
Vřelého přijetí se dočkal v Os-
travě 28. dubna prezident

Václav Klaus s manželkou v rámci
první oficiální návštěvy Morav-
skoslezského kraje.

Prezidentský pár na zaplněném a
roztančeném Prokešově náměstí před
Novou radnicí přivítal a uctil tradič-
ním chlebem a solí primátor Aleš
Zedník. Následovalo krátké setkání
s vedením města a členy zastupitel-
stva. V diskuzi prezident s úsměvem
odpověděl mimo jiné i na otázku sou-
visející se zachováním vysokých pecí
v Dolní oblasti Vítkovic, že by byla
škoda zbavovat se této památky, ale
kdo to bude nakonec všechno platit?

K srdečné atmosféře a dobré náladě
přispěl také primátor svou žádostí o
autogram do knihy V. Klause s ná-

zvem Proč nejsem sociálním demo-
kratem: „Jsou v ní sice myšlenky a
tvrzení, které ještě musím rozchodit,

ale Váš podpis by mne potěšil.“ Pre-
zident zareagoval: „Tak to je velmi
milé, toho si skutečně cením.“ 

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2003

Prezidentsk˘ pár na radnici

Primátor A. Zedník předal prezidentovi 68 centimetrů dlouhý meč
z oceli pocházející z ostravských hutí, v jehož rukojeti je vsazen kousek
antracitu. Obdobný meč si před třemi roky odvezl z našeho města belgický
král Albert II. Manželka prezidenta Livie Klausová poté převzala tři

výtvarná díla z dílny děkana Zbyňka Janáčka a dvou studentek
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Na závěr návštěvy prezidenta
Václava Klause na Nové radnici nemohl chybět podpis do Pamětní knihy
města Ostravy. (M)
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22. dubna 2003
Účetní závěrka společnosti OZO Ostrava

Rada města v působnosti valné hromady schválila auditovanou účetní závěrku
obchodní společnosti OZO Ostrava, s.r.o., návrh na rozdělení zisku, výroční
zprávu a zprávu dozorčí rady společnosti. Dále na základě návrhu zastupitelstva
zvolila nové členy dozorčí rady. Zisk ve výši 29 mil. korun bude s výjimkou po-
vinného přídělu do rezervního fondu (2,9 mil. korun) zaúčtován na vrub neuhra-
zené ztráty z minulých let. Dosažený hospodářský výsledek byl výrazně ovlivněn
jednorázovým výnosem z prodeje pozemků pro výstavbu dálnice v Ostravě-Hru-
šově. Obchodní společnost OZO Ostrava zajišťuje městu zejména služby v oblasti
likvidace a svozu komunálního odpadu. V roce 2002 získala společnost certifikát
kvality ISO 9000. Jediným společníkem je statutární město Ostrava.

Pojmenování ulic
Rada města souhlasila s návrhem na pojmenování dosud nepojmenované ulice

názvem Výletní v městském obvodu Poruba, s návrhem na pojmenování pro-
dloužení ulice Volná v městském obvodu Slezská Ostrava stejným názvem a
s návrhem na přejmenování části ulice Podolí a na ni navazující komunikace ná-
zvem Na Úbočí. Návrhy byly projednány názvoslovnou a heraldickou komisí
rady města dne 13. 2. 2003 se souhlasným stanoviskem a budou předloženy 
14. 5. 2003 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Stipendia města Ostravy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit výběrové řízení na udě-

lení Stipendia města Ostravy ve studijním roce 2003 - 2004 a zřizuje za tímto úče-
lem odbornou pracovní skupinu. Stipendia uděluje statutární město Ostrava od
studijního roku 1996 - 1997. Dosud byla udělena stipendia  84 vynikajícím stu-
dentům vysokých škol, doktorandům a studujícím další vysokou školu v zahra-
ničí. Stipendium ve výši 25 000 korun bude uděleno dvanácti studentům řádného
denního studia a stipendium ve výši 69 000 korun jednomu studujícímu na některé
vysoké škole v zahraničí. Návrh na vyhlášení výběrového řízení včetně podmínek
bude předložen 14. 5. k projednání zastupitelstvu města Ostravy.

❏ Jednání rady mûsta
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NÁV·TùVA VELVYSLANKYNù.
Ve středu 9. dubna primátor
města Aleš Zedník přijal
velvyslankyni Lotyšské re-
publiky v České republiky
Ivetu Šulca spolu s prvním
tajemníkem Jurijsem Po-
grebnaksem a novým hono-
rárním konzulem Lotyšské
republiky pro moravský re-
gion Petrem Zemanem. 
Jak uvedla I. Šulca, jmeno-
vání nového honorárního
konzula přispěje k prohlu-
bování obchodních styků
mezi oběma zeměmi. Petr
Zeman, který je aktivním a
úspěšným představitelem
podnikatelské sféry, byl do
funkce slavnostně uveden
22. dubna v Brně.

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ. Představitelé statutárního města Os-
travy, Moravskoslezského kraje, zástupci politických stran, řady or-
ganizací a sdružení a občané města se  30. dubna zúčastnili pietního
aktu konaného u příležitosti 58. výročí osvobození Ostravy. Věnce
a kytice ozdobily nejen památník v Husově sadu a v Komenského sa-
dech, ale také další památníky na území města Ostravy.

Dny otevřených dveří na Radnici města Ostravy
16. května 2003 14 - 21 hod.
17. května 2003 10 - 18 hod.

Pro návštěvníky je připravena prohlídka reprezentačních místností Nové
radnice a kulturní program pro celou rodinu na Prokešově náměstí.
Chybět nebude tradiční ohňostroj.

Mítink před referendem o vstupu ČR do EU
5. června 2003 14 - 18 hod.   (Masarykovo náměstí)

Své umění předvedou ostravští divadelníci, centrem města projde
slavnostní průvod, k vidění bude přehlídka historických vozidel a řada
dalších zajímavostí.

VyuÏití b˘valého kina Vesmír
v centru Ostravy

Koncem června loňského roku
společnost Astra Cinema Ostrava
s. r. o.  přestala provozovat kina
Vesmír a Luna. Důvod byl jedno-
značný - provozní ztráta, která se
dále prohlubovala po otevření mul-
tiplexu CineStar v obchodním
centru Futurum. Objekt
kina Luna převzal
městský obvod Os-
trava-Jih a nadále
slouží kultuře. Další vy-
užití Vesmíru se stalo
předmětem výběrového ří-
zení, které rada města vy-
psala v červenci 2002.

„Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem pět subjektů.
V září 2002 odborná komise pro-
jednala jednotlivé projekty a vzhle-
dem k jejich počtu a kvalitě na-
vrhla radě města prodloužení lhůty
pro podávání přihlášek do výběro-
vého řízení o další měsíc. V no-
vém termínu však byla zaslána
pouze jedna nová přihláška.
V říjnu komise vyslechla autory
čtyř návrhů a seznámila se s odbor-
ným stanoviskem odboru financí a
rozpočtu magistrátu, který posuzo-
val  ekonomické rozvahy jednotli-
vých projektů. Na základě získa-

ných informací  nedoporučila radě
města vybrat žádného z přihláše-
ných uchazečů, ale navrhla zadání
provedení důkladného stavebně-
technického posouzení celého ob-
jektu kina Vesmír včetně vyčíslení

finančních prostředků na pří-
padné opravy. V rámci vý-
běrového řízení se totiž

objevily úvahy, že
stav budovy je z tech-
nického hlediska ne-
vyhovující,“ vysvětlil
náměstek primátora

Zbyněk Pražák a do-
dal: „Osobně se domnívám,
že tento objekt zasluhuje,
aby o něj bylo kvalitně po-

staráno a mohl se stát chloubou
města. Pokud se najde seriózní in-
stituce ochotná financovat z vlast-
ních zdrojů celkovou rekonstrukci,
což nebude levná záležitost, a na-
víc zabezpečit, že tato budova bude
sloužit účelům vzdělávacím a kul-
turním, určitě bude mít moji pod-
poru. V posledních dnech přišel
signál, že nabídka na takovéto vyu-
žití se již rýsuje a v nejbližší době
by měl být už zpracovaný materiál
předložen radě města k posou-
zení.“  (o)

Statutární mûsto Ostrava zve v‰echny obãany na



Sedmnáct dnů bude Ostravou znít komorní a symfonická hudba, tentokrát
především ve znamení evropského romantismu. Mezinárodní hudební festi-
val Janáčkův máj od 25. května do 12. června nabídne řadu pozoruhodných
uměleckých zážitků. 28. ročník se koná za výrazné finanční podpory města
pod záštitou primátora Ostravy Aleše Zedníka.

Tradičním hostem festivalu je Janáčkova filharmonie Ostrava. Její ředitel
Jan Hališka hned v úvodu našeho rozho-
voru připomněl letošní organizační
změnu v podobě vzniku samostatné
obecně prospěšné společnosti s právní
subjektivitou Janáčkův máj. Končí tak
dosavadní praxe, kdy byl festival začle-
něn do činnosti rozpočtové organizace
města - Janáčkova filharmonie.

■ Jak tento krok hodnotíte?
O administrativní oddělení se snažíme

už několik let, protože spojení s filharmo-
nií bylo spíše formální. Festival takového
rozměru, který organizační tým připravuje
celý rok, nemůže být součástí činnosti jed-
noho symfonického orchestru. Věřím, že
vzájemná spolupráce bude nadále pokra-
čovat ve shodě a ku prospěchu všech.

■ Janáčkova filharmonie dosud
hrála na všech ročnících festivalu, co
jste připravili letos?

Janáčkův máj je jedním z tradičních vr-
cholů naší koncertní sezony. Je to pro nás
také zajímavá možnost konfrontace, vždyť
letos se do Ostravy sjede skutečně elitní
klub českých symfonických orchestrů -
Česká filharmonie, Státní filharmonie
Brno, Symfonický orchestr Českého roz-
hlasu. Této noblesní konkurence se samo-
zřejmě nebojíme a věřím, že ve srovnání
obstojíme. Zárukou vysoké úrovně našich
koncertů jsou ostatně také sólisté v čele s
houslisty Pavlem Šporclem a Dmitrijem

Sitkovetskim a dirigent Arvo Volmer spolu s šéfdirigentem filharmonie Pet-
rem Vronským.

■ Festival je jednou z největších událostí v kulturním kalendáři města,
které však žije hudbou po celý rok...

Přesně tak. Opravdu bych byl rád, kdyby Ostravané nevnímali Janáčkův máj
jako mimořádnou událost, jedinou v roce. Troufám si říci, že řada vystoupení
v rámci koncertní sezony Janáčkovy filharmonie dosahuje kvality festivalo-
vých akcí. To bezezbytku platí také o posledním koncertu velkého symfonic-

kého cyklu 15. a 16. května, na kterém mladý
klavírista Igor Ardašev zahraje například
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 Bohuslava
Martinů. Smyslem naší práce je po celý rok
zprostředkovávat kvalitní hudební zážitky
obyvatelům města a celého kraje, pořádat vý-
chovné koncerty pro mládež, dávat prostor
mladým talentům, dirigentům a interpretům.

■ Řada koncertů Janáčkova máje za-
zní ve velkém sále Domu kultury Vítko-
vice, který se v loňském roce stal domov-
ským sídlem filharmonie. Jste spokojen s
podmínkami, které jste převodem kultur-
ního domu do vlastnictví města získali?

Janáčkova filharmonie tady našla kvalitní
zázemí a podmínky se stále zlepšují. Rada
města svým nedávným rozhodnutím potvr-
dila, že budova bude sloužit zejména potře-
bám filharmonie. Po dlouhém čekání se tak
dočkáme rozšíření prostor, které můžeme
v kulturním domě využívat. Více než sto hu-
debníků mělo dosud k dispozici jen čtyři
šatny v nevzhledných suterénních místnos-
tech, zkušební sál se nacházel v jiném po-
dlaží než koncertní sál, chybělo místo pro ar-
chiv. To se teď změní. Navíc získáme
prostory, které nám umožní rozšířit kontakty
s veřejností. Můžeme například nabídnout
sál zdejším souborům a navázat s nimi in-
tenzivnější spolupráci. Mám na mysli přede-
vším Moravský komorní sbor nebo světo-
známý Pěvecký sbor moravských učitelů,
které těžko hledají své působiště. (LO)
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zpestfiení jara v Ostravû
❏ Rozhovor

25. 5. Dům kultury Vítkovice
19.30 - Státní filharmonie Brno
V. Chmelo (baryton), Ch. Campe-
strini (dirigent)
Beethoven, Mahler, Janáček

26. 5. Janáčkova konzervatoř 
19.30 - Afflatus kvintet 
P. Valášek (basklarinet, saxofon)
Mozart, Francaix, Rejcha, Janáček

27. 5. Dům kultury Vítkovice
19.30 - Filharmonie W. Lutoslaw-
ského Wroclaw
W. V. Meulen (lesní roh), M. Smolij
(dirigent)
Lutoslawski, Strauss, Čajkovskij

28. 5. Janáčkova konzervatoř
19.30 - H. Harada (klavír)
Schubert, Liszt, Rachmaninov

29. 5. Dům kultury Vítkovice
19.30 - Janáčkova filharmonie Ostrava
P. Šporcl (housle), A. Volmer (diri-
gent), Janáček, Tubin, Čajkovskij

30. 5. Janáčkova konzervatoř 
16.00 - Koncert z oceněných prací
skladatelské soutěže Generace 2002
Hůla, Mojdl, Růžičková, Meisl, Pi-
ňos, Janáková

1. 6. Janáčkova konzervatoř
19.30 - K. Heřmánek
Süskind: Kontrabas (monodrama)

2. 6. Janáčkova konzervatoř
19.30 - Solisti di Praga 
K. Dohnal (klarinet), V. Vonášek
(fagot), B. Monoszon (umělecký ve-
doucí), Janáček, Copland, Hummel,
Geminiani

3. 6. Dům kultury Vítkovice
19.30 - Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, M. Maisky
(violoncello), V. Válek (dirigent)
Dvořák, Musorgskij

4. 6. Dům kultury Vítkovice
19.30 - I. Moravec (klavír) 
Chopin, Beethoven

5. 6. Janáčkova konzervatoř 
19.30 - G. Demeterová (housle, 
viola), E. Škutová (klavír)
Bach, Šostakovič, Dvořák,
Brahms

6. 6. Janáčkova konzervatoř 
19.30 - J. Uhlík (klavír), P. Mos-
chos, D. Karydis (klavírní duo)
Janáček, Bartók, Martinů, Suchoň,
Constantinidis, Debussy, Milhaud,
Bennett

7. 6. Hornické muzeum
17.00 - J. Stivín & Co. Jazz Systém
Odrazy a doteky jazzu

8. 6. Hornické muzeum
17.00 - P. Lipa & Band
Lidský hlas v jazzu a blues 

9. 6. Dům kultury Vítkovice 
19.30 - Janáčkova filharmonie Ostrava
D. Sitkovetskij (housle)
P. Vronský (dirigent)
Janáček, Beethoven, Dvořák

10. 6. Janáčkova konzervatoř 
19.30 - A. Gerhardt (violoncello)
M. Groh (klavír), Bach, Mendels-
sohn, Beethoven, Šostakovič

11. 6. Dům kultury Vítkovice
19.30 - P. Sirák (varhany)
Storace, Galuppi, Gárdonyi, Bach,
Liszt, Bartók, Mendelssohn

12. 6. Dům kultury Vítkovice 
19.30 - Česká filharmonie
M. Kasík (klavír), H. Frank 
(dirigent), Beethoven, Brahms

Program 28. roãníku Mezinárodního hudebního festivalu JanáãkÛv máj

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK 
Městské informační centrum Ostrava
Dům kultury Vítkovice (pokladna)
Podrobnější informace o programu: www.arskoncert.cz

JanáãkÛv máj:
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âESKO-POLSKÉ DNY. Tradiční příležitostí k upevnění dobrých vztahů
s partnerským městem Katovice byl  třetí ročník Česko-polských dnů,
které se uskutečnily  pod záštitou primátora města Ostravy a prezi-
denta města Katovic od 10. do 12. dubna. Slavnostního zahájení v mul-
tifunkčním výstavním pavilonu na Černé louce se zúčastnili představi-
telé obou měst a generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě.
Dvoudenní program zahrnoval např. výstavu fotografií, koncerty Ja-
náčkovy filharmonie nebo přehlídku hudebních talentů uměleckých
škol.

❏ Stfiípky

K¤TINY V ZOO. Dva hřebečci zeber Grévyho koncem dubna dostali od
svých kmotrů, dětí ze Základní školy Jarní v Orlové-Porubě a firmy
Balakom, jména Sefry a Proužek. K čerstvým přírůstkům ostravské
zoologické zahrady patří pět selat prasete divokého a jedna samička
velblouda dvouhrbého, která se narodila 11. dubna jako desáté mládě
velbloudice Leony a celkem 55. mládě od roku 1971, kdy  ostravská
zoo začala s chovem těchto korábů pouště.

FESTIVAL MATE¤INEK. Jednoznačný důkaz toho, že i mrňouskové do-
káží dělat velké věci, přinesl druhý ročník Festivalu mateřinek, který
se konal 30. dubna v sále Domu kultury Vítkovice. Zaplněné hlediště
nadšeně tleskalo tanečním, pěveckým, hudebním i sportovním výko-
nům téměř dvou stovek dětí ze čtrnácti ostravských mateřských škol
a dětských souborů i školky z polských Chalupek. Akci pro všechny,
kteří si umějí hrát, připravilo Dětské centrum Delfínek a ostravská po-
bočka Společnosti pro předškolní výchovu.

✔

✔

✔

Parkování podléhá od loňského
července v atraktivních lokalitách
v Moravské Ostravě, Slezské Ostravě
a Vítkovicích zpoplatnění. Tato regu-
lace spočívá v tom, že řidiči mohou
parkovat pouze na vyznačených a
k tomu určených místech.

„Cílem těchto opatření byla nejen
snaha města zvýšit bezpečnost a ply-
nulost provozu na komunikacích a
zajistit optimální průjezdnost pro ha-
sičská, policejní či zdravotnická vo-
zidla, ale nezanedbatelná byla rovněž
potřeba řešit deficit mezi nabídkou a
poptávkou po parkování, zlepšit
ovzduší a čistotu životního prostředí
a hlavně pak zklidnit centrum Os-
travy z hlediska dopravní zátěže,“
připomíná náměstek primátora Jaro-
mír Horák.

Prioritou regulace je v každém
ohledu pokrýt požadavky osob bydlí-
cích, firem a společností sídlících
v daných oblastech. Pokud se týká
přímo části centra Ostravy s regulo-
vaným parkováním, tak podle vedou-
cího odboru dopravy magistrátu Ji-
řího Tichého si parkovací karty pro
tuto část centra vloni koupilo 800 re-
zidentů (vozidla bydlících osob) a 68
abonentů (vozidla firem a společ-
ností, které v dané oblasti sídlí). „Pro
návštěvníky centra a zaměstnance fi-
rem a společností, které zde sídlí,
slouží buď volná nezpoplatněná par-
kovací místa, kterých je v současné
době na regulovaném území kolem
135 a čtyři místa v režimu speciálního
parkovacího kotouče v ulici Poštovní.
Řidičům je v této části města k dispo-
zici ještě dalších 154 míst, kde za par-
kování zaplatí prostřednictvím auto-
matů 10 korun za půl hodiny, a také
zpoplatněná stání v objektech společ-
nosti Garáže Ostrava na Černé louce
a Prokešově náměstí a v poslední řadě
i na placených místech soukromých
provozovatelů. Cena za parkování ve
většině případech nepřesáhne dvacet
korun za hodinu,“ říká J. Tichý. Do-
dává, že výsledky před rokem přija-
tých dopravních opatření pozitivně
hodnotí především občané bydlící a
parkující v regulovaných oblastech

(rezidenti). Částečně byl snížen defi-
cit mezi nabídkou a poptávkou parko-
vání a viditelně se začaly naplňovat
také garáže na Černé louce a Proke-
šově náměstí. Za hlavní nedostatek
však motoristická veřejnost považuje
nedostatek nezpoplatněných míst pro
návštěvníky historického centra a
málo parkovacích ploch, které využí-
vají firmy a organizace poskytující
služby a servis. Problémem je rovněž
cena abonentní karty ( 12 tisíc korun
ročně). Pro mnohé drobné podnika-
tele je nepřijatelná a žádosti na její
úpravu neustávají. Ale jak podotýká
vedoucí odboru dopravy, pokud by
město chtělo vyhovět všem nespoko-
jeným, regulace jako taková by ztra-
tila smysl a veškeré klady by zanikly.
Všechny náměty a připomínky jsou
však průběžně vyhodnocovány s cí-
lem je vyřešit. 

V návaznosti na první etapu regu-
lace parkování vrcholí příprava další
etapy, která bude realizována v prů-
běhu prázdninových měsíců tohoto
roku. Půjde o určité rozšíření stávají-
cího území s regulovaným parková-
ním až po ulici Porážkovou. Součástí
této etapy budou i úpravy reagující na
řešení připomínek k současnému re-
žimu regulace parkování. Jak uvádí
náměstek primátora J. Horák, v rámci
tohoto kroku chce město zřídit tak-
zvaná záchytná parkoviště, v první
fázi zejména na okraji centra města a
uspokojit poptávku po parkování lidí
zaměstnaných především v centru
Ostravy. 

„Máme zájem vytvořit prosto-
ry s levným celodenním parkováním
s ostrahou právě mimo centrum
města. Cena za tento způsob odstavo-
vání vozidel na hlídaném parkovišti a
případně i s jízdenkou na městskou
hromadnou dopravu k tomu by se
mohla pohybovat mezi třiceti až pa-
desáti korunami denně. Pro tyto účely
zvažujeme zřídit záchytná parkoviště
pod Frýdlantskými mosty vedle ulice
Místecké, v garážích na Černé louce a
na Smetanově náměstí za Divadlem
Antonína Dvořáka,“ říká náměstek
primátora. (M)

Parkování mimo centrum 
bude levné a s ostrahou

Vstupenky jsou uÏ v prodeji
Vstupenky na světový šampionát v ledním hokeji v příštím roce v Praze

a Ostravě - zatím jen objednávky pro skupiny - si mohou zájemci zajistit už
nyní, a to na následujících adresách:

Český svaz ledního hokeje 
Za elektrárnou 419, 170 00 Praha 7
fax: 233 336 096, e-mail:hanpet@cslh.cz

Teleaxis Praha ( smluvní partner) 
U Havlíčkových sadů 1, 120 00 Praha 2
fax: 222 518 612, e-mail: teleaxis@teleaxis.cz

Zahájení individuálního prodeje vstupenek, na který už netrpělivě čeká
nejeden milovník ledního hokeje, se předpokládá na přelomu června a čer-
vence letošního roku u dalších prodejců a distributorů, ale to až po rozhod-
nutí Sazky. O předprodeji jedná také Městské informační centrum Ostrava.
Sportovní veřejnost budeme samozřejmě včas informovat.



NOV¯ TARTAN PRO ATLETIKU. V současné době vrcholí práce na přestavbě vítkovického stadionu. Rozhodnutím zastupitelstva města se v minulých mě-
sících stal stadion, Palác kultury a sportu a zimní stadion Ledňáček součástí společnosti Vítkovice Aréna. Koncem minulého roku a v prvních měsících
letošního roku bylo do rekonstrukce investováno 50,5 mil. korun. Nejdříve byla opravena hlavní tribuna, demolován opotřebovaný tartan a fotbalová
plocha, novotou září i šatny a sociální zařízení.

V minulých dnech byla položena základní asfaltová vrstva jako podklad pro novou dráhu s tím, že ve středu 30. dubna se začalo s pokládáním nového
tartanu. Právě jeho kvalitu vyzkoušejí atleti z celého světa, kteří se do Ostravy sjedou 12. června na mezinárodní mítink Zlatá tretra. Ale tím práce zda-
leka nekončí. V příštím roce má být přestavěna zastřešená část tribuny a opravena střecha. Počítá se, že se zlepší tréninkové prostory i fasády tribuny.
Opravena bude rovněž tělocvična. Náklady byly vyčísleny na 29 milionů korun, přičemž realizace rozsáhlé rekonstrukce stadionu až do roku 2005 má
dosáhnout ke 108,5 mil. Kč. Práce na sportovním povrchu provádí společnost EKKL, s.r.o., která dostane za zemní práce, přípravu pro elektrickou ča-
somíru, položení podkladních vrstev umělého povrchu, automatické závlahy a vybavení sportovišť 22,6 mil. Kč. Společnost THERM, spol. s r.o., opra-
vuje šatny, tribuny, oplocení a zabezpečuje vyhřívání fotbalového hřiště, a to za 2,4 mil. Kč. (m)
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PRACOVNÍ CESTA MINISTRA PRÒMYSLU A OBCHODU. První kroky mi-
nistra Milana Urbana směřovaly 24. dubna do Ostravy, jehož oživení
patří podle jeho vyjádření mezi vládní priority. „Otázky restrukturali-
zace dolů, velkých hutních komplexů a dopad na sociální klima jsou zá-
važným problémem celého regionu. Společně s primátorem Ostravy a
rektorem Vysoké školy báňské jsme dnes hovořili o připravované vládní
koncepci hospodářské strategie, v rámci které chceme všemi možnými
způsoby podporovat export, výrobky s přidanou hodnotou, výzkum a
hlavně vzdělání lidí. Tento region je velmi důležitý a bez jeho prosperity
není možné, aby Česká republika dosáhla z hlediska výkonnosti ekono-
miky  lepších výsledků,“ uvedl na tiskové besedě ministr M. Urban. (m)

Pracovníkům majetkového
odboru  magistrátu se v archivu
města podařilo  dohledat do-
klady o tom, že město Ostrava
vlastnilo v letech 1948 - 1952 po-
zemky v katastrálním území Šil-
heřovice, a to o výměře zhruba
500 hektarů. Z dokladů rovněž
vyplývá, že se jedná pravděpo-
dobně o historický majetek sta-
tutárního města Ostravy. Po-
zemkový fond ČR, který tyto
pozemky v současné době spra-
vuje, však nedal souhlas k jejich
zápisu do vlastnictví Ostravy.

„Z tohoto důvodu loni rozhodlo
vedení města o podání určova-
cí žaloby u Okresního soudu
v Opavě. Tento postup musí zvo-
lit i v případech, kdy existuje jen
stín podezření, že se jedná o maje-
tek města,“ říká člen zastupitel-
stva města a rady Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Svozil a
dodává, že město již v roce 1948
plánovalo v lokalitě Šilheřovice
další rozvojové aktivity. Vzhle-
dem k hustotě osídlení a rozloze
města jsou a vždy byly tyto po-
zemky pro Ostravu nepostrada-
telné. 

„Důvodem pro nabytí do vlast-
nictví byl tehdy záměr nové by-
tové výstavby, letiště pro Ostravu,
výstavba potravinářského kom-
plexu, zřízení hřbitova, zeměděl-
ská výroba a podobně. Město Os-
trava bylo pro stát zárukou, že
pozemky budou řádným způso-
bem využity a obhospodařovány.
V současnosti, kdy přes pozemky

prochází plánovaná trasa dálnice
D47, je jejich vlastnictví zvláště
aktuální. Statutární město Ostrava
musí proto vynaložit veškeré úsilí
k tomu, aby pozemky získalo zpět
do svého vlastnictví, protože
právě tudy pak může směrovat
svůj další rozmach. Je tedy ne-
zbytně nutné, aby vedení města
nepodlehlo tlakům zájmových
skupin, které by vedly k odstou-
pení města z jeho oprávněných
nároků. Možná, že se dnes jeví
tento problém, tedy bezúplatné
nabytí pozemků v lokalitě Šilhe-
řovice, jako nevýznamný. V do-
hledné době však může být hod-
nocen jako prozíravý,“ upozor-
ňuje M. Svozil.

Z hlediska rozvojových potřeb
Moravskoslezského kraje je tato
plocha velmi cenná, a to nejen
v souvislosti s výhodným napoje-
ním na významné dopravní trasy
(plánovaná dálnice D47, želez-
niční trať Přerov – Bohumín), ale
také díky možnosti napojení na
ostatní technickou infrastrukturu.

Podle M. Svozila se chce Kraj-
ský úřad Moravskoslezského
kraje opět vrátit k záměru využít
tuto lokalitu pro občanskou vyba-
venost či ekonomickou aktivitu,
a to formou změny Územní plánu
velkého územního celku Opava.
Vlastník pozemků, kterým by
v tomto případě bylo statutární
město Ostrava, by mohl tyto pozi-
tivní kroky významnou měrou
ovlivnit, ale i zkrátit dobu jejich
realizace. (r)

Kontrola hospodafiení spoleãnosti OVANET
Obchodní společnost OVANET

a.s. zajišťuje provoz metropolitní sítě
a jejím prostřednictvím datové a pře-
nosové služby. 

Rada města vzala na vědomí vý-
sledky kontroly hospodaření ob-
chodní společnosti OVANET a.s.
včetně zprávy dozorčí rady a uložila
představenstvu zajistit realizaci veš-
kerých oprávněných nároků a opat-
ření, které vyplývají z nálezů obsaže-

ných v hloubkovém auditu hospoda-
ření. Pokračuje tak proces strategické
orientace a konsolidace společnosti.
Akciová společnost OVANET byla
zařazena mezi společnosti, které
v první etapě zpracují a předloží ke
schválení dlouhodobé strategické zá-
měry a podnikatelské plány. Infor-
mace o výsledcích hloubkové kon-
troly hospodaření bude předložena
zastupitelstvu města. 

·ilhefiovice: a co dál?
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Členové hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny navští-

vili ve středu 23. dubna v rámci
svého výjezdního zasedání ne-
vábná a skutečně dlouhodobě pro-
blematická místa Ostravy, jako
jsou Dolní oblast Vítkovic, lokalita
koksovny Karolina, dehtové la-
guny v Mariánských Horách, areál
bývalé chemičky v Hrušově a zde-
vastované území po katastrofál-
ních povodních před šesti lety tam-
též.

Josef Hojdar, předseda hospo-
dářského výboru:

„Přijali jsme toto pozvání města,
protože jsme chtěli skutečně vidět
některé věci na vlastní oči. Většina
našich poslanců, kteří nejsou odsud,
neměla vůbec představu, jak tyto ob-
lasti vyhlížejí, co se v nich odehrává
a jak se mohou vyvíjet. Už dnes se
dávají dohromady základní údaje a
čísla státního rozpočtu pro příští rok
a jsem přesvědčen o tom, že členové
výboru budou moci díky této ná-
vštěvě rozhodovat o těchto záleži-
tostech kompetentněji, nebudou vy-
cházet jen z papírových studií, ale
z vlastní zkušenosti. Po dnešku je
nám všem jasné, že je nutné otázky
starých ekologických zátěží v Os-
travě co nejdříve řešit a finančně je
podpořit.“

Karel Vymětal, člen hospodář-
ského výboru:

„Jsem poněkud rozpačitý z roz-
sáhlého prostoru bývalých vysokých
pecí, které by se měly zachovat. Ro-
zumím tomu, že někdo chce zacho-
vat Dolní oblast Vítkovic jako tech-
nickou kulturní památku, ale když se
na ten komplex dívám zblízka, mám
obavy, že v nejbližších letech
spadne. Myslím si, že by stát měl
rozhodnout a jednoznačně říci, zda
nechá tuto raritu dál chátrat nebo ji
zachová a vloží do ní potřebné pe-
níze.“

Petr Kajnar, náměstek primá-
tora Ostravy:

„Hospodářský výbor přicestoval
prakticky poprvé do města. Vždy
předtím zavítali jeho členové do ně-
jaké firmy či společnosti. Z hlediska
velikosti našeho města, počtu neza-
městnaných a také vysoké míry eko-
logické zátěže území - to byla
správná volba. Když máte totiž ně-
kde na těle bolavé místo, tak tím trpí
celé tělo. Takže republika nemůže
být zdravá, když její významná část
trpí neduhy.“

Martin Říman, člen hospodář-
ského výboru:

„Tady nahoře na jedné z vysokých
pecí se mi potvrzuje můj subjektivní
názor, že toto se zachránit nedá. 

Nedokáži si představit zdroje, které
by se našly už jen na zakonzervování
Dolní oblasti Vítkovic. Navíc si ne-
jsem docela jistý, jestli má vůbec
technická památka v takové podobě
význam. Pro laika je celá oblast sta-
tická a mrtvá a musí mu být vysvět-
len každičký detail. Možná by byl
zajímavější funkční model v měřítku
1:10. Navíc to umístění uprostřed
města mi připadá dost nešťastné.“

Karel Sehoř, člen hospodář-
ského výboru:

„Vedení města nás seznamuje
hlavně s problémovými místy. Jistě
to má do budoucna vyústit v pocho-
pení investování do likvidace ekolo-
gických škod. I když pocházím z to-
hoto kraje, tak musím přiznat, že to,
co jsme dnes viděli, předčilo veškeré
naše představy a situace je velmi
špatná.“

Mirko Jašurek, náměstek pri-
mátora Ostravy:

„Problémem likvidace lagun
bude separace odpadu. Ale roz-
hodně nebudeme zkoušet žádné
nové technologie nebo experimen-
tovat. Město se tímto problémem
intenzivně zabývá a i přes složitost
výběrového řízení, jsme schopni
stihnout polovinu příštího roku.
Rozhodně nechceme, aby se stav la-
gun dostal do podobně havarijního

stavu, jako vedlejší areál bývalé
chemičky.“

Ivo Vykydal, člen hospodář-
ského výboru:

„Po dnešku jsem si jen utvrdil ná-
zor, že průmyslová výroba musí jít
vždy ruku v ruce s ekologií. Dolní
oblast by mohla být úspěšně využita
například v rámci cestovního ruchu,
k čemuž má Ostrava ty nejlepší
předpoklady.“

Aleš Zedník, primátor Ostravy:
„Příjezd našich zákonodárců

mohu označit jako užitečný. Mnozí
členové výboru se do dnešního dne
domnívali, že například Dolní ob-
last Vítkovic je opuštěná planina,
na které lze okamžitě vystavět nové
centrum města. Až na místě narazili
na překvapivý a složitý problém
v podobě zachování technické kul-
turní památky. Nevěřili, že památ-

káři rozhodli o tak obrovském 
závazku vůči ochraně takto rozsáh-
lého vysokopecního komplexu.
Rozpačité reakce přítomných jsem
zaznamenal i při prohlídce lagun,
bývalé chemičky i Hrušova - loka-
lity, které velká voda v roce 1997
zasadila smrtelnou ránu. Ještě ráno
u kulatého stolu na radnici nebyla
ta naléhavost rychlého řešení a mi-
liardových částek tak zřetelná, jako
v tuto chvíli.“ (m)
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Poslanci hospodáfiského v˘boru vidûli problémové lokality
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OBCHODNÍ DÒM BYL ZBOURÁN. Koncem dubna byla zahájena na Černé
louce demolice obchodního domu Kramer.

Minulost hornického města se
do tváře Ostravy vryla nesmaza-
telným způsobem. Některé pozů-
statky té doby, jako například
staré těžní věže, pomalu mizí, jiné
však zůstanou trvalou součástí ži-
vota města. Jde především o důlní
plyn metan, který po ukončení
těžby ve zdejších dolech nekontro-
lovaně vystupuje na zemský po-
vrch zejména v místech situování
starých důlních děl.

Rada města v březnu zřídila od-
bornou pracovní skupinu pro ře-
šení problematiky výstupů důl-
ních plynů. Jejím předsedou byl
jmenován náměstek primátora
Mirko Jašurek. „Vedení města re-
prezentované radou ustavením ko-
mise potvrdilo důraz kladený na
řešení tohoto problému. Jenže ne-
smíme zapomínat, že řešení není
v silách a především finančních
možnostech města. Byly by zapo-
třebí rámcově desítky milionů ko-
run, které v současné situaci mů-
žeme jen obtížně hledat ve
vlastních zdrojích. V tomto směru
je důležité zřízení obdobně zamě-
řené komise při ministerstvu ži-
votního prostředí, ve které město
Ostravu zastupuji spolu se staros-
tou Michálkovic Ladislavem Kec-
líkem. Tam je podstatně větší pro-

stor pro přijímání konkrétních ře-
šení, zejména v návaznosti na čer-
pání finančních prostředků z cent-
rálních zdrojů. Úkolem pracovní
skupiny rady města  je určit prio-
rity, zpracovat příslušnou měst-
skou vyhlášku a postup, jak se
s tímto problémem do budoucna
co nejlépe vypořádat,“ vysvětlil
Mirko Jašurek.

Členové komise při minister-
stvu životního prostředí budou 
15. května jednat v Ostravě. Na
programu bude například otázka
zkvalitnění monitorování výstupu
metanu. „Jde o to, aby v případě,
že náhle začnou do ovzduší uni-
kat nebezpečné koncentrace me-
tanu, čidla automaticky předala
tuto informaci Centru tísňového
volání a příslušné složky integro-
vaného záchranného systému
mohly včas zareagovat. K dalším
prioritám v této oblasti patří tech-
nická realizace zabezpečení míst,
kde metan vystupuje na povrch.
Někde postačí zprovoznění jed-
noduchých vrtů, které usnadní
bezpečný únik plynu do atmo-
sféry. Složitější je to v oblastech
plytkých starých důlních děl, na-
příklad ve Slezské Ostravě nebo
Petřkovicích. Cílem těchto kon-
krétních opatření je maximálně
snížit rizika související s výstupy
metanu a stanovením jasných pra-
videl sjednotit činnosti spojené
s dalším využitím potencionálně
ohrožených území, např. pro další
výstavbu,“ konstatoval M. Jašu-
rek a zároveň ujistil, že vzhledem
ke geologické stavbě větší části
území města a charakteru starých
důlních děl v Ostravě nehrozí za
normálních atmosférických pod-
mínek akutní nebezpečí výbuchu
metanu. Situaci však vedení
města určitě nepodceňuje. (o)

Metan potfiebuje kontrolu

URâENO OSTRAVSK¯M A REGIONÁLNÍM PODNIKATELÒM

Chcete se prosadit? Investujte v Ostravû!
Statutární město Ostrava nabízí možnost realizovat vaše podnikatelské záměry za výhodných pod-

mínek v rozvojových územích ve vlastnictví města vybavených infrastrukturou, například v nájemních
halách a dalších objektech.

Jde zejména o průmyslové zóny letiště Ostrava-Mošnov, Ostrava-Hrabová a Vědecko-technologický
park Ostrava, a.s., kde bude letos v srpnu dokončena stavba multifunkční budovy.

Potřebné informace o podmínkách zahájení vašeho podnikání v uvedených lokalitách a o investičních
pobídkách získáte na tel. č. 596 282 286 nebo je naleznete na internetových stránkách odboru ekonomického
rozvoje magistrátu na adresách http://www.mmo.cz/ekonrozy a http://www.mmo.cz/nabídka.

Ameriãané v Ostravû
Na pozvání velvyslance USA

v ČR Craiga R. Stapletona a ředitele
Americké obchodní komory Wes-
tona Staceyho se 11. dubna setkal
náměstek primátora Vít Ruprich se
zástupci amerických společností,
které podnikají v Ostravě a Morav-
skoslezském kraji. Na pracovním
jednání zazněly konkrétní podmínky
vstupu dalších investorů ze Spoje-
ných států amerických na území
města a regionu. Přítomní rovněž
hovořili o možnosti spolupráce s vy-
sokými školami, ale i s velvyslanec-
tvím USA a Americkou obchodní
komorou v České republice, která
má zájem v Ostravě, ale i v jiných

českých městech, otevřít svou po-
bočku.

Podle náměstka primátora Víta
Rupricha si američtí podnikatelé
stěžovali na špatnou dopravní do-
stupnost regionu a poukázali také na
absenci kvalitního hotelu zapoje-
ného do mezinárodní sítě. Naopak
se pochvalně vyjádřili o úrovni
vzdělání zdejších lidí v oblasti tech-
nologií pro životní prostředí.

České společnosti, které spolu-
pracují s firmami ve Spojených stá-
tech amerických, mohou na interne-
tových stránkách www. ecolinks.org
najít informace, za jakých podmínek
lze získat cestovní grant. (m)

Spolupráce se musí opírat
o informovanost a komunikaci

Ve čtvrtek 17. dubna se uskutečnilo
diskuzní setkání vedení statutárního
města Ostravy se zástupci malých
a středních podnikatelů v Ostravě.
Akce se konala v sídle Regionální
hospodářské komory (RHK) za účasti
primátora města Aleše Zedníka, jeho
náměstka Víta Rupricha, vedoucího
odboru ekonomického rozvoje Milana
Koldera a zástupců RHK. 

Náměstek primátora V. Ruprich
prezentoval rozvojové záměry Os-
travy v návaznosti na stanovení kon-
krétní podoby vztahu města a podni-
katelů. „Probíhá proces strategického
plánu rozvoje města a nesmírně důle-
žitým aspektem je podíl spolupráce
s hospodářskou komorou, sdruženími
i podnikatelskou sférou v rámci ve-
řejno-soukromého partnerství,“ řekl
náměstek V. Ruprich.

Účastníci akce se shodli, že město
Ostrava potřebuje takzvanou kon-
gresovou turistiku, pozitivní propa-
gaci a marketing města a regionu. M.
Kolder vyzval zástupce malých a
středních podniků k využití příleži-
tosti vstupu do průmyslových zón
města a vědecko-technologického
parku, které nejsou určeny pouze za-
hraničním investorům, ale i tuzem-
ským a místním firmám. Výsledkem
rokování je potvrzení jednoznačného
zájmu o další spolupráci opírající se
zejména o dostatečnou informova-
nost a průběžnou komunikaci. Pod-
nikatelé budou například přizváni ke
tvorbě strategických dokumentů, po-
zitivní propagace města a regionu,
ale i k účasti na jednáních v rámci
zahraničních návštěv (velvyslanci,
obchodní radové apod.). (m)



Evropská unie schválila 16. dub-
na 2003 historicky největší rozší-
ření. Desítka kandidátských zemí
včetně České republiky podepsala
v Aténách přístupovou dohodu.
Smlouvu, která má i s přílohami
4 844 stran a váží přes dvacet kilo-
gramů, stvrdili svými podpisy pre-
zident Václav Klaus a premiér Vla-
dimír Špidla.

O den později přistál speciál s čes-
kou delegací nejdříve na mošnov-
ském letišti, protože zvolila pro svůj
návrat z mimořádně důležitého jed-
nání, mimořádně důležitý region.
„Česká republika není pouze Praha,
uvědomujeme si, že v naší zemi jsou
další významná místa a Ostrava je
jedním z nich. Toto město není a ni-
kdy se také nesmí stát periferií,“ kon-
statoval premiér na Nové radnici
s tím, že podepsání dokumentu je klí-
čový historický okamžik na naší cestě

do unie a že jde o začátek nové kapi-
toly, ve které už budoucnost bude
vždycky pevně v našich rukou.

„ Blahopřeji vám.Vstupujete do zá-
padoevropské rodiny národů s demo-
kratickým systémem. Solidarita, rov-
noprávnost a svoboda jsou hlavními
atributy unie. Ale nemyslete si, že
v Evropské unii se dějí zázraky. Jde
v ní o reálnou ekonomickou konver-
genci. Když v roce 1986 vstoupilo
Španělsko do unie, mělo HDP na
obyvatele ve výši 70 %. V České re-
publice je to v současné době asi o 
5 % méně. Španělsko má dnes HDP
85 %. Nevím, proč by právě Česká
republika, která má výbornou země-
pisnou polohu, kvalifikovanou pra-
covní sílu a dobré infrastrukturní sítě,
neměla realizovat podobný scénář
ekonomického růstu,“ uvedl Ramiro
Cibrian, velvyslanec Evropské unie
v České republice.

Premiér Vladimír Špidla je pře-
svědčen, že rovněž Moravskoslezský
kraj a samotné město Ostrava si musí
vstupem do unie výrazně pomoci.
„Všímáme si problémového územ-
ního pásu, který vznikl po rozdělení
České a Slovenské republiky podél
hranice. Vstupem do EU zmizí a tato
oblast se stane plnohodnotnou sou-
částí Evropy. Každý, kdo pochybuje
o výhodách, a že vstupem do unie
hlavně získáme, by si měl udělat
malé domácí cvičení. Zkuste najít
problém České republiky, který lze
bez unie vyřešit lépe. Zjistíte, že
prakticky neexistují. Ovšem nemám
na mysli naše vlastní problémy, které
musíme zvládnout sami,“ argumen-
toval premiér.
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Ostrava fiíká ANO Evropské unii

Klíãov˘ historick˘ okamÏik: 
podpis smlouvy o pfiistoupení k EU

❏ Otázka - odpovûì
Jak je v unii zařízen volný pohyb

nezaměstnaných, kteří se rozhod-
nou hledat práci v jiné členské
zemi?

Nezaměstnaný má právo ucházet
se o práci v jiné zemi s tím, že jeho
podpora v nezaměstnanosti z domov-
ského státu se mu maximálně na 
3 měsíce převede do země, kde hledá
zaměstnání. Podmínkou je, aby byl
předtím alespoň 1 měsíc veden jako
nezaměstnaný ve své zemi. Pokud se
uchazeči o zaměstnání nepodaří ani
po 3 měsících najít v „nové“ zemi
práci, i tak zde může zůstat a dále si
hledat zaměstnání, a to po dobu, která
se stát od státu liší - obvykle je to 6
měsíců. (Obyčejně však může zůstat
déle, pokud prokáže, že místo hledá a
má naději ho získat). Jestliže však po
prvních 3 měsících neúspěšného hle-
dání chce stále pobírat podporu v ne-
zaměstnanosti, musí se vrátit do své
domovské země. Pokud jde o přístup
k pracovním místům, obecně neexis-
tuje takové, které by nemohl občan
získat v jiné členské zemi EU. Přesto
však jsou určitá místa ve veřejných
službách (armáda, policie apod.),
která lze omezit jen na příslušníky da-
ného státu.

Co se stane po vstupu do EU s
českými občany, kteří mají nyní v
pase razítko nežádoucí pro země
EU?

Záleží na tom, zda dotyčná osoba
byla jako nežádoucí zanesena v ná-
rodním informačním systému nebo
Schengenském systému nebo v
systému všech zemí EU. Po vstupu
ČR do EU se tyto případy budou opět
posuzovat a záleží na konkrétním
prohřešku. Jestliže byl jedinec zane-
sen v národním informačním systému
konkrétního státu, pak tam zůstane.
Jde-li o další dvě varianty, bude na
základě posouzení buď úplně vyškrt-
nut, nebo bude zanesen do národního
informačního systému v zemi, kde
byl dopaden. Pak se zákaz bude vzta-
hovat na jediný stát.

Cesta âeské republiky do Evropské unie
13. a 14. června 2003 - referendum o vstupu do unie (ke

vstupu stačí ANO nadpoloviční většiny voličů).

Do konce roku 2003 - parlamenty států „patnáctky“ budou
schvalovat rozšíření o deset zemí (čeští diplomaté neočekávají, že by
se některá země vyjádřila proti).

1. května 2004 - Česká republika by se měla stát členem Ev-
ropské unie (v Aténách získaly kandidátské země status pozorova-
telů a tedy i přístup na jednání orgánů unie, nemají však hlasovací
právo).



1. Budou po našem vstupu do EU nadále platit stávající živnostenské
listy?

ANO NE

2. Mohli by u nás, když se staneme členy EU, soudit soudci z jiných
členských zemí?

ANO NE

3. Budou se naše děti po vstupu do unie učit podle jednotných školních
osnov?

ANO NE

Otázka mimo soutěž: Říkáte ANO našemu vstupu do EU?

ANO NE

František Blaťák, choreograf a
trenér krasobruslení

V poslední době probíhá v naší
společnosti velká diskuze na téma
Evropská unie ano či ne. S blížícím
se referendem se připojuji i já se
svým názorem na tuto otázku. 

Musím se zastavit i u problémů
celospolečenských.
Domnívám se, že
např. naše soudnic-
tví, rychlost jeho
práce nebo některá
diskutabilní roz-
hodnutí a snad i ko-
rupce, mají jedinou
šanci na řešení se
vstupem do EU.
Zde bude práce soudců pod zásad-
nější kontrolou a věřím, že se musí
podstatně zlepšit. Zmiňuji se zde o
soudech proto, že mám s nimi
vlastní negativní zkušenost. Po-
dobně i bankovní sektor, situace
v podnikání a podobně.

Protože se celý život pohybuji ve
sportovním prostředí, věřím, že i zde
se situace změní k lepšímu. Na
všech úrovních sportovního konání,
od přípravek až po reprezentace
v jednotlivých sportovních odvět-
vích, je dnes zhola nemožné praco-
vat bez sponzorů. Otevřením vel-
kého prostoru vznikne větší šance i

pro snadnější pohyb po zemích EU,
a tím i možností širší reklamy pro
sponzory, kteří, jak věřím, podpoří
sport ve větší míře než nyní. Hlavně
menší sporty, mezi něž patří i kraso-
bruslení, by si mohly ekonomicky
polepšit. Náš sport nelze provozovat
na reprezentační úrovni bez mož-
nosti konzultací s odborníky z ji-
ných zemí, společných tréninkových

pobytů s nejlepšími
závodníky světa a
samozřejmě i účasti
na kvalitních soutě-
žích. Pevně věřím,
že toto vše náš
vstup do EU u-
snadní a vlastně i
zlevní. A v koneč-
ném důsledku se

promítne i do zlepšeného postavení
našeho krasobruslení ve světě. Ne-
smíme ale zapomenout, že čekat od
EU automatické zlepšení situace,
jak ve společnosti, tak třeba i v na-
šem sportu, není možné bez vlast-
ního poctivého přístupu a tvrdého
pracovního nasazení.

Blažena Przybylová, ředitelka
Archivu města Ostravy

Ano Evropské unii - tento slogan
určitě každého donutí k jistému bi-
lancování a zamyšlení, jak ovlivní
vstup do unie život nejen ve sféře
soukromé, ale i profesní. Samo-

zřejmě vede i k otázce, zda kupří-
kladu právě Archiv města Ostravy
v náročných evropských podmín-
kách obstojí a bude důstojným
partnerem svým evropským protěj-
škům.

Snad to nebude znít jako příliš
velká troufalost, ale dovolím si
konstatovat, že pro české archivy a
archiváře nebude vstup do EU v dr-
tivé většině představovat nepřeko-
natelnou překážku. Každý z archivů
v unii, stejně jako u nás, se snaží
prezentovat svou prací historické
kořeny svého národa, své země,
svého města.

Uchování „paměti národa“, budo-
vání archivu jako jakéhosi mostu
mezi naší minulostí a současností –
to je základní idea a poslání archi-
vářů. Archivy, ač stojí v mysli
mnoha našich obyvatel poněkud
v pozadí, nehrají a nebudou hrát
v evropském prostoru podružnou
roli. Naopak, jejich význam jako pa-
měťových institucí, zpřístupňujících
kulturní dědictví evropských ná-
rodů, ještě poroste a ani Archiv
města Ostravy nebude v tomto
směru výjimkou.

Dvoustranu připravila:
Marie Václavková
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SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ • SoutûÏ
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA DUBNOVÉ SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Dostaneme od EU více peněz, než do ní vložíme? Odpověď zní ANO.
Zjednodušeně platí, že bohatší země dávají více, než dostávají.

2. Pokud řekneme v referendu ne, neztratíme navždy možnost vstou-
pit do EU. O členství bychom se mohli ucházet v dalších letech. Otázkou
však zůstává, zda by náš vstup v další vlně rozšiřování unie, např. v roce
2007, kdy se uvažuje o přijetí Rumunska a Bulharska, byl výhodou.

3. K zármutku všech kuřáků stoupnou po našem vstupu do unie ceny
tabákových výrobků. Členské státy se dohodly na zavedení takzvané
minimální spotřební daně, která má zabránit spekulativním obchodům
přes vnitřní hranice. Tuto daň budeme muset zavést i my. Znamená to,
že se zvýší naše současná spotřební daň, a tím i ceny.

Hlasovalo 93 čtenářů, správně jich odpovědělo 74 a z celkového po-
čtu účastníků soutěže souhlasilo se vstupem ČR do unie 93%.

Výherci : Lakomá Alena, Sousedská 42, Bartovice
Boris Mikuláš, Stadická 8, Hrabůvka
Petr Hudeček, U kříže 695, Michálkovice ✄

Vylosovaným čtenářům blahopřejeme a žádáme je, aby nám zatelefono-
vali do redakce na číslo 596 282 291. Společně si domluvíme převzetí cen.

Odpovědi na dnešní soutěžní otázky posílejte do konce dubna na ad-
resu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 

Otázky najdete také na adrese: www.mmo.cz/php-ak/soutez.php
Nezapomeňte připojit své jméno a adresu.

✄

■ Užitečné internet. stránky
Stránky Ministerstva zahraničních
věcí ČR o EU 
http://www.euroskop.cz
Stránky Delegace Evropské ko-
mise v ČR
http://www.evropska-unie.cz
Stránky Evropské unie 
http://europa.eu.int

■ Užitečná telefonní čísla
Bezplatná telefonní linka o EU
Ministerstva zahraničních věcí ČR
☎ 800 200 200 (po-pá 9-20 hod.)

■ Užitečné adresy
Euro Info Centrum 
Agentura pro regionální rozvoj
Na Jízdárně 7, Ostrava

☎ 595 691 232

Regionální evropské informační
středisko Ostrava (REIS) 
Vysoká škola podnikání, a.s.
Michálkovická 1810/181 
Ostrava- Slezská Ostrava

☎ 595 228 111

CO VÍ EVROPSKÁ UNIE O âESKÉM NEZISKOVÉM SEKTORU? Pod
tímto názvem se uskutečnila 17. dubna v budově Nové radnice veřejná
beseda Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, které se zú-
častnil vedle primátora Aleše Zedníka také velvyslanec a vedoucí Stálé
mise ČR při Evropských společenstvích Pavel Telička. „Unie je de
facto soubor nejrůznějších příležitostí v mnoha oblastech, ekonomické
nevyjímaje. Když budeme hovořit o vnitřním trhu, volném pohybu
služeb, osob a kapitálu, tak jde o prostor velmi příznivě naladěný
právě pro dynamiku ekonomických sil. Pro každou přistupující zemi
to prakticky znamená o jedno procento vyšší růst HDP. Příjmy do
státního rozpočtu v rámci grantových zdrojů a ekonomika jako taková
každopádně poroste rychleji, než kdyby naše země zůstala vně unie,“
řekl P. Telička.

Chcete se dovûdût více o EU?

❏ MÛj názor



Člověk jen se základním vzdělá-
ním je dnes ztracený. Těžko totiž
získá zaměstnání a o zaměstnání
dobře placeném si může většinou
jen nechat zdát. Nejvíce občanů bez
vzdělání, nebo jen se základním
vzděláním, evidují především dvě
pobočky ostravského úřadu práce.
Je to pobočka v centru města, kam
územně přísluší obyvatelé Moravské
Ostravy a Přívozu, Radvanic a Bar-
tovic, Michálkovic, Slezské Ostra-
vy, Petřkovic, Hošťálkovic a Lhot-
ky, kde tvoří téměř polovinu evi-
dovaných nezaměstnaných (48,6 %).
Jen mírně příznivější je složení kli-
entů pobočky Úřadu práce v Os-
travě-Vítkovicích, kam přísluší ob-
čané z Vítkovic, Mariánských Hor a
Hulvák, Nové Vsi a některých částí
Ostravy-Jih. Bez vzdělání je nebo
pouze základní vzdělání má 40,1 %
z nich. Vyplývá to z aktuálních 
informací  k 31. březnu letošního
roku. Ne náhodou jsou v uvedeném
výčtu městské obvody s naprosto
nejvyšší nezaměstnaností (Vítkovice
36,3 %, Slezská Ostrava 26,3 %, 
Radvanice a Bartovice 20,9 %, Mi-
chálkovice 20,4 %, Mariánské Hory
a Hulváky 20 %).

Je přitom málo pravděpodobné,
že by došlo k výraznějšímu zlepšení.
Lidé bez vzdělání a se základním
vzděláním patří k těm, kteří jsou nej-
více ohroženi dlouhodobou neza-

městnaností nejen proto, že o za-
městnance bez kvalifikace stojí jen
skutečně velmi málo firem. Dalším
důvodem je fakt, že s ohledem na
nízkou mzdu za nekvalifikovanou
práci jim chybí motivace začít něco
dělat. Proti minulým rokům ubylo i
míst na veřejně prospěšné práce,
které byly jednou z mála možností,
jak alespoň na krátkou dobu něko-
lika měsíců přerušit pobyt v evi-
denci na úřadu práce. Například po-
bočka Úřadu práce ve Vítkovicích
vydala v prvním čtvrtletí letošního
roku 111 doporučení do zaměstnání
v rámci veřejně prospěšných prací 
a umístilo se jen 15 uchazečů 
(11,8 %).

Kromě veřejně prospěšných prací
využívá ostravský úřad práce u ne-
zaměstnaných občanů bez kvalifi-
kace a s nízkou kvalifikací pře-
devším takzvaných motivačních
kurzů. V rámci nich si nezaměstnaní
znovu osvojí některé sociální a pra-
covní návyky, a také si mohou zvo-
lit profesi, na kterou by se chtěli za-
školit. V prvním čtvrtletí letošního
roku bylo do sedmi motivačních
kurzů zařazeno celkem 65 uchazečů.
Na motivační kurzy navazují záuční
kurzy na různé dělnické profese,
jako jsou společné stravování, 
zednické a obkladačské práce, ku-
chařské a číšnické práce, šička kon-
fekce, malířské práce, montáže su-

chých staveb, prodavač potravinář-
ského zboží, truhlářské práce, zá-
mečnické práce, čalounické práce,
vazba a aranžmá květin, pekařské
práce, klempířské a
pokrývačské práce,
dřevorubec, cukrář-
ské práce a další.
Do těchto záučních
kurzů nastoupilo za
první tři měsíce le-
tošního roku 118
uchazečů, loni za
stejné období 84.

Řešit zásadním
způsobem vzdělání
až jako nezaměst-
naný na úřadu práce
by mělo být napros-
tou výjimkou, ale
bohužel není. Varu-
jící je, že stále další
a další nekvalifiko-
vaní lidé přibývají i
mezi současnou nej-
mladší generací, je-
jíž příslušníci školu
vzdají při prvním
neúspěchu, nebo
když zjistí, že vy-
braný obor není ten
pravý. Přitom exis-
tuje taková škála
studijních i učeb-
ních oborů, že ne-
ní problém najít
vhodné řešení. Za
útěkem ze školy při-
tom nestojí jen neo-

chota mladých lidí učit se, ale 
i omezenost jejich rodičů, kteří je
v tom ještě v mnoha případech 
podporují. (SB)
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❏ Úfiad práce v Ostravû

Nenechejte své dûti „seknout“ se ‰kolou

Ve srovnání s předchozími lety vzniká letos v Ostravě výrazně méně pra-
covních míst na veřejně prospěšných pracích. Zatímco koncem dubna 2002
měl úřad práce nasmlouváno celkem 383 míst, letos to bylo pouhých 131
míst.

Úřad práce tento výrazný pokles znepokojuje a usiluje o jeho řešení. Od le-
tošního 1. března výrazně zvýšil měsíční dotaci zaměstnavatelům (na mzdy
včetně pojištění), a to u úklidových a pomocných prací až na 7 000 Kč. Při
zabezpečení činností v sociální oblasti nebo týkajících se občanů se změně-
nou pracovní schopností je to dokonce až 8 000 Kč. „Tyto částky jsou jedny
z nejvyšších v historii úřadu práce,“ zdůraznila Věra Polívková z oddělení ak-
tivní politiky zaměstnanosti, která se zabývá zabezpečováním veřejně pro-
spěšných prací.

Krátkodobé pracovní příležitosti na veřejně prospěšných pracích pomáhají
úřadům práce především v řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, která neustále
narůstá. Proto je v Moravskoslezském kraji jedinou podmínkou pro umístění
těchto uchazečů několikaměsíční evidence, v Ostravě nejméně devítiměsíční.
Veřejně prospěšné práce mají u dlouhodobě nezaměstnaného člověka obno-
vit pracovní a sociální návyky, pomoci mu alespoň trochu se zotavit i po fi-
nanční stránce. Tak je ale vždy nechápou zaměstnavatelé. Mnozí chtějí ihned
plně výkonného pracovníka, na kterého by se mohli spolehnout, a takoví
dlouhodobě nezaměstnaní lidé často nebývají. Právě pro řadu handicapů,
které tito nezaměstnaní mají, ale dostávají zaměstnavatelé od úřadů práce vy-
soké dotace na úhrady jejich mezd včetně pojištění. Při výběrových řízeních
si mohou zvolit uchazeče, kteří jim budou nejlépe vyhovovat. Pokud později
vybraný uchazeč neobstojí (ne každému, kdo uvykl životu bez povinností, se
chce začít pracovat), mohou získat na jeho místo jiného.

Mezi příčiny, proč se krátkodobé pracovní příležitosti obtížně vytvářejí
a obsazují nezaměstnanými, patří nejen jejich slabší výkony, ale i některé ne-
dobré návyky. Podle zjištění úřadu práce je to i rozšiřující se využívání
obecně prospěšných prací jako náhradního trestu u občanů odsouzených za
méně závažné delikty. V současné době podle informací Probační a mediační

služby ČR vykonává alternativní trest celkem 211 občanů. Jen v Moravské
Ostravě je jich téměř stovka (96). Samozřejmě i mezi nimi mohou být lidé,
kteří jsou v evidenci úřadu práce. Narozdíl od veřejně prospěšných prací do-
tovaných z rozpočtu aktivní politiky zaměstnanosti lidé vykonávající alterna-
tivní trest na obecně prospěšných pracích musejí stovky hodin odpracovat
zcela zdarma a za přísnější pracovní kázně. Nezanedbatelným důvodem niž-
šího zájmu o uchazeče z úřadu práce je i nedostatek zakázek. Existence ně-
kterých firem, které v minulosti krátkodobě tyto lidi zaměstnávaly, byla spo-
jena s úpravou areálů kolem budovaných velkých nákupních center. Tyto
práce dnes už neprobíhají. Jiné, dříve osvědčené zaměstnavatele, „položila“
špatná platební morálka odběratelů jejich služeb.

To všechno je realita, kterou musí úřad práce brát v úvahu, nicméně jeho
zaměstnanci jsou přesvědčeni, že usilovat o další vytváření míst na veřejně
prospěšných pracích má svůj význam. „Díky tomuto aktivnímu opatření se
každoročně uchytí na trhu práce desítky lidí i v trvalejších pracovních pomě-
rech. Například v loňském roce si Úřad městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz ponechal 10 těchto lidí, Slezská Ostrava 5, Ostrava-Poruba 4 a Do-
pravní podnik Ostrava 7, Ostravské komunikace 6 a další zaměstnavatelé po
jednom či dvou lidech. Celkem se tak podařilo umístit 38 osob,“ uvedla Věra
Polívková a dodala, že i to je jeden z důvodů, proč klesá potřeba brát krátko-
době více uchazečů o zaměstnání.

„Zajistit vhodná pracovní místa dlouhodobě nezaměstnaným je dnes mno-
hem těžší než kdykoli dříve, ale samozřejmě se nemůžeme vzdávat. Zaměst-
navatelé ve městě by měli vědět, že budeme rádi jednat o uzavření dohod
o poskytnutí finančních dotací s každým, kdo bude ochotný vytvořit pracovní
uplatnění na veřejně prospěšných pracích. Ostravský úřad práce je vůči za-
městnavatelům nadále skutečně velmi vstřícný a chce se tímto způsobem po-
dílet na maximálním zkrášlení našeho města. Nejde zdaleka jen o práce úkli-
dové, ale o jakoukoli činnost prospěšnou pro občany, kterou by mohli
vykonávat uchazeči o zaměstnání,“ zdůraznil vedoucí odboru trhu práce Jiří
Krhut. (SB)

Pohled do čalounické dílny v Centru pracovní
rehabilitace v Ostravě-Třebovicích, které pro-
vozuje Střední odborné učiliště stavební a dře-
vozpracující v Ostravě-Zábřehu. Právě v tomto
centru si nezaměstnaní lidé ověřují svou řemesl-
nou zdatnost. Foto: Kamil Naščák

Vefiejnû prospû‰n˘ch prací ubylo, nezamûstnan˘m je ale tfieba pomoci
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Nevšední oslavy Dne dětí čekají
4. června žáky Speciálních škol na
ulici Kpt. Vajdy v Ostravě-Zá-
břehu. Přijedou je navštívit kama-
rádi z katovické Speciální školy
Jana Pavla II a společně budou
soutěžit a bavit se. Ti starší se ut-
kají v kopané a ve stolním tenise,
mladší se zapojí do nejrůznějších
her, na odpoledne je připraven
kulturní program. Dohoda o spo-
lupráci mezi oběma speciálními
školami byla podepsána v roce
1998 a od té doby se uskutečnilo
několik akcí, výměnných stáží dětí
i pedagogů.

Společné oslavy však zdaleka ne-
jsou jediným dnem, kdy zdejší učitelé
zpříjemní dětem školní docházku.
Odvěké heslo J. A. Komenského
„škola hrou“ tady v praxi realizují
každý měsíc pravidelnými Zdravými
dny, kdy se třída změní v pracovní
tým, který táhne za jeden provaz a
plní úkoly podle daného tématu. 

„Nejdůležitější je atmosféra, moti-
vace, radost, pohoda a správné zapá-
lení pro věc. Po zvládnutí úkolů je
čas na společné vyhodnocení. Na zá-
věr nechybí předání odměn všem,
kteří pracovali a ani je nenapadlo, že
se vlastně učí hrou. Zaměření jedno-
tlivých dnů prozrazují jejich názvy,
například Čištění lesa, Cestujeme po
světě, Boj proti šikaně, Máme rádi
zvířata. Tyto aktivity jsou součástí
projektu Zdravá škola, do kterého se

naše škola zapojila v roce 1993 jako
první svého druhu v republice,“ vy-
světluje Marie Schindlerová ze Spe-
ciálních škol.

V současné době je toto zařízení
největší speciální školou v Ostravě.
Celkem 26 tříd navštěvuje 217 žáků
včetně 50 s více vadami. Žáci jsou
zařazeni podle věku a handicapu do
vzdělávacího programu přípravného
stupně, zvláštní školy a pomocné
školy. Speciální třídy jsou určeny dě-
tem s autismem a více vadami. Děti,
které nemohou vzhledem ke svému
tělesnému nebo smyslovému posti-
žení a dalším zdravotním oslabením

plnit osnovy, jsou vyučovány podle
individuálního programu a rehabili-
tačního vzdělávacího programu. O
všechny se stará 61 zaměstnanců,
z toho 42 pedagogů. „Společně vy-
tváříme podmínky pro komplexní
péči o děti. Ve třídě jsou dva od-
borně erudovaní pedagogové, pravi-
delně dochází také logoped, pracov-
níci speciálně-pedagogického centra.
Každodenní zdravotní rehabilitaci
zajišťuje přímo v budově školy elo-
kované pracoviště porubského Dět-
ského rehabilitačního stacionáře při
Městské nemocnici Ostrava. K dis-
pozici máme kvalitní vybavení a po-

můcky včetně moderní rehabilitační
vany, kterou jsme nedávno zakoupili
díky finančnímu příspěvku města
Ostravy a sponzorů,“ říká ředitelka
školy Eva Sroková.

Už osm let tady mají dveře otev-
řené také děti, které byly dříve ozna-
čovány za nevzdělatelné zpravidla
proto, že nejsou schopny verbálně
komunikovat. „Pojmy, jako školní
docházka či vzdělávání, mají v tomto
případě zcela jiný obsah, než jsme
zvyklí u dětí navštěvujících běžné
základní školy. Jde především o roz-
voj komunikačních schopností, so-
ciálních dovedností, zlepšení kvality
života. Zjišťujeme, že úroveň těžce
postižených dětí je podstatně vyšší,
než se předpokládalo. Individuální
přístup a speciální metody dokáží
mnoho a každý pokrok přináší vel-
kou radost a povzbuzení do další
práce,“ dodává E. Sroková.

Součástí školy je Speciálně peda-
gogické centrum, které nepečuje jen
o žáky, ale metodicky pomáhá i uči-
telům speciálních škol v celém Mo-
ravskoslezském kraji. Provádí také
komplexní speciální diagnostiku a
poradenství pro klienty s poruchou
autistického spektra. Stejně jako
v každé jiné škole mohou zdejší děti
navštěvovat družinu a školní klub s
dvanácti zájmovými kroužky. A sa-
mozřejmě nechybí ani školní jídelna,
která zajišťuje pitný režim a teplé
obědy. (LO)

Speciální ‰koly chystají spoleãnou oslavu Dne dûtí

TRAGIKOMEDIE V ARÉNù. Komorní scéna Aréna 3. května uvedla poslední
premiéru před divadelními prázdninami – hru Ladislava Klímy Lidská
tragikomedie v režii Ivana Krejčího. „Text Ladislava Klímy je až neuvě-
řitelně současný a aktuální, přestože byl napsán na začátku minulého sto-
letí. Své diváky si určitě najde,“ věří ředitelka Komorní scény Aréna Re-
náta Huserová. Zdejší soubor 13. května odjíždí na osmý ročník Meziná-
rodního divadelního festivalu Setkání – Stretnutie do Zlína. Festival se
orientuje na dramaturgické novinky a původní dramatickou tvorbu na
české a slovenské scéně. Komorní scéna Aréna se na něm představí už po-
třetí, tentokrát s inscenací B. Frasera Neidentifikovatelné lidské ostatky a
skutečná podstata lásky v režii J. Klimszy. Čilý pracovní ruch v nejmlad-
ším a nejmenším ostravském profesionálním divadle neutichne ani v červ-
nu, kdy má na programu předpremiéru hry D. Grabbeho – Žert, satyra,
ironie a hlubší význam. Režie se tentokrát ujme Tomáš Jirman. (o)

Rainman pomáhá autistÛm
Občanské sdružení rodičů a přá-

tel dětí s autismem Rainman bylo
založeno v roce 2000 a v současné
době má více než 80 členů z celého
Moravskoslezského kraje.

„Pořádáme pravidelné schůzky
s odborníky, přednášky a kurzy,
kde se rodiče, pedagogové, psy-
chologové a vychovatelé dětí
s tímto těžkým postižením doví-
dají mnoho užitečných informací.
Snažíme se také mezi veřejností
rozšířit povědomí o tom, co
vlastně autismus obnáší, protože
mnoho lidí má v tomto směru
velmi zkreslené představy,“ říká
předseda sdružení Petr Kuča.
Právě neinformovanost veřejnosti
je spolu s nízkým počtem diagnos-
tikovaných autistů a malou mož-
ností jejich zařazení do společen-
ského a především pracovního
procesu největším problémem au-
tistů v České republice.

„Zcela u nás chybí adekvátní
systém nabídky služeb a distribuce
informací od specializovaných po-
radenských center po terapeutická
centra s výchovným a vzdělávacím
programem. Diagnostická centra
fungují pouze v Praze a Brně. Lé-
kařům chybí praxe, velmi častá je
chybná nebo pozdní diagnóza. Dů-

sledkem je ztráta mnoha let, kdy se
s dítětem mohlo správně pracovat,
účelně ho vést a léčit. Autismus je
totiž velmi těžkou a nevyléčitelnou
vývojovou poruchou, která zasa-
huje jedince ve všech složkách
osobnosti. Pouze včasná a kvalitní
péče může zlepšit jeho výkony a
vývoj. Počet autistů v poslední
době navíc stále narůstá,“ zdůraz-
ňuje členka sdružení Radana Kli-
mentová.

Díky finanční podpoře města
Ostravy Rainman pořádá víken-
dové rekondiční pobyty rodin s au-
tistickými dětmi, které jsou jedi-
nečnou příležitostí pro vzájemná
setkání a výměnu zkušeností. V le-
tošním roce bude z grantu financo-
vána akce s názvem Nácvik zvlá-
dání problémového chování u osob
s autismem, na kterém se podí-
lí pražské Poradenské centrum
APLA (Asociace pomáhající lidem
s autismem). V plánu je také vznik
studie mapující sociální, zdravotní
a vzdělávací možnosti, které mají
autisté v Ostravě.

Občanské sdružení rodičů a přátel
dětí s autismem sídlí v Medicentru v
Opavské ulici v Ostravě-Porubě,
telefonní číslo 596 973 261,
e-mail:rainman@telecom.cz. (O)



Šárka Ševčíková, která je v sou-
časné době v invalidním důchodu,
nám napsala o svých zkušenostech
s návštěvou Domovinky při Domu
s pečovatelskou službou Astra v ulici
I. Sekaniny v Porubě.

„Domovinka sdružuje především
lidi zvenku. Každý účastník má 
možnost vlastního výběru z nabíze-
ných aktivit. Denní činnost seniorů
vedou odborně vyškolené pracovnice
Domu s pečovatelskou službou.
Každý den začíná v deset hodin v tě-
locvičně relaxačním a protahovacím
cvičením, po obědě bývají tzv. kul-
turní relaxace, při kterých se čtou
úryvky ze zajímavých knih a disku-
tuje o životě. Pobyt zde mně osobně
velmi prospívá. Společnost lidí, pocit
sounáležitosti a potřebnosti jsou pro
každého člověka velmi důležité.
Kladnou roli hraje i aktivní ergotera-
pie. Ukončením denního programu
Domovinky v 15.30 hodin nekončí
aktivity Domu s pečovatelskou služ-
bou. Několikrát v měsíci se tady ko-
nají koncerty, výstavy a jiné spole-
čensko-kulturní akce pro veřejnost.
Například 11. června vystoupí děti ze
Základní školy J. Šoupala. Z tako-
vých akcí se pak člověk vrací domů
obohacen a posílen poznáním, že ži-
vot lze plně prožívat i ve chvíli, kdy
osud nenastavuje jen přívětivou tvář.
Chtěla jsem tímto dopisem poděko-
vat všem, kteří přispívají k tomu, že
nemoc či seniorský věk neznamená
nevyhnutelně jenom smutek, bolest
či samotu.“

Matematické talenty
Informace o mezinárodní mate-

matické soutěži do redakce zaslal Ja-
roslav Hančl a David Bartl z katedry
matematiky Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity.

„Naše katedra 2. dubna uspořá-
dala 13. ročník Mezinárodní ma-
tematické soutěže o cenu Vojtě-
cha Jarníka. Letošního ročníku se
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zúčastnilo 76 nejlepších studentů
matematiky ze sedmnácti univerzit
ve střední Evropě. Šestnáctičlenná
mezinárodní porota z návrhů jedno-
tlivých univerzit vybrala celkem
osm soutěžních příkladů. V první
kategorii (studenti prvního a dru-
hého ročníku vysoké školy) nako-
nec zvítězil Viktor Harangi z Buda-
pešti, ve druhé kategorii (studenti
třetího, čtvrtého a pátého ročníku)
stejně jako v loňském roce Pavel
Podbrdský z Prahy.“

Potfiebují nás
Když mladí lidé nemají co dělat,

nudí se a hrozí nebezpečí, že si zač-
nou hledat zábavu v partách, kde i
dobře vychovaný jedinec může pod-
lehnou impulzivnímu chování domi-
nantních vůdců. Hec, testování, co
kdo dokáže pak může mít velmi ne-
gativní důsledky. Jiří Šárek z Os-
travy v dopise na toto téma dále píše:
„Položme si otázku, co jsme udělali
proto, abychom předešli těmto nega-
tivním jevům. Myslím, že jsme proti
tomu moc neudělali. Ať začneme vý-
chovou v rodině, osobním příkla-
dem, schopností poradit svým dě-
tem, hovořit s nimi, být důslední...
Jistěže, v dnešní době toho mají do-
spělí hodně, musíme absorbovat
bouřlivé změny, které probíhají
v naší společnosti, navíc je tady vliv
televize. Přesto jsme ale povinni své
potomky vychovávat, vždyť jde o
budoucnost našeho národa. To je
podle mě úkol rodičů. Ale co společ-
nost, organizace, státní správa a
takzvaná neviditelná ruka trhu? Ře-
šení může být v domech dětí a mlá-
deže, rozšíření sportovišť. Jednotlivé
městské obvody a školské organi-
zace by měly sehrát rozhodující
úlohu pro vytvoření podmínek pro
volný čas. Vždyť není to jen sport,
ale i kultura nebo vzdělávání. Mys-
lím, že při troše dobré vůle by se na-
šel prostor i pro manuální výpomoc
mládeže ve firmách nebo obecně
prospěšné práce organizované ob-
vody. Možná, že v některých přípa-
dech by bylo nutné sáhnout i k legis-
lativním úpravám, ale hlavně je

Dotazníkové ‰etfiení
Pracovníci Zdravotního ústavu v Ostravě připravili na druhou po-

lovinu dubna a květen dotazníkové šetření zaměřené na zkoumání
zdravotní významnosti látek vyskytujících se ve vnitřním prostředí
bytů. Tato akce je součástí Systému monitorování zdravotního stavu
obyvatel České republiky ve vztahu k životnímu prostředí a je reali-
zována také v dalších městech.

Dotazníkové šetření se uskuteční ve vybraných domácnostech v Os-
travě a v Karviné. Organizátoři prosí všechny občany, kteří budou
pracovníky zdravotního ústavu osloveni, aby věnovali chvilku svého
času vyplnění dotazníku. Cílem je zmapovat zvyklosti a pocity souvi-
sející se zdravím, stav prostředí, ve kterém žijeme a zjistit zájem o
bezplatné měření přímo v bytě. Dotazníky jsou anonymní a získané
údaje se stanou součástí odborné zprávy o monitorování zdravotního
stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v příštím roce.
Přesné rozpoznání rizikových faktorů a jejich účinků v konečné fázi
přispěje k shromáždění dostatečné argumentace pro formování státní
zdravotní politiky. (r)

Domovinka 

Ženský komorní pěvecký sbor
Duha byl založen v roce 1987 Jaro-
mírem Richterem. Od roku 1989 jej
řídí Pavel Režný z Pedagogické fa-
kulty Palackého univerzity Olo-
mouc. V současné době pod jeho ve-
dením zpívá zhruba 25 dívek a žen
ve věku 18 až 35 let. 

Repertoár je velice rozmanitý, za-
hrnuje starou hudbu, úpravy lido-
vých písní, práce současných autorů
i černošské spirituály. Sbor pravi-
delně koncertuje doma i v zahraničí,
natáčí v ostravském rozhlase a má
za sebou i několik úspěšných vy-
stoupení v televizi. „V roce 1995 se
nám díky příspěvku Úřadu měst-
ského obvodu Poruba podařilo vydal
první kazetu a v roce 1997 CD no-
sič. V současné době se připravu-
jeme na festival Karvinský trojok,

který se uskuteční 1. 6. a na Meziná-
rodní festival Bohuslava Martinů
konaný ve dnech 26. - 29. 6. Nejza-
jímavější událostí tohoto roku by
měl být připravovaný vánoční kon-
cert u příležitosti životního jubilea
Jiřího Pavlicy, na kterém náš sbor
bude spolupracovat s komorním or-
chestrem a cimbálovou muzikou.
Tento projekt je zatím ve fázi pří-
prav a hledání finančních prostředků
na jeho realizaci. Rádi uvítáme nové
členky a také příznivce sborového
zpěvu, kteří by chtěli pomoci při re-
alizaci připravovaných projektů,“
napsala nám členka Duhy Lenka
Stříbná, připojila i fotografii sboru
a kontaktní telefony: 
605 145 416, 777 626 785, 
k dispozici jsou internetové stránky:
http://www.sbor.cz/duhaova/index.php

Îensk˘ pûveck˘ sbor Duha 
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potřeba konečně začít bojovat s nu-
dou v životě dětí a mladých lidí.“   

Podûkování
Členové biologického semináře

Gymnázia Ostrava-Hrabůvka se 
23. dubna zúčastnili zajímavé akce po-
řádané Ostravským muzeem ke Dni
Země. Navštívili přírodní rezervaci
Rezavka, prozkoumali lužní les a na
vlastní oči si mohli prohlédnout nejrůz-
nější druhy stromů a bylin včetně vzác-
ných endemitů. Výprava byla dopl-
něna o přírodovědnou soutěž, jejíž
součástí bylo poznávání rostlin, hornin
a nerostů. Nejúspěšnější řešitelé dostali
knižní ceny, všichni účastníci pak ke-
ramické jablíčko s upomínkou na Den
Země. Studenti prostřednictvím Os-
travské radnice děkují za nevšední zá-
žitek, bezchybnou organizaci a pou-
tavý odborný výklad.

Blahopfiejeme
Těší nás, že také tentokrát můžeme

poblahopřát k úspěchu alespoň ně-
kterým z dětí a mladých lidí, kteří
svůj volný čas tráví aktivně a smyslu-
plně.

Ostravský dětský sbor si před ně-
kolika dny přivezl z Mezinárodního
sborového festivalu v Montreux
2003 hlavní cenu poroty a cenu obe-
censtva. Výkon malých zpěváků byl
odměněn nadšenými ovacemi téměř
dvoutisícového sálu Auditoria Stra-
vinského i pochvalnými kritikami
v tamním tisku, které celý soubor
označily za pozoruhodný zjev čes-
kého sborového umění.

Dalším příkladem úspěšné repre-
zentace města jsou ocenění, která
získali koncem března v Olomouci
členové modelářského kroužku při
Zvláštní škole Čkalovova v Porubě
na mezinárodní soutěži českých,
polských a slovenských papírových
modelů Morava open 2003. První
místo v kategorii starších žáků -
velká dopravní technika - obsadil
Jan Káč se svým modelem hasič-
ského auta. Jiří Kubík, Ondřej Klá-
sek a Marek Ziaja se umístili na
bronzových příčkách. Mladí mode-
láři se scházejí každé úterý od 14 do
16 hodin v budově zvláštní školy,
kde mohou zájemci o tuto pozoru-
hodnou a přitom finančně nenároč-
nou volnočasovou aktivitu získat
další informace. 



■ V prostorách Radnice města Os-
travy uspořádalo začátkem dubna Cent-
rum pro komunitní práci Moravsko-
slezského kraje další z kulatých stolů k
připravované Koncepci environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO), tentokrát pro zástupce ve-
řejné správy z pověřených obcí celého
kraje. Význam těchto setkání spočívá
především v diskuzi laické i odborné
veřejnosti nad jednotlivými částmi kon-
cepce, která má ovlivnit budoucnost
ekologické výchovy v kraji. 

■ Sdružení Telepace pořádá od 24.
do 25. 5. interaktivní výstavu pro děti i
dospělé s názvem Dny hlavolamů. Ne-
tradiční expozice bude přístupná od 14
do 18 hodin v Mateřské škole v ulici
Repinově v Moravské Ostravě. Jde o
pokračování úspěšné akce, která ná-
vštěvníky aktivní formou seznámí s
různými druhy hlavolamů.

■ Základní škola Těškovice a Ob-
čanské sdružení L.I.T. organizují letní
integrační tábory pro zdravé i zrakově a
sluchově postižené děti. O prázdninách
nabízejí například cyklistický tábor
v Bohušově na Osoblažsku nebo sjíž-
dění Vltavy. Podrobnější informace
jsou k dispozici na tel. č. 604 875 106.

■ Ostravské Výtvarné centrum
Chagall získalo na veletrhu Svět knihy
Cenu poroty za biografický slovník.
V desátém ročníku soutěže Slovník
roku, vyhlašované Jednotou tlumoč-
níků a překladatelů, odborníky zaujalo
prvních deset dílů Slovníku českých a
slovenských výtvarných umělců, které
vyšly v letech 1998 - 2002. Čtrnácti-
členná česko-slovenská odborná porota
rozhodovala mezi 82 soutěžními tituly.

■ Kulturní centrum Poruba na
Opavské ulici pořádá ve dnech 2. až 4.
června první ročník festivalu Ostravský
koníček zaměřeného na dětskou filmo-
vou tvorbu. Na programu jsou dopo-

lední představení pro školy a 3. 6. od 17
hodin projekce pro veřejnost. 

■ Institut geoinformatiky Hornic-
ko-geologické fakulty VŠB - TU Ostra-
va 20. 5. pořádá studentskou konferenci
s názvem GISáček. Jde o veřejné pre-
zentace bakalářských a diplomových
prací studentů zabývajících se geogra-
fickými informačními systémy a tvor-
bou geoinformačních aplikací. Akce
začne v 9 hodin v sále nad menzou
v areálu VŠB - TU v Porubě. Přihláš-
ky a podrobnější informace na-
leznete na internetové stránce
http://gis.vsb.cz nebo tel. 597 325 589.

■ Jubilejní 25. ročník Jarního 
montérského putování se uskuteční 
24. května. Průběžný start je u horského
hotelu Montér na Ostravici mezi 6. a 11.
hodin. Organizátoři připravili trasy pro
pěší v délce od 12 do 100 km a pro hor-
ská kola v délce od 22 do 100 km.  

■ Divadlo loutek Ostrava ve spolu-
práci s Charitou sv. Alexandra připra-
vilo výstavu pozoruhodných fotografií
Pavla Zuchnického s všeříkajícím ná-
zvem Adopce na fotce. Expozice popu-
larizující projekt adopcí na dálku je
k vidění v prostorách Divadla loutek v
pondělí až pátek 8.00–12.30 hod. až do
5. června.

■ Mistrovství České republiky
v judu mužů a žen od 5. do 6. dubna
hostil areál TJ Nová huť. Na stupně ví-
tězů vystoupili také ostravští sportovci.
Zlatou medaili v kategorii do 52 kg zís-
kala Simona Swaczynová, která je
členkou  Judo Clubu Městské policie
Ostrava. Bronzovou příčku v kategorii
do 81 kg obsadil Dušan Koza z TJ Ba-
níku Ostrava. 

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení zve všechny turisty na vy-
cházku z Dobroslavic do Jilešovic.
Sraz je 31. května  ve 14.20 hod. na
svinovských mostech, zastávka
tramvaje č. 4 ve směru do Marti-
nova.
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DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje pořádal 2. a 3. května Dny otevřených dveří na stanicích
v celém regionu včetně čtyř ostravských. Návštěvníci si ze zájmem pro-
hlédli techniku a vybavení, které hasiči používají při své každodenní
práci.

❏ Ve zkratce ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
nabízí do dobr˘ch rukou

Besedy pro seniory
Městská policie Ostrava se kromě

svěřených úkolů v oblasti zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného
pořádku věnuje také preventivní čin-
nosti. Strážnice specializovaného od-
dílu prevence a dohledu již několik let
připravují besedy pro děti mateřských,
základních a středních škol. V březnu
představily nový projekt - besedy pro
dříve narozené občany. Cílem je lepší
informovanost seniorů v právní ob-
lasti, poskytnutí rad zaměřených na
osobní bezpečnost a seznámení se
s prací strážníků městské policie.

Senioři jsou upozorněni na obecně
závaznou vyhlášku o zabezpečování
veřejného pořádku a čistoty při chovu
a držení zvířat na území města Os-
travy. Dále je připomenut zákon o
provozu na pozemních komunikacích,
z něhož vyplývá povinnost přecházet
vozovku pouze na místech k tomu ur-
čených. V rámci besedy je prezento-
ván také zákon o občanských průka-
zech a navazujících povinnostech.

Výklad je doplněn o poučení o sank-
cích, které hrozí v případě porušení
zákonných norem.

„Z hlediska bezpečnosti jsou se-
nioři upozorněni na možnosti při za-
bezpečení bytů. Strážnice připomenou
obecné zásady, jako je například: ne-
otvírejte neznámým lidem, nenoste u
sebe větší obnos peněz, nesvěřujte se
nikomu se svými úsporami a jejich
úkrytem, ve večerních hodinách se
vyhýbejte neosvětleným místům, při
podomním prodeji nikdy neplaťte pře-
dem. Pozornost je věnována také ná-
silí v rodině, formám, ve kterých se
nejčastěji vyskytuje, nechybí ani kon-
takty na krizová centra nabízející bez-
platnou pomoc. Staří lidé jsou pou-
čeni, jak se chovat v případě, stanou-li
se svědky trestného činu. Věříme, že
si senioři z besed odnášejí řadu užiteč-
ných a praktických informací, které se
jim mohou hodit,“ konstatuje Zuzana
Larišová z úseku informací městské
policie. (r)

1. MÁŇA má pět let. V květnu
loňského roku ji strážníci přivezli
z vítkovické ulice, kde bezprizorně
pobíhala. Fenka křížence pudla je
milá a přítulná, takže se bez pro-
blémů začlení do rodiny nebo
zpestří život osamělému člověku.
Spokojená bude v bytě i na zahradě. 

2. BERTÍK má jeden rok a
v útulku pobývá od srpna loňského
roku, kdy jej do zdejšího areálu
vhodil neznámý nálezce. Během
svého krátkého života už stihl učinit
špatnou zkušenost s dětmi, které
mu zřejmě ublížily, takže jejich pří-
tomnost nevyhledává. 

3. BAK je velmi tempera-
mentní roční kříženec malamuta,
který potřebuje celodenní péči,
pevnou ruku a zkušené vedení.
Nový pán by mu měl poskytnout
také dostatek prostoru a volný
výběh.

4. BOBEŠ je pětiletý kříženec,
kterého se předcházející majitel
zbavil tak, že jej přivázal u sloupu
v areálu autoškoly ve Vítkovicích a
odešel. Bobeš je velmi hodný a při-
způsobivý. Hodí se k rodině s
dětmi i starším lidem.

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice
Telefon: 596 967 288
Otevřeno: úterý - neděle 10 - 15 hodin



■ Kdo se dopustí přestupku
podle § 22?

Je to řidič motorového vozidla,
který
a) překročí nejvyšší dovolenou rych-

lost stanovenou zvl. zákonem 
(č. 361/2000 Sb.) nebo dopravní
značkou o více než 30 km/h v obci
nebo o 50 km/h mimo obec,

b) poruší nesprávným způsobem
jízdy zvláštní zákon tím, že neza-
staví vozidlo na příkaz světelného
signálu s červeným světlem „Stůj“
světelného signalizačního zařízení
nebo pokynu policisty „Stůj“ při
provozu na pozemních komunika-
cích, nebo že předjíždí vozidlo na
přechodu pro chodce, bezpro-
středně před ním nebo předjíždí
vozidlo způsobem, který ohrozí
protijedoucí řidiče či jiné účast-
níky silničního provozu. Dále je to
tehdy, když řidič předjíždí, jestliže
se nemůže bezpečně zařadit před
vozidlo i více vozidel, která hodlá
předjet, nebo předjíždí, aniž má
před sebou rozhled na vzdálenost
nutnou k bezpečnému předjetí.
Podobně je hodnoceno i nedání

přednosti v jízdě z vedlejší pozemní
komunikace označené dopravní
značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo
„Stůj, dej přednost v jízdě“ na křižo-
vatku, přednost v jízdě vozidlům při-
jíždějícím po hlavní pozemní komu-
nikaci nebo vozidlům přijíždějícím
zprava, nevyplývá-li přednost v jízdě
z dopravní značky.

Za přestupek je rovněž považován
vjezd na železniční přejezd v přípa-
dech, kdy je to zvláštním zákonem
zakázáno
c) porušením zvláštního zákona

způsobí dopravní nehodu, kterou
je povinen podle zvláštního zá-
kona neprodleně ohlásit polici-
stovi,

d) se dopustí jednání uvedeného pod
písmenem c) jako řidič hromadné
dopravy osob

e) neoprávněně zastaví nebo stojí s
vozidlem na parkovišti vyhraze-
ném pro vozidlo označené zna-
kem O1

f) jiným jednáním, než které je uve-
deno pod písmeny a) až e), poruší
zvláštní zákon.

■ Kdo se dopustí přestupku
podle § 30?

Je to ten, kdo
g) požije alkoholický nápoj nebo

užije jinou návykovou látku, ač-
koliv ví, že bude vykonávat za-
městnání nebo jinou činnost, při
níž by mohl ohrozit zdraví lidí
nebo poškodit majetek,

h) po požití alkoholického nápoje
nebo užití jiné návykové látky vy-
konává činnost uvedenu v pís-
menu g)

h) ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil požitím alkoho-
lického nápoje nebo užitím jiné
návykové látky, vykonává činnost
uvedenou v písmenu g).

Je nutné dodat, že způsobilost k
řízení vozidla ruší hladina alkoholu
nad l promili.
i) při výkonu, při kterém by mohl

ohrozit život nebo zdraví lidí
anebo poškodit majetek, se od-
mítne podrobit dechové zkoušce,
lékařskému vyšetření ke zjištění,
zda není ovlivněn alkoholem v
případě, že dechová zkouška byla
pozitivní, nebo lékařskému vyšet-
ření ke zjištění, zda není ovlivněn
jinou návykovou látkou, ačkoli
má povinnost takové zkoušce
nebo vyšetření se podrobit a není
to spojeno s nebezpečím pro jeho
zdraví.
Uvedené přestupky jsou pokuto-

vány nejpřísněji, pokud lze uložit po-
kutu, je to až do výše 15 tisíc korun
a zákaz činnosti řízení motorových
vozidel až na dobu dvou let.

■ Kdo se dopustí přestupku
podle § 49, odst. 1, písm. b)?

Přestupku se dopustí řidič, který
jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
a to v souvislosti se zaviněním do-
pravní nehody.

■ Jak je to s pojištěním?
Odborem dopravy je řešena i pro-

blematika pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla
ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.
Jde o skutkové podstaty podle § 23a
zák. č. 200/1990 Sb.

■ Za jakých okolností jde o pře-
stupek?

Přestupku podle tohoto paragrafu
se dopustí ten, kdo
a) provozuje vozidlo bez pojištění

odpovědnosti za škodu způsobe-

nou provozem vozidla, ačkoliv
musí být tato odpovědnost pojiš-
těna podle zvláštního právního
předpisu (zák. č.168/1999 Sb.)

b) neodevzdá příslušnému orgánu,
který vede evidenci vozidel, státní
poznávací značku a osvědčení o
technickém průkazu vozidla v pří-
padě zániku pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla podle zvláštního
právního předpisu.

■ Na jak dlouhou dobu lze ulo-
žit zákaz činnosti?

V souvislosti s provozováním vo-
zidla od l. ledna tohoto roku lze ulo-
žit zákaz činnosti až na dobu jednoho
roku a pokutu do výše 20 tisíc Kč.

■ Kdy může řidič požádat o
zrušení zákazu činnosti?

V případě uloženého zákazu čin-
nosti má občan možnost, po uply-
nutí poloviny sankce zákazu čin-
nosti, požádat o upuštění výkonu
zbytku sankce, přičemž se k podání
žádosti doporučuje osobní účast u
správního orgánu, který rozhodnutí
vydal k vyplnění žádosti a předpo-
kladem pro rozhodnutí správního
orgánu, že zbytek sankce není nutné
vykonat je prověřit, že občan se ve
stanovené lhůtě osvědčil a splnil
sankce, které mu správní orgán ulo-
žil. Pokud v době zákazu činnosti
řídí občan motorové vozidlo, ačko-
liv mu tato činnost byla pravo-
mocně zakázána, tak se vystavuje
nebezpečí trestního stíhání pro po-
dezření z naplnění skutkové pod-
staty trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí ve smyslu §
l71/1c) trestního zákona.

14 Ostravská radnice kvûten 2003

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás

Odbor dopravy magistrátu
Oddělení dopravně správních činností
Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
Úsek správního řízení na úseku přestupků v silničním provozu
☎ 974 728 870

Na magistrát, konkrétně na odbor
dopravy, byly už v roce 2001 převe-
deny pravomoci Policie České repub-
liky týkající se projednávání pře-
stupků, a to v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích.

Jde o klasické přestupky (§ 22)
proti bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu, ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi 
(§ 30) a také o přestupky (podle 
§ 49/lb) proti občanskému soužití
při nedbalostním ublížení na zdraví
v souvislosti s dopravní nehodou
(podle zákona č. 200/1990 Sb.).

„V roce 2001 bylo projednáno 
2 956 skutků, přičemž na pokutách
bylo uloženo asi l2 mil. korun. Loni
bylo oznámeno již 15 246 skutků a
pravomocně ukončeno 4 094 pří-
padů s tím, že do letošního roku by-
lo převedeno 11 152 neukončených
oznámených přestupků. Na poku-
tách bylo minulý rok uloženo zhruba
14 milionů korun,“ říká vedoucí
úseku správního řízení na úseku pře-
stupků v silničním provozu Karel
Hlisnikovský.

Dodává, že přestupkové správní ří-
zení zasahuje svou činností do práv a
svobod občanů, a to nejen možností
uložení pokut, ale především opráv-
něním ukládat zákazy činností spočí-
vající v zákazu řízení všech motoro-

vých vozidel. V roce 2001 bylo ulo-
ženo 800 a v roce 2002 celkem 1 085
zákazů činnosti v souvislosti s do-
pravní nehodou a řízením motoro-
vého vozidla pod vlivem alkoholu,
nebo odmítnutí dechové zkoušky na

alkohol či lékařského vyšetření ke
zjištění hladiny alkoholu v krvi.

„Významu této činnosti odporu-
je nedostatečná podpora vytváření
vhodných pracovních podmínek,
nízké početní obsazení pracovišť k
zajištění bezproblémového chodu
přestupkové agendy vzhledem k uve-
dené důležitosti. V blízkém časovém
horizontu je perspektiva vhodného
řešení malá,“ říká K. Hlisnikovský.

K 1. 1. 2003 byla provedena deli-
mitace v souvislosti s ukončením čin-
nosti okresních úřadů při výkonu
státní správy v přenesené působnosti
a tudíž bylo k odboru dopravy MMO
nově přiřazeno l3 obcí z bývalých
okresů. V rámci uvedeného převodu
byla převáděna i veškerá spisová
agenda. Magistrátu bylo předáno i 
1 017 oznámení přestupků, které
byly v různém stádiu rozpracování.

Někdo může nabýt dojmu, že infor-
mace o dopravních proviněních řidičů
jako takových, nepatří do této rubriky.
Ale podle známého rčení, že nezna-
lost neomlouvá, padlo nakonec re-
dakční rozhodnutí, že nejzajímavější
údaje přece jen zveřejníme. (m)

c



„Travnatá plocha na náměstí 
Eduarda Beneše vedle ob-

chodního domu Textilia dnes
opravdu již málokomu připomíná
dobu, kdy zde stávala jedna ze za-
jímavých místních dominant,
známá pod názvem Německý
dům,“ říká Jozef Šerka z měst-
ského archivu a dodává, že jak už
samo jméno napovídá, byla to bu-
dova, která poskytovala útočiště
kulturním, společenským i poli-
tickým aktivitám místní německé
menšiny.

V roce 1894, kdy Češi dostavěli
svůj Národní dům (dnes Divadlo
Jiřího Myrona) a kdy i Poláci usi-
lovali o důstojný a reprezentativní
stánek svého národa (Polský dům
byl vybudován v roce 1907), také
Němci přikročili ke stavbě ob-
jektu, který měl zajistit zázemí pro
činnost četných spolků a rovněž
vytvořit vhodné podmínky k pro-
vozování stálé divadelní scény.

„Veškeré spolky působící ve
městě musely totiž do té doby dát
zavděk nabídce zdejších hotelů a
hostinců. Byl to především hotel

Gambrinus, hotel Karolínské
lázně, restaurace U Zeleného
stromu, U Lípy či Stará a Nová
střelnice. Právě tady se konaly
spolkové schůze a společenské
akce, a také čas od času tu vystu-
povaly kočovné divadelní společ-
nosti,“ připomíná J. Šerka.

O tom, že restaurační místnosti
nemohly rostoucím nárokům sta-
čit, svědčí i časté stížnosti míst-
ního tisku. „Kdo zná potíže, s nimiž
musí naše spolky často zápasit,
protože buďto nemají k dispozici
odpovídající místnosti nebo pro-
tože se ještě nechtějí vydat na mi-
lost a nemilost zbohatlým hostin-
ským, kdo ví, že naše město...nemá
jedinou místnosti, která by mohla
pojmout publikum (o vhodném di-
vadelním sále už ani nemluvě), ten
musí iniciativu našeho pěveckého
spolku s radostí přivítat,“ napsal
již v roce 1884 přispěvatel deníku
Mährisch-schlesischer Grenzbote,
který tak reagoval na návrh němec-
kého pěveckého spolku Männerge-
sangverein vybudovat dům, který
bude disponovat víceúčelovým re-
prezentačním sálem a spolkovými
místnostmi. Tehdy mělo ještě jít o
budovu společnou, sloužící potře-
bám všech občanů bez rozdílu ná-
rodnosti. Tento návrh však neu-
spěl. V následujících deseti letech
již byly nacionální vášně tak vy-
pjaté, že o společném německo- 
-českém projektu nemohlo být ani
řeči.

Jak dále uvádí J. Šerka, Ně-
mecký dům byl dostavěný v roce
1895 podle projektu významného
architekta Felixe Neumanna, a to
ve slohu tzv. nizozemské rene-
sance. Objekt sloužil výlučně po-
třebám vlastní národní komunity,
obdobně jako další dva národní
domy na území města. 

„Ostravští Češi, kteří vybudo-
vali svůj Národní dům o rok dříve,
záhy přiřkli této nezvykle vyhlíže-
jící budově hanlivou přezdívku
Trucburg, možná maličko i ze zá-
visti, protože Německý dům, i za
cenu velkého zadlužení, působil
svými rozměry přece jen reprezen-
tativněji. Od počátku ho ke svým
schůzím a akcím intenzivně využí-
valy všechny německé spolky.
Kromě běžných schůzí se zde ko-
naly také slavnosti, plesy, ale i na-
učné přednášky, předvolební shro-
máždění německých stran apod.
Vyhledávaná byla zřejmě i zdejší
restaurace. V roce 1904 byl totiž v
rozlehlé zahradě za domem, po-

délně k Zámecké ulici, přistavěn
ještě dřevěný zahradní pavilón pro
120 hostů. Než bylo v roce 1907
otevřeno městské divadlo, posky-
toval velký reprezentační sál úto-
čiště divadlu a potřebám německé
scény sloužil i po roce 1918, kdy
museli Němci městské divadlo vy-

klidit. Ve třicátých letech 20. sto-
letí údajně divadlo v Německém
domě patřilo mezi nejlepší ně-
mecká divadla v republice a svým
repertoárem, do něhož začalo za-
řazovat i hry českých autorů, vý-
znamně napomáhalo vzájemnému
kulturnímu poznávání a sbližování
Čechů a Němců.“

Zhoršující se politická situace
koncem 30. let však znamenala
konec těmto nadějným pokusům.
Německý dům se proměnil ve
středisko, odkud vycházely pouze
štvavé a provokační projevy pře-
dáků Henleinovy SdP a po oku-
paci Československa v roce 1939
se stal pro všechny Čechy symbo-

lem nenáviděného nacistického
režimu. Proto byl hned po osvo-
bození města v roce 1945 vydán
příkaz k jeho demolici, přičemž
svůj někdejší spolkový dům mu-
seli zbořit sami Němci interno-
vaní v pracovních táborech na
území Ostravy. (M&J)
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Zapomenutá Ostrava: Nûmeck˘ dÛm
❏ Archiv mûsta Ostravy



Adresa: Hornické muzeum OKD 
Ostrava-Petřkovice 
Pod Landekem 64
☎ 596 131 847
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❏ Ostravská NEJ

❏ Bez komentáfie Den Zemû, DÛm kultury Vítkovice, 25. 4. 2003

ZÁCHRANÁ¤I V AKCI. Mistrovství České republiky vodní záchranné služby
Českého červeného kříže přivedlo do Ostravy 80 sportovců z celé repub-
liky. Dějištěm náročných soutěží v několika disciplínách, např. zachraňo-
vání modelu s ploutvemi, zachraňování pomocí člunu a plavání 200 m
s překážkami, byl 12. a 13. dubna Krytý bazén v Porubě a Rekreační
areál Hlučín. První družstvo ostravských záchranářů získalo stříbrné me-
daile, druhé družstvo bronzové medaile, zlato si odvezli záchranáři z Ne-
ratovic. Mezi jednotlivci se na třetí místo prosadil Libor Kohut.

„Čím dnes naplníme srdce našich
dětí, tím ony zítra naplní náš svět“.
Pod tímto mottem se ve dnech 23. a
24. května koná ostravská Bambiri-
áda. Cílem této celorepublikové akce
je od doby jejího vzniku před sedmi
lety prezentace různorodé činnosti
sdružení, organizací, škol a dalších
subjektů zaměřených na volný čas
dětí a mládeže. Letos poprvé se v na-
šem regionu budou konat čtyři Bam-
biriády, příprava té ostravské byla
svěřena Moravskoslezské krajské radě
Asociace turistických oddílů mládeže.
Podrobnosti upřesňuje její předseda
Mojmír Nováček: „Dějištěm hlavního
programu bude po oba dny zimní sta-
dion a krytý bazén v Porubě od 8 do
18 hodin. Představí se více než třicet
občanských sdružení, škol, center vol-
ného času z Ostravy a okolí. Návštěv-
níci tak na vlastní oči uvidí a mohou si
i sami na místě vyzkoušet řadu atrak-
tivních činností od lezení po umělé
stěně, přes táboření v indiánských sta-
nech až po nejrůznější výtvarné tech-
niky. Každý si může vybrat podle

svých zájmů a možností. To je ostatně
naším cílem, ukázat, že děti a mladí
lidé se nemusí nudit doma u televize
nebo se bezprizorně potulovat někde
v ulicích. Chceme je seznámit s kon-
krétními lidmi a aktivitami a nabíd-
nout jim možnost, jak aktivně a smys-
luplně trávit volné chvíle.“

Součástí programu jsou soutěže na
suchu i ve vodě, vystoupení dětských
tanečních a hudebních skupin. V pá-
tek 23. 5. od 18 hodin na Zimním sta-
dionu v Porubě zazpívají kapely Sa-
rah a Tensing. Na základě zkušeností
z předchozích dvou ročníků organizá-
toři očekávají více než třináct tisíc ná-
vštěvníků. Vstup na akce konané
v rámci hlavního programu je
zdarma. Stačí si jen vyzvednout vstu-
penku u vchodu na zimní stadion
nebo krytý bazén. Ta dětem zároveň
poslouží jako poukázka na bezplatný
nebo zlevněný vstup do dalších zaří-
zení, např. do zoologické zahrady,
Hornického muzea, Planetária J. Pa-
lisy nebo na vyhlídkovou věž Nové
radnice. (o)

Bambiriáda proti nudû

My blue
Komorní scéna Aréna a Divadlo

loutek Ostrava zvou na koncert ži-
dovských písní Itzera Mangera v po-
dání divadelního režiséra, herce a
šansoniéra André Hübner-Ochodla.
Koncert s názvem My blue, který
byl připraven k uctění památky 60.
výročí povstání ve varšavském
ghettu, začíná 21. 5. v 19.00 hodin v
Divadle loutek. Turné po České re-
publice se koná pod patronací Pol-
ského institutu a Goetheho institutu
v Praze. Součástí koncertu bude také
výstava Tripolis Ostrava, která před-
staví Ostravu jako město střetávání
české, německé, polské národnosti s
důrazem na historii zdejších židov-
ských památek. Výstava se usku-
teční ve spolupráci Archivu města
Ostravy, Ostravského muzea a Kni-
hovny města Ostravy. (o)

Hornické muzeum

Bývalý Důl Anselm pod památ-
ným vrchem Landekem v Petřkovi-
cích bude narozdíl od jiných ostrav-
ských dolů, které jsou dávno
uzavřeny, sloužit lidem ještě dlouho.
Od roku 1993 je tady otevřeno pozo-
ruhodné hornické muzeum, největší
v České republice. Návštěvníci mo-
hou sfárat do originálních slojí a pře-
svědčit se, v jak drsných podmínkách
havíři pracovali, vyzkoušet si některá
zařízení a prohlédnout si sbírky staré
důlní a záchranářské techniky, důl-
ních lamp i dalších unikátů.

Dûti dûtem
Sbírku s názvem Pomozte dětem

už pátým rokem pořádá Česká tele-
vize a Nadace rozvoje občanské
společnosti. Výtěžek je určen dětem,
které žijí v nepříznivých životních
podmínkách. K letošním přispěvate-
lům patří Dětská tisková agentura
při Domě dětí a mládeže v Ostrči-
lově ulici. Děti pomáhají dětem me-
gašou - to byl název akce malých
novinářů dne 11. dubna, která uká-
zala, že k charitě patří spontánnost a
že vůbec nemusí být vážná a na níž
bylo vybráno bezmála jedenáct tisíc
korun. Organizátoři z časopisu
Déčko připravili zábavný program
pro 126 dětí ze školních redakcí, o
hudební doprovod se postaraly ama-
térské skupiny Namoutě kutě a Para-
digma. (l)

Koupali‰tû je
pfiipraveno

Největší přírodní koupaliště v České
republice otevře své brány 31. května.
Letní koupaliště v Ostravě-Porubě
s vodní plochou o rozloze 41 200 m2 se
napouští pitnou vodou průběžně dva
týdny tak, aby nevznikly problémy od-
běratelům vody v blízkém okolí.

Po zimní odstávce na návštěvníky
čekají příjemné změny, které přiblížil
ředitel společnosti Sportovní a rekre-
ační zařízení města Ostravy Ivo Mo-
cek: „V rámci dlouhodobého projektu
tzv. estetizace jsme pokračovali v ob-
nově zeleně a zatravnění dalších ploch.
Přibyla také obchodní pasáž, ve které
jsou soustředěny stánky s občerstve-
ním a dalšími užitkovými předměty.
Vedle dětského koupaliště vznikl pro-
stor pro nejrůznější atrakce včetně za-
stíněného rozměrného pískoviště. No-
vinkou je skokanský areál s metrovým
a třímetrovým můstkem na hlavní ba-
zénové ploše a dvě stanoviště plavčíků
pro větší bezpečnost plavců i neplavců.
Poblíž kurtu na plážový volejbal jsme
zřídili nové hřiště na petanque a na
sportovní louce pak hřiště na street-
ball. Síť restauračních zařízení doplnily
dva tropiko bary. (l)


