také o omezeních z hlediska památ-
kové ochrany, o vyčištění území,
o dopravním spojení. Neméně důle-

žité je prodiskutování celého záměru
s veřejností. Ostravany totiž zajímá,
jak bude Dolní oblast v budoucnosti
využívána. Líbí se mi nápad archi-
tektky Spasovové - dát projektu ná-
zev Veronika, a to podle onoho va-
gónu zvláštního tvaru na převážení
tekutého železa.V těsném sousedství
se navíc nachází oblast s jiným krás-
ným dívčím jménem Karolina. Je
jasné, že čím víc to bude oběma ‚hol-
kám‘ slušet, tím lépe pro Ostravu.
Jen nesmíme směřovat VElice ROz-
máchle NIKAm, všechno zakázat,
nepustit sem ani stavebníky, ani ná-
vštěvníky a jen si zdálky prohlížet

nečinně siluetu vysokých pecí,“ říká
I. Knižátko. Podle něj i v chráněných
objektech mohou vznikat moderní
multimediální expozice, kde si člo-
věk může sáhnout třeba na obrovský
spalovací motor a zároveň si na mo-
nitoru prohlédnout, jak pracoval
přímo v provozu.

OÎIVENÍ CENTRA
Dolní oblast Vítkovic není zda-

leka jediným rozvojovým prostorem,
což je silným argumentem a dalším
důvodem pro investiční uměřenost.
„Projekt nemůže vysávat akce, které
je rozumnější i ekonomičtější lokali-
zovat do jiných částí města. Bylo by
prima, kdyby se nám podařilo akti-
vity spojené s volným časem přenést
také za řeku Ostravici do areálu slez-
skoostravského hradu. Černá louka
si už našla svůj jasný výraz, který je
charakterizován výstavnickou čin-
ností a hlavně snahou o zapojení do
života centra. Okolí hradu na své vy-
užití teprve čeká. Je nereálné očeká-
vat příchod jednoho investora, který
tu za rok postaví obdobu vídeňského
Prátru. Budeme spokojeni, když se
nám podaří po dohodě s vlastníky
pozemků připravit majetkové, do-
pravní a další podmínky tak, aby-
chom sem postupně přivedli privátní
aktivity,“ uvádí náměstek primátora.
Myslí si, že podobný model by bylo
rozumné uplatnit také v prostoru ko-
lem Staré radnice, kde si pamětníci
jistě vzpomínají na známé lauby.
„Opusťme představu zástavby tohoto
místa jediným obrovským administ-
rativně-společenským objektem. Při-
pravme předpoklady pro realizaci
rozvolněné výstavby, opět z privát-
ních prostředků, a citlivě navazující
na původní zástavbu včetně již zmi-
ňovaného podloubí,“ navrhuje Ivan
Knižátko. (Maj)

Podle náměstka primátora I. Knižátka by Veronika byla skvělým logem celého projektu.

Tato část Dolní oblasti byla letos vyhlášena národní kulturní památ-
kou technického charakteru.

Z jak˘ch zdrojÛ budou financovány rozvojové projekty mûsta?

VERONIKA: ‰ance pro Dolní oblast Vítkovic



Řádění sprejerů se i přes nevoli
nás všech rozmáhá. Je to závažný
společenský jev, nad kterým nelze
jen tak mávnout rukou a ignorovat
jej. Náměstek primátora Miroslav
Svozil říká:

„Pokus o objektivní interpretaci,
zda jsou sprejeři umělci nebo zlo-
činci, zůstávalo dlouhé roky v rovině
pouhých a bohužel nic neřešících dis-
kuzí a debat na nejrůznějších úrov-
ních. Dokonce se objevil poněkud
jednostranný a vpravdě laciný pohled
na celou záležitost – graffiti je vní-
máno jako svobodné jednání někoho,
kdo má právo na své vyjádření. Vše
vlastně změnila až novela trestního
zákona, zavádějící novou skutkovou
podstatu trestného činu sprejerství -
vandalství. I když i tu v současné
době provázejí četné polemiky. Ale
musím znovu opakovat, že graffiti
rozhodně není umění. Sprejerství je

projevem asociálního chování  a jako
takové je nutné ho posuzovat. Fasády
domů, zastávky městské hromadné
dopravy i podchody  zničené spre-
jery jsou výmluvným příkladem.
Stopy sprejerů hyzdí město a omlou-
vat chování člověka, který vědomě
poškozuje cizí majetek, považuji za
precedens a nikoli za uznání práva
jedince svobodně projevit svou in-
dividualitu. Snažit se sprejery ukáz-
nit na předem určených plochách ve
městě je iluzorní. Spolu s policisty,
strážníky i jednotlivými městskými
obvody máme četné zkušenosti, že
sprejer svůj ‚podpis‘ provádí kdyko-
liv a kdekoliv. Škody jsou dosta-
tečně známé. Jen pro letošní rok
jsme z rozpočtu města uvolnili deset
milionů korun na čištění sprejer-
ských výtvorů. Všechny nás to stojí
hodně peněz, ale věřím, že důsled-
ným a kategorickým NE, se nám po-
daří, že alespoň nebude barevných
stop po sprejerech přibývat.“

I takto „vyzdobené“ plochy lze uvést do původního stavu pomocí speciálních přípravků velmi rychle.
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„âert nikdy nespí“ a „niterné pohnutky umûleckého sebevyjádfiení“ sprejerÛ teprve ne

Jsou sprejefii umûlci nebo zloãinci?

fasád v pasáži Vesmír byly vyčís-
leny na 300 tisíc korun, frýdlantské
podchody pohltí zhruba jeden a půl
milionu korun. Zveřejňovat ostatní
adresy renovovaných míst však ne-
budeme, protože „čert nikdy nespí“
a „niterné pohnutky uměleckého se-
bevyjádření“ sprejerů teprve ne. 

V každém ohledu je děsivá skuteč-
nost, že sprejerům se zalíbily i takové
objekty, jakými jsou třeba Archiv
města Ostravy, Divadlo Petra Bez-
ruče, kino Máj, ale i Radnice města
Ostravy na Prokešově náměstí.

Novela pomohla
Řádění sprejerů začalo být vidi-

telné pomalu na každém rohu už ve
druhé polovině devadesátých let.
Zničené kulturní památky, fasády
domů, vozidla městské hromadné
dopravy, železniční vagóny… Re-
akce vedení města byla jednoznačná.
Členové rady v roce 1998 odsouhla-
sili mimořádné opatření ukládající
městské policii zvýšené kontroly
a postihování sprejerů, kteří poško-
zují majetek města a jeho obyvatel.

„Zavedli jsme řadu opatření, aby pů-
vodci tohoto negativního jevu byli
dopadeni. Naráželi jsme ovšem na
několik zásadních překážek, které
spočívaly především v důkazní
nouzi. Pachatelé zpravidla pracovali
ve skupině a konkrétní vina se těžko
prokazovala. Znalec navíc musel po-
soudit výši škody a pouze v případě,
že přesáhla částku dva tisíce korun,
šlo o trestný čin. Hovořím samo-
zřejmě o výtvorech, které nemají nic
společného s uměním, považuji je za
prostoduchý vandalismus. Ať ti

Je s podivem, jak často jsou
v souvislosti s otázkami sprejerství
devalvovány slovní významy malba,
obraz, dílo. A přitom vůbec nemu-
síme složitě hledat adekvátní vý-
znamy pro něco, co malbou, obra-
zem ani dílem není.

Stačí se projít nebo projet městem
a posoudit, do jaké míry mají spre-
jeři právo zanechat v ulicích gra-
fické otisky své existence. Bezcenné
výtvarné práce, na které dnes
a denně narážíme nemají žádnou,
natož pak uměleckou hodnotu. Je-
jich odstraňování však stojí miliony
korun. Také proto stále častěji znějí
hlasy volající po potenciální válce se
sprejerstvím a těmi, kteří egoisticky
s barvou ve spreji zanechávají za se-
bou nebývalé škody.

Díky tomu má dnes sprejery –
vandaly rád jen málokdo a tvrzení,
že graffiti je umění, je vnímáno jako
pustá demagogie.

Miliony z rozpoãtu
Z městské poklady bylo pro le-

tošní rok vyčleněno deset milionů
korun na čištění a odstraňování graf-
fiti z fasád domů, škol, autobuso-
vých a tramvajových zastávek, pod-
chodů a dalších objektů v majetku
města. Pracovníci technické správy
majetku magistrátu vypracovali ve
spolupráci s jednotlivými městskými
obvody seznamy budov a ploch po-
škozených sprejerskou činností. 

V září bylo provedeno rozsáhlé
čištění v obvodu Ostrava-Jih
a v Moravská Ostrava a Přívoz. Na-
příklad náklady spojené s očištěním

❏ K tématu

„Sprejerství je projevem asociálního chování a jako takové je nutné ho posuzovat,“ 
fiíká námûstek primátora Miroslav Svozil
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NA·E ANKETA
Jak vnímáte výtvory sprejerů

v ulicích města?

Radim Kopp, student VŠ
V Ostravě jsem
si jich zatím
moc nevšiml.
Pocházím ze
Zlína a tam mi
vadí především
nápisy a kresby
na zdech, které

jsou nesmyslné nebo vulgární. Sa-
mozřejmě záleží na tom, kam spre-
jer svůj výtvor umístí, některá místa
jsou vhodnější více, jiná méně.

Hana Kunzová, fotografka
Většinou se mi
nelíbí. Některé
jsou možná za-
jímavé, ale roz-
hodně se nehodí
do civilizova-
ného prostředí.
Snad nejhorší
je, když někteří autoři prezentují svá
dílka na nových domech nebo histo-
rických památkách. Myslím si, že by
se tito výtečníci měli nad sebou ko-
nečně zamyslet a neničit majetek
celé společnosti.

Jaromír Dudek, ředitel VTP 
Můj pohled je
rozpolcený. Ně-
kterým místům
ve městě, napří-
klad protihlu-
kovým stěnám
nebo i betono-
vým plochám,

by možná graffiti slušelo. Asi by
stálo za úvahu vyčlenit několik míst,
kde by sprejeři mohli beztrestně pro-
jevit svou invenci. Vidím-li ale zni-
čenou fasádu domu, volám po přís-
ném potrestání.

Milan Balabán, senátor
Negativně. Ne-
rozumím tomu,
když se někdo
snaží čmáranice
na zdech ozna-
čovat za umění.
Ti, co to dělají,
si zřejmě zvy-
šují hladinu adrenalinu v krvi, chtějí
zažít dobrodružství. Určitě by se na-
šla řada smysluplnějších způsobů,
jak dosáhnout stejných pocitů, na-
příklad při sportu.

Eva Seborská, úřednice
Některá graffiti,
na která jsem
natrefila v os-
travských uli-
cích, bych mo-
hla obdivovat
jako umělecké
výtvory. Pro-

blém je ale v tom, že se bohužel
velmi často objevují na místech, kde
nemají opravdu co dělat. 

mladíci zkusí načmárat rodičům kli-
kyháky na bílou stěnu v obýváku.
Pochybuji, že je pochválí,“ reaguje
ředitel Městské policie Ostrava Jan
Hulva.

Problém mezitím překročil hra-
nice města a začal být vnímán jako
celospolečensky nepřijatelný a ne-
bezpečný. Důkazem snahy jej řešit
bylo přijetí novely trestního zákona
v roce 2001. „V současné době je
rozhodující samotný fakt, že pacha-
tel devastoval bez ohledu na výši
škody. To nám dává nové možnosti.
Základní podmínkou samozřejmě
zůstává přistižení při činu a tady se
neobejdeme bez spolupráce s ob-
čany. Jsme totiž schopni pohotově
a kvalifikovaně zasáhnout, ale nemů-
žeme být všude. Viník je následně
předán Policii ČR, která s ním zahájí
trestní řízení,“ dodává J. Hulva.

Ostravští policisté za prvních de-
vět měsíců letošního roku evidují 91
případů trestných činů poškozování
cizí věci (formou sprejerství). Dosud
se podařilo objasnit 51 těchto de-
liktů. Městská policie od roku 1998
zadržela při páchání tohoto trestného
činu celkem 209 pachatelů.

Veselá auta
Radek Nogol je mladý Ostravan,

kterého baví spreje. Na začátku jeho
cesty byla šance, kterou Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih nabídl
mladým sprejerům. V roce 2001
mohli oficiálně vytvořit vlastní graf-
fiti v podchodu na křižovatce ulic
Výškovická a Plzeňská. Tady jej
kontaktoval Jiří Vyvial z ostravské
firmy Itec, zabývající se prodejem
komunální techniky. Následovala
spolupráce, která přinesla oživení
poněkud fádních barev na vozidlech
technických služeb. Graffiti vyzdo-
bená auta určená ke svozu odpadků,
čištění ulic, kanalizací či septiků ne-
projedou ulicí bez povšimnutí, lidé
se za nimi s úsměvem otáčejí. Stře-
dem pozornosti bývají také na nej-
různějších odborných výstavách
a prezentacích.

V současné době má Radek No-
gol za sebou dvě výstavy svých ob-
razů. Tvoří hliněné plastiky v pří-
rodě, sádrové sochy. Výzdoba inter-
iérů a exteriérů originálními
malbami jej živí. Vlastní nápady
a fantazie realizuje legálně, dokonce
na živnostenský list.

„Myslím, že všechno má své
místo. Na historické budovy nebo

nové fasády spreje rozhodně ne-
patří. Ve městě je ale dost ploch,
které by graffiti mohlo naopak oži-
vit. Je to o komunikaci. Bude-li
jasně vymezeno, kde se kreslit smí
a kde ne, může nastat rozumný
kompromis. Samozřejmě nemůžu
mluvit za všechny, věk kluků, kteří
se tímhle baví, je čím dál nižší. Ur-
čitě jim nejde o umění. Každý člen
velké skupiny ‚ilegálních‘ sprejerů
má přezdívku a jeho cílem je nastří-
kat ji na co nejvíce viditelných
ploch. Proto se tagy – podpisy
sprejerů – objevují především
v okolí tramvajových zastávek, na
vozech městské hromadné dopravy

nebo v centru města. Podle mě by
nejlepším trestem byla povinnost
vlastními silami dílko odstranit,
protože pokutu stejně zpravidla za-
platí rodiče. V Ostravě ovšem pra-
cují také ‚legální‘ sprejeři, kteří se
snaží rozvíjet graffiti jako svébytný
umělecký směr,“ říká Radek Nogol,
který je reprezentantem právě to-
hoto druhého proudu. Stejně jako
další členové sdružení Freihand
(volná ruka), jehož cílem je rozvoj
jednoho z nejkontroverznějších
druhů výtvarného umění včetně vy-
hledávání legálních ploch pro graf-
fiti ve městě a pořádání společných
akcí sprejerů. (M, L)

Zákon hovofií jasnû
Zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů.

Za § 257 se vkládá nový § 257 b, který zní:
1) Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán

odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li

činem vedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin
jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních
předpisů.

3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v od-
stavci 1 škodu velkého rozsahu.

V˘zva v‰ímav˘m obãanÛm
Ostrava je také vaše město, takže uvidíte-li sprejery „při práci“,

kontaktujte strážníky městské policie na tísňové lince 156. Nebuďme
lhostejní k vandalismu a nenechme si hyzdit ulice, kterými denně pro-
cházíme, ve kterých si hrají naše děti. 



Nezaměstnanost v Ostravě se
čtyři měsíce za sebou opět zvyšuje.
Nová pracovní místa vznikají mini-
málně. Důsledkem takového vývoje
je růst dlouhodobé nezaměstnanosti.
Úřad práce v Ostravě proto chce za
určitých podmínek maximálně fi-
nančně podpořit ty zaměstnavatele,
kteří se rozhodnou zaměstnat na
dobu neurčitou uchazeče o zaměst-
nání dlouhodobě vedeného v evi-
denci úřadu práce. Od 1. října proto
vypsal výběrové řízení na vytvoření
společensky účelných pracovních
míst v těchto profesích: strojní či
provozní zámečník, obráběč kovů,
soustružník, frézař, instalatér, admi-
nistrativní pracovnice a uchazeči se
základním vzděláním. Mezi důvody
dlouhodobé evidence uchazečů
v těchto profesích patří zejména to,
že mají krátkou praxi či nemají praxi
žádnou, neumějí ovládat NC stroje
ani číst výkresovou dokumentaci.
Instalatéři nemají svářečský průkaz,
administrativní pracovnice neznají
cizí jazyk či účetnictví a podobně.

Zvýhodněný finanční příspěvek
na úhradu nákladů spojených s vy-
tvořením nových pracovních míst
činí v maximální výši 80 tisíc korun

na jedno pracovní místo a finanční
příspěvek na úhradu mezd včetně
zdravotního a sociálního pojištění je
nově stanoven až do výše 60 %
hrubé měsíční mzdy umístěného
uchazeče. 

Příjem žádostí o přijetí do výbě-
rového řízení končí 15. listopadu
a úřad práce bude do 30. listopadu
všechny účastníky informovat o vý-
sledcích a následně uskutečněných
výběrových řízení na obsazení míst
již konkrétními uchazeči, případně
o tom, že některým žádostem ne-
mohlo být pro nesplnění určitých
podmínek vyhověno.

Podrobnosti se zaměstnavatelé
dovědí vždy v pondělí a ve středu
v prodloužených úředních hodinách
(do 17.00 hodin) na oddělení aktivní
politiky zaměstnanosti Úřadu práce
v Ostravě, třída 30. dubna 2c. Zá-
kladní informace získají i v úterý
a ve čtvrtek v informačním středisku
pro zaměstnavatele na stejné adrese.
Telefonovat mohou na číslo 595 132
klapky 594, 567, 528 a 533. Pravi-
dla týkající se vypsaného výběrové-
hořízení jsou umístěna rovněž na in-
ternetu na stránce úřadu práce: 
http://ot.uradprace.cz. (SB)
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Stačí si přečíst inzeráty či probrat
požadavky zaměstnavatelů, kteří
hlásí volná místa na úřady práce,
a jste rázem v obraze – najít na Os-
travsku práci je pro nové absolventy
škol téměř nemožné.

Jen v Ostravě jich bylo koncem
září přihlášených na úřadu práce
3 921 a nabízených míst je pár
desítek. Pokud si budeme všímat
maturantů a vysokoškoláků, více
příležitostí se nabízí pouze lékařům
a učitelům, zdravotním sestrám a ně-
kolika programátorům a projektan-
tům. A když se už objeví jiné na-
bídky, absolventi škol zase nejsou
často schopni splnit požadavky za-
městnavatelů. Nemusí vždy jít jen
o nedostatek praxe. I když to zní
velmi podivně, mnohým, kteří právě
opustili posluchárny škol, chybí
kvalitní znalost cizího jazyka, práce
s počítačem a schopnost komuniko-
vat a jednat samostatně.

Pomoci absolventům osvojit si
znalosti a dovednosti, díky kterým
se na trhu práce dříve či později
dobře uplatní, má systém práce
s nimi v rámci Labour Pool využí-
vaný v zemích Evropské unie. Ang-
lický výraz se těžko přesně pře-
kládá. Dejme tomu, že jde o jakýsi
rybníček práce, v němž je možné se

naučit plavat. V Ostravě a v Kar-
viné ho jako pilotní česko-holand-
ský projekt ověřuje sdružení La-
bour Pool, které tvoří RPIC-VIP, s.
r. o., a Institut rozvoje podnikání, s.
r. o. Spolupracuje s Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, Úřadem
práce v Ostravě, Úřadem práce
v Karviné a holandskou společností
NEHEM International. Projekt také
získal finanční podporu nizozem-
ského ministerstva zahraničních
věcí z programu sociální transfor-
mace ve střední a východní Evropě
MATRA.

A co to vlastně Labour Pool je?
Úřady práce vyberou ze své evi-
dence absolventy, kteří mají vysoko-
školské nebo středoškolské vzdělání,
dobře zvládají angličtinu nebo něm-
činu a umějí dobře vystupovat. Jde
o to, aby to byli mladí lidé, kteří sice
zatím práci nenašli, ale pracovat
opravdu chtějí, jsou přizpůsobiví
a jsou schopni na sobě dále pracovat. 

Vybraní mladí lidé nejprve po tři
měsíce absolvují rekvalifikaci za-
měřenou na prohloubení znalostí
cizího jazyka, práci s počítačem
a internetem. Mají lekce, v rámci
nichž si formují právní vědomí,
znalosti o Evropské unii a z apliko-
vané psychologie, rétoriky a učí se

efektivním technikám hledání za-
městnání. Na tuto nespecifickou
část navazuje dvouměsíční speci-
fická, v rámci níž si absolventi vy-
bírají ze tří specializací: obchodní
zástupce-reprezentant firmy, ob-
chodování se zahraničím a internet
a podnikatel. Obě části jsou zakon-
čeny znalostními testy a pohovo-
rem v cizím jazyce. V případě
úspěšného ukončení kurzu získá-
vají absolventi certifikát s celo-
státní platností. Pokud znalostní
test nezvládnou, obdrží potvrzení
o účasti v kurzu. Následuje ústní
pohovor, na jehož základě jsou při-
jati do hlavního pracovního poměru
přímo v Labour Pool. Až jeden rok
v rámci tohoto pracovního poměru
pracují jako temporary work. 

Za tímto označením se skrývají
krátké přechodné a různorodé práce,
řešení specifických projektů a po-
skytování služeb pro podniky. Za-
městnanci Labour Pool (stručně se
jim také říká „tempové“) jsou
vlastně zapůjčováni zaměstnavate-
lům na různě dlouhou dobu na různé
typy prací, a to za velmi výhodnou
cenu. Přitom získávají odbornou
praxi a dobrý základ budoucí pra-
covní kariéry.

V pondělí 14. října začal již čtvrtý
běh rekvalifikačního kurzu labour
poolu. Od zahájení projektu 4. květ-

na 2001 do něj vstoupilo v Ostravě
i v Karviné celkem 111 absolventů.
Hlavním pracovním poměrem v La-
bour Pool, prošlo 49 absolventů.
Stejný počet odešel z programu k ji-
ným zaměstnavatelům, u nichž v ně-
kterých případech pracovali jako za-
půjčení tempové, 12 mladých lidí
pokračuje ve studiu, dva zahájili
podnikání, pět odešlo do zahraničí,
dvě ženy jsou na mateřské dovolené,
dva dlouhodobě nemocní, jeden je na
vojně a jen devět absolventů z oněch
111 zařazených do programu bylo
v polovině letošního září evidováno
na úřadech práce.

Po roce a půl realizace projektu
Labour Pool se ukazuje, že při vel-
kém nedostatku pracovních příleži-
tostí je to způsob, jak zajistit absol-
ventům praxi a v mnoha případech
i vhodné zaměstnání. Jde o jeden
z velmi účinných nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. „Stejný způ-
sob by mohl být uplatňován i pro jiné
skupiny občanů, kteří mají jen ma-
lou šanci najít práci,“ říkají odbor-
níci ze sdružení Labour Pool. Uva-
žuje se o zajištění tohoto programu
pro ženy po mateřské dovolené i
mladé muže po vojenské službě.
Kromě toho právě probíhají jednání
o rozšíření projektů s absolventy
škol z Ostravy a Karviné do dalších
regionů. (SB)

❏ Úfiad práce v Ostravû

Počet evidovaných uchazečů
o zaměstnání vzrostl v Ostravě
v září již počtvrté za sebou. Od
konce května se stav registrova-
ných občanů bez práce zvýšil
o 2 018 (+7,9 %). Tak prudký sou-
vislý čtyřměsíční nárůst jsme na-
posled zaznamenali v roce 1999.
S největší pravděpodobností se
bohužel zřejmě naplní pesimis-
tická varianta prognózy a koncem
letošního roku bude hledat za-
městnání více než 28 000 Ostra-
vanů.

K 30. září 2002 evidoval Úřad
práce v Ostravě celkem 27 505 osob,
což je o 175 více než v závěru srpna.
Celkový přírůstek byl daleko výraz-
nější u mužů, jejichž řady se rozší-
řily o 139, nezaměstnaných žen při-
bylo 36. 

Oproti stejnému období loňského
roku je nyní v našem registru o 1 742
uchazečů více, před dvěma lety jsme
evidovali o 773 osob méně. Míra ne-
zaměstnanosti se v průběhu uplynu-
lého měsíce zvýšila z 16,8 na 17 %.
V meziročním srovnání se její hod-
nota zvětšila o půl procentního bodu.
U žen dosáhla historického maxima
a stoupla až na 18,8 %, u mužů nyní
činí 15,5 %.

Nově se v září ucházelo o zaměst-
nání 2 803 osob (z toho 1 113 - té-
měř 40 % - absolventů škol, učilišť
a mladistvých), tj. o 783 více než
v srpnu. Zároveň se jedná o nejsil-
nější příliv nových klientů do evi-
dence našeho úřadu práce za posled-
ních třicet dva měsíců.

V září bylo celkem vyřazeno
2 628 osob, z nichž 1 554 (59,1 %)
nalezlo pracovní uplatnění, což je le-
tos druhý (po dubnu) nejlepší dosa-
žený výsledek.

Nárůst nezaměstnanosti doprová-
zel během září další úbytek volných
pracovních míst (–36) a zcela nedo-
statečná poptávka zaměstnavatelů
po nových pracovních silách navíc
již čtvrtý měsíc nepřetržitě slábne. 

Zájemcům a uchazečům o za-
městnání bylo koncem měsíce na-
bídnuto jen 635 volných pracovních
příležitostí, tj. o 549 (–46,4 %) méně
než před rokem a nejméně za po-
slední více než dva roky. O jedno
volné pracovní místo se může nyní
v Ostravě v průměru ucházet 43,3
osob, což je o 21,5 uchazeče více
než loni v září a nejhorší poměr od
května 2000. 

Jiří Zaorálek
vedoucí oddělení analýz a prognóz

Nezamûstnan˘ch pfiibylo Úfiad práce nabízí peníze vybran˘m
zamûstnavatelÛm

V Ostravû a v Karviné se úspû‰nû rozvíjí první ãesk˘ Labour Pool

Mladí mohou zaãít kariéru jako „tempové“
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Odbor sociálních věcí magist-
rátu už eviduje první připomínky
a náměty občanů k dalšímu rozvoji
sociálních služeb ve městě. Jde
o reakce na výzvu náměstka pri-
mátora Zbyňka Pražáka ke spolu-
práci. Město Ostrava zadalo Os-
travské univerzitě zpracování soci-
álně demografické analýzy, která
by měla být jedním ze stěžejních
podkladů pro tvorbu nové kon-
cepce rozvoje sociálních služeb. 

Z této studie mimo jiné vyplývá,
že pokud nedojde k zásadní změně,
velmi početnou skupinou obyvatel
města budou kolem roku 2010 šede-
sátiletí a kolem roku 2020 sedmde-
sátiletí občané. V období po roce
2020 a zejména pak 2030 vyvrcholí
populační stárnutí celé České repub-
liky a nastane situace v jiných vy-
spělých zemích dosud neznámá. Po-
čet starých lidí bude tvořit více než
polovinu obyvatelstva. 

Další důležitou zjištěnou skuteč-
ností je rostoucí počet rodin v evi-
denci oddělení sociálně-právní
ochrany dětí a fakt, že stále přibý-

vají klienti kurátorů pro mládež. Po-
čet občanů se zdravotním postiže-
ním je v Ostravě vyšší než v jiných
oblastech republiky.

„Musím říci, že tato analýza po-
tvrdila hodně z toho, co jsme jako
problémy města již vnímali. Mnohá
z doporučovaných opatření jsou
dávno nastartována a některá i reali-

zována. Jedná se například o posí-
lení domácí péče pro staré či zdra-
votně postižené spoluobčany, zří-
zení hospice či výraznější podporu
organizacím pracujícím s riziko-
vými skupinami mládeže a s dětmi
vůbec. Naší snahou však je v širším
rozsahu poznat také názory občanů
i odborné připomínky ze strany po-
skytovatelů těchto služeb. Proto by-
chom si přáli, aby všichni, kteří mají
zájem se k této záležitosti vyjádřit,
byli svým názorem nápomocni
tomu, aby přijatá opatření nalezla
správný cíl,“ konstatoval náměstek
primátora Zbyněk Pražák.

Po shromáždění podnětů bude na
přelomu roku následovat série be-
sed s občany. Kompletní verze so-
ciálně demografické analýzy je
všem zájemcům dostupná na inter-
netových stránkách města Ostravy -
www.mmo.cz. Jakékoli náměty
a připomínky je možné adresovat na
odbor sociálních věcí magistrátu,
telefonní číslo 596 159 225. Využít
je možné také e-mailovou adresu:
shonova@mmo.cz. (r)

PENÍZE VE SPRÁVN¯CH RUKOU. Dárkové poukázky v hodnotě 30 tisíc
korun převzala koncem září z rukou zástupkyň obchodního řetězce
Tesco vedoucí Domova pro matky s dětmi Lýdie Važíková. Vítaná po-
moc bude vynaložena na nákup chybějícího vybavení, samozřejmě
s ohledem na potřeby zdejších dětí. Domov pro matky s dětmi je jed-
ním z pěti zařízení Centra sociálních služeb města Ostravy. 

Osamělým matkám s dětmi do tří let, které se ocitly v mimořádně ob-
tížné situaci, poskytuje ubytování spolu s výchovnou a poradenskou čin-
ností. Ve výjimečných případech azyl získají také těhotné ženy, které
v mezním životním stádiu zůstaly samy a nemají kam jít. Své služby
dům na Budečské ulici nedaleko Nové radnice poskytuje už třicet šest let
a je tak nejdéle fungujícím zařízením svého druhu v republice. 

„Naším cílem je vytvořit podmínky pro zdravý fyzický a psychický
vývoj dítěte. V současné době je kapacita zaplněna, bydlí tady třináct
dětí a deset matek. Délka pobytu je omezena věkem dítěte. Od nás ma-
minka odejde buď do vlastního bytu, byl-li jí mezitím přidělen, nebo
do dalšího ze zařízení, které v Ostravě fungují v rámci záchranné so-
ciální sítě,“ vysvětlila L. Važíková. Žádosti o umístění do Domova pro
matky s dětmi shromažďuje odbor sociálních věcí magistrátu. (o)

Chcete ovlivnit rozvoj 
sociálních sluÏeb? Máte pfiíleÏitost!

Pomoc dûtem
Dětští lékaři se ve svých ordina-

cích často setkávají s deformacemi
páteře, které si jejich malí pacienti
způsobili dlouhodobě vadným drže-
ním těla, hrbením se a nedostatkem
přirozeného pohybu. Na tento ne-
příznivý trend zareagovala Revírní
bratrská pokladna v Ostravě, za-
městnanecká pojišťovna, a to pro-
gramem prevence vadného držení
těla na základních školách. „Pre-
vence je velmi důležitá. Můžeme tak
předejít výskytu bolestivých stavů
páteře v dospělosti. Zastupitelé pro-
jekt podpořili a schválili příspěvek
ve výši 56 300 korun na zakoupení
balančních míčů, cvičebních podlo-
žek a posilovacích gum pro potřeby
nápravného tělocviku,“ řekl vedoucí
odboru zdravotnictví magistrátu An-
tonín Staněk.

Program, kterého se účastní žáci
druhého stupně devíti ostravských
základních škol, má několik částí:
Odborné screeningové vyšetření dr-
žení těla spojené s dotazníkovým
šetřením a následným doporučením
konkrétních nápravných cvičení, vý-
chovně-vzdělávací intervenci, pří-
mou pohybovou intervenci a moti-
vační akce pro děti, např. školní
olympiádu. (l)

Více než 130 občanů Slezské Os-
travy se nastěhovalo do patnácti no-
votou vonících dvojdomků v Mugli-
nově, sto metrů od míst, kde prožili
několik let v provizorních unimo-
buňkách. Romské, smíšené i nerom-
ské rodiny tak konečně našly do-
mov, který jim vzala velká voda
v roce 1997. 

Celkové náklady na výstavbu
Vesničky soužití dosáhly 65 milionů
korun z dotací, grantů a příspěvků
zahraničních a domácích institucí
včetně rozpočtu města Ostravy.
Stavba byla zahájena položením zá-
kladního kamene 10. listopadu
2000, zkolaudována v srpnu letoš-
ního roku a slavnostně otevřena
17. září za účasti představitelů

vlády, kraje, města a řady státních
i nestátních organizací, které se po-
dílely na jejím vzniku. Iniciátorem
i realizátorem Vesničky soužití byla
Diecézní charita ostravsko-opavská
a občanské sdružení Vzájemné sou-
žití. Projekt funkčního modelu sou-
žití Romů s příslušníky majoritní
společnosti na občanských princi-
pech je ojedinělý nejen v podmín-
kách České republiky a měl by slou-
žit jako inspirace dalším městům.
V rámci sociálního programu budou
v multifunkčním Komunitním cen-
tru, které je součástí vesničky, provo-
zovány nejrůznější volnočasové akti-
vity, vzdělávací kurzy, semináře, so-
ciálně-právní poradna a dětské
středisko. (lo)

Vesniãka souÏití oÏila
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STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1563/28 ze dne
25. 9. 2002 výběrové řízení na poskytnutí městských grantů a účelových do-
tací pro rok 2003 na podporu aktivit v oblastech:

■ sociální péče
■ využití volného času dětí a mládeže
■ tělovýchovy a sportu
■ pomoci handicapovaným dětem a mládeži
■ prevence kriminality a protidrogové prevence

Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit:

■ občanská sdružení
■ obecně prospěšné společnosti
■ nadace, nadační fondy (pokud jsou přímí realizátoři projektů)
■ jiné právní subjekty, které nebyly zřízeny za účelem podnikání (účelová

zařízení církví apod.)

Pravidla pro poskytnutí městských grantů a účelových dotací včetně
tiskopisů přihlášek do výběrového řízení si mohou zájemci vyzvednout na
těchto adresách:

pro oblast sociální péče
- Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, ul. 30. dubna 3130/2d,

730 81 Ostrava, kontaktní osoba O. Pelechová, tel. 596 159 222, e-mail:
opelechova@mmo.cz

pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
- Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, ul. 30. dubna 3130/2d,

730 81 Ostrava, kontaktní osoby:
oblast prevence kriminality
- O. Hrdinová, tel. 596 115 822/136, e- mail: ohrdinova@mmo.cz
protidrogová prevence
- T. Niklová, tel. 596 116 504, e-mail: tniklova@mmo.cz

pro oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu a po-
moci handicapovaným dětem a mládeži
- Magistrát města Ostravy, odbor kultury a vzdělanosti, Prokešovo nám. 8,

729 30 Ostrava, kontaktní osoby:
oblast handicapovaných dětí a mládeže
- O. Kováriková, tel. 596 283 415, e-mail: kovarikova@mmo.cz
oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu
- P. Červenka, tel. 596 283 457, e-mail: pcervenka@mmo.cz

TÉMATA GRANTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH
Oblast sociální péče:
1. Realizace probačně resocializačních programů pro mladistvé
2. Terénní služby sociální péče

a) osobní asistence
b) pečovatelská služba
c) dobrovolnické hnutí
d) sociální asistence pro rodiny s dětmi s výchovnými a výukovými pro-

blémy
3. Tísňová péče AREÍON
4. Integrační aktivity pro skupiny starých a zdravotně postižených občanů

Oblast prevence kriminality:
1. Podpora nabídky nízkoprahových aktivit v problémových, kriminogen-

ními faktory zatížených, lokalitách města, se zaměřením na rizikové sku-
piny obyvatel

2. Integrační aktivity pro rizikové skupiny občanů, občanů ohrožených soci-
álně patologickými jevy a občanů společensky nepřizpůsobených

3. Podpora programů, zaměřených na pomoc obětem trestných činů, zane-
dbávaným, týraným a zneužívaným dětem

4. Podpora preventivních programů Policie České republiky, zaměřených na
snižování kriminality

Oblast protidrogové prevence:
1. Podpora terapeutických aktivit v zařízeních s rezidenční péčí
2. Podpora vzdělávání pracovníků protidrogové prevence
3. Podpora rozšiřování počtu terénních sociálních pracovníků (streetwor-

kerů)

Oblast využití volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu:
1. Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních a rekreačních zaří-

zení na území města Ostravy
2. Zřizování nových center volného času dětí a mládeže na území města Os-

travy
3. Děti, sport a volný čas - podpora aktivit, které zabezpečují zdravý vývoj

mladého člověka
4. Významné akce reprezentující město

Oblast pomoci handicapovaným dětem a mládeži:
1. Klubová činnost pro handicapované děti a mládež
2. Dny řemesel pro zdravé i zdravotně postižené děti - cyklus jaro, léto, pod-

zim, zima
3. Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených
4. Abilympiáda

Přihlášky do výběrového řízení včetně projektů je nutno doručit
osobně do podatelny magistrátu nebo poštou na výše uvedené adresy,
nejpozději do 29. 11. 2002.

DIVADLO PAT¤ILO DùTEM. Česko-francouzské dny v Ostravě jsou jed-
nou z akcí, která tradičně získává podporu z městských grantů.
Jubilejní desátý ročník se konal v září a byl zaměřen na integraci han-
dicapovaných osob formou kultury a volnočasových aktivit. Snímek
pochází z prezentace v divadle loutek.

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
vyhlašuje výběrové řízení pro udělení finančních příspěvků - grantů v ob-
lasti kultury pro rok 2003:

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných

výstav
4. Kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, knihovnictví)
5. Ostatní kulturní aktivity
V rámci grantového řízení je možné udělit jeden mimořádný jednorá-

zový grant na dílo nebo počin neobvyklých kvalit a trvalého charakteru.
V případě díla hmotné povahy si statutární město vyhrazuje právo speci-
fikace podmínek pro udělení grantu.

Projekty spolu s přihláškami, zpracovanými na předepsaném formu-
láři včetně příloh, musejí být odevzdány v podatelně magistrátu nebo za-
slány poštou doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor kultury a vzdělanosti
Prokešovo nám. č. 8
729 30 Ostrava
Termín odevzdání projektů je nejpozději do 30. 11. 2002 včetně

(rozhoduje razítko pošty). Po tomto datu nebudou projekty do gran-
tového řízení zařazeny.

Bližší informace, podmínky a přihlášky: N. Brožková, tel. 596 283 231
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Právě v těchto dnech vstupuje do
osmé sezony přidělování městských
kulturních grantů. Sdružení, spolky,
kluby, soubory i jednotlivci tak opět
dostanou šanci ucházet se o příspě-
vek na své akce a projekty. V měst-
ském rozpočtu je na tento účel vy-
členěno pět milionů korun. „Nově
byly přijaty Zásady pro poskytování
dotací na obnovu a zachování kultur-
ních památek. Od počátku příštího
roku až do února se o tyto prostředky
mohou ucházet zájemci - vlastníci
kulturních památek, jimiž jsou fy-
zické nebo právnické osoby. Úkolem
nových zásad je zpřehlednit přidělo-
vání prostředků a umožnit přihlašo-
vání většího množství žadatelů,“ vy-
světlil předseda kulturní komise rady
města Pavel Hamza.

Úroveň kulturních akcí ve městě
hodnotí P. Hamza jako stabilně
velmi dobrou, bez velkých překva-
pení. Z nových projektů jej zaujalo
například letní mezinárodní kame-
nosochařské sympozium v Hornic-
kém muzeu. „Několikrát jsme se
v kulturní komisi zabývali obnove-
ním tradice Sympozia prostorových
forem. To však bylo náročné ze-
jména finančně. Myslím, že kame-
nosochařské sympozium, na které se
sjeli sochaři známých jmen z celého
světa a vedle nich mladí začínající
umělci, má šanci na podporu města.
Letos dostalo jeden z větších grantů.
Může se stát tradiční akcí obohacu-
jící kulturní život Ostravy, třeba
jako bienále,“ navrhl předseda kul-
turní komise. Dodal: „Dlouhá léta

a hodně čtenářů přeji i nově vznik-
lému kulturnímu časopisu Zaseto.
Mezi pravidelně opakujícími se ak-
cemi bych rád viděl také festival Co-
lours of Ostrava.“

V řadě věcí, které se v kulturní
oblasti podařilo realizovat však zů-
stává také několik nedořešených
otazníků. Jedním z nich je využití
Domu kultury Vítkovice, který na
jaře přešel do majetku města. „Na-
bízí se několik variant. Město musí
rozhodnout, zda zachová klasický
repertoár provozu kulturního domu
nebo podřídí činnost tohoto zařízení
potřebám Janáčkovy filharmonie.
Budova nabízí využití i pro některé
jiné kulturní organizace města,“ řekl
na závěr předseda kulturní komise
P. Hamza. (lo)

Novinky, moÏnosti a tradiãní akce

Divadlo loutek zahájilo novou se-
zonu nevšedním představením po-
hádky O rybáři a rybce.

Realizace inscenace se ujal špič-
kový ruský režisér, umělecký šéf
loutkového divadla v chakaském
Abakanu Jevgenij Ibragimov. Po-
hádka, inspirovaná básní A. S. Puš-
kina, je určena dětem od šesti let
a všem milovníkům ryzího loutkář-
ského umění. „Mám rád loutky a vě-
řím v jejich magii. Představení se
odehrává beze slov, má osobitou at-
mosféru, kterou dotváří hudba inspi-
rovaná ruskými lidovými nápěvy.
Má spolupráce s ostravským loutko-
vým divadlem začala na loňském
festivalu Spectaculo interrese a teď
se tady cítím jako uprostřed rodiny,“
řekl J. Ibragimov.

Nejmladší diváci určitě s nadše-
ním přivítají návrat úspěšné insce-
nace s názvem O Budulínkovi, Kar-
kulce, loupežnících a veliké řepě
s krásnými verši Františka Hrubína.
Dětem od tří let je určena ještě jedna
novinka na repertoáru Divadla lou-
tek - Strom pohádek. Ten je samo-
zřejmě kouzelný a vypráví malému
chlapci své pohádkové příběhy. Na

předvánoční čas je připravena česká
premiéra hry Tomáše Volkmera
a Hany Galetkové Dřevěný hrdina,
která byla poprvé uvedena na mezi-
národním loutkářském festivalu
v Jižní Koreji. Atmosféru dob dávno
minulých přinese na scénu poslední
premiéra nové sezony, hra Ze sta-
rých pověstí českých Aloise Jiráska.

„Musím připomenout, že naše di-
vadlo je otevřené divákům všech
věkových kategorií. Loutky si vý-
borně rozumějí s každým, kdo chce
naslouchat, nejen s malými dětmi.
Pro ty starší hrajeme například Ky-
tici, Sen noci svatojánské, příběh
hrdiny antických bájí Héraklés nebo
na festivalech velmi úspěšnou sen-
timentální tragikomedii Trumf.
Chystáme také pokračování cyklu
scénických čtení Poslechni si po-
hádku. Naším cílem je oslovit
všechny, kteří mají rádi dětskou
tvorbu a upozornit je na pozoruhod-
nou produkci českých a sloven-
ských spisovatelů. V říjnu budeme
číst básně z knihy slovenského au-
tora Tomáše Janovice Dřevěný
táta,“ uvedl nový ředitel Divadla
loutek Tomáš Volkmer. (lo)

Pořádání přednášek a kurzů z fi-
lozofie, historie, umění či medicíny,
publikační a umělecká činnost, soci-
ální aktivity pro děti, důchodce a po-
stižené. V těchto oblastech aktivně
působí kulturní asociace Nová Ak-
ropolis. 

„Naše nezisková organizace v Os-
travě pracuje od roku 1999. Dlouho-
době usilujeme o prosazování huma-
nistických a filozofických hodnot do
našeho každodenního života. To vše
prostřednictvím kultury, praktické
filozofie, zkoumání nás samých
a historie tak, aby toto poznání
umožnilo s tolerancí a solidaritou
sjednocovat lidi nejrůznějších vy-

znání a národností,“ uvedl Antonín
Vinkler z asociace.

V programu chystaných akcí zau-
jme například představení loutko-
vého divadla v dětském domově
a v ústavu sociální péče v Ostravě,
cyklus přednášek o srovnávací filo-
zofii Východu a Západu nebo
o řecké filozofii. V současné době
jsou v prostorách krevního centra
Fakultní nemocnice s poliklinikou
v Porubě k vidění výrobky Ateliéru
Minerva, především archeologické
reprodukce inspirované starověkými
kulturami. Stálá expozice ateliéru je
umístěna v sídle Nové Akropolis na
ulici U Tiskárny 4 v Přívoze. (l)

Kulturní asociace Nová Akropolis Setkání primá‰Û
z celé Moravy

Folklorní sdružení ČR a muzika
Šajtar pořádají 8. listopadu od 19 ho-
din v Domě kultury Poklad v Porubě
přehlídku známých moravských pri-
mášů. Vystoupí například  primáš
muziky Technik Miroslav Hlosta,
Zdeněk Kašpar z folkorního souboru
Jasénka, Tomáš Jochec z muziky
Šajtar, primáš muziky Šmykňa Jiří
Machač, Lukáš Velký ze souboru
Vujtek a primáš Lipky Vít Prášek.
Slavnostní akci zakončí příjemné po-
sezení u cimbálu. Diváci mohou  vy-
užít vzácné příležitosti k besedě
s zúčastněnými umělci. (o)

BlíÏí se podzimní
prázdniny

Dům dětí a mládeže na Ostrčilově
ulici v centru města připravil na
30. října od 9 do 16 hodin akci s ná-
zvem Jsme tu pro vás. Děti mohou
volný den podzimních prázdnin pro-
žít v domě dětí a na hřišti Olympia
u ZŠ Ostrčilova.

Proti proudu
Muzeum uměleckých řemesel na

zámku Pillntz v Drážďanech pořádá
od 28. září do 17. listopadu společ-
nou výstavu všech partnerských
měst, mezi které patří kromě Os-
travy také Rotterdam, Florencie
a Hamburk. Název Proti proudu
symbolizuje odhodlání pokračovat
v obnově Drážďan po letošních ni-
čivých povodních. 

Muzea jednotlivých měst prezen-
tují vzácné exponáty ze svých sbí-
rek charakteristické pro danou ob-
last. Ostravské muzeum do Ně-
mecka přivezlo ukázku Kopřivnické
keramiky, staré obrázky na skle,
slezské ryté číše, olejovou důlní
lampu z roku 1880 a terčovnici -
pušku vyrobenou v Moravské Os-
travě na sklonku 19. století. 

Ostrava podpořila své partnerské
město nejen touto symbolickou účastí
na výstavě, ale také peněžním darem
ve výši 500 000 Kč, který schválilo
zastupitelstvo města na svém srpno-
vém mimořádném zasedání. Tyto pe-
níze byly využity na opravu povod-
němi zničených restaurátorských dí-
len v drážďanském muzeu. (l)

Mezi loutky jsou zváni v‰ichni malí i velcí diváci
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Proměna Ostravy ve velko-
město počátkem 20. let 20. století
byla sebevědomá a nepřehlédnu-
telná, a to nejen pokud se týká
vzniku nového průmyslového,
správního, obchodního či kultur-
ního centra. Mnohé stavby začaly
dostávat zcela novou urbanistic-
kou a architektonickou tvář.

„Do blízkosti průmyslových ob-
jektů byly situovány stavby občan-
ské vybavenosti. Svou sílu a posta-
vení demonstrovaly v té době nejen
pobočky bankovních domů, ale také
pojišťovny, sídla stáních a měst-
ských úřadů a institucí i četné ob-
chodní domy. Právě obchodní domy
dodávaly Ostravě onen tolik po-
třebný lesk velkoměsta. Koncem
dvacátých let zadal obchodník Jakub
Nesselroth německému architektu
Ernestu Kornerovi vypracování pro-
jektu obchodních a obytných domů
na třídě 28. října, a to v místě zruše-
ného nádraží místní dráhy v blíz-
kosti Karoliny,“ říká Blažena Przy-
bylová, ředitelka Archivu města Os-
travy. 

Připomeňme jen, že tehdy vznikl
obchodní dům RIX (zničen během
náletů na Ostravu v roce 1944),
Textilia, Bachner v ul. Zámecké,
Aso a rovněž známý Brouk a Babka
– v současné době nejmodernější
a největší knihkupectví u nás Dům
knihy Librex. Mimochodem, mi-

nulý měsíc
Dům knihy

velkolepě oslavil své první naroze-
niny.

Na úplném začátku existence to-
hoto objektu stála rychle se rozvíje-
jící firma Brouk & Babka, která
chtěla vybudovat další velkou po-
bočku, tentokrát na Moravě, Roz-
hodnutí padlo v podstatě na nej-
vzdálenější moravské město, tedy na
Ostravu a její samotné centrum na
Denisově náměstí (dnes Smeta-
novo). „Firma Brouk & Babka svě-
řila vyprojektování moderního ob-
chodního domu mladému, ale již
velmi úspěšnému architektu Karlu
Kotasovi. Za zmínku určitě stojí, že
tento architekt vykonával dozor nad
stavbou Nové radnice a je například
také autorem budovy České spoři-
telny v Ostravě na náměstí Dr. E.
Beneše,“ uvádí architektka Naďa
Goryczková z památkového ústavu
v Ostravě. Dodává, že návrh ob-
chodního domu je originální a s ne-
otřelými dispozicemi, ovlivněn
funkcionalismem. Tento nový typ
stavby se dostával na svět, ostatně
jako každá novinka, jen velice ob-
tížně. Sousedé protestovali proti ve-
likosti a hmotnosti stavby s argu-
mentem, že bude ubírat světlo okol-
ním domům. Stavební úřad pozval
nakonec ke konzultacím přední
české architekty Vladimíra Fischera
a Karla Hübschmanna, kteří se po-
stavili za Kotasův projekt. Ani
vlastní realizace neměla jednoduchý
průběh s ohledem na výskyt silného

proudu spodní vody, kudy v minu-
losti vedl mlýnský náhon. Bylo ne-
zbytné postavit masivnější betonové
základy, což samozřejmě ovlivnilo
výši celkových nákladů. Nicméně,
výstavba obchodního domu trvala
neuvěřitelných pět měsíců, kolau-
dace se uskutečnila v prosinci 1928.
Ostrava tak získala první funkciona-
listickou stavbu, která byla po roce
1990 prohlášena národní kulturní
památkou.

„Tato moderní, elegantní a na
svou dobu poměrně odvážná stavba
neměla příliš radostný osud. Z dů-
vodu rozšíření prodejní plochy je za-
střešena v roce 1936 dvorana. V roce
1944 byl obchodní dům zasažen le-

teckou bombou, která kompletně
zdevastovala horní dvě patra tak, že
se dokonce uvažovalo o demolici ce-
lého objektu. Největší ránu dostala
v roce 1948, kdy byl obchodní dům
Brouk & Babka znárodněn, přešel do
národního podniku Oděvy Olomouc
a byl přejmenován na Ostravanku,“
říká N. Goryczková.

Následujících 41 let příliš nepřálo
rozmachu, šarmu a eleganci a bohu-
žel poznamenalo a změnilo tuto bu-
dovu v její neprospěch. Dnes patří
bývalý obchodní dům Brouk &
Babka opět k velmi navštěvovaným
místům ve městě. Pro knihu tu při-
cházejí denně stovky čtenářů z celé
Ostravy a okolí. V nejbližší budouc-
nosti se největší knihkupectví u nás
a ve střední Evropě stane místem
pravidelného setkávání nejen přátel
knihy, ale i výtvarného umění či
hudby.

V obchodním domû se uÏ rok prodávají knihy
❏ Archiv mûsta Ostravy

Na první pohled vypadá obchodní dům stále stejně.
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH
1. MÍŠA je šestiletý chundelatý pejsek, který je v třebovickém

útulku déle než rok. Strážníci jej našli opuštěného, přivázaného u do-
pravní značky ve Slezské Ostravě. Na jeho osudu se opět neblaze po-
depsal člověk. Mezi těmi, kteří mu ublížili, byly zřejmě i děti. Spoko-
jený proto bude u starších lidí, v bytě i na zahrádce. 

2. DÁŠEŇKA svým vzhledem nezapře jmenovkyni z knihy Karla
Čapka. Dášeňka je šestiměsíční hravé štěně, které přinese radost
a potěšení do každé rodiny. Navzdory svému menšímu vzrůstu je vý-
bornou hlídačkou. Do útulku se dostala přímo z rušné silnice, kde
málem skončila pod koly aut.

3. ASANTA je rok stará, krásně rostlá fena německého ovčáka.
Pracovníci útulku z jejího nezvykle ustrašeného chování soudí, že
byla krutě bita. Proto pro ni intenzívně hledají laskavého a trpěli-
vého pána, v jehož péči by mohla zapomenout na strastiplné chvíle
svého života. Zaslouží si vlídné zacházení a pocit slasti při lidském
pohlazení.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, telefon: 596 967 288
Otevřeno: úterý–neděle 10–15 hodin
Konto na podporu a financování činnosti útulku: 
Číslo účtu 2101020042/2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s.
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CENA ZA EKOLOGII. Vítězem druhého ročníku soutěže Ekologická škola
v Ostravě se stala ZŠ Mitušova 16 z Hrabůvky. Zástupci školy převzali
finanční odměnu v hodnotě 5 000 Kč z rukou náměstka primátora
Ivana Knižátka a od Věry Jakubkové ze Střediska ekologické výchovy
Vita pak pamětní certifikát. Slavnostní setkání se uskutečnilo 1. října
v aule Ostravské univerzity při příležitosti zahájení konference Envi-
ronmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Moravskoslezském kraji.

Dům na půl cesty v Sokolské ulici
v Moravské Ostravě má za sebou
první rok existence. Zařízení Centra
sociálních služeb statutárního města
Ostravy pomáhá osobám ve stavu
sociální nouze řešit bytovou situaci.
Mezi zdejší nájemce patří především
mladí lidé opouštějící ústavní nebo
ochrannou výchovu, pěstounskou
péči, rodiče s dětmi či jiné osoby
v krizových životních situacích. Při-
jetí každého z nich je posuzováno
individuálně, na základě žádosti po-
dané na příslušném sociálním od-
boru v místě trvalého bydliště.

„Rok činnosti našeho zařízení po-
važuji za úspěšný. Dokládá to
ostatně pohled do statistiky. Vystří-
dalo se tady celkem 163 osob, prů-
měrná délka pobytu je 189 dní.
Dosud se odstěhovalo 27 nájemců,
z nichž si 22 našlo jiné odpovídající
ubytování. To je naším cílem. Ne-
jsme ubytovna, lidem v nouzi zajiš-
ťujeme pouze krátkodobé bydlení za
dotované nájemné. Začleníme je do
sociálního programu, jehož smys-
lem je pomoc při řešení jejich pro-
blémů a společné hledání nových,

přiměřenějších forem života.
V první fázi je nájemní smlouva
uzavírána na dobu tří měsíců. Její
prodloužení je možné na základě in-
dividuálního posouzení situace jed-
notlivých obyvatel. Bereme ohled
například na dodržování daných
podmínek, včasné placení nájmu
a aktivní účast v sociálním pro-
gramu,“ vysvětlil vedoucí domu Lu-
káš Hradil.

Dům na půl cesty sídlí v nově zre-
konstruovaném devítipodlažním ob-
jektu s třiačtyřiceti byty (5 o veli-
kosti 2+1, 38 o velikosti 1+1) a jed-
ním bytem pro akutní potřebu
ubytování (např. v případě domá-
cího násilí nebo při živelné po-
hromě). Obyvatelé mají k dispozici
společenskou místnost, prádelnu
a sušárnu. Lidé v krizové situaci
zpravidla nebývají majetní nebo ne-
mohou po přechodnou dobu svůj
majetek užívat. Byty jsou proto vy-
baveny standardním nábytkem a za-
řízením. Nejvíce dosud ubytova-
ných klientů je ze Slezské Ostravy,
převládají mladí lidé starší osmnácti
let. (lo)

DÛm na pÛl cesty

■  Integrovaný přístup ke zvýšení vzdělávání a zaměstnanosti má zajistit
nový program podporovaný EU, Fondem Rozvoje lidských zdrojů, s názvem
Integra. Zájemcům jsou zdarma nabízeny motivační kurzy, výuka jazyků,
základů účetnictví, práva, aktivního sociálního učení, práce s počítačem. In-
tegra zahrnuje také aktivity podporující nové metody zaměstnávání. Přihlásit
se mohou například matky na mateřské dovolené, které by se rády vzdělá-
valy před nástupem do zaměstnání. Organizátoři jim zajistí v době kurzů
i hlídání dětí . Další informace poskytne Centrum pro komunitní práci Mo-
ravskoslezského kraje, tel. č. 596 138 006, www.cpkp.cz

■  Nový kurz pro dobrovolníky zahajuje v říjnu Charita Ostrava. Každý
zájemce musí uzavřít smlouvu, která jasně vymezuje jeho práva a povin-
nosti. Bližší informace potenciálním dobrovolníkům i klientům podá pracov-
ník Charity David Tichý, tel. 596 62 094.

■  Členové oddílu aktivního pohybu TJ Baník OKD Ostrava a orientee-
ring FiZA teamu připravili pro obyvatele města několik sportovních aktivit
pod jednotným heslem Místo drog a alkoholu sejdeme se v lese. Na 23. říjen
je naplánován VI. ročník závodu ve štafetovém orientačním běhu, který se
bude konat v okolí Základní školy MUDr. E. Lukášové v Hrabůvce.

■  Zoologická zahrada Ostrava vyhlásila 30. kolo Soutěže mladých zoo-
logů, která je tentokrát zaměřena na nejvýznamnější zástupce fauny Afriky
a Madagaskaru (ptáci, savci, bezobratlí). Tradiční vědomostní klání v oboru
zoologie potrvá od 18. do 22. listopadu a utkají se pětičlenná družstva v ka-
tegorii žáků 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd základních škol a odpovídající ročníky
gymnázií. Finále soutěže proběhne 7. prosince.

❏ Ve zkratce
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PODPORA BÍLÉHO SPORTU. Tenisové kurty v Komenského sadech patří
k místům, kde se psala slavná tenisová historie. Tradice sahá až do ob-
dobí první republiky. V roce 1924 byl založen první Český tenisový
klub, jehož členové tady vybudovali tenisové dvorce i se zázemím.
V roce 1950 byl klub začleněn do nově vzniklé tělovýchovné jednoty
Baník OKD. Kurty byly nesčetněkrát dějištěm tenisových mistrov-
ských šampionátů, vyrůstaly tady slavné tenisové osobnosti. Stačí jme-
novat Ivana Lendla nebo Danielu Bedáňovou. V současné době toto
kvalitní sportoviště slouží obyvatelům města už 75 let.

Areál vlastní TJ Baník Ostrava OKD. Pozemky, na kterých se na-
chází jižní část tenisových kurtů, jsou však v majetku města. Tělový-
chovná jednota navrhuje, aby jí byl inkriminovaný prostor prodán za
symbolickou cenu nebo darován s podmínkou, že pozemky budou vy-
užívány pouze pro tenis. „Další postup v této věci bude předmětem
nejbližšího jednání zastupitelstva. Pevně věřím, že konečné rozhodnutí
bude velkorysé a uvedené pozemky město sportovcům daruje. Podpo-
říme tak mládežnický tenis a posílíme šanci vychovat další Lendly
a Bedáňové. Za přispění privátních investic se pak celý tenisový areál
může stát ozdobou Komenského sadů i celého města,“ konstatoval ná-
městek primátora Miroslav Svozil. (o)

Poslední cyklistický výlet v letoš-
ním roce povede do regionu Slezská
brána, do místa přiléhajícího na ji-
hovýchodním okraji k Ostravě. Vy-
razíme podobně jako ostravští
starostové při své nedávné jízdě
z nádraží v Bartovicích, kam se do-
pravíme nejlépe vlakem. Odtud za-
míříme k podjezdu na křižovatce
ulic U Důlňáku, Pod tratí a Na Pa-
sekách, kde je umístěn i orientační
plán Bartovic. Pokračujeme rovně
po trase 6064 na další křižovatku na
hranici Ostravy a Horní Datyně, kde
vjedeme do regionu Slezská brána
po trase 6066. Vystoupáme k míst-
nímu motorestu a sjedeme do údolí
Datyňky. A pak už nás čeká cesta
na Vratimovské Zadky, odkud je
krásný výhled až na Lysou horu,
a dále do obce Řepiště. Tady máme
možnost prohlédnout si místní dře-
věný kostelík. Z Řepiště pokraču-
jeme trasou 6065 k lesu a po jeho
projetí sjedeme do obce Sedliště.
V této chvíli se musíme rozhodnout,
zda zvolíme vyjížďku kratší nebo

delší. V prvním případě zabočíme
vlevo po cyklotrase k centru obce,
kde se nachází další kostelík i ob-
čerstvení. Pokud máme dost sil, od-
bočíme vpravo a stoupáme do Lís-
kovce, kde se napojíme na silničku,
po níž míříme k Hájku a místní záz-
račné studánce. Odtud je již zna-
čená trasa 6005 přes Bezručovu vy-
hlídku do centra Sedliště. Krátkým
úsekem vede trasa po frekventované
silnici (směr Šenov - trasa 6063)
a dále po místní komunikaci na Ml-
záky na kraj lesa. Tam si je třeba dá-
vat pozor na závory ohraničující
vjezdy. Přes les se dostaneme dále
po trase 6063 do Václavovic. Přes
centrum obce a podél potoka mí-
říme do Šenova. Na křižovatce s tra-
sou 6064 můžeme jet rovně na že-
lezniční zastávku nebo vlevo kolem
restaurace na Volenství přímo do
Bartovic. Druhá varinta nabízí trasu
6063 vpravo a následně vlevo na
silnici 473 směrem do centra Še-
nova. Po průjezdu šenovským ná-
městím opustíme hlavní silnici, pro-

jedeme rovně podél čerpací stanice
pohonných hmot a po ul. Vráclav-
ské sjedeme k rybníku. Na hrázi po-
kračujeme mírně vlevo. Po projetí
dvěma zatáčkami šlapeme do kopce
ke statku v Bartovicích. Zde se na-
pojíme na ostravskou trasu K, která
nás dovede zpět k bartovickému
nádraží.

Náš redakční trasér Martin
Krejčí, který sesedl poněkud pro-
křehlý ze svého kola, řekl: „Věřím,
že si z nabídky všech zveřejněných
výletů vyberete. V obcích regionu
jsou mimo jiné orientační plány se
zakreslenými trasami a podélnými
profily, jejichž vedení najdete také
v cyklistické mapě Ostrava
a okolí. Výjimku tvoří pouze od-
bočky Sedliště - Lískovec, Hájek.
Pokud jste při letošním putování
s námi objevili krásy rekreační
cykloturistiky v okolí Ostravy,
přeji vám i nadále dobrý vítr do
zad, pevný posez a mnoho štěstí
při zdolávání vzdálených hori-
zontů na dvou kolech.“ (Mar)

·lápnûme do pedálÛ: letos uÏ naposledy

Originální horolezecká stěna, po-
stavená v tělocvičně Základní školy
na Nádražní ulici 117, je od začátku
školního roku přístupná nejen zdej-
ším žákům a členům nejrůznějších
oddílů, ale několik hodin v týdnu
také veřejnosti.

Sedm metrů vysoká a dvanáct
metrů široká stěna s několika ba-
revně vyznačenými cestami byla
před prázdninami díky finančnímu
grantu města Ostravy kompletně
zrekonstruována.

Provozovatelem je Liga lesní
moudrosti, regionální středisko vol-
ného času Pyramida. Pro horole-
zecké nadšence jsou připraveny
dobré podmínky. Stěna je vyrobena
z kvalitního materiálu věrně imitují-
cího přírodní skalnatý povrch. Ho-

dinám pro veřejnost je přítomen
kvalifikovaný pomocník.

Liga lesní moudrosti je tradičním
iniciátorem řady volnočasových ak-
tivit dětí a mládeže. V rámci Os-
travy funguje více než třicet organi-
zací, které mají přibližně 1 300
členů. Kmenové svazy jsou zamě-
řeny na nejrůznější činnosti, od tra-
diční turistiky a táboření až po ho-
rolezectví, vodáctví či jezdectví.
„Zájem dětí neklesá. Zaznamenali
jsme trend cirkulace mezi jednotli-
vými kmeny, děti si chtějí vyzkou-
šet různé činnosti, a když si vybe-
rou tu, která je baví nejvíce, zpravi-
dla nám zůstávají věrné až téměř do
dospělého věku,“ konstatoval Fran-
tišek Vyhňák z Ligy lesní moud-
rosti. (lo)

Poradna má nové sídlo
Manželská a předmanželská poradna a vedení Centra sociálních služeb

statutárního města Ostravy od 21. října funguje na nové adrese - Přívoz-
ská ulice č. 6, Moravská Ostrava (v přízemí budovy sídlí Televizní klub).
Telefonní číslo Manželské a předmanželské poradny: 596 110 591.

Horolezci v tûlocviãnû

Dech sladké Francie
Alliance Francaise Ostrava pořádá

za finanční podpory města v říjnu
a listopadu tradiční Francouzský
podzim. V programu letošního roč-
níku si vyberou nejen milovníci kul-
tury. Připravena je ekonomická před-
náška s názvem Přechodné období
a mondializace. Své názory budou
prezentovat odborníci z Německa,
Francie a exministr financí české
vlády Pavel Mertlík. Přednáška za-
číná 23. října v 16 hodin v sále Eko-
nomické fakulty VŠB-TU. 

Od 25. října do 11. listopadu za-
plní foyer Divadla loutek výstava ob-
razů Pascala Fourniera. Večer 25.
října v Kavárně Daniel je věnován
dílu proslulého spisovatele Alexan-
dra Dumase. 28. října zahraje v klubu
Boomerang skupina Yog Sothoth.
Součástí Francouzského podzimu je
rovněž přehlídka filmů z této země
v Minikinokavárně a koncert Jiřího
Dědečka Žalozpěv pro lehký holky
24. října od 17 hodin opět v Miniki-
nokavárně na ulici Čs. legií 20. (l)

Gerontologické
dny o seniorech

Ostravské gerontologické dny jsou
tradičně věnovány zdravotní a soci-
ální problematice seniorů. Šestý roč-
ník mezinárodní odborné konference
se konal od 16. do 18. října v areálu
VŠB-TU v Porubě a zúčastnilo se jej
více než 400 špičkových odborníků. 

Hlavními tématy byly pády a úrazy
ve stáří, institucionální péče o seniory
a vzdělávání seniorů. Součástí pro-
gramu byla také návštěva Rehabili-
tačního ústavu v Hrabyni, Domova
důchodců ve Vítkovicích, Léčebny
dlouhodobě nemocných v Radvani-
cích a Fakultní nemocnice s poliklini-
kou v Porubě. Novinkou letošního
ročníku byl doprovodný seminář pro
praktické lékaře k problematice dů-
chodového zabezpečení a dávek soci-
ální péče ve stáří. Gerontologické
dny, jejichž hlavním organizátorem je
Dům techniky Ostrava s dalšími od-
bornými partnery, se konaly za fi-
nančního přispění města Ostravy. (l)


