
Ostrava se po sedmi letech čekání
dočká odstranění olejových lagun,
které svým zápachem zejména v let-
ních měsících znepříjemňují život
obyvatelům blízkého sídliště Fi-
fejdy. Jednu z posledních překážek
na cestě k sanaci této staré ekolo-
gické zátěže odstranila vláda, když
na svém zasedání 11. června jedno-
hlasně schválila novelu vládního
usnesení č. 51 o zásadách vypořá-
dání ekologických závazků vznik-
lých před privatizací.

Likvidaci čtyř nádrží s více než
350 000 m3 nebezpečných odpadů
po bývalém podniku Ostramo už od
roku 1996 připravuje Diamo, s.p.
Jako podklad pro realizaci sanač-
ních prací byla vypracována ana-
lýza rizik, podrobný průzkum ob-
sahu lagun a jeho další využitelnosti
a studie proveditelnosti sanačního
zásahu. Česká inspekce životního
prostředí (ČIŽP) v roce 2001 vydala
rozhodnutí specifikující postupy a
podmínky odstraňování této ekolo-
gické zátěže. Vyhlášení výběrového
řízení na samotnou sanaci lagun

však bránil zákon o privatizaci v ná-
vaznosti na vodní zákon, který
ukládá, že ČIŽP může vydat roz-
hodnutí k sanaci starých zátěží jen
nabyvatelům, kteří získali majetek
v privatizaci. Paradoxně tedy nepa-

matuje na případy, kdy stát zpětně
nabyl zprivatizovaný majetek, jako
v případě ostravských lagun.

„Vedení města bezprostředně po
svém zvolení iniciovalo urychlení
hledání legislativního řešení si-

tuace. Mám radost, že se to během
několika málo měsíců podařilo. Po
vydání stanoviska ministerstva ži-
votního prostředí státní podnik Di-
amo bez dalších prodlení vyhlásí
výběrové řízení, vlastní realizace by
mohla začít koncem roku 2004,
hlavní práce na odstranění zátěže
potrvají 3 až 5 let. Stát v ekologické
smlouvě poskytl garanci ve výši 
4 miliard korun, ale domnívám se,
že celkové náklady na likvidaci la-
gun budou nižší,“ konstatoval ná-
městek primátora Mirko Jašurek.
Připojil také povzbuzující zprávu
pro obyvatele fifejdského sídliště a
městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky: „Na vyčištěném území
vyroste les, takže dojde k výraz-
nému hlukovému odstínění přileh-
lého průmyslového areálu, a tím i k
nespornému zkvalitnění životních
podmínek v celé oblasti. Samotný
pracovní postup při likvidování la-
gun bude podroben posuzování
vlivu na životní prostředí, takže by
nemělo dojít ani k dočasnému zhor-
šení stávající situace.“ (lo)
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Dobrou zprávu týkající se olejových lagun přijel do Ostravy 12. června
sdělit přímo ministr životního prostředí Libor Ambrozek. 

(Foto: T. Kratochvil)

Vládní v˘jimka odstartovala likvidaci lagun

AAËË  ÎÎIIJJÍÍ LETNÍ PRÁZDNINY!
Nadmíru dobrá nálada pano-

vala 27. června od brzkého rána až
do 18 hodin v klimatizované nízko-
podlažní tramvaji, kterou na
oslavu příchodu prázdnin vyslalo
na koleje statutární město Ostrava
ve spolupráci s dopravním podni-
kem.

U příležitosti konce školního roku
dostávali všichni pasažéři drobné dá-
rečky, plyšové medvídky Haribo,
sladkosti, ale také volné vstupenky
na porubské koupaliště. Samé jed-
ničky na vysvědčení byly rozhodně

velkou výhodou. Veselá tramvaj
plná soutěží, legrace a písniček z
muzikálu Starci na chmelu v podání
sólisty Vlastimila Korce křižovala
Ostravou po celý den zdarma. Pro-
jelo se s ní na čtyři tisíce lidí.

Dokladem skvělé atmosféry u-
vnitř vozidla jsou i naše dva snímky
vlevo, které nepotřebují žádný další
komentář. Úspěšný den na kolejích
určitě nejlépe charakterizuje pozdrav
dvou rozesmátých studentek s 
vysvědčením v ruce: AŤ ŽIJÍ LETNÍ
PRÁZDNINY! (m)

Foto: M. Rada

Foto: M. Rada
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HOSTÉ Z FRANCIE. Svůj podpis do pamětní knihy města připojil 24. června
také francouzský velvyslanec Joël de Zorzi, který Ostravu oficiálně navští-
vil poprvé od svého jmenování do funkce. „Během setkání s panem pri-
mátorem a jeho náměstky jsem získal užitečné informace o rozvojových
projektech ve městě. Navštívil jsem také zdejší podniky, ve kterých působí
francouzský investor, a to je to nejlepší doporučení pro další podnikatele
z naší země," konstatoval J. de Zorzi. Primátor města zareagoval konkrét-
ním slibem iniciování vzniku speciální třídy s cizím vyučovacím jazykem
pro zlepšení podmínek působení zahraničních investorů. 

NÁV·TùVA VELVYSLANCE. Na krátkou pracovní ná-
vštěvu zavítal 18. června na Novou radnici velvy-
slanec Jihoafrické republiky vČR Noel Lehoko. Cí-
lem jednání s primátorem Alešem Zedníkem bylo
předání informací o investičních příležitostech ve
městě a projednání možnosti návštěvy delegace
průmyslníků a podnikatelů z Jihoafrické republiky
v Ostravě. Velvyslanec v našem městě v roce 1980
po studiích na olomoucké univerzitě absolvoval lé-
kařskou praxi na chirurgickém oddělení dnešní Fa-
kultní nemocnice s poliklinikou v Porubě. 

10. června 2003
Aktivity v rámci projektu Integrace menšin v ČR

Rada města vzala na vědomí informace o realizovaných aktivitách
v rámci projektu Integrace menšin v České republice a návrh na další vy-
užití finančních prostředků. Doporučila zastupitelstvu města rozhodnout
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 83 888,40 Kč občanskému sdru-
žení Vzájemné soužití na realizaci projektu UPRE (česky Schůdky), usi-
lujícího o zmírnění vylučování Romů v přístupu ke vzdělání. Tato částka
nebyla vyčerpána v roce 2002.

V první části projektu se dosud uskutečnily semináře pro sociální a pe-
dagogické pracovníky, ve druhé části systematická vzdělávání romských
maminek s předškolními dětmi v komunitních centrech, která letos pokra-
čují pod názvem UPRE.

Navržená částka je určena na uhrazení osobních nákladů pracovníků
a platu koordinátora projektu. Celkový rozpočet na rok 2003 činí 457 000
Kč, z toho 320 000 Kč bude poskytnuto z prostředků Dotačního programu
Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Zbývajících asi 54 000
Kč vloží občanské sdružení na realizaci projektu z vlastních zdrojů.

Městské lázně Ostrava
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o odejmutí ma-

jetku Městských lázní Ostrava na rozhraní Sokolské třídy a Sadové ulice
ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Členové rady
také rozhodli o zápůjčce areálu společnosti SAREZA, s.r.o. (Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.).

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyslovilo
letos v březnu souhlas s odejmutím nemovitostí v areálu Městských lázní
Ostrava ze svěření městskému obvodu a s jeho vložením do základního
kapitálu společnosti SAREZA. O měsíc později s tímto rozhodnutím sou-
hlasila také obvodní rada. Důvodem byla skutečnost, že městský obvod
nemá dostatek finančních prostředků na další rozsáhlé rekonstrukce areálu
ani na dotování provozu lázní.

24. června 2003 
Bariéry rozvoje podnikání

Rada města souhlasí s převzetím záštity primátora města Ostravy nad
konferencí s názvem Bariéry rozvoje podnikání, kterou ve spolupráci se
statutárním městem Ostrava připravuje ve dnech 24. - 25. 9. 2003 Vysoká
škola podnikání, a.s. a Regionální hospodářská komora. Konference bude
zaměřena na formulaci konkrétních cest rozvoje podnikání jako význam-
ného faktoru ekonomického rozvoje města ve třech sekcích: 

1. rozvoj podnikavosti, 
2. partnerství veřejného a privátního sektoru při rozvoji podnikání, 
3. podnikání.

Smlouva o poskytnutí dotace Domovu důchodců Syllabova na solární
kolektor

Rozhodnutím ministerstva životního prostředí byla statutárnímu městu
Ostrava přiznána dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 428 000 Kč na re-
alizaci stavby Solární kolektor - Domov důchodců Syllabova. S postup-
ným nárůstem nákladů na nákup energií věnuje město pozornost alterna-
tivním a obnovitelným zdrojům energie. Žádost byla podána v roce 2002
a z rozpočtu statutárního města Ostravy bude financován zbytek investice
ve výši 2 450 205 Kč. Rada města souhlasila s uzavřením příslušné
smlouvy o poskytnutí dotace.

❏ Jednání rady mûsta

25. června 2003
Plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí roku 2003

Zastupitelstvo města schválilo Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města
Ostravy za I. čtvrtletí roku 2003. Hospodaření města za první tři měsíce letoš-
ního roku vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 333 091 tisíc korun.
Příjmy po konsolidaci jsou plněny na 32,3 %. Nejvyšší plnění je v kapitálo-
vých příjmech, kde se promítá prodej 95 % podílu města na základním kapi-
tálu akciové společnosti Zásobování teplem Ostrava ve výši 603 250 tisíc ko-
run. Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány na 23 %.

Dotace z Ekologického fondu města Ostravy
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí:

■ Investiční dotace z Ekologického fondu města Ostravy ve výši 277 tisíc ko-
run pro společnost OZO Ostrava na vybavení sběrných dvorů v obvodech
Stará Bělá (v ulici Blatnická) a Slezská Ostrava (ulice Čs. armády).

■ Neinvestiční dotace z Ekologického fondu města Ostravy ve výši 100 tisíc
korun pro Základní organizaci ČSOP v Novém Jičíně – Stanice pro zá-
chranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošo-
vicích na Moravě na provoz stanice. V loňském roce Stanice pro záchranu
živočichů, které se stará o poraněné či jinak handicapované volně žijící ži-
vočichy, přijala z okresu Ostrava 148 zvířat. Středisko ekologické výchovy
navštívilo v roce 2002 více než 300 žáků ostravských škol. 

■ Neinvestiční dotace z Ekologického fondu města ve výši 300 tisíc korun
pro společnost Ostravské městské lesy na dovybavení lesní školy, doplnění
naučných stezek a na informační lesní středisko. V květnu minulého roku
otevřela společnost v areálu Bělského lesa lesní školu, jejímž hlavním cí-
lem je osvětově výchovná práce se školními dětmi a mládeží. Po ročním
provozu má výukový program u ostravských základních škol velice dobrý
ohlas. V současné době je kapacita plně využita. Od doby zahájení navští-
vilo lesní školu 1 950 dětí. Roční provoz ukázal, že pro zkvalitnění výuky
je třeba technicky a materiálově dovybavit prostory lesní školy. Pro zkva-
litnění informačního a naučného systému městských lesů hodlá v letošním
roce společnost Ostravské městské lesy ve venkovní učebně lesní školy vy-
budovat základ lesního střediska také pro laickou veřejnost. 

Mezinárodní konference ISMOT 2003
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc korun

pro Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava na krytí nákladů
spojených s konáním konference 9th International Symposium on Microwave
and Optical Technology – ISMOT 2003. Na konferenci, která se uskuteční
11. – 15. 8. 2003 v areálu VŠB-TU, je přihlášeno přibližně 250 účastníků.
Tato prestižní akce se koná vždy jednou za dva roky, hostitelskými městy
v minulých letech byl Montreal (2001), Malaga (1999) a Peking (1997). 

❏ Jednání zastupitelstva mûsta



V těchto dnech zvolna vrcholí pří-
pravy na pozoruhodnou kulturní akci,
jedinečnou v celé v republice - Festi-
val městských folklorních souborů s
mezinárodní účastí Ostrava 2003,
Folklor bez hranic. Šestý ročník začne
11. srpna oficiálním přijetím hostů na
Nové radnici a skončí 15. srpna Veče-
rem u cimbálu v Janáčkově konzerva-
toři. Stejně jako v předcházejících le-
tech celou akci připravuje Společnost
pro kulturu a umění v Ostravě spolu
se Souborem lidových písní a tanců
Hlubina. Neuskutečnila by se však
bez finanční podpory města Ostravy.
Záštitu nad Folklorem bez hranic pře-
vzal primátor Aleš Zedník spolu s
předsedou Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky Lubomírem
Zaorálkem. Tajemnice festivalu a mí-
stopředsedkyně Společnosti pro kul-
turu a umění v Ostravě Renáta Huse-
rová hned v úvodu našeho rozhovoru
prozradila, že ostravské ulice tento-
krát roztančí celkem dvanáct souborů
z Ostravy, Opavy, Strakonic, Polska,
Rakouska a Estonska. Budou to napří-
klad Domažlická dudácká muzika,
Vrtek, Soubor lidových písní a tanců
Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Opa-
vička, Cimbálová muzika Cvrčci nebo
Cimbálová muzika Lipka.

■ Nezapomněla jste ve svém vý-
čtu na tradičního exotického hosta
ze zahraničí?

Samozřejmě nezapomněla, jen
jsem si tu symbolickou třešničku na
dortu nechala na konec. Ostravané si
už zvykli, že vyvrcholením Folkloru
bez hranic bývá vystoupení hostů z
daleké ciziny, je to vždy velmi pří-
jemné zpestření a dotyk odlišné kul-
tury. V živé paměti ještě máme
vzpomínku na loňské účinkování
skvělého mexického souboru. No a
letos přijede folklorní soubor z No-
vého Zélandu. 

■ V čem spočívá ta v úvodu
zmiňovaná jedinečnost festivalu v
celorepublikovém měřítku? 

To prozrazuje už přídavné jméno
„městských“ v jeho názvu. Festival
přináší přímo do center městských
obvodů folklor, tradice našich
předků. V průběhu celého týdne
navštívíme pět obvodů a vydáme se
i do blízkého okolí Ostravy. Festiva-
loví hosté zahrají a zazpívají také v
Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené a  několika domovech dů-
chodců. Pokud vím, takto koncipo-
vaná kulturní akce se v jiném čes-
kém městě nekoná. 

■ Pro spokojenost návštěvníků
jste, zdá se,  udělali maximum, ale
je postaráno také o zábavu téměř
tří set účastníků festivalu?

Ve spolupráci s Městským infor-
mačním centrem jsme pro ně připra-
vili prohlídku města včetně výjezdu
na vyhlídkovou věž Nové radnice,
návštěvu Hornického muzea, zoolo-
gické zahrady, pivovaru Ostravar…
Bude záležet na jejich individuálním
zájmu.

■ Šestý ročník je už opravdu za
dveřmi, ale zkusme se ještě chvíli
zastavit a ohlédnout na začátek. S
jakou ideou vlastně festival v roce
1997 vznikl? 

Tehdy jsme si řekli, že by bylo
potřeba oživit městské centrum v
prázdninových měsících, kdy je vy-

lidněné. Jednoduše řečeno - roztan-
čit jej. A této základní myšlenky se
snažíme držet. Festival se za šest let
své existence dočkal jen malých
změn, které byly vedeny snahou vy-
jít vstříc Ostravanům. Například se
nám osvědčilo začínat vystoupení
na náměstích odpoledne, lidé se
cestou z práce rádi zastaví a podí-
vají, co se děje. Ze samotného jádra
města jsme expandovali do center
dalších velkých obvodů. Festiva-
lová pódia se snažíme situovat do
hustě obydlených sídlištních zásta-
veb. Například u Finančního úřadu
v obvodě Ostrava-Jih je pěkný malý
amfiteátr, který je po celý rok prak-
ticky nevyužitý a ožívá právě jen
festivalovým programem. Stále ros-
toucí zájem lidí je potvrzením, že se
nám skutečně daří původní ideu re-
alizovat. Právě příznivé ohlasy di-
váků a stále větší zájem je pro kaž-
dého pořadatele tou nejlepší
odměnou. 

■ Spolupořadatelem festivalu
je Komorní scéna Aréna, kterou
řídíte. Tato nejmenší profesio-
nální divadelní scéna v Ostravě le-
tos navíc slaví desáté narozeniny.

Musím to trochu upřesnit. Ofi-
ciální název Komorní scéna Aréna
jsme získali až v roce 1994, ale
před deseti lety, v roce 1993, začal

pracovat stálý herecký soubor
tehdy ještě v Divadle Hudby. S
podporou grantu města Ostravy
jsme vydali vzpomínkový alma-
nach, který rekapituluje naši čin-
nost, zařazuje ji do kontextu repub-
likového divadelního života,
obsahuje také kompletní rejstřík
odehraných titulů, herců a tvůrců,
kteří divadlem prošli, nechybí ani
bohatá fotodokumentace. Alma-
nach je dostupný u nás v divadle. 

■ Když jste před deseti lety za-
čínali, oficiálně jste deklarovali
potřebu vytvořit alternativu ka-
menným divadlům a zaplnit bílá
místa na mapě ostravského diva-
delnictví. Tuto větu jste svou čin-
ností do puntíku naplnili….

To je fakt. Diváci, kteří k nám při-
jdou poprvé, bývají velmi mile pře-
kvapeni, jak příjemně a útulně může
divadlo působit, jak zajímavé tituly
se v něm dají inscenovat, a pak se k
nám zpravidla vracejí. Myslím, že
desetiletá cesta je za námi vidět a
směr, kterým jsme vykročili, je
správný.

■ Kterých úspěchů na této cestě
si ceníte nejvíce?

Těší mě, že jsme se dokázali pro-
pracovat na ty nejprestižnější diva-
delní festivaly v České republice.
Několikrát jsme hráli na Festivalu
evropských regionů v Hradci Krá-
lové a letos poprvé přišla pozvánka i
na festival Divadlo v Plzni, kam se
vydáme v září s Bulgakovovým
Psím srdcem. Dalším pohlazením na
duši je fakt, že obsazujeme přední
příčky žebříčku, který pravidelně se-
stavují divadelní kritici a hodnotí v
něm představení českých divadel v
průběhu celého roku. A pak také,
jednoduše řečeno, máme čich na
osobnosti, které u nás začínají a 
úspěšně pokračují ve velkých reno-
movaných divadlech. Platí to napří-
klad o režisérech Oxaně Maleškině-
Smilkové, Silvestru Lavríkovi nebo
herečce Tereze Bebarové, která je
dnes hvězdou Divadla Na Fidlo-
vačce. (LO)
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❏ Rozhovor

4. – 22. SRPNA 
Foyer Nové radnice

Výstava fotografií z minulých
festivalových ročníků z archivu
Františka Řezníčka.

11. SRPNA 
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz

16.00 hod. – Pozvánka na festi-
val, vystoupení na Jiráskově ná-
městí. 

19.30 hod. – Zahajovací koncert
v sále Janáčkovy konzervatoře v
Ostravě.

12. SRPNA 
Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky

17.00 hod. – Festivalový pro-
gram na Mariánském náměstí (za
deště sál Domu dětí a mládeže).

19.30 hod. – Večer u cimbálu –
setkání folklorních souborů v res-
tauraci a na terase Nové radnice.

13. SRPNA 
Městský obvod Ostrava-Jih

16.30 hod. – Průvod od bývalého
kina Vítek k pódiu u Finančního
úřadu.

17.00 hod. – Festivalový program
v amfiteátru u Finančního úřadu (za
deště sál tanečního klubu Akcent –
bývalé kino Vítek).

14. SRPNA 
Městský obvod Ostrava-Poruba,
Klimkovice, Hlučín

15.00 hod. – Festivalový pro-
gram na náměstí v Hlučíně.

16.30 hod. – Průvod Hlavní tří-
dou v Ostravě-Porubě.

17.00 hod. – Festivalový pro-
gram na pódiu u kruhového ob-
jezdu.

19.30 hod. – Večer s folklorem 
na kolonádě Lázně Klimkovice.

15. SRPNA
Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz

11.00 hod.–Průvod centrem města.
11.30 hod. – Vystoupení v Hu-

sově sadu a na Jiráskově náměstí.
19.00 hod. – Slavnostní festiva-

lový program v sále Janáčkovy
konzervatoře.

Po ukončení programu Večer u
cimbálu, rozloučení s festivalem v
Janáčkově konzervatoři.

VI. roãník Festivalu mûstsk˘ch folklorních souborÛ s mezinárodní úãastí OSTRAVA 2003

Ostrava opût bude roztanãen˘m mûstem
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❏ Stfiípky

VYROSTLO H¤I·Tù. Nové sportovní centrum pro sluchově postižené děti
a mládež bylo slavnostně otevřeno 20. června v ulici Spartakovců v Porubě.
Venkovní sportoviště je umístěno na pozemku Speciální školy pro sluchově
postižené, nebude však sloužit jen zdejším žákům či absolventům, ale také
ke sportování a vzájemným utkáním slyšících a neslyšících dětí z celého
města. Centrum zahrnuje víceúčelovou hrací plochu s umělým povrchem
pro házenou, malou kopanou, košíkovou, odbíjenou, nohejbal, tenis a další
aktivity. Výstavba hřiště byla zahájena v roce 2002 s celkovými náklady 2,1
mil. Kč z prostředků Sdružení Děti, Speciální školy pro sluchově postižené,
grantů města Ostravy, Moravskoslezského kraje a darů sponzorů.

ZLATÁ UDICE. Přátelé Petrova ce-
chu se ve dnech 20. až 22. června
sešli v Ostravě při národním kole
soutěže mladých rybářů Zlatá
udice. Do celostátního finále,
které pořádal Územní svaz Čes-
kého rybářského svazu pro se-
verní Moravu a Slezsko, se probo-
jovalo sedm šestičlenných druž-
stev. Soutěžilo se v teoretických
vědomostech včetně poznávání

druhů ryb, rostlin a živočichů, praktických znalostech rybolovné tech-
niky a samozřejmě nemohl chybět lov ryb udicí. Úlovky se po zvážení
vrátily zpět do vody. Všichni závodníci předvedli obdivuhodné výkony.
Loňské vítězství obhájili reprezentanti územního svazu severní Morava
a Slezsko před severními Čechami. Zlatá udice je nejen líhní závodníků
v klasických rybářských soutěžích, ale především vychovává dobré ry-
báře, kteří znají přírodu a dovedou ji chránit.

✔

✔

VZPOMÍNKA NA ZÁTOPKA. Bronzová busta jedné z největších osobností
české i světové atletiky běžce Emila Zátopka od 11. června zdobí vstupní
prostor Městského stadionu ve Vítkovicích. Autorem díla, jehož vznik fi-
nancovalo město Ostrava, je akademický sochař Jaroslav Brož, který vy-
tvořil také Zátopkovu sochu umístěnou v Muzeu olympijského sportu ve
švýcarském Lausanne. Slavnostní události se zúčastnila řada vzácných
hostů včetně slavného maratónského běžce Hichama El Guerrouje a Dany
Zátopkové. Ocenila, že tato důstojná vzpomínka na jejího manžela stojí
právě na vítkovickém stadionu, kde Emil Zátopek velice rád závodil a za-
běhl dokonce světový rekord. Navíc nedaleko Ostravy, v Kopřivnici, se 
Emil Zátopek v roce 1922 narodil.

Komunitní plánování

Demolice zimního stadionu
Rada města zrušila v polovině

června veřejnou zakázku týkající se
demolice zimního stadionu J. Kotase.
Peněžitý závazek, který městu
vznikne uzavřením smlouvy, nesmí
přesáhnout pět milionů korun. Výše
nákladů byla stanovena s ohledem na
možnost prodeje likvidovaných částí
ocelových konstrukcí. Při kalkulaci
se proto počítalo s demolicí takzvané
spodní stavby stadionu (základy a
betonová deska pod původní ledovou

plochou), strojovny chlazení, trafo-
stanice a pokladen včetně přilehlých
zpevněných ploch. Zájem o prove-
dení demolice projevilo deset ucha-
zečů. Ve všech případech však byla v
nabídkách překročena zákonem sta-
novená finanční hranice. Z tohoto
důvodu rada města musela na zá-
kladě zákona zrušit tuto zakázku.
Zároveň rozhodla o novém zadání
veřejné zakázky na odstranění stavby
objektu zimního stadionu. (r)

Komunikaci Rudná ãekají úpravy
Zastupitelstvo města rozhodlo o

poskytnutí účelové investiční dotace
Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 
1 500 000 korun na úpravu a doplnění
hydrogeologického průzkumu a geo-
detického zaměření upravené trasy
prodloužené komunikace Rudná
ulice.

Prodloužená Rudná je jednou z
nejdůležitějších částí rozšíření do-
pravního skeletu města. Její dopravní 
význam spočívá v převedení přejezdů
mezi Karvinou a Opavou mimo za-
stavěné a obydlené části Ostravy.
Nová komunikace přinese odlehčení
dopravního zatížení zejména měst-

skému obvodu Poruba v blízkosti ulic
Opavská a 17. listopadu mezi Domo-
vem sester a křižovatkou u restaurace
Slovan. Investice ze státního rozpočtu
v rozsahu asi 800 mil. korun je zajiš-
ťována Ředitelstvím silnic a dálnic v
Ostravě. V polovině roku 2002 byly
provedeny úpravy trasy prodloužené
Rudné na základě požadavků měst-
ského obvodu Krásné Pole. Trasa
byla posunuta východním směrem
tak, aby byla vedena v co největší
vzdálenosti od stávající obytné zá-
stavby v Krásném Poli. Předpokládá
se, že stavba bude dokončena a uve-
dena do provozu v roce 2007. (r)

Lesní ‰kola Ïije také o prázdninách
Od zahájení provozu lesní školy

v Bělském lese uplynul jeden rok. 
„V průběhu celého roku jsme pro školní
děti připravovali výchovně vzdělávací
programy s názvem O lese se učit
v lese, kterých se zúčastnilo 
1 950 žáků, hlavně čtvrtých až devátých
tříd. Ale naše akce jsou určeny i pro
menší děti,“ říká Ivana Hálová ze spo-
lečnosti Ostravské městské lesy, s.r.o.

A protože se dětem v lese velmi lí-
bilo a o návštěvu lesní školy projevili
zájem i dospělí, padlo rozhodnutí, že
v období letních prázdnin se netra-
diční škola otevře veřejnosti s nabíd-
kou podobných programů. „Akce
v lese jsou určeny hlavně dětem od 
6 do 13 let v doprovodu rodičů, ale
přijít mohou i samotní dospělí. Spolu
s lesníkem se mohou projít Bělským

lesem, nachystány jsou smyslové
hry, k přípravě občerstvení lze využít
venkovního ohniště přímo v areálu
lesní školy. Pozvání platí pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět
něco víc o lese, ale také pobýt na čer-
stvém vzduchu a zpestřit dětem
i sobě období prázdnin,“ dodává I.
Hálová.

Zhruba tříhodinový program se
uskuteční 15.7., 17.7., 22.7., 24.7.,
29.7., 31.7., 19.8. a 21.8., vždy se
začátkem v 9 hod. Termín návštěvy
je nutné si domluvit minimálně 3
dny předem na tel. čísle 595 700 911
nebo přímo v budově lesní školy (ul.
A. Brože 2, Ostrava-Zábřeh, areál
bývalých kasáren v Bělském lese).
Tato akce se koná i v případě nepříz-
nivého počasí a zadarmo. (m)

Neplánovat od stolu, přizvat ke spo-
lupráci všechny zainteresované sub-
jekty, závěry konfrontovat s realitou...
to jsou laicky definované základní
principy komunitního plánování, které
by se mělo stát trvalou součástí práce
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu.

Strategickým materiálem, který
bude vytvořen s použitím této metody,
je koncepce rozvoje sociálních služeb
v Ostravě. Jejím spolutvůrcem se tak
může stát v podstatě kterýkoliv obyva-
tel města. „Zpracováním sociálně-de-
mografické analýzy města Ostravy v
loňském roce jsme získali cenné údaje
včetně prognózy dalšího vývoje. Na
nás už je, abychom zareagovali přípra-
vou konkrétního plánu rozvoje sociál-
ních služeb. Má-li mít tato práce smysl

a nezůstat jen formálním kusem pa-
píru, musíme do přípravy koncepce za-
pojit zadavatele, poskytovatele a uži-
vatele sociálních služeb,“ zdůraznila
Ingrid Štegmannová z odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví.

V červnu se uskutečnilo první pra-
covní setkání, na které bude v následu-
jících měsících navazovat činnost pra-
covních skupin se zaměřením na
problematiku seniorů, občanů s dušev-
ním onemocněním, mentálním a jiným
zdravotním postižením, na děti a ro-
dinu, občany společensky nepřizpůso-
bivé a romské etnikum. Ostravané,
jako uživatelé sociálních služeb, budou
osloveni formou dotazníkového šetře-
ní do konce roku. Informace zájemci
získají na tel. čísle: 596 284 724 nebo 
e-mail: istegmannova@mmo.cz . (o)

✔
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Závûreãn˘ úãet roku 2002: mûsto rozdûlí víc neÏ 443 milionÛ korun
Začátek červnového jednání za-

stupitelstva města probíhal ve
znamení čísel. Projednávána byla
totiž zpráva o výsledku hospoda-
ření statutárního města Ostravy
za uplynulý rok. 

Její součástí je rovněž hodnocení
23 městských obvodů, z nichž 5 vy-
kázalo ztrátu (zejména z důvodu čer-
pání úvěrů a nezapojení přebytku
hospodaření 2001). Zpráva dále ob-
sahuje přehled hospodaření příspěv-
kových organizací, které převážně
dosáhly zlepšeného hospodářského
výsledku, a to bez mimořádných vý-
kyvů. Pokud se týká obchodních
společností, hospodařily se ziskem.
Ve ztrátě skončily pouze OVANET
a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s.,
Dům kultury Ostrava, a.s., Ostravské
městské lesy, s.r.o., Sportovní a re-
kreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
V kladných číslech hospodařily i obě
obecně prospěšné společnosti –
Městské informační centrum Os-
trava, o.p.s. a RENARKON, o.p.s.

Celkové příjmy rozpočtu města
činí 6 999 489 tis. Kč. Výdaje před-
stavují částku 7 251 857 tis. Kč.
Hospodářský výsledek (viz tabulka)
představuje zápornou hodnotu ve
výši 222 561 tis. korun. K ní došlo
zejména díky tomu, že dosaženými
příjmy roku 2002 byla financována
ztráta roku 2001 ve výši 470 693 tis.
Kč a město nezapojilo zhruba 181
milionů korun z fondu rezerv a roz-
voje na uskutečněné výdaje souvi-
sející s předešlým rokem. Výsledek

hospodaření ovšem není rozhodující
pro získání informací o volných
zdrojích města pro financování v
následujících letech. Ovlivňuje ho
stav účelových fondů upravený o
provedené finanční vypořádání se
státním rozpočtem, městskými ob-
vody, zřízenými příspěvkovými 
organizacemi a založenými společ-
nostmi a zůstatek na běžném účtu
ve výši 1 091 135 tis. Kč. Jde o půj-
čené prostředky nevyčerpané v mi-
nulých letech, které změnou meto-
diky účetnictví nevstupují do příjmů
města a nevytvářejí přebytek, ale
jsou k dispozici na financování. Vá-
zané prostředky ve výši 647 815 tis.
Kč z roku 2002, určené k užití v le-
tošním roce, snižují zůstatek na běž-
ném účtu, a tím vzniká reálný pře-
bytek hospodaření ve výši 443 320
tis. Kč, což představuje volné
zdroje. 

Jejich rozdělení schválilo zastupi-
telstvo města 25. června následovně:
■ investiční transfery městským ob-

vodům 90 999 tis. Kč
■ neinvestiční transfer městskému

obvodu Poruba 7 000 tis. Kč
■ posílení kapitálového rozpočtu 

investiční odbor 84 535 tis. Kč
majetkový odbor 59 500 tis. Kč

■ posílení běžných výdajů
odbor dopravy 30 000 tis. Kč

■ neinvestiční dotace 
Ostravské městské lesy, s.r.o.

2 100 tis. Kč
Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o. 1 980 tis. Kč

■ investiční dotace 
Ostravské městské lesy, s.r.o.

700 tis. Kč
Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o. 1 300 tis. Kč
Ostravské komunikace, a.s.

500 tis. Kč
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

6 000 tis. Kč
Městská nemocnice Ostrava, pří-
spěvková organizace 3 000 tis. Kč

■ kapitálová rezerva pro rok 2004
155 706 tis. Kč

Náměstek primátora Jaromír
Chalupa konstatuje: „I přes úspor-
ná opatření provozních výdajů v
průběhu minulého roku se poda-
řilo efektivně zajistit chod města i
jeho investiční rozvoj. Dokladem
toho jsou právě rozdělené peníze
do jednotlivých oblastí.“ (r)

Na našem redakčním stole se kupí
dotazy nespokojených občanů, kteří
poukazují na postup odboru financí a
rozpočtu magistrátu ve věci poplatku
za komunální odpad. Konkrétně se Os-
travanům nelíbí, že ačkoli na začátku
roku řádně zaplatili roční platbu za od-
pad, v dubnu přišel do jejich schránek
nový dopis s přiloženou složenkou k
zaplacení za odvoz odpadu dalšího
půlroku. „Město má zřejmě moc a moc
zbytečných peněz,“ píše rozhořčeně ve
svém dopise Mileva Vlková z obvodu
Ostrava-Jih. Podobně reagují i další
občané.

Pro odpověď jsme si zašli přímo na
oddělení daní a cen odboru financí a
rozpočtu, kde nám odpověděli, že v
souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích přešla od 1. ledna
letošního roku správa místního po-
platku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních
odpadů na magistrát. Stanovení výše a
splatnosti poplatku je plně v pravo-
moci zastupitelstva města.

V loňském roce umožňovala obecně
závazná vyhláška hradit poplatek slo-
ženkami nebo prostřednictvím SIPO v
měsíčních splátkách. Rozhodnutí snížit
počet splátek prostřednictvím SIPO v

roce 2003 z dvanácti na dvě mělo eko-
nomické důvody. Za každou položku
navedenou daný měsíc do SIPO musí
město České poště zaplatit. Loni činily
náklady zhruba 2 miliony korun, a ty
bylo nezbytné snížit. V opačném pří-
padě by se musel zvýšit poplatek ze
stávajících 384 korun na osobu a rok.

Letos také došlo ke změně data
splatnosti poplatku, který měl být
uhrazen do 30. června. Město k to-
muto datu získalo jen část prostředků
pro měsíční úhradu svozu odpadu
firmě OZO. Ve zbývající části roku
musí vymáhat nedoplatky, aby bylo
možné z vybraných prostředků zapla-
tit svoz odpadu.

Magistrát města Ostravy se touto
cestou omlouvá všem občanům,
kteří obdrželi složenku na zaplacení
poplatku, přestože ho celý nebo jeho
část již uhradili. Bohužel letos nešlo
vytisknout složenky tak, aby zohled-
ňovaly provedenou platbu. Do tak-
zvaných saldo složenek by se pro-
mítly nedoplatky za rok 2002, které
se musí vymáhat jinou cestou. Po-
kud někdo přece jen zaplatil popla-
tek dvakrát, může požádat o vrácení
vzniklého přeplatku. V opačném
případě mu bude částka započtena v
roce 2004. (m)

Zaplatili jste za odvoz odpadu?

Struktura pfiíjmÛ - skuteãnost k 31. 12. 2002 (v tis. Kã)
daÀové pfiíjmy 5 069 614
nedaÀové pfiíjmy 485 805
kapitálové pfiíjmy 41 519
dotace 1 402 551
Pfiíjmy celkem po konsolidaci 6 999 489

Struktura v˘dajÛ - skuteãnost k 31. 12. 2002 (v tis. Kã)
bûÏné v˘daje 5 490 663
kapitálové v˘daje 1 761 194
V˘daje celkem po konsolidaci 7 251 857

Saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ -252 368
- zmûna stavu úãelov˘ch fondÛ 498 907
- v˘daje z ZBÚ neovlivÀující HV 3
- pfiíjmy u ZBÚ neovlivÀující HV -360
- hosp. v˘sledek k 1. 1. 2002 -470 693
- pfiijaté a poskytnuté pÛjãky 1 952
- nepenûÏní operace -2

Hospodáfisk˘ v˘sledek k 31. 12. 2002 -222 561

CZECH RAILDAYS. Letošního 4. ročníku mezinárodního veletrhu Czech
Raildays (Dny kolejové dopravy), který se uskutečnil v areálu želez-
niční stanice Ostrava hlavní nádraží 18.–21. června, se zúčastnilo 95 fi-
rem z Česka, Polska, Slovenska, Rakouska, Německa, Velké Británie,
Itálie a Francie. Návštěvníky výstavy zaujaly především patnáctimet-
rový trolejbus Solaris Trollino zhotovený Dopravním podnikem Os-
trava a prototyp nízkopodlažní tramvaje. Magnetem ovšem nebyla jen
nejmodernější drážní technika, ale i modely historických vozidel. (m)

ZBÚ: základní bûÏn˘ úãet
HV: hospodáfisk˘ v˘sledek
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Ostrava fiíká ANO Evropské unii

ITAL·TÍ CYKLISTÉ NA RADNICI. Výprava dvaadvaceti italských cyk-
listů, kteří 20. června odstartovali z města Monteprandone, 25. června
dorazila do Ostravy. Iniciativa nazvaná Jízda na kole Evropou míru
má za cíl šířit obecně platnou hodnotu míru a podpořit tak budování
skutečné Evropy národů a solidarity. Sportovci si se zájmem prohlédli
reprezentativní prostory Nové radnice a byli přijati primátorem města
Alešem Zedníkem.

MÍTINK NA MASARYKOVù NÁMùSTÍ. Několik měsíců trvající vysvětlovací
kampaň Ostrava říká ANO Evropské unii vyvrcholila 5. června akcí
nazvanou Za 8 dnů rozhodneme. Ačkoli Ostravu zrovna v tento den
doslova sužovalo tropické vedro, bohatý program složený z vystoupení
umělců Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna,
Divadla loutek, studentů Janáčkovy konzervatoře a dalších ostrav-
ských pěveckých, tanečních, sportovních i folklorních souborů přilá-
kal stovky malých i velkých účastníků.

Partnerství ‰kol nezná hranice
Končící školní rok se v ZŠ Kres-

tova v Ostravě-Hrabůvce nesl ve 
znamení realizace výchovně-vzdělá-
vacího programu Evropské unie 
Socrates. Deklarovaným cílem je pod-
pora evropské spolupráce ve vzdělá-
vání, výuka jazyků a kulturní výchova
dětí ve školách.

Program označený jako Comenius
je založen na partnerství několika škol
z různých zemí světa, které v průběhu
tří let realizují společný projekt. ZŠ
Krestova je zaměřena na rozšířenou

výuku hudební výchovy, takže projekt
má název Hudba, která se dotýká duše
a spojuje srdce. Partnerskými školami
jsou konzervatoř v polském městě
Koszalin a gymnázium v německém
Aschaffenburgu. Vyvrcholením prv-
ního roku spolupráce byly společné
červnové koncerty v polském městě
Koszalin, na kterých českou hudbu re-
prezentoval dětský pěvecký sbor ZŠ
Krestova Mendíci a cimbálová mu-
zika Kordulka ZUŠ L. Janáčka ve Vít-
kovicích. (o)

Název obce Počet Vydané Účast Odevzd. Platné Počet Počet

opráv. obálky v % obálky hlasy hlasů hlasů

občanů celkem ANO NE

Hošťálkovice 1 247 781 62,63 781 759 607 152 
Hrabová 2 860 1 622 56,71 1 621 1 579 1 278 301 
Krásné Pole 1 777 1 009 56,78 1 009 992 793 199 
Lhotka 833 485 58,22 485 472 391 81 
Mariánské Hory 
a Hulváky 10 568 5 121 48,46 5 121 4 975 3 930 1 045 
Martinov 874 468 53,55 468 440 353 87 
Michálkovice 2 288 1 075 46,98 1 074 1 055 802 253 
Moravská Ostrava 
a Přívoz 35 244 16 107 45,70 16 096 15 617 12 442 3 175 
Nová Bělá 1 287 800 62,16 800 788 632 156 
Nová Ves 484 240 49,59 240 233 184 49 
Ostrava-Jih 91 138 40 890 44,87 40 840 39 977 31 736 8 241 
Petřkovice 2 289 1 278 55,83 1 277 1 233 1 011 222 
Plesná 914 549 60,07 549 532 406 126 
Polanka 
nad Odrou 3 462 1 969 56,87 1 969 1 924 1 559 365 
Poruba 61 392 31 086 50,64 31 066 30 168 24 478 5 690 
Proskovice 926 583 62,96 583 580 469 111 
Pustkovec 929 571 61,46 571 561 480 81 
Radvanice
a Bartovice 5 069 2 505 49,42 2 503 2 451 1 938 513 
Slezská Ostrava 16 055 7 204 44,87 7 183 6 958 5 496 1 462 
Stará Bělá 2 606 1 530 58,71 1 530 1 501 1 209 292 
Svinov 3 683 2 009 54,55 2 008 1 962 1 610 352 
Třebovice 1 405 963 68,54 962 931 794 137 
Vítkovice 5 496 2 038 37,08 2 038 1 979 1 525 454 
Celkem 252 826 120 883 47,81 120 774 117 667 94 123 23 544

Vítejte ve sjednocené Evropû
Občané České republiky se

13. a 14. června jasnou většinou
rozhodli spojit svou budoucnost
s Evropskou unií. První všeli-
dové hlasování skončilo pře-
svědčivým ANO. Navzdory oba-
vám z malé účasti v referendu
přišlo k urnám celkem 55,21
procenta voličů a pro vstup do
Evropské unie hlasovalo 77,33
procenta. O účasti České repub-
liky v unii tak rozhodlo zhruba
3,5 milionu lidí. 

Primátor města Aleš Zedník
bezprostředně po vyhlášení vý-
sledků prohlásil: „Těší mě, že se
občané celé naší země a s nimi i
Ostravané jednoznačně vyjádřili
pro vstup do Evropské unie a že
Ostrava v referendu z procentuál-
ního hlediska určitě nezklamala,
když se pro připojení vyslovilo
bez 11 hlasů celkem osmdesát

procent hlasujících Ostravanů.
Myslím si, že občané zhodnotili
všechna pro a proti a nakonec roz-
hodli správně. Podle mého názoru
je to dobrá zpráva pro tuto zemi a
zejména pro toto město, které sku-
tečně řeklo hlasité ANO a několi-
kaměsíční vysvětlovací kampaň
byla užitečná a úspěšná.“ 

Primátor města Ostravy Aleš
Zedník připomněl, že významnou
měrou se na financování jednotli-
vých akcí souvisejících se vstu-
pem České republiky do Evropské
unie podílelo pět společností:
ODS – Dopravní stavby Ostrava,
a.s., Ostravské vodárny a kanali-
zace a.s., STRABAG a.s., ŽS
Brno, a.s. a BorsodChem MCHZ,
s.r.o. Celou kampaň sponzorsky
podpořily 690 000 Kč. Poděko-
vání patří všem! 

(m)

Jak hlasovali Ostravané 
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REFERENâNÍ LISTY. Zástupci 37 firem, které pro město Ostravu realizo-
vali důležité veřejné zakázky, 13. června převzali referenční listy za rok
2002. „Tímto způsobem chce statutární město Ostrava jako zadavatel
veřejných zakázek a jeden z největších investorů ve městě ocenit dobrou
spolupráci, dodržení všech smluvních podmínek a především kvalitu od-
vedené práce,“ řekl při této slavnostní příležitosti primátor Aleš Zedník.
Celkem 21 oceněných firem podniká ve stavebnictví, 9 se zabývá pro-
jekční a inženýrskou činností, 6 firem se zasloužilo o prezentaci města
a jedna firma se podílela na dodávce informačního systému. (l)

Rada města rozhodla o dopl-
nění Pravidel pro komunikaci s
investory a Podmínek pro pře-
vod a pronájem pozemků v roz-
vojových lokalitách o návrh
podmínek pro pronájem a 
prodej pozemků ve Vědecko-
technologickém parku Ostrava
(VTP).

Vzhledem k tomu, že koncem
letošního roku bude dokončena
realizace II. etapy infrastruktury
vědecko-technologického parku,
je nutné konkrétně specifikovat
podmínky a kritéria pro zájemce
o pronájem a případný odkup po-
zemků v areálu parku. Podmínky
vycházejí z programů CzechInve-
stu, které byly schváleny Vládou
České republiky. Jde například o
specifikaci minimální výše inves-
tice, počtu nově vytvořených pra-
covních míst, nejmenší zastavě-
né plochy, zaměření činnosti,
úrovně technologie apod.

„V současné době je docela ob-
tížné zajistit účelné využití při-
pravených průmyslových zón.
Důvodů je hned několik; napří-
klad přebytek nabídky nad po-
ptávkou, silná konkurence v
rámci České republiky i okolních
zemích, kurz koruny apod. Při-
tom průmyslová zóna neklade bu-
doucímu investorovi podmínky,
pokud se týká typu výroby a tech-
nologie, druhu výrobků a nároků
na materiálové a energetické
vstupy. O to komplikovanější je
pak najít nájemce nebo investora
pro vědecko-technologický park.
Přestože probíhají četná jednání s
konkrétními zájemci a potenciál-
ními investory, stále narážíme na
poměrně malou informovanost o
tomto projektu,“ říká ředitel VTP
Jaromír Dudek. 

Připouští však, že na druhé
straně je hodně těch, kteří o ně-
kom vědí nebo s někým, kdo bádá
či vynalézá a vyvíjí nové techno-
logie a výrobky, spolupracují.
„Jsme totiž národem hloubavým
a rádi hledáme cesty, jak si něco
zjednodušit, jak něco zefektivnit.
Právě lidská zvídavost a vynalé-
zavost motivována snahou si
něco ulehčit byla už v mnoha pří-
padech prapůvodcem některých
převratných objevů a vynálezů.
Historie má o tom celou řadu dů-
kazů. Stačí jen dát těmto lidem
dostatečně velký prostor. Vě-
decko-technologický park jim na-
bízí moderní, technicky připra-
vené nebytové prostory, a to i za
redukované nájemné, možnost
spolupráce s experty na univerzi-
tách a výzkumných ústavech,
bezplatnou poradenskou činnost,
pomoc při získávání veřejných i
privátních finančních zdrojů a po-
dobně.“ 

První rozvojová etapa VTP
byla dokončena už v roce 2001.
Vybudovány byly inženýrské sítě
na zhruba třiceti procentech roz-
lohy areálu. Letos je vyčleněno v
městském rozpočtu 32 mil. Kč a
další dotace ve výši 15 mil. Kč by
měla do Ostravy dorazit v rámci
Regionálního programu podpory
rozvoje severozápadních Čech a
našeho regionu na vybudování in-
ženýrských sítí ve vědecko-tech-
nologickém parku. Od loňského
srpna probíhá stavba multi-
funkční budovy, která je z velké
části financována z prostředků
programu Evropské unie Phare.
Dokončena bude letos v srpnu a z
celkových 114 milionů Kč statu-
tární město Ostrava hradí 29 mili-
onů korun. (M)

Vedení mûsta Ostravy má zájem pravidelnû diskutovat s obãany Ostravy o aktuálních záleÏitostech

PPfifiiijjììttee a vyjádfiete svÛj názor
Centrum pro komunitní práci Mo-

ravskoslezský kraj (CpKP) pozvalo
závěrem června občany Ostravy k
diskuzi na téma: Stane se Ostrava
prostřednictvím projektu MINIUNI
známá v celé Evropě? Během setkání
zazněly nejen hlasy jednoznačně
podporující projekt MINIUNI, ale i
pochybnosti o solidnosti podnikatel-
ského záměru, smyslu investice, její
návratnosti a reálné možnosti stih-
nout stanovený termín dokončení.

Podle navrhovaného investičního
záměru by měl být už 1. května 2004
v centru města otevřen areál volného
času s modely památek a budov ze
zemí Evropské unie a států Visegrád-
ské čtyřky, s jehož dokončením po-
čítá firma Abatec v roce 2005. Podle
tvrzení investorů bude na ploše 2,7

hektaru stát více než sto modelů pa-
mátek a architektonických divů spolu
s dalšími atrakcemi pro děti a záze-
mím v podobě restaurace, cukrárny,
kavárny a bowlingových drah. Za-
tímco atrakce mají být veřejnosti pří-
stupné osm měsíců v roce, v případě
restauračního komplexu se počítá s
celoročním provozem. 

Město Ostrava v loňském roce
firmě Abatec pronajalo pozemky v
blízkosti výstaviště Černá louka za
korunu na třicet let. Vznik zábavného
areálu tak podpořilo nemovitým
vkladem ve výši desítek milionů ko-
run. Protože projekt je v centru zájmu
veřejnosti, CpKP se k tématu hodlá
ještě letos vrátit v některém z připra-
vovaných diskuzních pořadů pod ná-
zvem A tak tu žijem… (r)

V sídle Hospodářské komory
Dolního Rakouska ve Vídni se usku-
tečnilo 12. června kontaktní setkání
českých a rakouských firem z oborů
zpracování kovů a potravinářského
průmyslu. Akci, které se zúčastnily
téměř dvě desítky představitelů pod-
niků ostravského regionu, zorgani-
zovala Regionální hospodářská ko-
mora Ostrava ve spolupráci se svým
rakouským partnerem a obchodně-
ekonomickým oddělením Velvysla-
nectví ČR v Rakousku.

Součástí programu mise byl eko-
nomický seminář, který zahájil ředi-
tel Hospodářské komory Dolního
Rakouska Franz Wiedersich. S ak-
tuálním stavem vzájemných ob-

chodních a hospodářských vztahů
obou zemí seznámil přítomné ob-
chodní rada Velvyslanectví ČR v
Rakousku Pavel Hořák, o možnos-
tech a podmínkách pro podnikání na
Ostravsku informoval Milan Kolder,
vedoucí odboru ekonomického roz-
voje Magistrátu města Ostravy.

Přestože se konkrétní výsledky
kontaktní burzy českých a rakous-
kých firem projeví až v průběhu
příštích měsíců, čeští i rakouští
účastníci se již dnes shodují, že or-
ganizování podobných akcí má pro
rozvoj firem velký význam, zvláště
pak v období jeho růstu v podmín-
kách jednotného trhu Evropské
unie. (m)

Obchodní mise do VídnûNová pravidla pro komunikaci
mûsta s investory
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Na červnovém jednání zastupitel-
stva byl schválen ve vybraných

lokalitách města, zejména v sídliš-
tích, častější odvoz komunálního od-
padu. Od 1. července mohou tedy
Ostravané vidět a slyšet pracovníky
společnosti OZO v plné práci i o ví-
kendech. Ředitel OZO Ostrava s.r.o.
Karel Belda říká, že cílem této
změny je zvýšení kapacity objemu
nádob za co možná nejmenších ná-
kladů.

■ Proč vlastně jezdí popeláři i v
neděli?

Jde o zásadní systémovou změnu
ve svozu směsného komunálního od-
padu ve městě. Cílem této změny je
zvýšení kapacity objemu nádob za co
možná nejmenší finanční náklady. S
výstavbou dalších nových super a hy-
permarketů, a tím i v souvislosti s
převažujícím konzumním způsobem
života, se radikálně zvyšuje objem
komunálních odpadů. Zvláště obalů

přibývá. To je právě druh odpadů,
které občané produkují v domácnos-
tech určitě nejvíce. Tím samozřejmě
dochází ke stále častějšímu přeplňo-
vání stávajících popelových nádob a
kontejnerů. Zejména na sídlištích je
přeplňování nádob odpady nepře-
hlédnutelné. Problém je v tom, že
další nádoby se již na sídliště, potý-
kající se mnohdy s nedostatkem
místa na jiné činnosti obyvatel, jen
stěží vejdou. 

■ Připomeňte jen, kolikrát v
týdnu jste dosud vyváželi komu-
nální odpad?

Dosud se kontejnery odvážely tři-
krát týdně - v pondělí, středu a pátek,
nebo úterý, čtvrtek a sobotu. Vždy
přes víkend byla tedy mezi odvozy
dvoudenní pauza. A to bylo jednou z
hlavních příčin přeplňování nádob a
nepořádku na stanovištích. Návrh no-
vého způsobu odvozu směsných ko-
munálních odpadů tento problém od-
straňuje, a to tak, že odvoz je
prováděn pravidelně každý druhý
den. V praxi to vypadá tak, že se vy-
tvoří čtrnáctidenní cyklus se sedmi
odvozy v pondělí, středu, pátek, ne-
děli, úterý, čtvrtek a sobotu. 

■ Jaké jsou výhody tohoto ře-
šení?

Jak jsem už uvedl, pravidelný
dvoudenní cyklus odvozu by měl za-
bránit víkendovému přeplňování ná-
dob. Tím, že nebudeme přidávat na
stanoviště další nádoby, nebude za-
brán další prostor před domem. Mi-
mochodem, přidání dalších nádob je
dražší varianta řešení, než častější od-
voz odpadů.

■ Jaká jsou naopak rizika to-
hoto řešení?

Horší průjezdnost místních komu-
nikací na sídlištích, hlavně pak v ne-
děli ráno, a vyšší hlučnost při vysy-
pávání nádob. V průběhu prázdnin
bude tento systém odzkoušen a ná-
sledně na základě provozních zkuše-
ností upraven tak, aby mohl od 1. září
fungovat bez výraznějších problémů.

■ Bude mít tato změna vliv na
výši poplatku za komunální odpad?

Nikoliv, poplatek zůstane v letoš-
ním roce neměnný – 384 korun za
osobu a rok. Chtěl bych jen připome-
nout, že výše poplatku za komunální
odpad patří v našem městě k nejniž-
ším v celé republice. Navíc se  z to-
hoto poplatku nefinancuje pouze
svoz a zneškodnění směsných komu-
nálních odpadů, ale celý komplexní
systém nakládání s komunálními od-
pady ve městě Ostrava. (m)

„Tfiídûn˘ odpad umíme ekologicky i ekonomicky zpracovat,“ fiíká fieditel OZO Karel Belda

Ostrava zlep‰ila systém hospodafiení s odpady 

Primátor města Aleš Zedník
považuje čistotu a pořádek ve
městě za jednu z priorit:

„Ve středu 25. června byl ús-
pěšně završen nápad, který se zrodil
někdy kolem Vánoc při pohledu na
stav kolem popelnic a kontejnerů.
Řešení palčivého problému - kam s
odpady, respektive, jak zabránit,
abychom se doslova nebrodili v od-
padcích, nesneslo dalšího odkladu.
Po četných konzultacích a projed-
náváních jsem zjistil, že to jde, že
svozová společnost OZO umí
zvládnout kvanta odpadů. Když na-
víc dokáže OZO část nákladů nést
ze svého rozpočtu a část pokryjeme

z rozpočtu města, lidé budou určitě
v tomto ohledu spokojenější. Ale
hodně záleží na ochotě samotných
občanů podílet se na udržování po-
řádku a čistoty ve městě. Ukázalo
se, že vše je řešitelné. Město Os-
trava společně s OZO Ostrava při-
stoupilo ke kombinovanému řešení
tohoto problému, po zralé úvaze a
analýze jsme dospěli k názoru, že
nejefektivnější bude jeden odvoz
týdně navíc. Přestože mohou být v
neděli ráno někteří Ostravané bu-
zeni rachotem popelářských vozů,
jsem přesvědčen, že pořádek za to
stojí a že město zvolilo řešení ry-
chlé a ekonomické. To, co můžeme
udělat hned, je doslova zamést si
před vlastním prahem.“

❏ K tématu

PET+PLASTY

SKLO

PAPÍR

OSTATNÍ
ODPAD

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

OBâANÉ



Poplatky za odvoz odpadu
Magistrát města Ostravy, odbor
financí a rozpočtu ☎ 596 281 111 

Separace odpadů (sklo, plasty)
informace o rozmístění kontejnerů
OZO Ostrava s.r.o. ☎ 800 178 532

Velkoobjemové a nebezpečné
odpady
OZO Ostrava s.r.o. ☎ 800 100 699

Informace o systému nakládání s
komunálním odpadem, požada-
vek na změnu počtu nádob na
odkládání směsného odpadu
Magistrát města Ostravy, odbor
komunální a bytový

☎ 596 283 032, 596 283 033, 
596 283 414, 596 282 516

Stížnosti na odvoz odpadu
OZO Ostrava s.r.o. ☎ 596 133 186 

Sbûrné dvory OZO Ostrava s.r.o.:
Bartovice, Za Ještěrkou (areál býv.
koupaliště)

ST, PÁ 15–18, SO 8–11

Kunčice, Frýdecká 444 (areál OZO
Ostrava s.r.o.)

PO – PÁ 6–17, SO 8–12

Mariánské Hory, Rybářská (areál
Moravia RS s.r.o.)

PO – PÁ 8–16, SO 9–12

Martinov, K Turkovu (u garáží na
Provozní ul.)

ÚT – PÁ 9–17, SO 9–13

Michálkovice, Briketářská (za
sběrnou druh. surovin)

PO – PÁ 8–15, SO 8–12

Petřkovice, K Lidicím (areál
Moravia RS s.r.o.) PO – PÁ 7–15

Poruba, Nad Porubkou (u točny
autobusu 58)

PO – PÁ 10–18, SO 9–13

Přívoz, Slovenská 1 (areál OZO
Ostrava s.r.o.)

PO – PÁ 6–17, SO 8–12

Vítkovice, Nerudova 49
PO 12–17, ST a PÁ 12–14 
poslední SO v měsíci 8–12

Zábřeh, Výškovická (vedle Kauf-
landu) PO – PÁ 6–17, SO 8–12
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❏ Víte, Ïe...
■ společnost OZO Ostrava s.r.o.

sváží komunální odpad od asi 400
tisíc obyvatel Ostravy a dalších 34
měst a obcí v jejím okolí a od vět-
šiny podnikatelských subjektů na
tomto území

■ k zabezpečení sběru komunál-
ního odpadu je ve svozové oblasti
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
trvale rozmístěno 8 252 kontejnerů
a 44 451 popelnic

■ obyvatelé Ostravy v roce 2002
vyprodukovali 59 557 tun komu-
nálního odpadu, což činí 188 kg na
jednoho obyvatele za rok

■ na území města Ostravy je ob-
čanům k dispozici 997 kontejnerů
na separovaný odpad, z toho 604
kontejnerů na sklo a 455 kontejnerů
na plasty

■ obyvatelé města Ostravy mo-
hou v kterémkoli z 10 sběrných
dvorů bezplatně odevzdat nebez-
pečný a objemný odpad v množství,
které se vejde do osobního automo-
bilu s přívěsným vozíkem (adresy a
otvírací doby sběrných dvorů na-
jdete na této dvoustránce)

■ do kategorie nebezpečný od-
pad patří lednice, televize, akumu-
látory a baterie, zářivky, zbytky
olejů, barev a jiných chemikálií,
léky

■ do kategorie objemný odpad
patří nábytek, koberce, rozměrný
elektroodpad, pneumatiky a další
odpady, které se nevejdou do běž-
ných kontejnerů

■ od ledna 2003 si mohou oby-
vatelé Ostravy objednat svoz ob-
jemného odpadu z místa bydliště na
bezplatné lince 800 100 699 (popla-
tek za službu 20 – 200 Kč podle ve-
likosti odpadu)

■ sklad nebezpečných odpadů
společnosti OZO Ostrava s.r.o. fun-
guje i jako havarijní sklad pro
město Ostravu

■ PALOZO je název náhradního
paliva vyráběného společností
OZO Ostrava s.r.o. ze separova-
ných složek odpadu (plasty, papír,
textil, dřevo) pro cementárnu
v Hranicích na Moravě

■ granulační linka OZO Ostrava
s.r.o. v roce 2002 zpracovala 1 303
tun vytříděných polyetylénových
fólií

■ v lékárnách svozové oblasti
OZO Ostrava s.r.o. bylo v roce
2002 odevzdáno přes 6 tun starých
léků

■ nové Centrum odpadové vý-
chovy společnosti OZO Ostrava
s.r.o., které připravuje vzdělávací
pořady o odpadech pro školy a učí
děti, jak důležité pro životní pro-
středí je třídit odpady, navštívilo od
března do června tohoto roku už 
3 080 dětí převážně z 5. – 7. tříd zá-
kladních škol v Ostravě

■ ve 43 ostravských školách děti
sbírají PET lahve a od ledna do
června 2003 tak vytřídily 8 tun to-
hoto materiálu

I takto někdy, bohužel, vyhlížejí prostranství před obytnými domy.

Systém nakládání s komunálním odpadem pro obãany mûsta Ostravy
zaji‰Èuje statutární mûsto Ostrava prostfiednictvím spoleãnosti
OZO Ostrava s.r.o. (www.ozoostrava.cz, 800 159 238).
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● SKLÁDKA ?

OZO OSTRAVA s.r.o. DAL·Í FIRMY



Střední i vysoké školy také letos
ukončily stovky mladých lidí. Jen
těžko hledají zaměstnání zejména
proto, že nemají praxi. K tomu, aby
byli zaměstnavatelé ochotnější dát
jim příležitost, slouží finanční dotace
úřadu práce v rámci takzvané aktivní
politiky zaměstnanosti. „V praxi se
nám tento ‚nástroj‘ velmi osvědčil.
Funguje úspěšně již od roku 1991 a
umožňuje zaměstnavatelům vycho-
vat si s naším přispěním mladé per-
spektivní pracovníky,“ říká Věra
Krämerová z oddělení aktivní poli-
tiky zaměstnanosti ostravského
úřadu práce.

Úřad práce nedávno ještě zvýhod-
nil podmínky pro zaměstnavatele, s
nimž se dohodne o přijetí mla-
dých lidí do zaměstnání na  odbornou

absolventskou praxi. V současné do-
bě přispívá zaměstnavatelům na jed-
noho absolventa v rozmezí od 7 000
do 8 000 Kč po dobu 9 měsíců. Výše
dotace se odvíjí od délky jeho evi-
dence na úřadu práce. Pracovní po-
měr by měl být uzavřen na dobu ne-
určitou.

Jak by měl postupovat zaměstna-
vatel, který se to rozhodne s absol-
venty zkusit? Měl by si podat žádost
o úhradu nákladů na odbornou praxi
absolventa školy na tiskopise úřadu
práce. Formulář si může vyzvednout
osobně nebo si jej stáhnout z webové
stránky úřadu práce: http//ot.urad-
prace.cz. K vyplněné žádosti je nutné
doložit předepsané podklady, tedy
živnostenské oprávnění – živnosten-
ský list, výpis z obchodního rejstříku,
případně jiný úřední doklad o opráv-
nění podnikání, potvrzení z finanč-
ního úřadu a okresní správy sociál-
ního zabezpečení, že žadatel o dotaci
nemá závazky vůči státu, smlouvu s
peněžním ústavem o založení účtu a
návrh znění pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatelé, které možnost za-
jistit absolventskou praxi zaujme, se
mohou s dotazy obrátit na e-mailové
adresy:
vera.kramerova@up.mpsv.cz a
ivona.kaliskova@up.mpsv.cz, nebo
na tel. č. 595 132 592, 

595 132 526. (SB)

V úterý 10. června byli ve Stře-
disku pracovní rehabilitace v Os-
travě-Svinově slavnostně vyřazeni
absolventi kurzu nazvaného Prak-
tikum pro život, který středisko
pořádá ve spolupráci s Úřadem
práce v Ostravě pro nezaměstnané
občany se změněnou pracovní
schopností. Devátý kurz tohoto
druhu absolvovalo tentokrát cel-
kem jedenáct mužů a žen. Nej-
mladší účastnici bylo dvaadvacet
let, nejstarším byl jednapadesáti-
letý muž. Lidé rozdílného věku,
životních zkušeností a osudů mají
jeden velký společný problém: ne-
jsou zcela zdraví, mají větší či
menší pracovní omezení a přede-
vším z toho důvodu nemohou
dlouhodobě najít vhodné zaměst-
nání. Mnozí se cítí osamělí, odstr-
čení, nespravedlivě postižení i tím,
že nemají finanční prostředky,
umožňující zodpovědně založit ro-
dinu, mít děti – zkrátka žít „nor-
málně“.

Zařazení do kurzu Praktikum
pro život sleduje především to,
aby lidé se zdravotním postižením
nezůstali uzavřeni ve své ulitě, ve
skupině lidí s obdobnými pro-
blémy ztratili zábrany mluvit a
projevovat se. Mohou si také ově-

řit nebo osvojit řadu dovedností,
počínaje rozličnou rukodělnou
činností, až po práci s počítačem či
zvládnutí jednodušších administ-
rativních činností tak, jak to vyjad-
řuje název kurzu. Po absolvování
se rozhodnou, zda chtějí pokračo-
vat například v motivačních nebo
rekvalifikačních kurzech úřadu
práce a podniknout další kroky,
které by měly vést k získání pra-
covního místa.

Účastníky kurzu ukončeného
10. června jednoznačně nejvíce
zaujala práce s počítačem. Na
otázku, zda by právě počítač ne-
mohl být v budoucnu tím nástro-
jem, který některým z nich zajistí
pracovní místo, ale žádné jedno-
značné odpovědi nezazněly. Přece
jen téměř každý z nich má nějaký
obor, v němž získal kvalifikaci a
chtěl by v něm pracovat. Problém
je v tom, že nemůže podávat stejné
výkony jako zdravý člověk. Lidé
se zdravotním postižením by přiví-
tali, kdyby vznikalo více chráně-
ných dílen, aby nemuseli soupeřit
v plnění pracovních úkolů se zdra-
vými. Někteří již mají zkušenost,
že zaměstnavatelé na zdravotní
stav neberou žádný ohled.

„Myslím si, že by mělo být pro

firmy samozřejmostí dát práci
zdravotně postiženým lidem, že by
to měla být věc jejich cti,“ říká pan
Mirek, mladý muž, jeden z absol-
ventů předchozích kurzů. Vedení
Střediska pracovní rehabilitace to-
tiž umožňuje i lidem, kteří kurz
skončili, pokračovat v docházce,
setkávat se, věnovat se oblíbeným
činnostem. Dnes je jich už celkem
pětatřicet a nechyběli ani na slav-

nostním vyřazení kolegů, z nichž
se opět další rozhodli se Středis-
kem udržovat kontakty.

Zařízení, které se velmi dobře
osvědčilo při pořádání kurzů Prak-
tikum pro život pro nezaměstnané
občany se změněnou pracovní
schopností, má přitom ve svém po-
slání především denní péči o dívky
a chlapce s různě závažným men-
tálním postižením. (SB)
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Slavnostní vyřazení absolventů kurzu Praktikum pro život.

Situace na ostravském trhu práce se v závěru
uplynulého pololetí znovu výrazně přiostřila. Příz-
nivý vývoj se po předchozím dvouměsíčním poklesu
nezaměstnanosti o 652 osob zastavil a počet evido-
vaných uchazečů o zaměstnání opět prudce stoupl.

K 30. červnu letošního roku registroval Úřad
práce v Ostravě celkem 28 362 osob, což je o 350
více než koncem května. Zároveň se jedná o letošní
druhý (po lednu) nejvyšší meziměsíční nárůst, na
kterém se téměř třemi čtvrtinami podíleli absol-

venti škol, učilišť a mladiství. Celkový přírůstek
uchazečů o zaměstnání byl daleko výraznější u žen,
jejichž evidenční stav stoupl o 294 a dosáhl dosa-
vadního historického maxima (13 652), nezaměst-
naných mužů přibylo jen 56. Ve srovnání se stej-
ným obdobím předchozího roku bylo v registru
úřadu práce o 2 424 (+9,3 %) lidí hledajících za-
městnání více, před dvěma lety to bylo o 2 942 osob
méně. Míra nezaměstnanosti vzrostla od konce
května z 17,6 na 17,8 %, meziročně se její hodnota
zvětšila o 1,7 procentního bodu. U žen nyní činí 
19,1 %, u mužů 16,7 %. (JZ)

Přes 500 vzdělávacích institucí z
celé České republiky s tisíci kurzy
obsahuje internetová databáze dal-
šího profesního vzdělávání DAT CZ,
která se nachází na adrese www.eu-
dat.cz. Přesto, jak upozornil vedoucí
oddělení rekvalifikací Úřadu práce v
Ostravě Oldřich Gemrot, databáze se
zatím nenaplňuje v souladu s význa-
mem, který jí přikládá ministerstvo
práce a sociálních věcí. „Začátkem
května bylo v databázi DAT CZ ce-
lostátně zaregistrováno 525 vzdělá-
vacích institucí, z toho pouze 14 os-
travských firem,“ uvedl. 

Smyslem databáze je poskytnout
široký výběr kurzů zájemcům o další
vzdělávání a zároveň umožnit vzdě-
lávacím zařízením bezplatnou propa-
gaci jejich činnosti. Počítá se rovněž
s navázáním databáze DAT CZ na
Integrovaný systém typových pozic

(www.istp.cz), v němž by bylo
možné dohledat ke konkrétní profesi
kvalifikační kurzy dalšího vzdělá-
vání. 

Velký zájem o naplňování a aktu-
alizaci údajů v databázi mají úřady
práce. Ty se při výběru rekvalifikací
zatím pracně orientují jen v písem-
ných či elektronických nabídkách
kurzů nejednotné formy a obsahu.
Úřady práce v Moravskoslezském
kraji proto budou postupně přecházet
na uzavírání dohod o zabezpečení re-
kvalifikace jen na kurzy zveřejněné
v DAT CZ. „Značně se tím sníží ad-
ministrativa spojená s vyhodnocová-
ním, tříděním a archivací písemných
a elektronických nabídek vzděláva-
cích zařízení,“ informoval O. Gem-
rot. Správcem databáze DAT CZ je
Trexima, spol. s r. o., Zlín, e-mail:
dat@trexima.cz. (SB)

Stfiedisko pracovní rehabilitace pomÛÏe, ale vstfiícnost firem nevynahradí
❏ Úfiad práce v Ostravû

Nechcete to zkusit s absolventy?
Na Ostravsku není zatím o DAT CZ zájem

Na trhu práce pfiituhlo
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SLÁVA VÍTùZÒM I PORAÎEN¯M. Osmý ročník Sportovních her klientů
ostravských domovů důchodců a Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené přivedl 5. června do hotelu Belária v Hradci nad Moravicí
dvanáct pětičlenných družstev. Letošní pořadatel, Domov důchodců v
Mariánských Horách, pro ně připravil dvanáct disciplín. Navzdory ve-
dru všichni, včetně nejstarší účastnice čtyřiadevadesátileté Marie Py-
šové, bojovali o každý bod. Pohár pro vítěze si nakonec odvezlo druž-
stvo stacionáře Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Ostrava.
Zdaleka nejde o jediný úspěch klientů tohoto ústavu. Koncem června
osm mentálně postižených sportovců reprezentovalo naše město na
Hrách bez hranic v bretaňském městě Morlaix. V konkurenci osmi
čtyřčlenných družstev po celodenním klání v pěti disciplínách obsadili
první a druhé místo. Jarka Kunderová se 1. července vrátila ze Světo-
vých letních her speciálních olympiád v Irsku se skvělou stříbrnou me-
dailí ve stolním tenise. Radim Teru byl členem fotbalového týmu, který
obsadil páté místo mezi čtrnácti družstvy. Blahopřejeme! (l)

Dům Foibé stojí v ulici U Ce-
mentárny ve Vítkovicích. V této
nenápadné vilce obklopené zahra-
dou sídlí zařízení Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické,
které zajišťuje výchovu a vzdělá-
vání dětí s kombinovanými va-
dami. V provozu je denní stacionář
a pomocná škola se dvěma třídami
včetně přípravného stupně.

Děti v rámci celodenní péče
navštěvuje klinický logoped, pra-
cují se speciálními počítačovými
programy, navštěvují saunu, reha-
bilitují plaváním nebo hipoterapií,
každoročně absolvují ozdravné po-
byty ve škole v přírodě. V prosto-
rách školy je cvičná kuchyně, sto-
lařská a keramická dílna. 

V nabitém programu se najde
čas i na kulturní akce, např. pravi-
delné návštěvy loutkového divadla
a festivalů pro handicapované děti.
Ještě před koncem školního roku
zdejší žáčci s nadšením oslavili
Den dětí (viz foto). Pozvání přijal
zpěvák Pavel Novák a také další
hosté z řad rodičů, sponzorů a přá-
tel. Činnost Domu Foibé výrazně

finančně podporuje také město Os-
trava. „Zásluhou dobrých lidí, kteří
nám pomáhají, můžeme dětem
zpestřovat všední dny zajímavými
aktivitami. Máme celkem 19 kli-
entů ve věku 6 až 26 let s různými
druhy postižení včetně těch nejtěž-
ších. Zdejší péče jim viditelně pro-
spívá, což je pro nás ta nejlepší od-
měna. Vzhledem k malému počtu
dětí ve skupinách se jim můžeme
věnovat individuálně, s ohledem
na jejich možnosti a schopnosti.
Všechny činnosti probíhají v
klidné, takřka rodinné atmosféře,"
říká vychovatelka Domu Foibé
Jana Hanková. 

Její slova potvrzuje Pavla Baril-
lová, maminka jednoho z dětí,
které zařízení navštěvuje od jeho
vzniku v roce 1994: „Syn je tady
opravdu spokojený. Je mezi vrs-
tevníky, dostává kvalitní péči, za-
tímco pobyt doma by mu nic 
podnětného nepřinesl. Velkou vý-
hodou pro rodiče je i zajištění do-
vozu a odvozu dětí. V Ostravě by
mělo být více podobných zaří-
zení." (lo)

Den dûtí v Domû Foibé

Pozvání do kostelÛ a modliteben 
„Sakrální objekty spjaté s vírou,

nadějí, ale také s určitou pokorou
hrály vždy významnou úlohu v ži-
votě obyvatel města i okolních
obcí. Díky svému architektonic-
kému ztvárnění je řada z nich do-
dnes nepřehlédnutelnými domi-
nantami tohoto sídelního celku,“
říká ředitelka městského archivu
Blažena Przybylová k připravo-
vané výstavě s názvem Sakrální
architektura Ostravy ve vestibulu
Nové radnice, která bude slav-
nostně zahájena primátorem A.
Zedníkem 1. září letošního roku ve
14 hodin. 

„Touto výstavou bychom rádi
na základě dobových dokumentů a
fotografií uložených v Archivu
města Ostravy představili nejen
skvosty mistrů svého oboru, ale 
i menší a méně okázalé církevní
objekty. Bez povšimnutí nezůsta-
nou ani svatostánky, které už 
dnes z různých příčin na da-
ném místě nenajdeme. Zároveň
chceme prezentovat bohatství a
rozmanitost archivních fondů a
sbírek, o které městský archiv pe-
čuje už celých osmdesát let,
přesně od 1. září 1923,“ uvádí B.
Przybylová. (m)

Divadelní léto u „BezruãÛ“
Festival Setkání-Stretnutie ve

Zlíně zaměřený na dramaturgické
novinky, Festival evropských regi-
onů v Hradci Králové, kam si pořa-
datelé vybrali inscenaci Ústa Micka
Jagera a v září s toutéž hrou účast
na prestižním divadelním festivalu
v Plzni... Už tento letmý pohled do
nabitého kalendáře naznačuje, že
ani letní měsíce nejsou v Divadle
Petra Bezruče dobou odpočinku a
nicnedělání. 

„O prázdninách bude panovat
čilý pracovní ruch také v sále, kde
dojde k rozšíření skladových pro-
stor pro kulisy a instalování klima-
tizace, což bude pro naše diváky
určitě příjemná změna. Už od
půlky června navíc zkoušíme první
premiéru nové sezony - Trainspot-
ting, který české publikum zná
spíše z filmové než původní knižní
podoby. V režii Tomáše Svobody
se na jevišti své bývalé domovské
scény opět objeví herec a zpěvák
Richard Krajčo," slibuje umělecký
šéf divadla Janusz Klimsza. Pro-
zrazuje také ostatní novinky na re-
pertoáru: „Dalším chystaným titu-
lem je méně známá hra Viktora
Dyka Zapomnětlivý, kterou připra-
vuje režisér Josef Janík. Na pře-
lomu roku uvedeme Cinzano autor-
ky Ludmily Petruševské, což je
čechovovská studie současného

světa v režii André Ochodla. Stále
se snažíme dělat herecké a zároveň
dramaturgicky zajímavé divadlo.
Uvádíme představení, která osobi-
tým způsobem rezonují současnost
a jejichž výrazným spolutvůrcem
je sám herec. A to zdaleka nezna-
mená, že si vybíráme jen současné
autory. Stačí se podívat do pro-
gramu a najdete tam klasiku - 
Idiota nebo Morálku paní Dulské,“
dodává J. Klimsza.

Divadlo Petra Bezruče se už od
doby svého vzniku po druhé svě-
tové válce orientuje na mladé lidi a
má na kulturní mapě města nezastu-
pitelné místo. Zdejší typický divák
je středoškolák ve věku 15 až 20
let, i když do hlediště pravidelně
usedají také příslušníci střední a
starší generace. Jedinečnost divadla
podtrhuje také variabilní prostor
sálu, který umožňuje originálním
způsobem měnit dispozice jeviště i
hlediště. To ostatně bývá v posled-
ních letech zcela zaplněné. Divadlo
není tradiční rozpočtovou organi-
zací města. Provozuje jej divadelní
společnost Petra Bezruče financo-
vaná víceletým grantem města Os-
travy, která si najímá herce pro jed-
notlivá představení. Tento model se
osvědčil jako životaschopný a s ús-
pěchem funguje také v dalších měs-
tech České republiky. (LO)



Studentská 
konference GISáãek

Informaci o mezinárodní stu-
dentské konferenci do redakce za-
slala Ivana Češková z Institutu 
geoinformatiky Hornicko-geolo-
gické fakulty VŠB-TU. 

„Naše katedra 20. května uspořá-
dala 6. ročník studentské konfe-
rence GISáček, které se zúčastnilo
150 především domácích studentů
oboru geoinformatika, ale také stu-
denti z univerzit v Bánské Bystrici,
Brně, Olomouci a Ostravské uni-
verzity. Dvacet z nich představilo
výsledky svých bakalářských a di-
plomových prací. Za velmi důleži-
tou považujeme přítomnost zá-
stupců firem a institucí zabýva-
jících  se tvorbou a využíváním ge-
ografických informačních systémů.
Přímo na konferenci si tak mohli
vytipovat potenciální zaměstnance.
Naším cílem je povýšit GISáčka na
celorepublikovou úroveň, aby se
zde mohli setkat studenti podob-
ných geoinformaticky zaměřených
oborů ze všech vysokých škol
v Česku, případně i na Slovensku.
Na závěr konference vyhodnotila
odborná porota nejlepší práce. Nej-
vyšší ocenění v kategorii diplomo-
vých prací získal Ondřej Renner za
projekt s názvem Geoinformační
podpora návrhu optimalizace ha-
sebních obvodů v Moravskoslez-
ském kraji. Autorem nejlépe hod-
nocené bakalářské práce s názvem
Analýza citlivosti vybraných
vstupů modelu AEOLIUS je Jan
Nieslanik."

Na‰e úspûchy 
aneb co nás tû‰í
To je název obsáhlého pří-

spěvku redakční rady školního ča-
sopisu Základní školy J. Valčíka
v Porubě s názvem Junior, ze kte-
rého jsme vybrali následující úry-
vek:

„Naše škola má rozšířenou vý-
uku hudební výchovy, to znamená,
že žáci už od 1. třídy absolvují
více hodin hudební výchovy, spo-
lečnou výuku hry na flétnu, nav-
štěvují pěvecké sbory Rolnička
a Muzika nebo instrumentální sou-
bor Tutti. Máme za sebou spoustu
krásných vystoupení včetně nastu-
dování čtyř muzikálů. Letos
v květnu jsme se konečně dočkali
také natočení a vydání prvního
CD. Začátkem června se náš pě-
vecký sbor Muzika vydal na dese-
tidenní koncertní zájezd do chor-
vatského Omiše. Písničky českých
i zahraničních autorů, úpravy lido-
vých i populárních písní se pub-
liku líbily. Mohlo by se zdát, že
děti, které nezpívají, přijdou
zkrátka, ale není tomu tak. Máme
tady velmi oblíbený taneční krou-

žek, kroužek dovedných rukou.
Novinářské talenty se mohou rea-
lizovat při přípravě školního časo-
pisu Junior… Zkrátka, každý si
může něco vybrat a nemusí jen tak
znuděně bloumat po porubských
ulicích."

Divadlo pro dûti
Michaela Spurná z Občanského

sdružení Divadelní společnost Jit-
řenka nás informovala o úspěchu
tohoto souboru, který bude Ostravu
reprezentovat na 22. národní pře-
hlídce amatérského činoherního di-
vadla pro děti Popelka. Uskuteční

se 12. až 16. listopadu v Rakov-
níku. Z 21 pohádek v krajských
přehlídkách bylo devět vybráno do
národní přehlídky, mezi nimi i či-
noherní pohádka pro děti Sůl nad
zlato. Divadelní společnost Jit-
řenka se této přehlídky zúčastnila
už v roce 2001 s inscenací Tygřík
Petřík a odvezla si cenu za nejlepší
výpravu a čestné uznání za nejlepší
mužský herecký výkon. Blaho-
přejeme!

Beseda s policisty
Náš pravidelný přispěvatel Mar-

tin Adámek prostřednictvím Os-
travské radnice děkuje pracovní-
kům preventivní informační sku-
piny ostravské policie Milanu Kléz-

lovi a Iloně Branžovské za zají-
mavé a podnětné setkání. 

„Koncem května tito policisté
přijali pozvání k besedě s nevido-
mými a těžce zrakově postiženými
klienty Tyflocentra. První část se-
tkání patřila seznámení se s prací
policie, druhá pak dotazům. Mohli
jsme si ‚prohlédnout‘ služební od-
znak, pouta a některé další části slu-
žební výstroje a výzbroje. Všichni
pak navíc v rámci prevence dostali
reflexní pásky na hole a pár dalších
drobností. Beseda měla velmi
kladné ohlasy a účastníci odcházeli
s mnoha novými informacemi a po-
znatky."

OÏije nûkdy hrad?
„Slezskoostravský hrad, pozna-

menaný zubem času, je mnohým
obyvatelům Ostravy a okolí ne-
známý, míjí ho bez povšimnutí. Je
nám tak lhostejný?“ - ptá se ve
svém dopise, ze kterého jsme vy-
brali následující řádky, Jiří Šárek ze
Slezské Ostravy.

„Neměli bychom zapomínat, že
hrad je nejstarší ostravskou památ-
kou, jejíž vznik se podle dostupných
informací datuje v první polovině
13. století u brodiště soutoku řek
Ostravice a Lučiny. Teď chátrá před
očima a všichni kolem chodíme ne-
tečně. Přitom celý areál hradu se na-
bízí jako ideální zóna volného času
volně navazující na městskou histo-

rickou část Ostravy. Zpřístupnění
hradu a okolí by navíc zvýšilo zájem
občanů i turistů o tuto část města. Je
dobře, že už se našli podobně smýš-
lející lidé, kteří se snaží realizovat
myšlenku oživení Slezskoostrav-
ského hradu, i když vědí, že to bude
těžký proces. Mám na mysli přede-
vším iniciativu společnosti Ostrav-
ské výstavy, která požádala radní
města Ostravy o svěření památky do
své správy nebo Iniciativu pro ob-
novu Slezskoostravského hradu.
O tom, zda nejstarší ostravská pa-
mátka ožije anebo skončí jako úplná
ruina, rozhodují lidé – odborníci,
politici, ale i občané." 

Setkání v Hru‰ovû
V červnu se uskutečnilo 6. se-

tkání rodáků a přátel Hrušova. Ho-
tel Atom zaplnilo více než 400
účastníků včetně hostů z Kanady,
USA, Německa, Švýcarska a řady
dalších hostů. Jak nám napsal jeden
z organizátorů Ladislav Staněk,
vzpomínalo se na minulost, mládí
prožité v nezapomenutelném Hru-
šově. Při příležitosti tohoto setkání
byla s finanční podporou města Os-
travy vydána publikace s názvem
Hrušov – vznik, život a zánik obce.
Zájemci o několik posledních vý-
tisků mohou kontaktovat pana
Dudka, tel. č. 723 490 352.

Chovatelské
dovednosti 

Český svaz chovatelů každý rok
pořádá celostátní soutěž pro mladé
chovatele – děti do 18 let, které
předchází okresní kola. O průběhu
letošního kola okresu Ostrava dne
30. dubna v budově základní školy
ve Výškovicích Petra Boháčová
z ostravské městské organizace
Českého svazu chovatelů napsala:

„Čtyřiatřicet mladých milovníků
zvířat soutěžilo v kategoriích
drobní hlodavci, psi, terarijní zví-
řata, ušlechtilé kočky, okrasné
ptactvo, akvaristika, králíci, drů-
bež, kožešinová zvířata a holubi.
Nejvíce byly zastoupeny odbor-
nosti psi a okrasné ptactvo. Soutě-
žící poznávali obrázky zvířat, pod-
stoupili test složený z pětadvaceti
otázek a museli předložit písemnou
práci o zvířeti, které si zvolili. Díky
finanční podpoře města Ostravy
všichni soutěžící obdrželi diplomy
a vítězové hodnotné ceny. V celo-
státním kole soutěže mladých cho-
vatelů, které se koná 20. až 24.
srpna v Lipníku nad Bečvou budou
naše město reprezentovat Jana Pi-
choňská, Tereza Tomanová, Jaro-
slav Bartoníček, Petr Balej, Da-
niela Špálková, Petra Boháčová,
Soňa Palovská, Kateřina Glumbí-
ková, Zuzana Švajgrová, Michal
Šalamon, Jakub Vysocký, Vendula
Vypiorová, Radim Berger, Pavel
Bulava a Jiří Pavlovský." Držíme
palce všem!
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❏ Listárna

·ACHOV¯ TURNAJ. O tom, že šachy jsou mezi mladými lidmi stále
velmi oblíbené, svědčí již 38. ročník otevřeného turnaje v bleskovém
šachu jednotlivců o Putovní pohár SOU Ostrava-Hrabůvka. Velmi
kvalitně obsazeného turnaje se zúčastnilo sedmdesát šachistů nej-
různějších výkonnostních tříd, studentů středních škol nejen z os-
travského regionu. Putovní pohár nakonec vybojoval Jiří Adámek
ze SPŠ Kratochvílova v Moravské Ostravě. Fotografii a informace o
turnaji nám poslal Vladimír Petřek.



■ Obyvatelé i návštěvníci města se
mohou o prázdninách vydat do Po-
hádkového sklepa strašidel na Výsta-
višti Černá louka. K vidění je stálá
expozice přibližující pohádkový svět
s pěti strašidelnými komnatami. Sou-
částí prohlídky je setkání se strašidel-
nou čarodějnicí, zazděnou princeznou
nebo hejkalem obecným. Pohádkový
sklep strašidel je otevřen od středy do
soboty od 10 do16 hodin. 

■ Dobrovolníci – společníci osa-
mělých seniorů je název projektu,
který v Ostravě už druhý rok reali-
zuje občanské sdružení Senior se-
rvis. V současné době 50 dobrovol-
níků bez nároku na odměnu
přibližně jedenkrát týdně navštěvuje
osamělé a postižené seniory. Zá-
jemci z řad dobrovolníků i poten-
ciálních klientů se mohou hlásit na
tel. č. 776 774 157. 

■ Střední odborná škola AHOL
ve Vítkovicích 11. června uspořá-
dala 11. ročník Běhu Terryho Foxe.
Na trať v areálu Bělského lesa vy-
běhlo 1 674 závodníků, kteří na vý-
zkum léčby onkologických onemoc-
nění věnovali celkem 18 504 Kč. 

■ Ostravský hotel Imperial 1. led-
na 2004 oslaví sto let od svého otev-
ření. Při této příležitosti chystá vy-
dání speciálních novin, ve kterých

nebudou chybět informace o jeho
pozoruhodné minulosti. Vedení ho-
telu se v této souvislosti obrací na
obyvatele města, kteří vlastní jaké-
koliv materiály týkající se historie
Imperialu s prosbou o jejich zapůj-
čení. Zároveň je připravena soutěž o
nejzajímavější příběh spojený s ho-
telem Imperial. Autoři nejlepších
prací získají zajímavé odměny. Uzá-
věrka je 31. 7., bližší informace na
tel. č. 599 099 705 nebo e-mail: 
k.lubojacka@imperial.cz.

■ Dům dětí a mládeže Ostrava-
Zábřeh na Gurtěvově ulici v prů-
běhu prázdnin pořádá oblíbené pří-
městské tábory. Pro děti od 7 do 12
let je v týdenních cyklech připraven
celodenní program. Chlapci se mo-
hou zapojit do florbalového pří-
městského soustředění od 14. do 18.
července. Poslední srpnové odpo-
ledne je pro děti připraven zábavný
program v Bělském lese u konečné
tramvaje č. 11. Podrobnější infor-
mace o všech akcích i nabídce zá-
jmových kroužků pro nový školní
rok zájemci získají na tel. čísle 
596 746 062.

■ Ostravský odbor Zeměpisného
sdružení zve všechny turisty na vy-
cházku ke Kotulově dřevěnce v Ha-
vířově. Sraz je 16. 8. ve 13.20 hod.
na nádraží ve Vítkovicích u osob-
ního vlaku do Havířova. 
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HASIâI SLAVILI. Sbor dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou si na
konci června připomněl 110. výročí své existence. Oslavy vyvrcholily
mší v kostele sv. Anny, vysvěcením nového praporu sboru, zábavním
odpolednem a ukázkou simulovaného hašení požáru, ke kterému se
sjelo 11 hasičských vozů. 

ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU

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

Areál jezdeckého klubu ve Staré
Bělé se 30. srpna opět stane dějištěm
Setkání jízdních policií a pěstounů psů
z třebovického útulku. „Rád bych po-
zval všechny Ostravany na 6. ročník
této tradiční akce, v jejímž průběhu
uvidí činnost městské policie zase tro-
chu z jiné stránky než při naší každo-
denní práci v ulicích města. Své
umění předvedou strážníci z oddílu
operativního zásahu a kynologického
oddílu. Oddíl prevence a dohledu při-
pravil zajímavé soutěže pro děti," láká
ke strávení příjemné soboty ředitel
Městské policie Ostrava Jan Hulva. 

Setkání začne slavnostním nástu-
pem jízdních policií v 10 hodin a
skončí dekorováním vítězů v 16 ho-
din. V 10.30 hodin odstartuje soutěž O
pohár ředitele městské policie v parku-
rovém skákání, ve 13 hodin soutěž O
pohár primátora města Ostravy v zr-
cadlovém skákání a ve 13.50 hodin
speciální soutěž pro policejní koně O
pohár hejtmana Moravskoslezského
kraje. Do bojů o jednotlivé poháry se
zapojí hosté z Čech i Slovenska. 

Jízdní oddíl ostravské městské po-
licie byl založen v roce 1992 jako
první v republice a v současné době
má dvanáct krásných starokladrub-
ských koní. Nenahraditelnými po-
mocníky strážníků se stávají přede-
vším při výkonu služby v chráněných
krajinných oblastech nebo při vel-
kých sportovních a kulturních akcích.

Součástí Setkání jízdních policií
bude i letos setkání pěstounů psů z
třebovického útulku, který je spravo-
ván městskou policií. Originální sou-
těže (např. předvedení poslušnosti
psa, vztahu k pánovi, vzájemné sou-
hry, upravenosti pejska, soutěž dítě a
pes, o psí kousek, divácká soutěž)
začnou v 9.30 hodin a vyvrcholí v po-
ledne ukázkou agility a předáním
atraktivních cen. Soutěžních disciplín
se mohou zúčastnit všichni pejsci,
kteří byli z útulku předáni do pěs-
tounské péče. 

Zájemci se mohou do soutěže při-
hlásit každý den od 7 do 15 hodin na
tel. čísle: 596 967 288. Nejpozději
však do 15. srpna! (LO)

Setkání jízdních policií

❏ Ve zkratce

Nadûje pro konû
Cílem nově vznikajícího občanského sdružení Naděje pro koně je pomáhat

týraným a zanedbávaným koním. „V Hrabové se snažíme vybudovat záchyt-
nou stáj pro koně týrané, staré, nechtěné nebo odebrané majiteli na základě
rozhodnutí Městské veterinární správy. Nemocná zvířata budou léčena tak,
aby se jejich zdravotní stav co nejvíce zlepšil a bylo možné nalézt vhodného
majitele. Vážně nemocným nebo starým koním v útulku zajistíme důstojné
dožití. A pokud veterinář rozhodne, že není jiné řešení, bude kůň bezbolestně
utracen a neskončí na talíři, jak se často stává," vysvětluje jedna ze zaklada-
telek sdružení Markéta Fabíková a zároveň vyzývá Ostravany, aby si všímali,
co se děje v jejich okolí. Celý projekt je teprve v začátcích a vyžádá si nemalé
náklady, ale už nyní je možné nahlásit chov koně v nevyhovujících podmín-
kách na tel. č. 737 171 512, kde zájemci získají také další informace. (o)

2. FIŠTA bude spokojený na za-
hradě, kde by mohl zastávat i funkci
hlídače, který každého nezvaného
návštěvníka odradí svým štěkotem.
Tento roční kříženec se do útulku do-
stal před pěti měsíci a od té doby čeká
na někoho, kdo mu poskytne nový
domov. Fišta potřebuje zkušené ve-
dení a dostatek pohybu.

4. ALF je devítiletý psí dědeček,
který je stále velmi aktivní a tem-
peramentní. Křížence belgického
ovčáka do útulku přivezli strážníci
z hošťálkovického hřiště, kde bez-
prizorně pobíhal. Projevuje se jako
dobrý hlídač, takže bude určitě
spokojený na zahradě s možností
volného pohybu. 

3. GINA má pět let a pravděpo-
dobně nepříjemné vzpomínky na
předchozího majitele, který ji zane-
chal uvázanou u lavičky v Hrušově.
Gina je klidná, vyrovnaná a nená-
ročná fena křížence, vhodná do
bytu i na zahradu, méně už k ma-
lým dětem. 

1. GORO je šestiletý střední špic
vhodný spíše do bytu ke starším 
lidem nebo osamělému člověku,
který by přivítal společnost čtyřno-
hého kamaráda. Goro totiž nevy-
hledává zalidněné prostředí, k ci-
zím se chová velice nedůvěřivě, ale
k novému pánovi přilne a za péči se
odmění oddaností a láskou.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
■ Komu je poskytován přída-

vek na dítě?
Přídavek na dítě je základní, dlou-

hodobou dávkou, poskytovanou ro-
dinám s nezaopatřenými dětmi,
která jim pomáhá krýt náklady spo-
jené s výchovou a výživou těchto
dětí. Při poskytování dávky je testo-
ván příjem rodiny v předchozím ka-
lendářním roce.

■ Kdo má nárok na tuto
dávku?

Nárok na dávku má nezaopatřené
dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině
nepřevyšuje součin životního minima
rodiny a koeficientu 3,00 a vzniká
dnem splnění všech podmínek. 

■ Na jaké období se dávka při-
znává?

Dávka se přiznává na dobu neur-
čitou.

■ Jaká je výše přídavku na
dítě?

Přídavek na dítě je poskytován ve
třech úrovních, odvislých od příjmů
rodiny v předchozím kalendářním
roce. Jeho výše je stanovena násob-
kem částky životního minima a na
osobní potřeby dítěte.

Nezaopatřené dítě má měsíční ná-
rok na přídavek:
- ve zvýšené výměře ve výši 

0,32násobku životního minima na
osobní potřeby dítěte, jestliže pří-
jem rodiny nepřesáhl 1,1 násobek
částky životního minima rodiny, 

- v základní výměře ve výši 0,28ná-
sobku životního minima na osobní
potřeby dítěte, jestliže příjem ro-
diny převyšuje 1,1násobek částky
životního minima rodiny, ale není
vyšší než 1,8násobek životního
minima rodiny,

- ve snížené výměře ve výši 0,14ná-
sobku životního minima na osobní
potřeby dítěte, jestliže příjem ro-
diny převyšuje 1,8násobek částky
životního minima rodiny, ale není
vyšší než 3násobek životního mi-
nima rodiny.
Rodiny s vyšším příjmem na pří-

davek na dítě nemají nárok.
■ Co je třeba doložit k vypl-

něné žádosti?
- pro všechny uvedené osoby průkaz

totožnosti, u dětí do 15 let rodný
list, pro děti od 15 let potvrzení o
nezaopatřenosti dítěte 

- pro každou zletilou osobu vypl-
něný doklad o výši příjmu za roční
období 
■ Do kdy je potřeba prokázat

nárok na dávku? 
Pro trvání nároku na každé další

období počínající říjnem každého
roku musí všechny společně posu-
zované osoby do 30. října doložit
doklad o výši příjmu za předchozí
roční období nebo prohlášení osob,
které nemají příjmy rozhodné pro
nárok na dávku. Pro děti od 15 let
musí být do 30. září předloženo po-

tvrzení o nezaopatřenosti dítěte (tj.
potvrzení o studiu) atd.

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně? 

Od 1. 7. 2003 lze o tuto dávku po-
žádat zpětně ve lhůtě 3 měsíců (no-
vela č. 125/2003 Sb., Zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře).

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

■ Komu je poskytován příspě-
vek na dopravu?

V souvislosti se zrušením státní
dotace na slevy na žákovském jízd-
ném v autobusové a železniční do-
pravě se touto dávkou přispívá rodi-
nám na krytí nákladů spojených s
dojížděním nezaopatřeného dítěte
do školy mimo místo obce, kde je
hlášeno k trvalému pobytu.

■ Kdo má nárok na tuto
dávku? 

Při poskytování této dávky je tes-
tován příjem rodiny za kalendářní
rok. Pouze v případech, kdy dítě
plní povinnou školní docházku ná-
leží příspěvek bez ohledu na příjem
v rodině. V dalších případech, po-
kud dítě dojíždí na střední či vyso-
kou školu, je příspěvek poskytován
jen, jestliže rozhodný příjem rodiny
nepřesáhl v uplynulém kalendářním
roce částku součinu životního mi-
nima rodiny a koeficientu 2,00. 

■ Na jaké období se dávka při-
znává?

Dávka se přiznává na dobu neur-
čitou. Za červenec a srpen se nevy-
plácí.

■ Jaká je výše příspěvku na do-
pravu?

Výše příspěvku na dopravu zá-
visí v prvé řadě na tom, do jaké
školy dítě dojíždí, tedy jde-li o pl-
nění povinné školní docházky, stu-
dium na střední nebo vysoké škole,
dále na tom, jak často dojíždí, tj.
jedná-li se o denní dojíždění do

školy nebo o dojíždění méně časté
a za třetí na vzdálenosti, kterou
dítě dojíždí. Stupni školy a četnosti
dojíždění odpovídají odlišné pro-
centní sazby z částky stanovené
opatřením ministerstva financí
podle vzdálenosti, jakou dítě do-
jíždí. Částka odpovídá čtyřicetiná-
sobku jednosměrného plného jízd-

ného v pravidelné autobusové
dopravě na tarifní vzdálenost vy-
plývající z platných jízdních řádů.
Částka je stanovována tak, aby
výše příspěvku zohledňovala vývoj
cen v osobní dopravě. 

■ Co je třeba doložit k vypl-
něné žádosti? 
- pro všechny uvedené osoby průkaz

totožnosti, u dětí do 15 let rodný
list 

- pro nezaopatřené děti, na které je
uplatňován nárok, potvrzení o stu-
diu 

- pro ostatní uváděné děti od 15 let
potvrzení o nezaopatřenosti dítěte
(tj. potvrzení o studiu) 

- pro každou zletilou osobu vypl-
něný doklad o výši příjmu za roční
období
■ Do kdy je třeba prokázat ná-

rok na dávku?
Pro trvání nároku na každé další

období počínající říjnem každého
roku musí všechny společně posu-
zované osoby do 30. října doložit
doklad o výši příjmu za předchozí
roční období, dále pak pro děti, na
které je uplatňován nárok, potvrzení
o studiu a pro ostatní uváděné děti
od 15 let potvrzení o nezaopatře-
nosti dítěte (tj. potvrzení o studiu)
do 30. září.

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně? 

Od 1. 7. 2003 lze o tuto dávku po-
žádat zpětně ve lhůtě 3 měsíců (no-
vela č. 125/2003 Sb., Zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře).

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

■ Komu je poskytován sociální
příplatek?

Cílem této dávky je pomáhat ro-
dinám s nízkými příjmy krýt ná-
klady spojené se zabezpečováním
potřeb jejich dětí. U tohoto druhu
dávky je testován příjem rodiny za
kalendářní čtvrtletí.

■ Kdo má nárok na tuto
dávku? 

Nárok na sociální příplatek má
rodič, který pečuje alespoň o jedno
nezaopatřené dítě, pokud je příjem
rodiny v rozhodném období nižší
než 1,6násobek životního minima
rodiny, popřípadě životního mi-
nima zvýšeného z důvodu zdravot-
ního postižení dítěte nebo rodiče,
osamělosti rodiče nebo po stano-
vené období z důvodu narození
více dětí současně. Nárok na dávku
vzniká dnem splnění všech podmí-
nek.

■ Na jaké období se dávka při-
znává?

Dávka se přiznává na období od
1. července do 30. června následují-
cího kalendářního roku.

■ Jaká je výše sociálního pří-
platku?

Výše sociálního příplatku je vý-
razně diferencovaná. Se zvyšujícím
se příjmem rodiny se příplatek po-
stupně snižuje. Tak se ve výši soci-
álního příplatku vždy odrazí kon-
krétní příjmová situace v rodině,
zohledňuje se i zdravotní postižení
dítěte, rodiče nebo jeho osamělost.

■ Co je potřeba doložit k vypl-
něné žádosti?
- pro všechny uvedené osoby prů-

kaz totožnosti, u dětí do 15 let
rodný list 

- pro děti od 15 let potvrzení o ne-
zaopatřenosti dítěte (tj. potvrzení
o studiu) 

- pro každou zletilou, společně po-
suzovanou osobu, vyplněný do-
klad o výši příjmu za čtvrtletní
období 

- je-li dítě nebo rodič zdravotně po-
stižený, potvrzení o zdravotním
stavu
■ Do kdy je potřeba prokázat

nárok na dávku? 
Pro trvání nároku na výplatu so-

ciálního příplatku je nutno vždy do
konce října, ledna a dubna prokázat
rozhodný příjem, nestane-li se tak,
zastaví se výplata dávky. Nepro-
káže-li se rozhodný příjem ani 
do konce prosince, března nebo
června, zaniká nárok na předmět-
nou dávku.

■ Je možné o tuto dávku žádat
zpětně?

Od 1. 7. 2003 lze o tuto dávku
požádat zpětně ve lhůtě 3 měsíců
(novela č. 125/2003 Sb., Zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře).

(Pokračování příště)



„Když významný moravsko-
ostravský stavitel Cle-

mens Hladisch žádal v roce 1888 o
udělení koncese pro svůj hostinec
v právě dostavěném domě při říš-
ské silnici ve Lhotce (dnešní třídě
28. října v Mariánských Horách),
neopomenul zdůraznit, že se jedná
o první opravdový hostinec v této
obci,“ říká ředitelka městského ar-
chivu Blažena Przybylová a do-
dává, že pivo a kořalku si sice
místní obyvatelé mohli dopřát, ale
pouze ve dvou obyčejných šen-

cích. Tyto výčepy tady od roku
1881 provozovali Karel Sýkora a
Johanna Havránková. 

„Být v pravou chvíli na pravém
místě a být dobře připraven, tak
bychom mohli označit promyšlený
Hladischův podnikatelský záměr
postavit dům s hostincem na
hlavní silnici z Moravské Ostravy
směrem do Opavy v blízkosti dy-
namicky se rozvíjejících Vítkovic,

v místě, kde v krátké době nato
byla dokončena výstavba kolonie
s 23 domy s 240 byty. Bylo to do-
cela terno,“ uvádí ředitelka.

Architektonicky velmi členitá
stavba z režného cihlového zdiva
nutně musela zaujmout kolem-
jdoucí. Vždyť hostincem U koule
bylo v podstatě vytvořeno nároží
dnešních ulic Přemyslovců a 28.
října. Jméno projektanta, stavitele
i majitele Clemense Hladische
v jedné osobě připomínaly i ini-
ciály C.H. zakomponované do za-
končení stříšky nad arkýřem. Sku-
tečně podnikavý stavitel ovšem při
své značně rozsáhlé činnosti (po-
dílel se např. také na realizaci ve-
řejně prospěšných staveb - kostela
Božského Spasitele, regulaci řeky
Ostravice) neměl dostatek času na
vedení hostince, a proto se v roce
1888 rozhodl pronajmout lokál
zkušenému židovskému hostin-
skému Samueli Offnerovi, který
před tím šest let působil ve Staré
Bělé. Jak říká B. Przybylová,
tímto krokem C. Hladisch značně
zamotal hlavu místnímu obecnímu
výboru, jehož členové se k proná-
jmu stavěli jednoznačně nega-
tivně. Ale protože pro své námitky
nenašli žádnou oporu v zákoně,
museli se přece jen smířit s myš-
lenkou, že hostinec je pronajatý
příslušníkovi židovského vyznání. 

„Pověst dobrého obchodníka
Samuel Offner uplatnil i v propa-
gaci restaurace. Neopomenul zdů-
raznit jméno majitele domu, vý-
hodnou polohu restaurace, která ji
předurčuje jako cíl výletů či pou-
hých procházek z Moravské Os-
travy nebo Vítkovic. V nabídce
inzeroval především pivo, neboť to
v této době běžně pily i děti, sa-
mozřejmě plzeňské a vynikající

moravskoostravský ležák. Nechy-
běla ani vína, studená a teplá ku-
chyně. Takzvané čtenářské publi-
kum si mohlo ke své kávě či
jinému nápoji vybrat z řady poli-
tických nebo ilustrovaných novin
a časopisů,“ připomíná ředitelka
archivu.

V roce 1908 dům s hostincem
koupilo Stavební a podnikatelské
sdružení v Mariánských Horách,
které získalo i hostinskou koncesi.
Tu po celou dobu své existence do
roku 1950 propachtovávalo růz-
ným nájemcům. Ovšem ne každý
z nich se asi snažil udržet laťku na-
stavenou v minulosti. V červnu
1930 zástupce tržního úřadu kon-
statuje: „Sklenice, v nichž se po-
dávají hostům nápoje, jsou velmi
špinavé, na což si hosté velmi
často stěžovali. Kromě toho není
tam vyvěšen cenník jednotlivých
nápojů a jídel... a ve výčepu na
pultě bývá živý kohout, který pult
značně znečišťuje.“ 

Když společnost v roce 1936
uvažovala o uzavření hostince
z důvodu vedení soudního sporu

s jedním z nájemců, byla ve
zprávě policejního ředitelství uvá-
děna jen pozitiva. Především byla
zdůrazňována výhoda místa pro
zastavování povozů, krmení koní
(podobná možnost se povozníkům
naskytovala až v Nové Vsi), dále
využití letní zahrady spolky pro
slavnosti a výlety a v neposlední
řadě bylo uvedeno, že hostinec
leží na nejživějším místě v Ma-
riánských Horách.

Jak uvádí B. Przybylová, sou-
částí budovy byl rovněž velký sál
pronajímaný k různým účelům. V
roce 1927 byl přebudován na kino,
které převzalo název Osvěta (pů-
vodně kino v sousedním objektu).
Od roku 1941 se jmenovalo Adria.
Promítání skončilo v roce 1955. O
pět let později byl celý objekt de-
molován. 

„I dnes ale toto místo patří
k velmi frekventovaným, ovšem
jen těžko si tady můžeme poručit
v parném létě skleničku oroseného
piva či limonády jako naši před-
kové,“ říká s úsměvem Blažena
Przybylová. (M&B)

ãervenec–srpen 2003 Ostravská radnice 15

Zapomenutá Ostrava: hostinec U koule
❏ Archiv mûsta Ostravy

včera... ...dnes



16 Ostravská radnice ãervenec–srpen 2003

❏ Ostravská NEJ

VZPOMÍNKA NA OLYMPIÁDU. Areál TJ Arrows v Porubě 25. června za-
plnili účastníci 16. ročníku Běhu olympijského dne, který na mnoha mís-
tech světa připomíná ušlechtilé olympijské myšlenky. Tentokrát se běhy
konaly ve dvanácti českých městech. Ostrava se tradičně může pochlubit
největším počtem účastníků. „Všech kategorií v hlavní den i doprovod-
ných běhů na vybraných školách se zúčastnilo bezmála 5 000 sportovců.
Celá akce se opravdu vydařila, navíc si postupně získává mezinárodní
oblibu, o čemž svědčí účast polských běžců,“ neskrýval spokojenost ná-
městek primátora Jaromír Horák z pořádající Ligy 100. Nejrychlejší čas
(30:43,1 min.) na desetikilometrové trati hlavního závodu zaběhl Zdeněk
Velička z BK SAK Ložiska Karviná. Nejstarším závodníkem na startu
byl třiaosmdesátiletý Jaroslav Bernatík z Proskovic. (o)

SVùTOVÍ ATLETI V OSTRAVù. Čtrnáct rekordů mítinku, dva evropské a devět národních rekordů v osmnácti disciplínách hlavního programu. To je
úspěšná bilance 42. ročníku Zlaté tretry premiérově zařazené do prestižní kategorie Super Grand Prix. Organizátoři mítinku ze společnosti Česká
sportovní i sami sportovci ocenili kvality Městského stadionu ve Vítkovicích, kde se mítink 12. června uskutečnil. Do jeho rekonstrukce město
Ostrava investovalo 60,7 milionu korun a položením speciálního umělého povrchu Conipur SW vznikla jedna z nejmodernějších běžeckých drah
v Evropě. V předvečer Zlaté tretry Prokešovo náměstí před Novou radnicí ožilo exhibiční soutěží ve skoku o tyči Zlatá tyčka. Před jejím začátkem
převzala ředitelka Domova důchodců Syllabova Hana Ježková od ředitele mítinku Tomáše Petery a primátora Aleše Zedníka šek na 50 000 Kč.
Stejnou částku, určenou klientům Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Ostrava, obdržela také ředitelka Tamara Šeligová. (l)

Vítûzní Netop˘fii
Pohár pro vítěze 4. ročníku Škol-

ské fotbalové ligy Ostrava po napí-
navém finále 19. června nakonec
nad hlavu zvedli hráči Netopýrů,
družstva ZŠ Rostislavova z Vítko-
vic. Druhé místo obsadili Sobi ze
ZŠ G. Klimenta v Porubě a třetí
skončili Sloni ze ZŠ Jugoslávská
v Zábřehu. Letošního ročníku se zú-
častnilo 500 žáků 5. až 8. tříd z 31
ostravských škol včetně dvou rom-
ských. Ve 222 utkáních padlo cel-
kem 1 332 branek. 

„Našim cílem není hledat fotba-
lové talenty, ale nabídnout klukům
možnost vyřádit se na hřišti, naučit
se hrát fair play a hlavně aktivně
trávit volný čas. Dvakrát týdně tré-
nink, k tomu ještě zápasy, to už
opravdu zbývá málo času na lum-
párny. Díky podpoře města Ostravy
a dalších sponzorů za děti platíme
prakticky všechny náklady – kva-
litní trenéry a hřiště, dresy, míče,
pojištění...,“ vypočítává ředitel
školské ligy Vladimír Mokrohajský.
Informační letáčky s náborem do
dalšího ročníku se objeví v září ve
všech ostravských školách. 

Vicemistfii z HrabÛvky
Mladší žačky z házenkářského

oddílu TJ Sokol Hrabůvka koncem
června vybojovaly na Mistrovství
České republiky ve Zlíně stříbrné
medaile. V TJ Sokol se házené vě-
nuje stovka hráček ve věku 8 až 17
let. Titul vicemistryň znamená ná-
vrat mezi mládežnickou elitu a je
oceněním kvalitní práce hráček i je-
jich trenérů, stejně jako skutečnost,
že v příštím roce bude zdejší oddíl
garantem při výběru talentů do lví-
čat České republiky a tím i do vý-
běru olympijských nadějí za náš
kraj. Další aktivitou házenkářského
oddílu je organizace školní ligy há-
zené dívek, která se hraje v obvodě
Ostrava-Jih v rámci programu pre-
vence kriminality pod názvem
„Pryč s nudou, pojďme hrát háze-
nou“. (l)

Prázdniny v zoo
V horkých letních dnech nabízí

ostravská zoologická zahrada pro-
cházku chladivým stínem a návštěv-
níci se navíc mohou těšit na nové pří-
růstky. Mezi ně patří malé lamy
alpaky, hříbata zebry, v pavilonu
opic mláďata hulmana posvátného a
makaka lvího, sameček africké koč-
kovité šelmy servala, dva beránci
ovcí mongolských a pět malých klo-
kanů rudokrkých. V červnu přivedla
na svět potomka žirafa Croncita, vy-
líhlo se celkem 6 mláďat sovic sněž-
ných, která jsou během dne dobře vi-
ditelná ve starých voliérách ptáků na
hlavní trase, dvě mláďata jelena si-
biřského a kanadského jelena wapiti.
Rozrostla se také skupina velbloudů.
„Ke třem dospělým samicím a mla-
dému samci přibyl jeden velbloudí

novorozenec a také mladá velblou-
dice ze zoo Bratislava. Dospělého
samce Laca nám zapůjčila zoo v Ko-
šicích. Celou skupinu návštěvníci
uvidí v nově otevřeném prostorném
výběhu na louce nad pavilonem
afrických zvířat,“ říká pracovník zoo
Stanislav Derlich. 

Pro děti je každou prázdninovou
středu od 10 hod. připravena hodi-
nová prohlídka zákulisí zahrady
s odborným výkladem. Od 4. do 8.
srpna je na programu Africký týden.

Přihlášky a více informací o
všech akcích obdrží zájemci ve výu-
kovém oddělení, tel. č.: 596 241
269. Brány ostravské zoo jsou bě-
hem prázdnin otevřeny každý den
od 8 do 19 hod., pavilony se zavírají
v 18 hod. (lo)

Mistrovství hasiãÛ
Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Slezska (SH ČMS) uspořádalo pod
záštitou primátora Ostravy Aleše 
Zedníka Mistrovství České republiky
hry Plamen a dorostu SH ČMS.
Mladí hasiči soutěžili na stadionu FC
NH Classic Ostrava od 26. do 29.
června v několika náročných disci-
plínách, např. požární útok, štafetový
nebo překážkový běh. Republikovým
mistrem ve hře Plamen určené dětem
od 11 do 15 let se stalo družstvo
z Hajnice (Královehradecký kraj),
mezi dorostenci byl nejlepší Vlčnov
(Zlínský kraj). Členství v dobrovol-
ných hasičských sborech je zajíma-
vou a přitom velmi užitečnou aktivi-
tou, které se děti a mladí lidé mohou
věnovat ve volném čase. (o)

Letní koupaliště v Ostravě-Po-
rubě je největší české přírodní kou-
paliště a patří také mezi největší ve
střední Evropě. Rozloha vodní plo-
chy je 41 200 m2, nechybí 55 m
dlouhé skluzavky, tobogan a dětská
brouzdaliště. V okolních 70 000 m2

zelených ploch návštěvníci najdou
hřiště na minigolf, tenis, kuželky,
streetball, volejbal či fotbal a řadu
dalších atrakcí i několik občerstvení.
Koupaliště má délku 380 m, šířku
220 m. V době letních veder se tu
denně opaluje a koupe téměř 20 000
návštěvníků.

Adresa: Rekreační ul.
708 00 Ostrava-Poruba 
☎ 596 911 107

Pfiírodní koupali‰tû


