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··KKOOLLAA  UUPPRROOSSTT¤¤EEDD  LLEESSAA  ((ssttrr.. 88--99))

Od konce října loňského roku patří památkově chrá-
něná budova staré radnice na Masarykově náměstí

stavbařům. Už nyní rozsáhlá oprava přinesla několik po-
zoruhodných nálezů. Záchranný archeologický výzkum
financuje investor - statutární město Ostrava a probíhá ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní
pracoviště Ostrava. Výzkum se v současné době soustře-
dil na 16 metrů dlouhou chodbu v přízemí přední budovy
a dvě místnosti k chodbě přiléhající. 

„Téměř denně chodím sledovat, jak pokračují práce, a
fascinuje mne, co všechno se v průběhu času nalézá.
V jedné z místností byla objevena dlažba z pravidelně kla-
dených kamenů, která možná sloužila jako zpevnění
dvorku. Po celé délce chodby se pod sutí dochovala při-
bližně metr vysoká torza kamenných zdí, které naznačují,
že tady původně stály půdorysem úplně jiné domy než
dnes,“ uvedla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Za proza-
tím nejzajímavější nález považuje stříbrný pražský groš
vyražený za vlády Jana Lucemburského, který dokazuje,
že budova staré radnice skutečně patří k nejstarším pa-
mátkám na území města. Ve vrstvách ze 14. století byly
objeveny zlomky keramických pohárů a skleněných číší.
V násypech kleneb z mladšího období byly nalezeny vý-
tisky novin, flakónky, zlomky kachlů a také lístek do kina
Kosmos z 3. 2. 1947 s neodtrženým kontrolním ústřižkem.

Po ukončení archeologického průzkumu ve všech objek-
tech muzea budou nalezené předměty k vidění na mimo-
řádné výstavě.

Náměstek primátora Petr Kajnar při prohlídce archeolo-
gických nálezů a odkryté dlažby lakonicky poznamenal:
„Je to docela zvláštní pocit, šlápnout si na původní ka-
mennou cestu. Zkusíme najít řešení, zda by nešlo ukázat
návštěvníkům Ostravského muzea, do jaké hloubky
sahá historie Ostravy. Líbí se mi nápad určitou část
nezasypávat a opatřit ji bezpečnostním sklem, pod
nímž bychom mohli jednotlivé nálezy rozmístit.
Věřím, že potřebné finanční zdroje v městském
rozpočtu najdeme už proto, že celý komplex bu-
dov muzea patří mezi tři nejvýznamnější kul-
turně-historické památky na území města.“

Komplexní rekonstrukce Ostrav-
ského muzea byla zahájena loni
v říjnu a potrvá až do konce
roku 2005. Celkové ná-
klady byly vyčísleny na
téměř 161,5 milionu ko-
run, přičemž stavební
část přijde na zhruba 
147 milionů korun. Letos
by mělo být prostavěno
75 milionů korun. Ani
v době rekonstrukce se
výstavní ruch v Ostrav-
ském muzeu nezastaví.

(M, L)

Archeologové na‰li vzácn˘ stfiíbrn˘ gro‰

Věž staré radnice byla pro jistotu zpevněna ocelovou konstrukcí a ukot-
vena. Záchranný archeologický průzkum, který provází rekonstrukci, už
přinesl několik cenných nálezů. Některé z nich představujeme na sním-
cích, např. stříbrný pražský groš, zlomky keramických pohárů, kachlů,
útržky starých novin a zachovalou vstupenku do kina. Osobně si ji pro-
hlédl náměstek primátora Petr Kajnar v doprovodu archeoložky 
Ostravského muzea Johany Střílkové.
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VELVYSLANKYNù V OSTRAVù. Poprvé v průběhu své roční mise v České
republice navštívila velvyslankyně Portugalské republiky Ana Mar-
tinho Ostravu. V pondělí 23. února se v Radnici města Ostravy sešla
s primátorem Alešem Zedníkem, náměstky primátora Zbyňkem Pra-
žákem a Vítem Ruprichem. Tématem jednání byly možnosti rozvoje
spolupráce obou zemí především s ohledem na společnou budoucnost
v Evropské unii.

POCTA PREZIDENTOVI. Slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 154.
výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garri-
que Masaryka se konal 5. března. Kytice u jeho busty ve foyeru Nové
radnice při této příležitosti položili představitelé statutárního města
Ostravy, náměstci primátora Zbyněk Pražák, Jaromír Chalupa a ta-
jemnice magistrátu Alena Kartousková, zástupci politických stran
a dalších organizací a sdružení působících na území města.

24. února 2004
Dotace ze státního rozpočtu a z programů Moravskoslezského kraje na

rok 2004
Rada města vzala na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace pro

město Ostrava, které byly podány prostřednictvím odboru ekonomického roz-
voje. Na ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci programu podpory rozvoje
severozápadních Čech a moravskoslezského regionu podáno celkem 14 pro-
jektů v celkovém finančním objemu 249 mil. Kč. Dále je podána žádost na do-
taci z ministerstva průmyslu a obchodu z programu podpory rozvoje prů-
myslových zón.

Optimalizace organizační struktury MMO
Rada města rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku na

zpracování projektu Optimalizace organizační struktury MMO. Předmět ve-
řejné zakázky bude realizován ve dvou etapách:

1. etapa bude zahrnovat provedení analýzy u útvarů zařazených do budou-
cího Střediska správních činností (SSČ), včetně provedení revize objemově
dispozičního řešení a zpracování vnitřního uspořádání budovy SSČ.

2. etapa bude řešit provedení analýzy u ostatních útvarů MMO podle speci-
fikace MMO.

Náklady spojené s provedením personální analýzy jsou zahrnuty v rozpočtu
města Ostravy na rok 2004.

2. března 2004
Návrh rozpočtových opatření - úpravy rozpočtu pro rok 2004
■ Rada města souhlasí s přijetím prostředků z rozpočtu Moravskoslezského

kraje ve výši 4 600 tisíc korun pro příspěvkovou organizaci Městská nemoc-
nice Ostrava a poskytnutím formou neinvestičního příspěvku na zajištění pro-
vozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2004.

■ Rada města rozhodla o změně účelu schváleného investičního transferu
městskému obvodu Poruba z rozpočtu města Ostravy ve výši 5 000 tisíc korun
na rekonstrukci a regeneraci zeleně v obvodu na částečné dokrytí investiční
dotace příspěvkové organizaci Technický dvůr Ostrava-Svinov na rekon-
strukci a rozšíření hřbitova ve Svinově. Důvodem je skutečnost, že vlivem
příznivých klimatických podmínek v závěru roku 2003 městský obvod tuto
akci dokončil z vlastních zdrojů.

■ Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým se v návaznosti na žá-
dost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
převede částka 400 tisíc korun z prostředků spravovaných HZS MSK pro za-
jištění činnosti Jednotných sborů dobrovolných hasičů městskému obvodu Ra-
dvanice a Bartovice.

❏ Jednání rady mûsta

3. března 2004
Granty a účelové dotace
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí:

■ grantů v oblasti kultury z rozpočtu města pro rok 2004. Odbor kultury,
školství, mládeže a sportu obdržel ve stanoveném termínu do výběrového
řízení 189 přihlášek a projektů, jeden projekt byl předložen po termínu.
V rozpočtu města byla na granty v oblasti kultury schválena částka ve výši
5 250 tisíc korun.

■ účelových dotací a grantů v oblasti volného času dětí a mládeže, tělový-
chovy a sportu, handicapovaných dětí a mládeže z rozpočtu města pro rok
2004. Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 358 projektů. V roz-
počtu města bylo pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, tělo-
výchovy a sportu vyčleněna částka ve výši 13 335 tisíc korun, která byla
rozdělena:
- 3 070 tisíc korun na projekty z oblasti volného času dětí a mládeže,
- 9 225 tisíc korun na projekty z oblasti tělovýchovy a sportu.
Zbývající částka ve výši 1 040 tisíc korun byla ponechána jako účelová re-

zerva. Na projekty z oblasti handicapovaných dětí a mládeže byla v rozpočtu
města pro rok  2004 vyčleněna částka ve výši 3 045 tisíc korun, která byla
rozdělena v celé výši.

Dotace společnosti Ostravské výstavy
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 3 500

tisíc korun na realizaci druhé etapy výstavby lávky přes řeku Ostravici a ne-
investiční účelovou dotaci ve výši 5 milionů korun na opravy a obnovu Slez-
skoostravského hradu společnosti Ostravské výstavy.

Dotace obchodní společnosti Hotel ATOM
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

3 600 tisíc korun obchodní společnosti Hotel ATOM Ostrava, určenou na
opravu a zastřešení terasy budovy hotelu Atom. Zastupitelstvo také rozhodlo
o uzavření smlouvy o půjčce ve výši 67 000 tisíc korun mezi městem Ostrava
a společností Hotel ATOM. 

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

Oznámení
Na základě změny živnos-

tenského zákona zákonem č.
438/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, je
živnostenský úřad magistrátu
připraven projednat s podnikateli
s živností „Činnost účetních

poradců, vedení účetnictví“
nahrazení dosavadních průkazů
živnostenských oprávnění (živnos-
tenských listů). Nové živnostenské
listy budou obsahovat předmět
podnikání „Činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence“. Změna bude do
1. ledna 2006 provedena zdarma.
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¤editel Domu kultury mûsta Ostravy Jan Vogl chce vyjít vstfiíc co nej‰ir‰ímu okruhu publika

Klub nároãného diváka ãeká vzkfií‰ení
Když město v roce 2002 získalo do

svého vlastnictví tehdejší Dům kultury
Vítkovic, vyřešilo hned dva problémy
najednou. Tím prvním bylo nalezení dů-
stojného sídla pro Janáčkovu filharmonii
Ostrava po mnoha letech provizorií, tím
druhým pak rozšíření nabídky kulturních
a volnočasových aktivit pro obyvatele
města. 

O tom, že filharmonici jsou s podmín-
kami v domě kultury nadmíru spokojeni
jsme v Ostravské radnici už několikrát
psali. Jak se však daří naplňovat druhý
cíl? To jsme zjišťovali v rozhovoru
s předsedou představenstva a ředitelem
společnosti Dům kultury města Ostravy,
a.s., Janem Voglem.

■ V jakém stavu byl kulturní dům, když jste
jej v listopadu 2003 oficiálně přebíral?

Situace nebyla optimální. Především proto, že bý-
valý vlastník zařízení Odborová centrála Vítkovice
kulturní dům provozoval s jediným cílem - maxi-
málně vydělat, aby byl finančně soběstačný. To se
sice do určité míry dařilo, ale za cenu provozování
vyloženě komerčních aktivit nesouvisejících s kultu-
rou a vzděláváním.

■ Ano, to byly ty „populární“ erotické veletrhy
nebo výprodeje levného zboží...

A nejen to, pokoušeli se také o nejrůznější ob-
chodní činnosti včetně prodeje automobilových dílů
či ojetých aut. Akciovka si tedy dokázala vydělat na
svůj provoz, ale bohužel už ne na investice do roz-
voje a obnovy kulturního domu. Takže nakonec
dům koupilo město a cíle byly jasné. Vrátit mu
dobré jméno a původní funkci - Ostravanům i insti-
tucím, které tady sídlí, poskytovat služby v kultuře,
vzdělávání, částečně i sportu. Naším největším ná-
jemníkem se proto stala Janáčkova filharmonie 
Ostrava a my si toho velmi vážíme. Přítomnost re-
nomovaného hudebního tělesa je výborný základ
pro vytvoření image tohoto zařízení, jako stánku
kultury.

■ Co je to ale platné, když jsem cestou k vám
ve foyeru kulturního domu minula velký výpro-
dej plavek a oděvů. Znamená to, že jste se roz-
hodli přece jenom některé finančně výhodné pro-
nájmy zachovat?

Ne, to je jen důsledek toho, že musíme dodržet
smlouvy uzavřené před naším nástupem. Od konce
března něco podobného u nás uvidíte opravdu pouze
výjimečně.

■ Rada města v působnosti valné hromady ak-
ciové společnosti Domu kultury města Ostravy na
začátku roku schválila strategický záměr rozvoje.
Co konkrétně obsahuje?

Řadu zajímavých údajů. Například jsme zjistili,
že největší konkurencí pro nás nejsou soukromé
subjekty, které v této oblasti na Ostravsku působí,
ale všechna kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení
ve vlastnictví města nebo jeho obvodů. Jde o přís-
pěvkové organizace nebo obchodní společnosti,
které však pobírají dotace z městského rozpočtu.
Mohou si proto dovolit neposkytovat služby za trž-
ních podmínek a nabídnou lidem ekonomicky pří-
stupné služby. Pak se stávalo, že i na některá po-
měrně atraktivní divadelní představení jsme měli
poloprázdný sál, protože lidé si za cenu jedné naší
vstupenky raději zašli na dvě představení do Národ-
ního divadla moravskoslezského nebo desetkrát do
porubského bazénu.

■ Jak se s tímto handicapem vyrovnáte?
Podařilo se nám přesvědčit primátora a radu, aby

i náš dům kultury získal dotace na provoz a inves-
tice. Věřím, že jejich čerpání schválí také zastupitel-
stvo a my budeme moci snížit ceny vstupného na
akce i pronájmy za sály.

■ Zvláště posledně zmiňované snížení cen za
pronájem prostor v domě kultury je určitě pozi-
tivním vzkazem pro nejrůznější zájmové organi-
zace, které působí na území města a nemají se
kde scházet. Jste připraveni zareagovat na tyto
prosby o pomoc?

Určitě. Žádost každého, kdo nás osloví, že by
chtěl využít prostory, které máme k dispozici, peč-
livě posoudíme. Půjde-li o organizaci nekomerčního
typu se zajímavou náplní činnosti, jsme ochotni jít i
pod hranici ekonomického nájemného. A chci zdů-
raznit, že rádi přivítáme také zástupce národnost-
ních menšin.

■ Vypadá to, že by se dům kultury opravdu
mohl otevřít Ostravanům a jejich zájmům.

Cíl našeho snažení mohu definovat velmi jedno-
duše. Chceme, aby naše kulturní zařízení žilo celý
den. Snažíme se zpřístupnit kulturu co nejširšímu
okruhu publika, snížením cen vstupného rozšířit
možnosti občanů navštěvovat kvalitní programy,
rozšířit programovou nabídku pro děti a mládež,
učebny využívat i v dopoledních hodinách. Firmám
a organizacím bychom rádi nabídli ucelený balíček
vzdělávacích, kulturních a společenských pro-
gramů. V souvislosti s našimi aktivitami se
chystáme rozšířit spolupráci se všemi stupni umě-
leckých škol v Ostravě, základními i mateřskými
školami.

■ Ale Ostrava stárne, myslíte i na
tuto stále početnější skupinu obyva-
tel?

S tímto trendem samozřejmě počí-
táme, už jsme zavedli výuku cizích ja-
zyků a taneční kurzy pro seniory. Další
programy připravujeme a chceme je
nabídnout například domovům dů-
chodců.

■ Máte zpracován také dramatur-
gický plán, který už poměrně přesně
naznačuje, co se bude v prostorách
domu kultury v nejbližších měsících
dít. Začněme třeba již zmiňovaným
vstupním vestibulem.

Ten se spolu s přilehlou místností,
kde dosud sídlila prodejna levných knih,
promění ve výstavní prostory, ve kte-
rých budou instalována díla známých i

začínajících autorů, dětí, studentů. Kino Art rozšíří
svou nabídku o Klub náročného diváka, rádi bychom
se vrátili k tradici, kterou mnozí starší Ostravané pa-
matují. Formou autorských nebo tematických cyklů
chceme představovat filmy, které se do distribuce
multiplexů nedostanou. Budeme se věnovat také fes-
tivalové činnosti a začneme hned březnovým Projek-
tem 100, kteří filmoví znalci dobře znají. V dubnu je
na programu mezinárodní festival dokumentárních
filmů Jeden svět a v květnu 1. mezinárodní festival
filmů o trvale udržitelném rozvoji - Ostrava 2004.
Ani kinosál se neobejde bez rekonstrukce. Pravděpo-
dobně v létě budou vyměněna sedadla a audiovizu-
ální technika, abychom mohli používat také digitální
nosiče. Bude-li potřeba, můžeme promítat také v di-
vadelním a velkém společenském sále. 

■ Tím rekonstrukce kulturního domu skončí?
Kdepak, to bude ještě dlouhá cesta. Cílem pláno-

vané rekonstrukce je estetizace prostředí, lepší tech-
nická vybavenost a také variabilnější využití jedno-
tlivých sálů a místností pro potřeby dramaturgie.
Analýza využití jednotlivých sálů domu kultury,
která byla součástí dramaturgického plánu, napří-
klad ukázala, že jedna z rezerv po této stránce exis-
tuje v případě divadelního sálu. Je to tím, že je kon-
cipován jako klasické jednoúčelové kukátkové
divadlo. Takže máme v plánu jej v budoucnu pře-
stavět na multifunkční sál. Vše je ale pochopitelně
otázka přísunu finančních prostředků. Nejlepší va-
riantu rekonstrukce domu kultury nám ukáží studie
dvou renomovaných ostravských architektonických
firem, které by měly být hotovy do konce března.
Uvidíme, jaký názor nakonec zvítězí a získá pod-
poru zastupitelů města. (LO)

❏ Rozhovor

POZVÁNKA DO DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY, a.s.
DIVADELNÍ SÁL
9. 3. od 19 hod.: Divadlo Praha, vynikající konverzační komedie L. Baera Smíšené pocity. Hrají čle-

nové Divadla na Vinohradech, např. J. Hlaváčová, P. Kostka aj.
20. 3. od 15 hod.: Městské divadlo Zlín, romanticky laděná výpravná pohádka O. Dvořáka Bajaja.
23. 3. od 19 hod.: Divadelní společnost J. Hrušínského Praha, slavná komedie W. Allena Zahraj to

znovu, Same! V hlavních rolích: Josef Abrhám a Libuše Šafránková.
2. 4. od 19 hod.: Radošinské naivné divadlo Bratislava, muzikál o M. R. Štefánikovi s názvem Generál.
6. 4. od 19 hod.: Divadlo ABC - scéna Městských divadel Pražských, neobyčejně dráždivá groteskní

komedie Y. Reza Třikrát za života. Hrají: S. Stašová, V. Gajerová, O. Vízner aj.
7. 4. od 19 hod.: Martin Maxa se skupinou Náhodná sešlost, turné Desáté patro.

KINO ART
Pravidelná putovní přehlídka deseti kultovních filmů Projekt 100 2004. Od 5. března do 

3. dubna budou v jejím rámci uvedeny filmy: Zuřící býk, Sloní muž, Annie Hall, Rosemary má děťátko,
Casablanca, Příběh z Tokia, Spalovač mrtvol, Invaze barbarů, Fanny a Alexander, Návrat.

Tel. č. pokladny DK města Ostravy, a.s.: 597 489 259
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■ VSTUP NOVÉHO PARTNERA. Se-
veromoravské vodovody a kanali-
zace a. s., (Sm VaK) 3. března zá-
stupcům médií oficiálně představili
nového strategického partnera. Ví-

tězem mezinárod-
ního tendru se
stala společnost
Penta, která za
1,75 mld. Kč zís-
kala 54,3 % akcií
Sm Vak. „Naším
cílem je z kvalitní
regionální firmy
vybudovat sta-
bilní, důvěryhod-
nou společnost
působící v regio-
nech střední a vý-
chodní Evropy.
Rozhodně ne-
chystáme revo-

luční změny v cenách vody nebo
plánovaných investicích,“ slíbil
člen představenstva Penta Finance
a. s., Martin Kúšik (na snímku sto-
jící). 

Členové komise rady města pro
podporu ekonomického rozvoje 
11. února navštívili průmyslový park
společnosti CTP Project Invest
v Modřicích. Stalo se tak bezpro-
středně po podpisu smlouvy o bu-
doucích kupních smlouvách s touto
společností na začátku února v Nové
radnici s tím, že město CTP po-
stupně prodá zhruba 30 hektarů po-
zemku průmyslové zóny Hrabová.

„Zajímalo nás, jak se holandská
firma CTP dokázala vypořádat s mi-
mořádně krátkými termíny výstavby
nájemních hal v Modřicích. Podobně
by měla postupovat i u nás v Os-
travě. Průmyslový park má dnes více
než 25 hektarů a počítá se, že cílový
stav bude činit celkem 50 hektarů.
Pokud se týká pracovních příleži-
tostí, tak v Modřicích vznikne až 
3 500 nových míst. V parku v sou-
časné době podnikají mezinárodně

úspěšné společnosti. Jmenovat mohu
například IMI Norgren, což je jeden
z nejvýznamnějších světových vý-
robců pneumatických prvků a
systémů pro průmyslovou automati-
zaci,“ řekl po svém návratu předseda
komise Vojtěch Mynář.

Dodal, že výstavba nájemních hal
v průmyslovém parku Hrabová,
která by měla být zahájena už v po-
lovině letošního roku, patří k priorit-
ním rozvojovým aktivitám města.
Význam tohoto projektu potvrdili
zároveň zástupci developerské spo-
lečnosti CTP Project Invest, kteří
jsou přesvědčeni, že město a celý re-
gion jim poskytuje kvalitní industri-
ální zázemí se vzdělanými lidmi.
Dalším důvodem, proč se společnost
rozhodla realizovat svůj záměr v Os-
travě, je dobrá dopravní dostupnost a
technická připravenost průmyslové
zóny. (m)

Developefii si pochvalují kvalitní
zázemí pro investory

Zmûny v dani z pfiidané hodnoty se
promítnou i do hospodafiení mûsta

Zatímco dopady čerstvě schvále-
ného zákona o DPH na domácnosti
jsou v tisku poměrně často komento-
vány, mnohdy si ani neuvědomíme,
jaký vliv mohou mít na hospodaření
měst a obcí.

Novela zákona o DPH, která mimo
jiné přeřadila ze snížené (pětipro-
centní) sazby do sazby základní (22%)
některé druhy papírů, kartónů, nátěro-
vých hmot a zejména telefonní hovory,
elektronické služby (internet), dále
účetní, právnické a poradenské konzul-
tace, vstoupila v platnost 1. ledna le-
tošního roku. „I když město Ostrava
není plátcem daně z přidané hodnoty,
za ceny s DPH nakupuje. Uvedené ko-
modity mají samozřejmě i své místo ve
výdajových kolonkách rozpočtu,“ říká
Jan Široký, finanční analytik odboru fi-
nancí a rozpočtu magistrátu.

Dnem vstupu České republiky do
EU, tedy od 1. května, bude novelizo-
vaný zákon zrušen a nahrazen zcela
novým (proto běžně používaný pojem
euronovela je zavádějící). Výraznou
pozornost zasluhuje příloha č. 2 tohoto
zákona, která vyjmenovává služby pat-
řící do snížené sazby daně. „To zna-

mená, že všechny ostatní podléhají zá-
kladní sazbě daně z přidané hodnoty,
což opět navyšuje běžné výdaje města.
I když zohledníme fakt, že tato sazba
se současně sníží na 19 %, a z tohoto ti-
tulu radnice nějakou částku ušetří (viz
graf), přesto odrazem změn v dani
bude navýšení běžných výdajů zhruba
o částku 26,3 mil. Kč,“ vysvětluje J.
Široký s tím, že radikálněji se změny
dotýkají investičních výdajů. Důvo-
dem je přesun stavebních prací nespo-
jených s bydlením do základní sazby,
které by navýšily výdaje města o 342,8
mil. Kč.

Daň z přidané hodnoty je sdílenou
daní, a tak v případě očekávaných zvý-
šených příjmů státních financí by z to-
hoto přírůstku profitovala i Ostrava.
Přesto však na straně města zůstane de-
ficit okolo 300 mil. Kč a tento problém
zůstává k řešení.

„V bezprostředním vztahu města
k občanům máme dvě zprávy. Tou
dobrou je zachování snížené sazby pro
hromadnou veřejnou dopravu, tou dru-
hou pak přeřazení svozu domovního
odpadu do základní sazby,“ konstatuje
J. Široký. (m)

■ KOLAUDACE âEZ ARÉNY. Rekonstrukce ostravské haly ČEZ Aréna fi-
nišuje a v posledním týdnu března bude ukončena. Slavnostní otevření zmo-
dernizovaného objektu  evropských parametrů se uskuteční pro veřejnost  
1. dubna, kdy se bude konat akce ČEZ Aréna startuje aneb není to apríl.
Hala bude přístupná od 9 do 18 hod. Připraveny jsou nejrůznější soutěže
o zajímavé ceny a bohatý kulturní program. V úterý 6. dubna se bude ko-
nat koncert hvězdy hudebního světa José Carrerase. O týden později 
(13. dubna) se diváci mohou přijít podívat na finále turnaje ve street hokeji
žáků 8. tříd. Pak už bude ČEZ Aréna patřit pouze lednímu hokeji. Nejdříve
se v hale utkají reprezentace České republiky a Ruska, 24. dubna bude slav-
nostně zahájeno MS v ledním hokeji. 

4455,,66%%
2277,,33%%

1122,,22%%

1144,,99%%

bûÏné v˘daje
sníÏené 
z 22 % na 19 %

sazba 
nezmûnûna

stavební práce
nespojené s bydlením

(z 5 % na 19 %)

bûÏné v˘daje
zv˘‰ené z 5 % na 19 %

Rozdûlení v˘dajÛ statutárního mûsta Ostravy 
podle zafiazení do sazby DPH

■ KVùTINY
PRO ÎENY.
P r i m á t o r
města Aleš
Zedník při-
pravil Ostra-
vankám u pří-
ležitosti Mezi-
národního dne
žen překva-
pení v podobě
kytiček mod-
rých a žlutých
irisů.  „Chtěl
jsem poděko-
vat ženám za
to, co pro nás
muže všechno
dělají. Úcty k
ženám není 
nikdy dost,“
řekl primátor a zalitoval, že zlo-
mená noha mu nedovolila osobně
obdarovat ženy v ostravských

ulicích. Květinové gratulace
proto místo něj předávali stu-
denti.

❏ Stfiípky
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Na veletrhu investičních příleži-
tostí a nemovitostí MIPIM ve fran-
couzském Cannes se už posedmé
prezentovala od 9. do 12. března
také moravskoslezská metropole
Ostrava. V čele delegace stál náměs-
tek primátora Vít Ruprich, který
před svým odjezdem řekl: „Našimi
partnery jsou tentokrát společnosti
CTP Project Invest, Sey Develop-
ment a ŽS Brno - divize Pozemní
stavitelství Ostrava. Velmi často do-
stávám otázku, do jaké míry je účast
města na této akci potřebná, když se
zatím daří do Ostravy přivést očeká-
vané investory jen sporadicky. Od-
povědět mohu jen tolik, že veletrh
MIPIM a jemu podobné akce mají
zcela jiný charakter. Bylo by naivní
domnívat se, že každé jednání vyústí
do podoby konkrétního podpisu
smlouvy. Ale je pravdou, že prvotní
kontakty s investory probíhají často
právě na veletrhu MIPIM. Navíc

jsem přesvědčen, že třetí největší
město republiky na takto význam-
ných setkáních světových investorů
a developerů nemůže prostě chy-
bět.“

Ostrava letos v Cannes předsta-
vila 6 projektů. Jedním z nich je do-
stavba Karoliny - rozvo-
jové území v centru
města. Jeho součástí je
lokalita tzv. New City.
Podle vítězného soutěž-
ního návrhu z roku 2000
by měla být v této části
města vybudována kom-
paktní občanská zástavba
doplňující a rozšiřující
stávající centrum. Dalšími prezento-
vanými projekty byly průmyslová
zóna v Hrabové, Vědecko-technolo-
gický park Ostrava, průmyslová
zóna v areálu mošnovského letiště,
rekonstrukce budovy nádraží Svinov
včetně přednádražního prostoru, a to

v souvislosti s modernizací 2. želez-
ničního koridoru.

Do ostravské prezentace byl zařa-
zen i projekt zástavby polyfunkč-
ního bloku v centru města - území
vymezené ulicemi Velkou, Pivovar-
skou, Muzejní a Dlouhou, které je

součástí městské památ-
kové zóny a v současné
době je využíváno jako
parkoviště.Vzhledem
k úspěchu, s nímž se set-
kala při loňském roč-
níku veletrhu hokejová
část ostravské prezen-
tace, zájemci si letos na
imitaci ledové plochy

opět mohli vyzkoušet své sportovní
umění při střelách na branku. Origi-
nálním doprovodným programem
Ostrava znovu upozornila, že je
hostitelským městem nadcházejí-
cího Mistrovství světa v ledním ho-
keji. 

Zástupci Ostravy spolu s předsta-
viteli Prahy a Brna vystoupili také na
konferenci českých měst s názvem
Česká republika vstupuje do Evrop-
ské unie: Investiční potenciál měst. 

„V uplynulém ročníku veletrhu se
obdobně laděná konference setkala
se značnou odezvou, když její účast-
níci veletržní auditorium zaplnili do
posledního místa. Letos atraktivitu
akce ještě zvýšila netradiční forma
panelové diskuse nad tématy řešení
rozvojových zón v městských cent-
rech, využití průmyslových zón a re-
alizace dopravní infrastruktury.
Francouzský organizátor letos vele-
trh obohatil o novinku - Den primá-
torů. Představitelé 52 měst diskuto-
vali o aktuálním problému dneška,
se kterým se potýkají mnohá velká
města, a to o regeneraci městských
center. Ostrava není v tomto ohledu
výjimkou,“ řekl náměstek primátora
V. Ruprich. (M)

MIPIM 2004: Ostrava pfiedstavila v Cannes ‰est projektÛ

Mûsto pouÏije miliony z emise obligací na investice

Dopravní infrastruktura 324 mil. Kč

ul. Sokolská – II. etapa
Terminál Hranečník
Obnova komunikací O.-Jih, Poruba, Moravská Ostrava
Přednádražní prostor Svinov – II. etapa

Cestovní ruch, volný čas a kultura 236 mil. Kč

Rekonstrukce Ostravského muzea
Městský stadion
ČEZ Aréna – II. ledová plocha
Koupaliště Ostrava-Jih
Rek. krytého bazénu „Čapkárna“
Estetizace letního koupaliště Ostrava-Poruba
Sportovní hala Dubina
Rekonstrukce Slezkoostravského hradu

Veřejné služby 1 655 mil. Kč

Středisko správních činností
Rekonstrukce škol
Vodohospodářské stavby
Rek. a výstavba zdravotnických staveb
Rek. objektu Knihovny města Ostravy
Dopravní podnik Ostrava – nákup vozového parku
Regenerace a estetizace sídliště Ostrava-Jih, Poruba

Průmyslové zóny a rozvojové plochy 422 mil. Kč

Oblast Karolina
Průmyslová zóna Hrabová
Vědecko-technologický park
Výrobní zóna Svinov

Sociální péče 630 mil. Kč

Rek. DD Opavská
Dům komunitní péče G-Centrum
Výstavba nového DD
DD Sallybova – II. etapa
Komunitní centrum Versailles
Hospic
Dům s pečovatelskou službou Nová Bělá, Krásné Pole

Projektová dokumentace 33 mil. Kč

PouÏití zdrojÛ z emise obligací ve v˘‰i 3 300 mil. Kã Na jednání zastupitelstva (3. 3. 2004) byl projednán návrh rozpočtového vý-
hledu města Ostravy na roky 2005 až 2007, který zahrnuje rovněž použití vý-
nosu emise komunálních obligací ve výši 3,3 mld. korun.

Na otázku, do kterých oblastí město bude směrovat tyto finanční prostředky,
náměstek primátora Petr Kajnar odpověděl: „V podstatě do všech oblastí, za je-
jichž provozování a rozvoj nese město odpovědnost. Především myslíme na ak-
tivity města z hlediska tvorby pracovních míst. Do průmyslové zóny Hrabová
bude investováno 300 milionů korun, polovinu by měl přispět stát. Jde o in-
vestici, která je velmi rychle návratná. Vytvoření jednoho pracovního místa
přijde stát a město na dvě stě tisíc korun, to jsou roční náklady na jednoho ne-
zaměstnaného, takže návratnost je tedy jeden rok. A to nemluvím o přínosu,
který představují investice zahraničních investorů. Na základě již dohodnutých
kontraktů v Hrabové lze předpokládat tři a půl miliardy přímých investic.“

Přijetí zdrojů z emise obligací lze očekávat v polovině letošního roku s tím,
že jejich zapojení do rozpočtu přichází v úvahu v následujících třech až čtyřech
letech, a to podle schváleného rozpočtového výhledu. „Celková výše investic
města do roku 2007 by měla podle tohoto výhledu dosáhnout téměř devíti mi-
liard korun, vlastní zdroje města budou tvořit asi tři a půl miliardy. Počítáme
také s dotacemi státu ve výši 1 100 milionů a s přípěvkem z evropských fondů
ve výši devíti set milionů korun,“ řekl P. Kajnar s tím, že kapitálový výhled
není dogma a že určitě v něm dojde ke změnám z hlediska upřesnění finanční
výše jednotlivých položek a časového harmonogramu. V investičním plánu je
také zařazena položka na nové projekty. Pokud se na jejich realizaci shodne za-
stupitelstvo města, může být kapitálový plán změněn. (m)



Spolufinancování ostravských
projektů z prostředků Evropské
unie výrazně ovlivňuje nejen
kvalitní příprava jednotlivých
žádostí, ale přísun unijních pe-
něz  může omezit či dokonce za-
stavit nedokonalá administra-
tivní struktura pro jejich
realizaci, mezery v legislativě,
nedostatečná spolupráce insti-
tucí veřejného sektoru nebo i
rychlost přípravy projektů.

V období 2004 až 2006 může
Česká republika získat od Evrop-
ské unie až 2,46 mld. euro, při-
čemž 1,45 mld.  je určeno jako re-
gionální pomoc v rámci Cíle 1
regionální politiky EU. O pro-
středky se mohou ucházet rovněž
obce, podniky nebo sdružení. V le-
tošním roce je pro Českou repub-
liku z evropských zdrojů vyčle-
něno zhruba 80 miliard korun, přičemž pro
Moravskoslezský kraj asi 12 miliard korun.

„Znamená to, že Ostrava má šance získat velký
podíl na financování svých projektů, které byly
zařazeny do tříletého Akčního plánu rozvoje sta-
tutárního města Ostravy. Celkově bylo identifiko-
váno 101 projektů za asi 7,3 miliardy korun,“
uvedl náměstek primátora Vít Ruprich s tím, že
tzv. akční plán, který je součástí Strategického
plánu rozvoje města, má určit a připravit na ob-
dobí 2004 až 2006 hlavní rozvojové projekty, na-
vrhnout struktury pro realizaci projektů a určit je-
jich finanční a časový rámec.

„Akční plán bude dokončen v průběhu letošního
roku. Je odrazem snahy města realizovat konkrétní
projekty s hospodářským a společenským dopadem
na život samotného města a jeho obyvatel a po květ-
novém vstupu České republiky do Evropské unie
má zároveň dosáhnout na finanční prostředky ve
strukturálních fondech,“ konstatoval V. Ruprich.

Výběr jednotlivých projektů zařazených v akč-
ním plánu byl proveden v návaznosti na schválený
rozpočet a kapitálový výhled města a podle krité-
rií, jako je možnost spolufinancování z fondů EU,
zajištění spolufinancování, provázanost s jinými
projekty, stadium připravenosti, ale i reakce na
analýzu současného stavu města. Mimochodem,
výstupy této analýzy byly předloženy 3. března na
jednání zastupitelstva.

„Analýza je z tohoto pohledu pouze přípravnou
fází pro zpracování strategického plánu, který by

měl obsahovat koncepční dlouhodobé cíle zamě-
řené na celkový rozvoj města. V zásadě má strate-
gický plán odpovědět na otázky, jakých cílů chce
město dosáhnout v horizontu 10-15 let. Prioritní je
zejména posílení konkurenceschopnosti města,
rozvinutí jeho nevyužitého potenciálu a vytvoření
kvalitnějších podmínek pro život samotných Os-
travanů. Otázek k řešení je celá řada, ale určitě bu-

deme chtít vymezit a
co nejpřesněji popsat
celoměstské zájmy,
stejně jako měst-
ských obvodů a
ostatních subjektů
veřejného i soukro-
mého sektoru. Patří
sem zlepšování in-
frastruktury pro pod-
nikatele, efektivní
poskytování sociál-
ních služeb a vyšší
kvalita života ve
městě i zlepšování
kvalifikace problé-
mových skupin oby-
vatelstva na trhu
práce,“ řekl náměs-
tek primátora. 

(Maj)

Náměstci primátora V. Ruprich a P. Kajnar diskutují v prů-
běhu jednání zastupitelstva o projektech, které mohou být spo-
lufinancovány z fondů EU.
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Ve Středisku správních činností by mělo být za-
městnáno přes 300 lidí, kteří budou vykonávat
služby v oblasti vydávání občanských a cestov-
ních dokladů, evidence obyvatel a matriky, re-
gistrace řidičů a silničních vozidel, živnosten-
ského úřadu atd. Denně by tu mohlo být 
obslouženo až 1 700 klientů.

Evropské zdroje mohou posílit projekty zafiazené v akãním plánu
Mûsto bude investovat

do následujících oblastí
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Zatím 9 projektů, z toho jsou 3 zařazeny v ka-
pitálovém výhledu v objemu 428 mil. Kč.
Jde např. o projekt:
■ rozvoj infrastruktury vědecko-technologic-

kého parku
■ regenerace zóny lehkého průmyslu v areálu

Nad Porubkou
■ průmyslová zóna Hrabová
■ rekonstrukce Slezkoostravského hradu
■ nové Centrum Karolina - 1. etapa
■ IT park

LIDSKÉ ZDROJE
Zatím 5 projektů, z toho je 1 zařazen v kapi-
tálovém výhledu v předběžném objemu
60 mil. Kč.
Jde např. o projekt: 
■ cizojazyčná škola

DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURA
Zatím 43 projektů, z nichž je 17 v kapitálo-
vém výhledu, předběžný finanční objem činí
2 822 mil. Kč.
■ 17 projektů za 831 mil. Kč - dopravní infra-

struktura
■ 26 projektů za 1 991 mil. Kč - kanalizace
V současné době je projednávána možnost fi-
nancování z Kohezního fondu EU.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zatím 7 projektů, z toho 6 je v kapitálovém
výhledu v předběžném objemu 253 mil. Kč.
Jde např. o projekt:
■ rekonstrukce veřejné zeleně v Porubě
■ rekonstrukce pásma hygienické ochrany Ša-

lamouna
■ botanizace zoo
■ rekonstrukce významného krajinného

prvku Michálkovické náměstí

KVALITA ŽIVOTA
Zatím 31 projektů, z toho 9 v kapitálovém vý-
hledu v předběžném objemu 3 011 mil. Kč.
■ 6 projektů za 896 mil. Kč - bytová výstavba

(rekonstrukce), např. regenerace sídliště
Ostrava-Jih, estetizace sídliště Dubina

■ 1 projekt za 16 mil. Kč - kultura,
cyklus výchovných koncertů v podání sym-
fonického orchestru JFO

■ 9 projektů za 790 mil. Kč - sociální zabezpe-
čení, např. Dům komunitní péče, Hospic, re-
konstrukce DD Syllabova - II. etapa, Dům
pro tři generace

■ 10 projektů za 993 mil. Kč - sportovní zaří-
zení, např. rekonstrukce Městského stadi-
onu - III. etapa, výstavba 2. kryté ledové
plochy ČEZ Aréna, výstavba vodního are-
álu, kryté sportoviště Dubina, rekonstrukce
krytého bazénu „Čapkárna“

■ 3 projekty za 237 mil. Kč - zdravotnictví,
např. výstavba polikliniky, rekonstrukce
odd. ARO a JIP Městské nemocnice Ostrava

ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
Zatím 6 projektů, z toho 3 jsou v kapitálovém
výhledu v předběžném objemu 735 mil. Kč. 
Jde např. o projekt:
■ Středisko správních činností

Letecký snímek území Karolina, na němž vyroste nové centrum města.



Pohled do kalendáře i na pro-
bouzející se přírodu pro-

zrazuje, že jaro se blíží. Oblíbenou
zábavou Ostravanů v tomto období
bývají také pěší či cykloturistické
výlety do lesů ve městě a okolí. Ne-
měli bychom však zapomínat, že
všechny lesní pozemky jsou sou-
částí honiteb a platí v nich několik
omezení.

„Po celý rok je v zájmu ochrany
zvěře zakázáno její plašení, rušení
při hnízdění nebo kladení mláďat,
poškozování slanisek, napajedel a
zařízení pro přikrmování zvěře.
Vlastníkům domácích zvířat, přede-
vším psů, je pak zakázáno nechat je
volně bez dohledu pobíhat. 
Obzvláště na jaře, v době kladení
mláďat, bychom se v lese měli cho-

vat ohleduplně,“ připomíná náměs-
tek primátora Mirko Jašurek. Pravo-
moc kontrolovat dodržování po-
řádku v honitbách má ozbrojená
myslivecká strážní služba. Ta je ze
zákona v postavení veřejného čini-
tele se všemi právy, která k tomu
patří včetně kontroly osobních do-
kladů a prohlídky vozů.

„V Ostravě honební pozemky za-
bírají celkovou rozlohu 8 280 hek-
tarů. Jsou tady poměrně stabilní 
počty zvěře. Podle myslivců v ně-
kterých lokalitách ubylo snad jen
drobné zvěře, jako jsou zajíci, ba-
žanti a zejména koroptve,“ říká
Mirko Jašurek. Podle oficiálních
statistik bylo v rámci podzimních
honů v loňském roce v honitbách na
území Ostravy uloveno celkem 803
bažantů a 176 zajíců. Dále bylo
v mysliveckém roce 2003 uloveno
444 kachen, 73 kusů srnčí zvěře a
jedno prase divoké. Divočáci se tady
vyskytují jen velmi zřídka.

Od 1. července 2002 začal platit
nový zákon o myslivosti, který

mimo jiné uložil povinnost posoudit
stávající honitby a upravit jejich
území v souladu se zákonem. Po
mnohaměsíčním předkládání a zpra-
covávání příslušné dokumentace
pracovníci odboru ochrany vod a
půdy magistrátu stanovili, že v sou-
časné době se na území města 
Ostravy nachází osm uznaných ho-
niteb (Stará Bělá, Nová Bělá, Ostříž
Hošťálkovice, Rybníky - Slezská,
Hrabová, Poodří - Polanka, Bučina
Bartovice, Svinov). U některých ho-
niteb se změnily hranice, dvě zcela
zanikly (Poruba, Nová Ves).

„Podle nového zákona už odbor
ochrany vod a půdy magistrátu ne-
musí oficiálně schvalovat plány
chovu a lovu zvěře. Chov a lov
zvěře je v honitbách stanovován po
dohodě mezi držitelem honitby a je-
jím uživatelem. Magistrát města Os-
travy stanovuje minimální a normo-
vaný stav zvěře v honitbě a plány
mysliveckého hospodaření v honit-
bách pouze bere na vědomí,“ dodává
Mirko Jašurek. (LO)
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Zamûstnanost cizincÛ klesá

Přestože je evidenční stav nezaměstnaných osob v Ostravě ze všech okresů
republiky dlouhodobě nejvyšší, existují na ostravském trhu práce stále ještě
některé profese, v nichž úřad práce nemůže zaměstnavatelům nabídnout
vhodné uchazeče. Tento problém řeší firmy mimo jiné zaměstnáváním cizích
státních příslušníků. Při každé žádosti o povolení zaměstnání cizinců však
úřad práce podrobně zkoumá a pečlivě zvažuje, zda na tato místa nelze umís-
tit české občany. Zásadně nepovoluje zaměstnávání cizinců v nekvalifikova-
ných, popřípadě málo kvalifikovaných profesích.

Vývoj zaměstnanosti cizinců v Ostravě od roku 1995

Zaměstnanost cizinců, která se od roku 2000 neustále pohybuje pod hranicí
pěti set osob, se za uplynulý rok opět snížila. K 31. prosinci 2003 bylo na
území města Ostravy legálně zaměstnáno 345 cizích státních příslušníků (nej-
více Poláků a Ukrajinců), což je o 62 (-15,2 %) méně než v prosinci 2002.
V profesní struktuře převažovali v rámci kontraktů především svářeči, ser-
visní pracovníci a technici-specialisté, u individuálních povolení svářeči,
šičky, zedníci, tesaři, lektoři cizích jazyků, specialisté - obchodní a finanční
poradci, nižší úředníci z řad studentů ze zahraničí, kteří pracují v ostravských
firmách v rámci výměnných stáží bez ohledu na situaci na trhu práce, „kra-

joví specialisté“ v pohostinství a rovněž výkonní umělci, pedagogové, chari-
tativní pracovníci a členové statutárních orgánů zahraničních firem, které
mají sídlo své organizační složky v Ostravě. Legální zaměstnanost cizinců
v současné době k problémům ostravského trhu práce nepatří. Cizí státní pří-
slušníci naše spoluobčany při hledání zaměstnání neomezují a jejich šance
nalézt pracovní uplatnění nesnižují. Na personálních stavech ostravských fi-
rem se cizinci ke konci prosince podíleli jen 0,3 % a tento poměr se nemění
od poloviny roku 2000.

Koncem prosince 2003 bylo na Úřadu práce v Ostravě rovněž registrováno
na základě mezivládní dohody 4 350 občanů Slovenska s trvalým bydlištěm
v této republice. Jejich počet se za uplynulý rok snížil velmi výrazně (o 860,
tj. o 16,5 %) a po dvou letech opět klesl pod pětitisícovou hranici. Z celko-
vého současného počtu registrovaných Slováků je však na ostravských pra-
covištích zaměstnáno jen 1 875 (43,1 %). Ostatní jsou podle platné legisla-
tivy sice na ostravském úřadu práce registrováni, ale situaci na zdejším trhu
práce vůbec neovlivňují. Pracují v jiných částech republiky. (sb)

❏ Úfiad práce v Ostravû

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací - grantů v oblasti podpory

inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu
z rozpočtu statutárního města pro rok 2004

TEMATICKÉ OKRUHY:
1. Nastupující technologie
2. Nové materiály
3. Racionální využití energie a obnovitelné energetické zdroje

Projekty spolu s žádostmi - přihláškami zpracovanými na předepsaném
formuláři včetně příloh a kompletní dokumentace k projektu,
v nerozebíratelném provedení, ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie),
v zalepené obálce označené nápisem: Dotační podpora na inovační
aktivity malého a středního podnikání, vědy a výzkumu -
NEOTVÍRAT!, musí být odevzdány na podatelně magistrátu nebo
zaslány poštou doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo nám. č. 8
729 30 Ostrava

nejpozději do 9. 4. 2004 (včetně).

Po termínu předložené projekty nebudou do grantového řízení zařazeny.

Bližší informace, podmínky a přihlášky: M. Obroučková ☎ 596 283 086

ZZvvûûfifiee v lesích v˘raznû neub˘vá

nám. primátora M. Jašurek
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Pojem lesní pedagogika začíná nabývat na
stále větším významu a její výukové
programy se stávají vyhledávaným zpest-

řením zejména klasického vyučování biologie
a zoologie v základních školách. „Cílem je probu-
dit a prohloubit zájem o les a přírodu u dětí i do-
spělých. V žádném případě nejde o pouhé hroma-
dění a předávání vědomostí, ale o vytváření
opravdu hlubokého citového vztahu k přírodě
a k lesu zvlášť. Právě samotný les chceme před-
stavit jako důležitý ekosystém se všemi biologic-

kými, zoologickými i ekologickými vazbami.
Vztah k lesu je třeba pěstovat už od útlého dětství.
Loni mne překvapily  odpovědi v námi připrave-
ných dotaznících, kde jsme si mohli k vel-
kému zděšení přečíst, že někteří
školáci z Dubiny, která je mimo-
chodem od našeho sídla vzdá-
lená vzdušnou čárou  nějakých
800 metrů, nikdy v Bělském
ani jiném lese nebyli,“ říká
ředitel společnosti Ostravské
městské lesy, s.r.o., Zdeněk
Kwapulinski.

Vyuãování pod ‰ir˘m
nebem

Návštěva lesní školy v Bělském lese,
která byla otevřena 21. května 2002, je pro kaž-
dého opravdu nevšedním zážitkem. A je naprosto
jedno, jestli je vám deset nebo padesát let. „Mů-
žete se zapojit do nebývalé hry. Po dobu  tří až
pěti hodin, což je optimální délka výukového pro-
gramu, zařazujeme nejrůznější smyslové, zna-
lostní, pohybové i kreativní hry. Po celou dobu
dáváme velký prostor fantazii malých i velkých
účastníků. Vyučování probíhá zejména venku,
i teď v zimě, ale k dispozici máme také kvalitně
vybavené učebny i malou dílnu pro zhotovování
rukodělných výrobků ze dřeva a jiných  přírod-
ních materiálů, které děti nebo dospělí v lese sami
nasbírají,“ říká Ivana Hálová, která se lesní peda-
gogice věnuje od vzniku  školy.

Zdeněk Kwapulinski připomíná, že
při zřizování školy Ostravské měst-
ské lesy využily hlavně zkušeností
svých kolegů z Rakouska. Právě tam
patří v tomto typu vzdělávání k
evropské špičce. „S kolegy ve Vídni
jsme neustále v kontaktu. Podobná
škola, i když s trošku jiným zaměře-
ním, funguje jen nedaleko od nás -
v Raškovicích v okrese Frýdek-Mís-
tek. Na její činnosti se podílejí Lesy
České republiky a zaměřuje se spíše
na ekologickou výchovu, kdežto my
dbáme na vytváření vztahu dětí
k lesu, přírodě a zvěři. Ale ruku na
srdce, všechny podobné školy u nás
i v celé Evropě mají shodný cíl: aby
děti začaly vnímat přírodu jinak než

dosud a nechovaly se k ní tak macešsky, jako
dnes.“   

Zájem se zdvojnásobil
V I. pololetí tohoto školního roku navští-
vilo lesní školu 1 075 dětí a do konce

června by se jich mělo v areálu vystří-
dat  2 300. Zájem oproti roku 2002
se zdvojnásobil. Podle I. Hálové
programy využívají 4. až 9. třídy
základních škol nejen z blízkého
sídliště Dubina a Bělský les. Díky
celkem dobré dopravní dostupnosti

do lesní školy jezdí také děti z Po-
ruby, Michálkovic a ostatních měst-

ských obvodů. „Optimální počet dětí je
dvacet. A rozhodně nechceme zaměstnávat

učitele. Jak říkáme u nás v lesní škole, aby byly
děti pozorné, abychom je zaujali, ideálním učite-
lem je nějaký vousatý lesník. Takového přímo sice
nemáme, ale je s podivem, co dokáže ve výuce les-
nická uniforma. Z Poruby dochází se svým psem
revírník Tomáš Šlonc a malí návštěvníci jsou u vy-
tržení.“

„Teď je ještě sníh, tak se dají velmi dobře ur-
čovat stopy zvěře. Pod okny jsme postavili zásyp
pro bažanty a krmelec pro srny. Brzy ráno tady
bylo  osm srn. V korunách stromů běžně poska-
kují veverky, létají sojky. Ale některé děti nemají
vůbec představu o lese a životě v něm, o poměru
zvířat v přírodě, dokonce ani o tom, že zajíc ne-
může sežrat medvěda. To není legrace! Víte, jsou

·kola uprostfied lesa

K tématu
Pohled na netradiční školu očima ná-

městka primátora Jaromíra Horáka:

„V polovině ro-
ku 2001 začaly 
Ostravské městské
lesy za finanční
podpory statutár-
ního města Ostravy
s rekonstrukcí zde-
vastovaného ob-
jektu bývalých ka-
sáren v Bělském
lese. V tu dobu se
už počítalo s tím,
že část zmoderni-

zované správní budovy společnosti bude vyu-
žívána pro potřeby budoucí lesní školy. Cel-
kové náklady spojené s opravami činily
zhruba 8 milionů korun, na vybavení učeben
a školního zázemí přispělo město z Ekologic-
kého fondu v roce 2002 více než 850 tisíci ko-
runami a v loňském roce získaly Ostravské
městské lesy dotaci ve výši 750 tisíc korun.
Provozní náklady lesní školy v letošním roce
dosahují 350 000 Kč. Rád bych ale zdůraznil,
že už při zrodu tohoto projektu mne velmi
zaujala myšlenka přivést prostřednictvím ne-
tradiční školy děti k tomu, aby neničily les, se-
známily se základními principy lesního 
hospodářství, dověděly se více o funkci 
lesa i jeho ochraně. Lesní škole se to daří, 
a to přímo v přírodě, mimo tradiční školní la-
vice.

Aniž o tom mnozí přemýšlejí, lesy a parky
jsou neodmyslitelnou součástí našeho města.
Nedovedu si vůbec představit Ostravu bez ze-
lených ploch. Například v historické části Bo-
loně jsem v širokém okolí nespatřil jediný
strom. Zato u nás stačí vyjet výtahem už za
pár týdnů, až se ohlásí jaro, na ochoz radniční
věže. Člověk se opravdu nestačí divit, jak je
Ostrava zelená.“

Ivana Hálová a ředitel Ostravských městských lesů Zdeněk
Kwapulinski stáli u zrodu lesní školy.

V lesní škole se dětem evidentně líbí. Fantazii se meze nekladou.
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to kluci a holky, kteří nikam s rodiči do přírody
nejezdí, ze školy jdou rovnou domů, sednou k te-
levizi nebo počítači a o víkendu  korzují v super-
marketech. To se na nich výrazně odráží a nej-
zřetelněji promítá při tvůrčích činnostech, jako je
například budování domečků pro skřítky a po-
dobně. Tyto děti nemají bohužel potuchy, že mo-
hou v lese něco zvednout, něco najít, něco si
utrhnout,“ trochu smutně říká další lesní pedagog
Pavel Kotala.

Jeho kolegyně I. Hálová poznamenává, že nej-
lépe se pracuje s dětmi ve věku 10 až 12 let, které
jsou vnímavější, než ty starší. Zájem o programy
projevily také mateřské školy, ale pro předško-
láky by musela být výuka upravena a zřejmě
i zkrácena. Nadšenými návštěvníky jsou také 
ostravské zdravotně handicapované děti. Loňské
letní prázdniny patřily naopak dospělým, zájem
o odborný výklad zakončený opékáním buřtů byl
značný, takže letošní červenec a srpen lesní škola
opět nebude zavřená.

„V každém případě počítáme s rozšířením naší
činnosti například o ukázky lesních prací, jako je
zalesňování, těžba, přibližování dřeva a podobně.
Bylo by velmi přínosné, kdyby se lesní pedago-
gika dostala do takzvaného dotačního titulu na
úrovni příslušného ministerstva. V Rakousku na-
příklad existuje sdružení lesních pedagogů, ve
kterém jsou zastoupeni  také významní podnika-
telé,“ poznamenává ředitel Ostravských měst-
ských lesů.

Pfietechnizovan˘ náhled 
na okolní svût

Pavel Kotala je přesvědčen o tom, že děti se musí
znovu naučit žít v těsné blízkosti s přírodou.
„Hlavně, aby děti věděly, že mohou do lesa přijít
a osahat si obyčejnou šišku stejně jako klávesnici
od počítače doma, aby se rozhlížely kolem sebe
a měly tendenci se zastavit a poslouchat všechny
zvuky lesa. Víte, nedávno krápalo a my jsme se
společně postavili do kruhu a ty kapky deště nám
tiše stékaly po obličejích. Všichni měli zavřené oči
a byli u vytržení. Jsou to věci, které nedělají a ne-
vnímají. Nechodí naboso, nehladí strom, nepozo-
rují brouka v trávě.“

Lesní pedagogika  je jednou z možností jak změ-
nit přetechnizovaný a reklamou prošpikovaný ná-
hled především dětí na okolí, ve kterém žijí. Nená-
silná forma poznávání přírody  a využití lesa může
v každém ohledu přispět k formování  jejich bu-
doucích názorů. Ivana Hálová říká: „Právě u dětí
vyrůstajících  ve městě je nezřídka chápání ochrany
přírody negativně ovlivněno ne-
dostatečným kontaktem a zna-
lostí života lesa. Les opravdu
nejsou jen smrky a kapradí
pod ním, ani dřevorubec ká-
cející vzrostlou borovici
nebo myslivec krmící
v zimě hladové srny.“

Malá anketa
Jak se ti líbí v lesní škole? - to byla

otázka pro žáky 6.B ze ZŠ F. For-
mana, Dubina

Simona 
Tošenovská
Moc se mi líbí

všechna ta vy-
cpaná zvířata
a ptáci. Tak bych
si představovala
vyučování, je vý-
borné a zábavné
a přitom si mys-
lím, že se toho
naučíme a dovíme víc než v klasické třídě.
Každý předmět by mohl mít podobnou formu,
ale to je asi nemožné.

Filip 
Jaščišák
Chodím rád do

lesa a vždycky
mě zajímaly
stromy. Chtěl
bych o nich vědět
co nejvíc. Z kní-
žek se všechno
zjistit nedá.

Míša 
Boráková
Je to tu bez-

vadní, v učebně
je hodně knížek
o zvířatech a pří-
rodě. To všechno
ve škole ne-
máme. A taky se
mi moc líbí uči-
tel, hodně toho
umí a zná.

Jakub 
Mrázek
Bydlím na síd-

lišti, jako většina
z nás. To ale ne-
znamená, že jsem
takový ten měst-
ský kluk, který
nic o přírodě
neví. Mám hodně
rád zvířata a tady
v lesní škole bych se chtěl naučit dobře po-
znávat stopy zvířat. Za chvíli jdeme ven, tak
jsem zvědavý.

Marcela 
Michalcová
Mám hodně

ráda přírodu,
doma chováme
perskou kočku
a tak mě napadlo,
co kdybych tu
třeba narazila
přímo v lese na
rysa. Jenže to je
úplný nesmysl, kde by se tady v Bělském lese
vzal. Možná uvidíme srnky, o kterých učitel
mluvil. Prý tu byly ráno u krmelce.

V zimě se dají ve sněhu snadno určovat stopy zvěře.

Prosba lesa

Milý člověče!
Jsem dárcem tepla  ve tvém

krbu za chladných nocí
v zimě a dárcem přívětivého
chládku v žáru letního
slunce. Já jsem dal trámoví
tvému obydlí a desku tvému
stolu. Ze mne je lože, do kte-
rého uléháš, i kleč tvého rá-
dla. Já jsem dodal  topůrko do
tvé sekery a branku do tvého
plotu. Ze mne je dřevo do tvé
kolébky i rakve. Jsem tím,
čím pro blahobyt je chléb
a pro krásu kvítko.

Slyš tedy moji prosbu: 
Nepustoš mne!

Marie Václavková
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ A ZMĚNU PŘIPOJENÍ
TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE

■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o jednorázovou peněžitou nenárokovou dávku

sociální péče, určenou těžce zdravotně postiženým 
občanům, kteří jsou poživateli důchodu pro bezmoc-
nost, nebo kterým byly poskytnuty mimořádné vý-
hody III. stupně.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Zřízení telefonní účastnické stanice nebo přeměna

účastnické stanice se skupinovým připojením na sta-
nici se samostatným nebo podvojným připojením.

Na příspěvek má nárok:
- občan těžce zdravotně postižený, splňující podmínku

sociální potřebnosti, kterému byly přiznány mimo-
řádné výhody III. stupně,

- občan, který je poživatelem zvýšeného důchodu pro
bezmocnost.
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje až do výše 1 000 Kč.
■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o dávku se podává na úřadu městského ob-

vodu podle místa trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ TELEFONNÍ
ÚČASTNICKÉ STANICE

■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o peněžitou opakující se nenárokovou dávku

sociální péče, určenou k úhradě základní měsíční
sazby za užívání telefonní účastnické stanice. Dávka
slouží k zabezpečení možnosti komunikace pro 
občany těžce zdravotně postižené a starší 70 let.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Na příspěvek má nárok:

- občan těžce zdravotně postižený, který je sociálně
potřebný,

- občan starší 70 let, žijící osaměle.
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek lze poskytnout až do výše plné úhrady

základní měsíční sazby za užívání telefonní stanice.
■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o dávku se podává na úřadu městského 

obvodu podle místa trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY
■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o opakující se peněžitou nenárokovou dávku

určenou občanům, kteří trvale používají ortopedické,
kompenzační a jiné pomůcky k odstranění, zmírnění
nebo překonání následků svých zdravotních postižení
a s používáním těchto pomůcek jim vznikají zvýšené
výdaje. Rovněž je určena úplně nebo prakticky nevi-
domým občanům na zvýšené životní náklady, které
jim vznikají v souvislosti s jejich postižením.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Na příspěvek má nárok:

- občan, který trvale používá ortopedické, kompen-
zační nebo jiné pomůcky,

- občan, který je úplně nebo prakticky nevidomý a je
soustavně pracovně činný nebo se připravuje na pra-
covní uplatnění nebo je poživatelem sirotčího dů-
chodu.
■ Jaká je výše příspěvku?
Občanům používajícím trvale pomůcky může být

příspěvek poskytnut až do výše 200 Kč měsíčně. 
Občanům úplně nebo prakticky nevidomým ve výši
200 Kč měsíčně.

■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o dávku se podává na úřadu městského ob-

vodu podle místa trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ
■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o opakující se peněžitou nenárokovou dávku

sociální péče, určenou ke zlepšení celkové životní si-
tuace sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým
občanům a seniorům.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Těžce zdravotně postižený občan a staří lidé musí

splňovat podmínku sociální potřebnosti.
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje až do výše 12 Kč na jeden

oběd. V mimořádných případech se příspěvek může
zvýšit až o 15 %.

■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o dávku se podává na úřadu městského ob-

vodu podle místa trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA TOPNOU NAFTU 
A ZAKOUPENÍ TOPNÝCH TĚLES A DALŠÍCH

SPOTŘEBIČŮ
■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o jednorázovou peněžitou nenárokovou dávku,

která je vázána na sociální potřebnost těžce zdravotně
postiženého občana a starého občana.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Sociálně potřebný těžce zdravotně postižený nebo

starý občan, který má zavedeno vytápění bytu topnou
naftou a:
- vzhledem k vyššímu věku nebo zdravotnímu stavu

nelze požadovat, aby přešel na jiný způsob vytápění
bytu (příspěvek na nákup topné nafty),

- jeho věk nebo zdravotní stav mu umožňuje, aby si
obstaral jiný způsob vytápění bytu (příspěvek na za-
koupení topných těles).
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek na nákup topné nafty se poskytuje až do

výše 3 000 Kč. Příspěvek na zakoupení topných těles
se poskytuje až do výše 2 500 Kč.

■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o dávku se podává na úřadu městského ob-

vodu podle místa trvalého bydliště.

PŘÍSPĚVEK PŘI OPUŠTĚNÍ ÚSTAVU
■ Komu je určen tento příspěvek?
Jde o jednorázovou peněžitou nebo věcnou nenáro-

kovou dávku. Pomáhá těžce zdravotně postižené mlá-
deži a občanům se změněnou pracovní schopností,
kteří opustili zařízení, ve kterých dosud pobývali a ob-
čanům se změněnou pracovní schopností, kteří se při-
pravovali na budoucí povolání a potřebují finanční
prostředky pro zajištění prvních kroků samostatného
života.

■ Jaké jsou podmínky nároku na příspěvek?
Na příspěvek má nárok:

- svěřenec ústavu sociální péče pro tělesně postiženou
mládež, ústavu pro tělesně postiženou mládež s při-
druženým mentálním postižením a ústavu pro tě-
lesně postiženou mládež s více vadami,

- občan se změněnou pracovní schopností, který 
absolvoval přípravu pro pracovní uplatnění v pří-
slušném zařízení.
Úspory žadatele nesmějí přesáhnout 7 000 Kč a ni-

kdo k nim nemá vyživovací povinnost nebo ji neplní.
■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje ve výši 7 000 Kč, ve výji-

mečných případech až 15 000 Kč. Místo jednorázo-
vého peněžitého příspěvku na nákup věcí každodenní
potřeby a vybavení domácnosti mohou být poskytnuty
věcné dávky.

■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost o příspěvek se podává u příslušného obec-

ního úřadu, na jehož území se konkrétní zařízení na-
chází.

PŘÍSPĚVEK ÚPLNĚ NEBO PRAKTICKY
NEVIDOMÝM OBČANŮM

■ Komu je určen tento příspěvek?
Jedná se nenárokovou opakující se peněžitou dáv-

ku,  která se poskytne úplně nebo prakticky nevido-

mému vlastníku vodícího psa na krmivo pro vodícího
psa.

■ Jaká je výše příspěvku?
Příspěvek se poskytuje ve výši 800 Kč.
■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost se podává na úřadu městského obvodu

podle místa trvalého bydliště.

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO TĚŽCE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

■ Komu jsou určeny tyto výhody?
V rámci sociální péče se poskytují rovněž mimo-

řádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdra-
votně postižených. Svojí povahou nepatří ani mezi
dávky, ani mezi služby sociální péče. Na základě po-
souzení zdravotního stavu a stupně postižení jsou tyto
výhody poskytovány především v oblasti dopravy (ná-
rok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných doprav-
ních prostředcích pro pravidelnou dopravu) a při vyři-
zování osobních záležitostí.

■ Jaké jsou podmínky nároku na mimořádné
výhody?

Podmínkou nároku je podstatné omezení pohybové
a orientační schopnosti občana staršího jednoho roku,
který je těžce tělesně, smyslově nebo mentálně posti-
žený. Posouzení zdravotního stavu provádí na základě
žádosti občana posudkový lékař okresní správy sociál-
ního zabezpečení, který stanoví, zda jde o občana
těžce zdravotně postiženého a zda jeho zdravotní po-
stižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod.

■ Jak jsou mimořádné výhody odstupňovány?
Podle druhu a stupně postižení se přiznávají mimo-

řádné výhody:
-  I. stupně (průkaz TP)
- II. stupně (průkaz ZTP)
- III. stupně (průkaz ZTP/P)
■ Jaké nároky zahrnují mimořádné výhody?
Pro všechny stupně mimořádných výhod vyplývá

především nárok na vyhrazené místo k sezení ve ve-
řejných dopravních prostředcích a nárok na přednost
při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-
li toto jednání delší čekání, zejména stání.

■ Jaké další nároky zahrnují mimořádné vý-
hody II. a III. stupně?
- Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní ve-

řejné hromadné dopravy osob.
- Slevu 75 % jízdného ve 2. vozové třídě osobního

vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě.
- Slevu 62 % jízdného v pravidelné vnitrostátní auto-

busové dopravě.
Držitelům průkazů ZTP a ZTP/P může být poskyt-

nuta poloviční sleva vstupného na kulturní a společen-
ské akce, u držitelů průkazu ZTP/P i pro průvodce.

Pro mimořádné výhody III. stupně vyplývá nárok
na bezplatnou dopravu průvodce a u úplně nebo prak-
ticky nevidomých občanů i nárok na bezplatnou pře-
pravu vodícího psa.

■ Kdo má nárok na zvláštní označení vozidla?
- Občané, kterým byly přiznány mimořádné výhody

II. a III. stupně (s výjimkou postižených úplnou
nebo praktickou hluchotou) a používají motorové
vozidlo k pravidelné dopravě, mají nárok na vy-
dání zvláštního označení vozidel zdravotně posti-
žených osob.

- Občané, kterým byly mimořádné výhody přiznány
z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, mohou
získat zvláštní označení vozidel pro osoby slu-
chově postižené (po předložení řidičského prů-
kazu), které smí být používáno jen na vozidle ří-
zeném osobou, jíž bylo označení vydáno.
Tato zvláštní označení jsou nepřenosná a jejich

zneužití je právně postižitelné.
■ Kde se podává žádost o příspěvek?
Žádost se podává na oddělení péče o staré a zdra-

votně postižené občany odboru sociálních věcí
a zdravotnictví magistrátu, ul. 30. dubna.



Už příští měsíc bude Ostrava 
hostit světový šampionát
v ledním hokeji a jeho pří-

pravy finišují v nebývalém tempu,
což inspirovalo naše krátké zastavení
v městském archivu směrovat 
opět do světa sportu, začátků 
ostravského ledního hokeje. Rado-
slav Daněk našel v souvislosti
s tímto oblíbeným - téměř národním
sportem spoustu zajímavostí, které
určitě stojí za to připomenout.

„Lední hokej, nebo také kanada,
jak se dříve říkávalo - se v Ostravě
hraje od poloviny 20. let minulého
století a zanedlouho uplyne 80 let od
vzniku nejstaršího místního klubu.
Ve svých počátcích byl u nás hokej
úzce spjat s jiným populárním spor-
tem, a sice fotbalem. Členové fotba-
lových klubů nechtěli ve vynucené
zimní přestávce zahálet a začali se
věnovat sportu dovezenému do 
Evropy na počátku 20. století ze zá-
moří. Hokej i fotbal jim dávaly mož-
nost udržet si potřebnou fyzickou i
technickou formu po celý rok. Tento
jistý druh sportovního utrakvismu,
tedy hráčů fotbalu i hokeje, nebyl
výjimečným jevem ani po druhé svě-
tové válce,“ říká Radoslav Daněk.

Průkopníkem ostravského hokeje
se stal Sportovní klub Moravská 
Ostrava (SKMO), který roku 1922
zkoušel na svém hřišti u starého kre-
matoria hrát pozemní hokej. O něko-
lik let později jeho členové už expe-
rimentovali s hokejem ledním. První
skutečné hokejové oddíly se v Os-
travě zformovaly v roce 1928 při
SKMO a SK Slovan. Jak uvádí 
R. Daněk, vysoké finanční náklady
na provoz kluziště a pořádání mist-
rovských zápasů vedly záhy ke zru-
šení hokejového oddílu SKMO, je-
hož členové našli útočiště v SSK
Vítkovice. „Klub se pak stal velkým
rivalem Slovanu a jejich vzájemná
utkání bývala vždy významnou spor-
tovní událostí v životě města. K ho-
kejistům, jejichž jména zněla tehdej-
ším Ostravanům neméně povědomě
jako současníkům jména hráčů ex-
traligy, patřili například vítkovičtí
Rokyta, bratři Klevarové, Šauer, Ku-

beš či Botko, ze Slovanu zase
Tichý, Metelka, Šmídák, Vo-
rel, Procházka.“

Zakladatelé ostravského
hokeje se potýkali s četnými

materiálními i technickými
problémy. Hráčům chyběla pře-

devším potřebná výstroj a výzbroj.
Ostravská Slavia např. v roce 1931
sehrála své úvodní utkání ve vypůj-
čené fotbalové výbavě, což i pro ne-
zasvěcené bude asi dost těžko uvěři-
telná představa. První nedokonalé
chrániče si hráči vyráběli sami doma
na koleně a mnohdy by se při tom
neobešli bez trpělivé pomoci oběta-
vých maminek, manželek a přítel-
kyň. „Potíže působil rovněž nedosta-
tek kvalifikovaných rozhodčích.
Běžnou praxí bývalo, že utkání pís-
kal jakýkoli ochotník, který byl
zrovna po ruce a ovládal alespoň zá-
kladní pravidla. Ale největším pro-
blémem byla kluziště s přírodním le-
dem. Nejednou se totiž stalo, že
hokejové utkání hráčům i divákům
doslova uplavalo před očima, a v ně-
kterých ročnících musely být do-
konce soutěže kvůli nepříznivému
počasí předčasně ukončeny,“ říká ar-
chivář R. Daněk.

Dodává, že ve 30. letech byla na
Ostravsku založena celá řada nových
hokejových oddílů, což si vynutilo
zřízení samostatné Slezské župy ho-
kejové. V jejích soutěžích pak mě-
řily své síly také další ostravské
kluby - I. ČLTK Mariánské Hory,
Čechie Hulváky, Olympia Zábřeh,

SK Hrušov, SK Radvanice, SK Slez-
ská Ostrava. Vznikala nová kluziště
s umělým osvětlením - např. na so-
kolském cvičišti u plynárny, za sta-
rou střelnicí, pod hulváckým kop-
cem, u Husova sboru ve Slezské
Ostravě. Byla založena stavovská 
organizace hokejových sudí, kteří
oproti minulosti byli zkoušeni nejen
ze znalostí pravidel hry, ale také z
bruslařských dovedností.

„Mimořádnou událostí byla
v lednu 1934 exhibice nejlepšího ka-
nadského, a tím i světového týmu
Sascatoon Quakers. I když si domácí
Slovan odnesl drtivou porážku 0:12,
pět tisíc diváků bylo famózní hrou
Kanaďanů nadšeno. Ve stejné době
začal ostravskému hokeji kralovat
SSK Vítkovice, který se tehdy po-
prvé probojoval až do závěrečného
turnaje o titul mistra republiky a za-

řadil se tak mezi přední české celky.
Jeho utkání se odbývala na kluzišti u
sportovního pavilonu ve Vítkovi-
cích, kde byly roku 1937 postaveny
dřevěné tribuny pro 3 300 diváků.
Velkým svátkem pro vítkovický ho-
kej mělo být exhibiční vystou-
pení čerstvých mistrů světa Sudbury
Wolves v únoru 1938. Zápas s Kana-
ďany se však pro nekvalitní led vů-
bec nedohrál do konce a předvedená
hra byla pro fanoušky velkým zkla-
máním,“ uvádí R. Daněk. Toto fi-
asko zapříčiněné vrtkavostí přírody
údajně přesvědčilo i městské radní o
nutnosti dát Ostravě důstojný zimní
stadion. Než byla zahájena jeho vý-
stavba, uplynulo dlouhých šest vá-
lečných let. A pak se začala psát
úplně nová kapitola v dějinách os-
travského ledního hokeje.

(M&R)
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Zapomenutá Ostrava: lední hokej aneb „kanada“ 

SK Ostravská Slavia Mariánské Hory – vítěz poháru soudcovské od-
bočky SŽH 1940. 

Tým SK Slovan Moravská Ostrava - druhý zprava Sáša Tichý, hlavní iniciátor založení nejstaršího ostravského
hokejového klubu.

❏ Archiv mûsta Ostravy
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ST¤ÍBRO PRO ARÉNU. Komorní scéna Aréna (KSA) zaznamenala
nevídaný úspěch. V anketě Divadelních novin Inscenace roku 2003
obsadila druhé místo s Fedotovovou dramatizací novely M. Bulgakova
Psí srdce. Další ostravská scéna, Divadlo Petra Bezruče, získala třetí
místo za inscenaci Idiot, opět v režii Sergeje Fedotova. Na snímku jsou
herci KSA při únorové premiéře hry Terry Pratchetta Mort v režii
Pavla Cisovského. (Foto: F. Řezníček)

HUDBA PRO T¤I ORCHESTRY. V Berlíně se každý rok v březnu koná jeden z nejlepších festivalů soudobé hudby na světě
MaerzMusik - Festival für aktuelle Musik. Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigenty Petrem Kotíkem, Zsoltem Na-
gyem (na snímku při zkoušce s filharmoniky) a Petrem Vronským na této prestižní akci uvede mimořádný program
skladeb pro tři orchestry. Téměř stočlenný orchestr je rozdělen do tří skupin, obklopuje publikum ze tří stran a každá
skupina má svého dirigenta. Janáčkova filharmonie je prvním českým orchestrem, který se tohoto festivalu účastní. Po-
zvání na tuto prestižní akci je reakcí na úspěšné koncerty festivalu Ostravské dny 2001 a 2003, které pořádá Ostravské
centrum nové hudby. Předpremiéra koncertu se uskuteční 18. března v 19 hod. v Domě kultury města Ostravy. (o)

Projekty oÏívají
Pilotní projekt českých a ho-

landských partnerských měst 
Integrace menšin v České repub-
lice, který byl v Ostravě zahájen v
roce 2001, dospěl k závěru. Vyvr-
cholením tříleté spolupráce byla
závěrečná konference, která se
uskutečnila v lednu v Nové rad-
nici za účasti odborníků z Ostravy
a holandského Eindhovenu. Sou-
částí projektu byly semináře, ku-
laté stoly a výměnné pobyty. Vý-
sledkem jsou závěry definující
konkrétní kroky ke zlepšení si-
tuace romské komunity v Ostravě.
Na jejich realizaci se budou podí-
let pracovníci magistrátu a měst-
ských obvodů spolu s nevládními
neziskovými organizacemi.

„Konkrétním počinem, který
pokračuje i po oficiálním ukon-
čení projektu, je vzdělávací pro-
gram romských matek s před-
školními dětmi v komunitních
centrech. V současné době je do
něj zapojeno šestnáct maminek a
osmnáct dětí a v letošním roce
plánujeme jeho rozšíření do dal-
ších ostravských lokalit a základ-
ních škol. Společným cílem je
zvýšit úspěšnost romských dětí
při nástupu do školy a zároveň
posilovat v jejich rodičích vě-
domí zodpovědnosti za vzdělá-
vání svých potomků,“ vysvětlila
Ingrid Štegmannová z odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví ma-
gistrátu.

O tom, že vzájemná spolupráce
je pozitivně hodnocena oběma
stranami, svědčí i opětovná na-
bídka nizozemských partnerů,
kteří by tentokrát mohli pomoci s
řešením dalšího aktuálního pro-
blému - možností bydlení pro so-
ciálně slabé skupiny obyvatel-
stva. (lo)

Ost-ra-var nabídl to nejlep‰í
Festival ostravských činoherních

divadel Ost-ra-var už poosmé na-
bídl to nejlepší z loňských premié-
rových představení. Na pěti scénách
se od 3. do 7. března odehrálo dva-
náct představení, z toho šest čes-
kých premiér. Největším počtem in-
scenací se prezentovalo pořádající
Národní divadlo moravskoslezské
(NDM), dvě hry ze svého repertoáru
nabídlo Divadlo Petra Bezruče, Di-
vadlo loutek i Komorní scéna
Aréna.

V publiku zasedli studenti a pe-
dagogové z Ostravské univerzity,
divadelních fakult z Olomouce,
Brna, Prahy i Bratislavy spolu s di-
vadelními teoretiky a kritiky. 

„Takto koncipovaná přehlídka
městských divadel je jedinečná
v celé republice. Také letos byly
její součástí dva rozborové semi-
náře a každý den studenti vydávali
Zpravodaj. Ve srovnání s předchá-

zejícími ročníky jsme uvedli méně
představení a zareagovali tak na
připomínky účastníků k příliš ná-
ročnému tempu,“ vysvětlil drama-
turg NDM Marek Pivovar. „Řada
lidí z celé republiky do Ostravy při-
jíždí poprvé právě až při této příle-
žitosti. Zpravidla bývají příjemně
překvapeni a s potěšením kvitují, že
třetí největší město v republice není
žádná černá díra. Je dobře, že se
Ostrava profiluje nejen jako město
sportu, ale také kultury a radnice
tyto iniciativy podporuje,“ konsta-
toval šéf činohry NDM Juraj Deák.
Festival Ost-ra-var tak beze zbytku
plní účel, s jakým před devíti lety
vznikl, tedy dát vědět o tom, že
i daleko od Prahy se hraje dobré di-
vadlo. Zúčastněným divadlům pra-
videlně přináší například vel-
mi cenná pozvání na další prestižní
divadelní přehlídky v celé repub-
lice. (O)

Dejme dûtem ‰anci Ïít v rodinû
Fond ohrožených dětí od února

v Ostravě provozuje Centrum ná-
hradní rodinné péče, jedno z prvních
takto specializovaných pracovišť
v České republice. Centrum posky-
tuje potřebné informace, psycholo-
gické i právní poradenství lidem,
kteří se chtějí stát náhradními rodiči
nebo už děti v náhradní rodinné péči
mají. 

„Máme veliký cíl - rozšiřovat a
propagovat povědomí o tom, že děti
patří do rodiny, ne do ústavu. Věřím,
že i u nás se najde dostatek lidí
ochotných přijmout děti, které se na-
rodily jiným rodičům a navíc nejsou
třeba zcela zdravé. Hlavním úkolem
náhradních rodičů je pomoci těmto
dětem vyrovnat se s faktem, že z nej-
různějších důvodů nemohou vyrůstat

ve své biologické rodině,“ říká psy-
choložka Jarmila Valoušková z
Fondu ohrožených dětí.

Náhradní rodinná péče zahrnuje
tři legislativní formy: adopci, poruč-
nickou péči a pěstounskou péči.
V Ostravě je v současné době při-
bližně 250 rodin s dětmi v pěstoun-
ské či poručnické péči. Moravsko-
slezský kraj má zhruba 900
takovýchto rodin, což je nejvyšší po-
čet v rámci celé republiky. Podle 
J. Valouškové je to zřejmě proto, že
tady žijí lidé s dobrým srdcem, kteří
chtějí poskytnout domov potřebným
dětem. 

Silvie Salamonová, maminka
s třemi kluky v náhradní rodinné
péči připomíná, jak složitá cesta
vede k získání dítěte. Od podání žá-

dosti přes psychologické a zdravot-
nické testování, předložení řady do-
kladů včetně výpisu z rejstříku
trestů, náročnou psychologickou pří-
pravu až po konečné zařazení mezi
prověřené žadatele. Všem potenciál-
ním zájemcům však vzkazuje: „Ne-
nechte se odradit!“ Elen Gomolová,
která ke svým dvěma dětem přijala
dalších šest z dětských domovů do-
dává: „Ze začátku jsem prožívala
velké obavy, ale teď vím, že všechny
své děti mohu mít stejně ráda a ta
láska se mi stonásobně vrací.“ 

Centrum náhradní rodinné péče
sídlí v Bieblově ulici 8. Prozatím je
v provozu každé pondělí od 8 do 18
hodin. Jiný termín lze domluvit 
telefonicky. Kontakt: 723 875 077, 
608 274 419. (LO)
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CHARITA OTEV¤ELA DISPEâINK.
Charitní ošetřovatelská a pečova-
telská služba a mobilní hospicová

jednotka ostrav-
ské Charity mají
nový dispečink.
Za přítomnosti
biskupa Fran-
tiška Lobkowicze,
starosty Lubo-
míra Karpíška a
dalších hostů bylo
18. února oficálně
představeno jeho
sídlo v Repinově
ulici 19 v obvodě
Moravská Ostra-
va a Přívoz. Infor-

mace o poskytovaných službách
zájemci získají na tel. č.: 
596 614 006.

■ AUTOMOTOKLUB 
NESLY·ÍCÍCH. Po té-
měř čtrnácti letech
obnovil svou čin-
nost Automotoklub
neslyšících v Os-
travě. Náměstek
primátora Zbyněk
Pražák spolu s
předsedou klubu
Jaroslavem Klimčá-
kem 6. února slav-
nostně otevřeli nové
klubové prostory
v Husově ulici. „Zabýváme se
nejen školením neslyšících mo-
toristů, ale také klubovou čin-
ností. Nyní můžeme pořádat
také besedy, přednášky, promí-
tat dokumenty,“ řekl J. Klim-

čák. Zbyněk Pražák dodal, že ho
velmi potěšilo nadšení lidí, kteří
se zasloužili o obnovení činnosti
klubu a věří, že tato iniciativa
přispěje k větší bezpečnosti do-
pravy.

■ NÁV·TùVA PARTNERÒ. V rámci přípravy konference na téma Do-
mácí násilí, jeho dopad na jednotlivé generace a možnosti systémové
pomoci, která se v květnu uskuteční v Ostravě, koncem února do na-
šeho města přijeli zástupci organizace Opferhilfe Sachsen provozu-
jící poradny pro oběti násilí v Sasku. Delegace navštívila Poradnu
pro oběti násilí, týrání a zneužívání Elpis Slezské Diakonie, probační
a mediační službu v Ostravě. Součástí programu byla i prohlídka
azylového domu Slezské Diakonie pro matky s dětmi a také exkurze
do Polska, třetí partnerské země, která se podílí na připravované
konferenci.

■ OCENùNÍ PRO SPORTOVCE. Zá-
stupci fotbalového klubu Baník
Ostrava si ze slavnostního vyhla-
šování nejúspěšnějších spor-
tovců Moravskoslezského kraje

za rok 2003 odne-
sli hned několik
ocenění. Trenér
František Kom-
ňacký se stal spor-
tovní osobností
kraje, v kategorii
jednotlivci - do-
spělí byl oceněn
kapitán René
Bolf. V kategorii
mládeže získali
ocenění dálkařka
Denisa Ščerbová,
čerstvý bronzový

medailista z halového MS v
lehké atletice výškař Jaroslav
Bába z SSK Vítkovice (na
snímku) a lukostřelec Jan Dřev-
janý z TJ Mariánské Hory. 

Projekt Aktivita pokraãuje
Ostrava, stejně jako všechna velká

města v Evropě, pomalu, ale jistě
stárne. V současné době tvoří senioři
přibližně patnáct procent obyvatel
města. Jsou to často lidé i přes po-
kročilý věk inteligentní a pracovití,
navíc s mnoha cennými zkuše-
nostmi. Vtáhnout je z rezignace a pa-
sivity zpátky do aktivního života, to
je cíl projektu Centra pro komunitní
práci Moravskoslezsko (CpKP) s ná-
zvem Aktivita.

Projekt Aktivita odstartoval v čer-
venci loňského roku a potrvá až do
října. Jeho realizace je podpořena
grantem z prostředků Evropské unie
ve výši 33 000 eur. Prvním počinem
bylo sociologické šetření prováděné
studenty a pedagogy Ostravské uni-
verzity, kteří se snažili identifikovat
skutečné potřeby seniorů ve městě.
Výsledky šetření budou zveřejněny
v březnu. Následovalo zpřístupnění
webových stránek, které nejsou ur-
čeny jen seniorům, ale také jejich ro-
dinám, lidem, kteří o ně pečují, kaž-
dému, kdo potřebuje informace.

(Adresy: aktivita.cpkp.cz, www.me-
zinami.cz.)

„Hledáme další cesty, jak vytáh-
nout seniory z ulit jejich samoty a
obrazně řečeno je rozhýbat. Z našich
zkušeností je zřejmé, že jedna z těch
cest by mohla vést přes jejich vnou-
čata. Chystáme proto akce zajímavé
pro obě generace - besedy, výstavy,
autorská čtení a další společná set-
kání. Na jaro plánujeme mezinárodní
mezigenerační sportovní hry v něko-
lika tradičních i méně obvyklých dis-
ciplínách,“ uvedla Šárka Honová
z CpKP.

Dalším důkazem, že Ostrava na
své seniory nezapomíná je fakt, že
právě před rokem byl oficiálně usta-
ven desetičlenný poradní sbor primá-
tora pro problematiku seniorů. Po-
radní sbor se zabývá otázkami
týkajícími se seniorské populace, na-
příklad v oblasti zdravotnictví, soci-
álních věcí, bydlení, dopravy a
svými radami a náměty přispívá
k celkovému zlepšení života ve
městě. (LO)

Co chybí seniorÛm
V předcházejících číslech Ostrav-

ské radnice jsme informovali o socio-
logickém šetření mapujícím názory
uživatelů na poskytované sociální
služby v Ostravě. Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví magistrátu jeho
výsledky využije při přípravě kon-
cepce rozvoje sociálních služeb ve
městě.

S konkrétními poznatky, které ze
šetření vyplynuly vás budeme prů-
běžně seznamovat. Tentokrát jsme se
zaměřili na skupinu seniorů. „Žádnou
sociální službu nevyužívá 35 % dotá-
zaných seniorů, 23 % by přivítalo po-
moc ve své domácnosti, 22 % má tuto
pomoc zajištěnu v rámci rodiny a 21 %
uvedlo, že potřebuje trvalou péči
v ústavním zařízení. Senioři nejčastěji
upřednostňovali formu domácí péče
před její ústavní podobou. Při zjišťo-
vání, jaká konkrétní služba seniorům
chybí, 50 % dotázaných nedokázalo

odpovědět. Ve stejné míře pak pouka-
zovali na nedostatek společenských
akcí a domovů důchodců. Domovy
důchodců v této souvislosti téměř vý-
hradně uváděli ti dotázaní, kteří v nich
žijí. Naopak požadavek na větší na-
bídku společenských akcí, pečovatel-
ské služby a větší informovanost uvá-
děli senioři žijící doma,“ rekapituluje
výsledky Radim Kvasnička z odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. So-
ciální služby by se podle dotázaných
seniorů měly v prvé řadě orientovat na
zajištění soběstačnosti, bezpečí a od-
straňování technických bariér. Většina
respondentů se domnívá, že sociální
služby jsou pro ně dostupné, a to z hle-
diska finančního, dopravního i časo-
vého. Problémy ovšem mají při překo-
návání technických bariér. A jak zněl
vzkaz pro poskytovatele sociálních
služeb? Ať jsou vstřícnější, laskavější
a tolerantnější. (O)

·ance pro mladé
Koncem ledna byl oficiálně zahá-

jen 3. ročník programu Make a Con-
nection, který mladým lidem nabízí
příležitost získat grant až do výše 
50 000 Kč. Make a Connection je
společný program americké nadace
IYF a společnosti Nokia, která jej fi-
nancuje.

Hlavním koordinátorem pro Čes-
kou republiku je pražská Nadace roz-
voje občanské společnosti, lokálním
partnerem v Moravskoslezském kraji
občanské sdružení Vita. „Cílem pro-
gramu je podpora neformální a neor-
ganizované skupiny mladých lidí od
16 do 24 let, kteří si sami svůj projekt
navrhnou a zrealizují. Tyto projekty

by měly mít dlouhodobý pozitivní
vliv na rozvoj komunity, ve které
mladí lidé žijí, měly by obohacovat
jejich okolí, případně řešit místní pro-
blémy. O podporu se mohou ucházet
například rozmanité kulturní akce, se-
mináře a workshopy, sociální a chari-
tativní projekty, umělecké dílny,
ochotnická vystoupení, ekologické a
populárně-naučné projekty,“ uvedla
Šárka Klišová ze sdružení Vita. 

Zájemci o účast v programu a zís-
kání grantu mohou projekt podat do
31. března. Bližší informace jsou
k dispozici na tel. č.: 596 616 155, na
internetové adrese  www.vitaova.cz
nebo www.pripojse.cz (o)

❏ Stfiípky
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Novoroãní trefa
Svou sezonu zrakově postižení sportovci

každoročně zahajují v Ostravě. Okresní od-
bočka sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých společně s Tyflocentrem zde
pravidelně pořádají soutěž v simulované zvu-
kové střelbě s názvem Novoroční trefa. O prů-
běhu a výsledcích soutěže nám napsal vítěz
předchozích třech ročníků Martin Adámek,
který tentokrát obsadil druhou příčku:

„Pátý ročník závodu Novoroční trefa se konal
10. ledna. Na startu se sešlo celkem 39 účastníků
z celé republiky. Stejně jako loni, i letos měli
střelci k dispozici nový typ střeleckého trena-
žéru. Laserový paprsek je zde umístěn v hlavni,
a není proto třeba propojovat pistoli s počítačem
pomocí kabelu. Tento typ střelby by se měl bě-
hem letošního roku rozšířit i do ostatních oddílů
a disciplína se tak dostane na vyšší úroveň. Le-
tos by se tak mohlo konat pod hlavičkou Čes-
kého svazu zrakově postižených sportovců první
oficiální mistrovství republiky. Střílelo se dva-
krát deset ran. Vítězem se po zisku 186 bodů stal
Milan Hradil ze Zlína. Mezi ženami byla nej-
lepší Anna Slavíková, které k vítězství stačilo
182 bodů.“

Pfiíspûvek zdravotnû
postiÏen˘m

Paní Hrydová z Ostravy-Jihu zareagovala
na článek v lednovém čísle Ostravské radnice,
ve kterém jsme informovali o nové obecně zá-
vazné vyhlášce stanovující poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů:

„Chápu, že se zvedají poplatky za odpady,
vzhledem k inflaci a růstu celkových nákladů.
Ale nechápu, proč se ze stejných důvodů nebere
ohled na zdravotně postižené. Od roku 1997 po-
bírám peněžitý příspěvek na zvýšené výdaje sou-
visející s trvalým používáním ortopedických
kompenzačních nebo jiných pomůcek. Byl mi
přiznán ve výši 200 Kč, v současné době však
dostávám pouze 150 Kč. Částka tedy byla sní-
žena, přestože náklady rostou.“

Odpovídá vedoucí správního oddělení od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví magist-
rátu Milada Motlochová:

„Péče o těžce zdravotně postižené a staré ob-
čany se vykonává na základě zákona č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů. Konkrétní právní úprava je za
kotvena v ustanovení § 42 vyhlášky MPSV
č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soci-
álním zabezpečení. Podle tohoto ustanovení ob-
čanům používajícím trvale ortopedické, kompen-
zační nebo jiné pomůcky mohou pověřené
obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené
výdaje související s používáním těchto pomůcek,
a to až do výše 200 Kč měsíčně. Konkrétní výše
příspěvku pak závisí na posouzení různých roz-
hodných skutečností (typ používané pomůcky,
míra a rozsah jejího používání, výše zvýšených
výdajů při používání této pomůcky). Při stano-
vení výše příspěvku je příslušný správní orgán
povinen posoudit a zohlednit všechny tyto okol-
nosti. V případě jakýchkoli změn je možné po-
skytovaný příspěvek zvýšit nebo naopak snížit,
podle zjištěných skutečností. Vzhledem k tomu,
že neznáme konkrétní skutečnosti případu paní

Hrydové, mohu jen předpokládat, že v jejím pří-
padě zřejmě došlo ke změně některých výše uve-
dených skutečností. O každé takové změně je
vždy nutno vydat správní rozhodnutí s uvedením
důvodu změny výše dávky. Příjemce dávky se
může proti takovému rozhodnutí v zákonné lhůtě
odvolat.“

Poplatky ze psÛ

Jiří Kalabza nám poslal dotaz týkající se ce-
loměstské obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů, která nabyla účinnosti
1. ledna 2004.

„Jsem majitelem psa. Trvalé bydliště mám
v obvodě Ostrava-Jih, ale bydlím v Ostravě-Vít-
kovicích, kde jsem byl také hlášen k přechod-
nému pobytu, dokud ovšem tento pojem nebyl
zrušen. Mohu zaplatit poplatek Úřadu městského
obvodu ve Vítkovicích, kde se pes skutečně zdr-
žuje?“

Odpovídá vedoucí oddělení daní a cen od-
boru financí a rozpočtu magistrátu Radka
Brožová: 

„Ne. Článek 6 obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Ostravy č. 6/2003 o místním po-
platku ze psů stanoví, že poplatek se platí bez vý-
zvy a bez vydání platebního výměru úřadu
městského obvodu příslušnému podle místa trva-
lého pobytu nebo sídla poplatníka (jde-li o práv-
nickou osobu nebo fyzickou osobu - podnikatele,
kteří psa využívají při podnikatelské činnosti).
Tím, kdo je povinen poplatek uhradit, je držitel
psa, nikoliv jeho vlastník, jak tomu bylo před na-
bytím účinnosti nové vyhlášky. Tato úprava vy-
chází z § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V něm
je řečeno, že poplatek ze psů platí držitel psa
obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo
sídla. Podle místa trvalého pobytu je ve Vašem
případě k výběru poplatku příslušný Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih a poplatek ze psa
byste tedy měl zaplatit tomuto úřadu.“

Centrum vzdûlávání
Hana Jenčová ve svém příspěvku informuje

o aktivitách Centra dalšího vzdělávání, které
sídlí v budově Střední průmyslové školy v Kra-
tochvílově ulici 7 v Moravské Ostravě:

„SPŠ patří k nejstarším odborným školám v re-
publice, v říjnu oslaví 130. výročí svého vzniku.
V její budově už déle než rok sídlí Školní infor-
mační centrum SPŠ, které svým návštěvníkům na-
bízí 3 500 časopisů, 15 tisíc knih a CD. Od loň-
ského roku v prostorách školy zájemci najdou také
Centrum dalšího vzdělávání, které za podpory Ev-
ropské unie fondu PHARE-rozvoj lidských zdrojů
uskutečňuje 58 vzdělávacích i rekvalifikačních
programů. Programy jsou zaměřeny na oblast ko-

munikace a image, cizích jazyků, výpočetní tech-
niky, informatiky elektrotechniky, účetnictví, do-
pravy, strojírenství, stavebnictví, chemie, země-
dělství, ekologie a problematiky Evropské unie.
Největší zájem zatím je o kurz Tiskových mluv-
čích odborníků v public relations, kurzy němčiny,
angličtiny, práce na počítači, podvojného účetnic-
tví, vazačství a aranžování květin. Další informace
na tel. číslo: 596 127 364.“

Mezinárodní soutûÏ
Do letošního ročníku soutěže Join Multime-

dia se přihlásilo celkem 57 školních družstev
z Moravskoslezského kraje, což je ve srovnání
s dalšími kraji v republice nejvyšší počet. Po-
drobnější informace nám zaslala Dagmar
Hartmannová:

„Soutěž o nejlepší multimediální prezentaci vy-
hlašuje firma Siemens každoročně, v České re-
publice probíhá už čtvrtý ročník. Tentokrát se
však naše týmy poprvé zapojí do soutěže také na
mezinárodní úrovni. Soutěž Join Multimedia se
snaží motivovat žáky a studenty k osvojení mo-
derních technologií a pomáhat tak učitelům při
výuce. Účast v soutěži neformálním a zábavným
způsobem rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti
výpočetní techniky, multimédií a výsledné pre-
zentace mohou být vzhledem k vypsaným téma-
tům užitečné i pro školu nebo obec. Letos se v 30
evropských zemích přihlásilo téměř 4 000 týmů,
z toho z České republiky 372. Vzhledem k celo-
evropskému průměru 130 týmů z každé země má
tato akce u nás velice vysokou účast. Soutěží se
v kategorii 12 až 15 let a 16 až 21 let. Prezentace
zpracované v angličtině nebo němčině bude vy-
hodnocovat mezinárodní porota v Mnichově,
která mezi výherce rozdělí ceny v celkové hod-
notě 130 000 eur, všechny zúčastněné týmy obdrží
osvědčení a malý dárek. Veškeré informace o sou-
těži jsou zveřejňovány na webových stránkách
www.siemens.cz/multimediaprojekt.“

Aktivní ‰kola
Základní škola v ulici Ostrčilova 1 je jed-

nou z ostravských škol, ve které se stále něco
děje. O dvou pozoru-
hodných aktivitách do
Ostravské radnice na-
psala Dana Dluho-
šová:

„V tomto školním
roce se i naše škola při-
pojila k oslavě Evrop-
ského dne jazyků. První

aktivitou byla beseda se zajímavými osobnostmi.
Druhou chystanou akcí je cizojazyčná besídka
s názvem Kolik řečí umíš... pro rodiče našich
žáků, která se uskuteční v březnu. Zazní scénky,
písničky a monology v jazyce anglickém, fran-
couzském, německém, ruském a polském. Ozdo-
bou besídky bude vystoupení našich žáků-ci-
zinců, v jejichž podání uslyšíme španělštinu,
vietnamštinu a hindštinu.

Rádi bychom upozornili také na náš projekt
Moje první školička. Jeho cílem je pomoci před-
školákům, kteří by z různých důvodů mohli mít
problémy se vstupem do první třídy a také mini-
malizovat počet dětí, jejichž rodiče zvažují od-
klad školní docházky. Tento program nabízí roz-
voj psychických funkcí formou her. Děti, které
jej absolvují, se výborně adaptují v novém škol-
ním prostředí. Do práce ve skupinách se zapojují
i rodiče. Program probíhá formou kurzu od února
do června vždy jednou týdně. Bližší informace
rádi poskytneme na tel. č. 596 113 411 nebo 
e-mail: skola@zs-ostrcil.cz.“

❏ Listárna

·KOLA



Zastupitelé města se na svém
březnovém zasedání seznámili se
zprávou ředitele Městského ředitel-
ství Policie České republiky Rosti-
slava Pavlisky o kriminalitě a veřej-
ném pořádku na území města
Ostravy v roce 2003.

Statistické údaje za loňský rok
ukazují optimistický pokles nápadu
trestné činnosti ve srovnání s rokem
2002. Pozitivně se v celkovém
součtu projevilo především snížení
počtu krádeží vloupáním do moto-
rových vozidel o 658 skutků. Os-
trava přesto zůstává v této oblasti
kriminality v absolutní republikové
špičce.

Trvale největší zátěží v činnosti
ostravských policistů je trestná čin-
nost majetkové povahy. Počet
těchto trestných činů sice klesl o
615, ale bohužel se také podařilo
objasnit o 5,3 % případů méně. Na-
opak násilná trestná činnost nepatří
svým 10% podílem na celkové kri-
minalitě k nejčastějším případům.
Ovšem vzhledem ke ztrátám na lid-

ských životech, škodám na zdraví i
majetku, které ji provázejí, patří
k nejsledovanějším oblastem. Bě-
hem loňského roku došlo k mír-
nému poklesu celkového nápadu
násilné trestné činnosti při součas-
ném snížení objasněnosti. Všechny

nejzávažnější trestné činy - vraždy,
byly objasněny. V rámci hospodář-
ské kriminality oproti roku 2002
ubylo především trestných činů
podvodů, zpronevěry, úvěrových či
pojistných podvodů. Tradičně ne-
jmenší podíl na celkové kriminalitě

v Ostravě zaujímá mravnostní
trestná činnost. V oblasti nealkoho-
lové toxikománie na území města
v loňském roce zůstal v popředí zá-
jmu prodej pervitinu, marihuany a
heroinu. Byl zaznamenán také zvý-
šený prodej Extáze a tripů LSD,
který se přesouvá z ulice do nejrůz-
nějších klubů a diskoték.

Policejní ředitel ve své zprávě
oceňuje trvale velmi dobrou spolu-
práci mezi policisty a strážníky
Městské policie Ostrava. Dokládají
to např. počty zadržených pacha-
telů. Více než polovinu zjištěných
pachatelů všech trestných činů tvoří
recidivisté. V roce 2003 opětovně
došlo k poklesu trestné činnosti spá-
chané mládeží. Na druhou stranu
fakt, že oproti roku 2002 přibylo
loupežných přepadení spáchaných
mladistvými a nezletilci, svědčí o
vzrůstající brutalitě této kategorie
pachatelů.

Kriminalitu na území města vý-
razně ovlivňovali a nadále ovlivňují
především následující faktory: pře-
trvávající nízké právní vědomí oby-
vatelstva, vysoká hustota obyvatel,
především v sídlištích, zvýšené eko-
nomické problémy v souvislosti se
zvyšující se nezaměstnaností, lho-
stejnost a nevšímavost občanů k pá-
chané trestné činnosti z důvodů
obavy o vlastní bezpečnost a poloha
města, která umožňuje rychlé opuš-
tění území České republiky směrem
na Polsko nebo Slovensko. (O) 
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3. DAG - dvouletý kříženec ně-
meckého ovčáka středního vzrů-
stu je jedním ze služebně nejstar-
ších obyvatel třebovického útulku,
kde pobývá už od prosince 2002.
Dag je pohodový pejsek, který si
určitě zaslouží nový domov. Spo-
kojený bude v bytě i na zahradě.

2. NELLA - fena malého vzrů-
stu má také teprve šest měsíců.
Je přítulná, hravá a roztomilá.
Dostane-li dobrou výchovu a
patřičnou péči, bez problémů se
začlení do každé rodiny, třeba i
s malými dětmi.

4. PIŇĎA - šestiletý kříženec
pudla je veselý, temperamentní
a bezkonfliktní společník, kte-
rého si z útulku mohou bez obav
odvést rodiče s dětmi i starší
lidé. Bude jim vděčný za každé
pohlazení. V útulku je už od
června loňského roku.

1. JESSI - šestiměsíční štěně,
fena středního vzrůstu je jedním
z devíti psích sirotků nalezených
v pohozené krabici v jednom
z ostravských paneláků. Její
sourozenci se už z útulku dostali
do nových rodin, jen Jessi stále
čeká na laskavého pána.

11 33
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice  ☎ 596 967 288, www.mpostrava Otevřeno: úterý - neděle 10 -15 hodin

DÒLEÎITÁ TEL. âÍSLA
Centrum tísÀového 

volání Ostrava
150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - Policie ČR
112 - slouží především

cizincům

2002 2003
Nápad Objas. % Nápad Objas. %

Celková kriminalita 15 478 7 558 48,8 14 829 6 389 43
Obecná krim. celkem 12 607 5 236 41,5 11 974 4 442 37,1
Násilná krim. celkem 1 543 1 250 81 1 511 1 137 75,2 
vraždy 9 8 88,9 7 7 100
loupeže 292 191 65,4 329 189 57,4
úmyslné ub. na zdraví 846 702 83 749 582 77,7
Mravnostní krim. celk. 100 91 91 89 78 87,6
znásilnění 33 30 90,9 20 16 80
Krádeže prosté celk. 7 472 2 298 30,7 6 814 1 695 24,8
motor. vozidel dvoustop. 393 105 26,7 450 129 28,7 
věcí z vozidel 3 707 941 25,4 3 017 505 16,7
Hospodářská  krim. 1 741 1 277 73,3 1 713 937 54,7

Novela zákona o státní sociální pod-
poře, která je v platnosti od 1. ledna le-
tošního roku, přinesla řadu změn a
úprav. Spolu s Martou Luskovou, hlav-
ním metodikem odboru státní sociální
podpory magistrátu, jsme vybrali ales-
poň několik důležitých informací.

Podstatná změna se týká rodičov-
ského příspěvku. Od 1. ledna je zkou-
mán pouze nárok na rodičovský přís-
pěvek nikoliv nárok na jeho výplatu.
Nárok na příspěvek má nyní rodič,
který po celý měsíc osobně celodenně
a řádně pečuje o jedno dítě do 4 re-
spektive 7 (je-li dítě zdravotně posti-
žené) let věku. Za celodenní řádnou
osobní péči se přitom považuje také za-
jištění péče o dítě jinou zletilou osobou
v době, kdy je rodič výdělečně činný
nebo studuje. Nově se tedy nesleduje

výdělečná činnost, hmotné zabezpe-
čení uchazečů o zaměstnání v evidenci
úřadu práce ani příspěvky osobám se
změněnou pracovní schopností v době
pracovní rehabilitace. V platnosti však
zůstává omezení související s pobytem
dítěte v jeslích, mateřské škole nebo ji-
ném obdobném zařízení pro děti před-
školního věku. Pokud doba pobytu
přesáhne pět kalendářních dnů v mě-
síci nebo čtyři hodiny denně v případě
pobytu dětí dlouhodobě zdravotně po-
stižených nebo dlouhodobě těžce zdra-
votně postižených ve specializovaných
zařízeních, nárok na rodičovský přís-
pěvek zaniká.

Od začátku roku byl zrušen nárok na
zaopatřovací příspěvek pro osoby, kte-
rým soud přiznal vůči muži ve výkonu
vojenské základní nebo náhradní

služby výživné nebo příspěvek na vý-
živu, nebo která uzavřela s vojákem
dohodu o placení výživného nebo přís-
pěvku na výživu.

S platností od 1. července bude zru-
šen příspěvek na dopravu. Ke stejnému
datu začnou platit také dvě změny v
paragrafu řešícím rozhodné příjmy pro
výpočet jednotlivých dávek státní soci-
ální podpory. U osob samostatně výdě-
lečně činných se za minimální příjem
bude považovat nejméně částka odpo-
vídající 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství. Druhá
změna se týká nezaopatřených dětí. Je-
jich příjmy za prázdninové měsíce čer-
venec a srpen se nebudou započítávat
do rozhodného příjmu.

Podrobnější výklad nové zákonné
úpravy poskytnou pracovníci jednotli-
vých pracovišť státní sociální podpory.

(LO)

Kriminalita na území mûsta: situace je v podstatû stabilizovaná

Porovnání nápadu trestné ãinnosti v Ostravû
v letech 2002 a 2003

Zmûny ve v˘platû dávek
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❏ Ve zkratce

ZASNùÎEN¯ FOTBAL. FC Baník Ostrava 8. března nastoupil ke druhému
utkání na domácím hřišti v jarní části ligové soutěže. Utkání s Viktorií
Žižkov skončilo bezbrankovou remízou. Na snímku jsou v akci fotba-
listé R. Slončík a O. Prášil. (Foto: A. Krecl)

JEZDECK¯ KROUÎEK V ZOO. Nové členy přijímá jezdecký kroužek při os-
travské zoologické zahradě. Děti by měly mít více než 10 let, výšku do
140 cm a váhu do 35 kg. V kroužku pomáhají s péčí o oslíky a poníky
a absolvují základní výcvik jízdy. Bližší informace podá H. Tomková,
tel. č.: 596 241 269. Zoo je v březnu otevřena od 8 do 18 hod., pokladny
a pavilony se zavírají v 17 hod.

Neziskovky pomáhají
První březnový den skončil sed-

mý ročník kampaně 30 dnů pro ne-
ziskový sektor. Koordinátorem pro
Moravskoslezský kraj bylo také le-
tos občanské sdružení Vita. „S na-
bídkou podpory jsme oslovili téměř
700 neziskovek. V Ostravě pozi-
tivně zareagovalo přibližně 50 orga-
nizací. Lidé mohli v rámci kampaně
navštívit řadu setkání, výstav, besed,
přednášek a dalších akcí. Jejich spo-
lečným cílem bylo představit kon-
krétní aktivity neziskového sektoru,

jako každodenního partnera a po-
mocníka. Hlavní část vizuálních
prezentací byla umístěna v Domě
knihy Librex a Domě kultury města
Ostravy,“ uvedla Lucie Boldysová
z Vity.

V Moravskoslezském kraji pra-
cuje nejvíce neziskových organizací
v rámci celé republiky. Více infor-
mací o jejich činnosti zájemci zís-
kají na tel. č. sdružení Vita: 596 616
155 nebo webových stránkách:
www.neziskovky.cz (o)

■ Ostravské muzeum připravilo
novou výstavu s názvem Tajemná
dáma vod a mokřadů - vydra říční.
Texty a fotografie ze života vydry do-
plněné videofilmem o životě vyder
mohou návštěvníci zhlédnout až do
začátku dubna. Výstava 100 nejvý-
znamnějších čínských archeologic-
kých objevů 20. století zapůjčená 
velvyslanectvím Čínské lidové repub-
liky. Pracovníci Ostravského muzea ji
ve spolupráci s Národním památko-
vým ústavem, územní pracoviště Os-
trava - zámek Hradec nad Moravicí
doplnili o historické oděvy a porcelán
pocházející z Číny. Výstava potrvá do
11. dubna. Ostravské muzeum je
otevřeno od pondělí do pátku od 9 do
17 hod. a o víkendu od 9 do 13 hod.
V době rekonstrukce je vchod do mu-
zea z ulice Pivovarská naproti výsta-
višti Černá louka. 

■ Občanské sdružení KAFIRA na-
bízí ve svém středisku v ulici 1. máje
670/128 v Ostravě-Vítkovicích bez-
platné kurzy práce s počítačem, které
jsou určeny pro zájemce se zrakovým
postižením. Zájemci se mohou hlásit
v průběhu celého roku. Více infor-
mací podá vedoucí střediska Simona
Kollerová, tel. 777 574 358.

■ Sdružení Telepace zve na Dny
velikonočních řemesel. Tato tradiční
akce se uskuteční 27. a 28. března
v budově Telepace, Kostelní nám. 2,
Moravská Ostrava od 14 do 18 hod.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet
různá řemesla a hotové výrobky od-
nést domů. Každý by si proto měl při-
nést dvě vyfouklá vajíčka.

■ Člen operetního souboru Národ-
ního divadla moravskoslezského
(NDM) Václav Morys byl nominován
na cenu Thálie 2003 v kategorii Ope-
reta - muzikál za roli Sou-Chonga
v Lehárově Zemi úsměvů. Slavnostní
vyhlášení Cen Thálie 2003 bude 
27. března v Národním divadle

v Praze moderovat člen činohry NDM
Jan Fišar.

■ Od prvního březnového dne je
ve foyeru Radnice města Ostravy in-
stalována výstava fotografií a doku-
mentů představujících projekty
Centra pro komunitní práci Morav-
skoslezsko. Prezentovány budou ak-
tivity, které nějakým způsobem
ovlivňují život obyvatel Ostravska
i okolních regionů a jsou podporo-
vány z finančních zdrojů Evropské
unie. 

■ Do konce března je v Divadle
loutek k vidění pozoruhodná výstava
s názvem Loutkové divadlo v zajetí
paličkované krajky. Jednaosmdesáti-
letá autorka Blažena Malenková po-
chází z Opatovic u Vyškova a v sou-
časné době působí v Ostravě. Výstava
je přístupná od pondělí do pátku 
10-12 hod., 14.00-17.30 hod. a v ne-
děli 9–16 hod.

■ Dětský pěvecký sbor Cantabo,
který pracuje při ZUŠ a při ZŠ a MŠ
ve Svinově 28. března zazpívá spolu
s dětským pěveckým sborem Čtyřlís-
tek z Ústí nad Orlicí a dalšími sou-
bory. Slavnostní koncert se uskuteční
ve svinovském kostele a 29. března
od 17 hod. také v nové koncertní síni
Altán v Třebovicích.

■ Pořad z díla spisovatele Jana
Drozda žijícího v Ostravě a před tři-
ceti lety zesnulého prozaika z Beskyd
Bohumíra Četyny se uskuteční 
18. března od 16 hod. ve zkušebně Di-
vadla loutek. Jde o další část projektu
Konfrontace zaštítěného Českým lite-
rárním fondem a Obcí spisovatelů,
středisko Ostrava.

■ První rodinný kurz snižování
nadváhy v Ostravě pořádá společnost
STOB. Tříměsíční kurz začne 
25. března v Domě kultury NH Os-
trava - Jih od 16 do 19 hod. Bližší in-
formace na tel. č.: 596 735 226 nebo
www.stob.zde.cz.

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A
usnesením zastupitelstva města č. 726/14 ze dne 3. 3. 2004 

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na podporu sportovních aktivit na
území města Ostravy.

Výběrové řízení je určeno:

1. občanským sdružením, založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavní
náplní činnosti je podle stanov sport a tělovýchova, na jejich celoroční
činnost ve prospěch dětí a mládeže (kategorie I),

2. sportovním subjektům, které dlouhodobě dosahují vynikajících
výsledků v nejvyšších sportovních soutěžích, zabývají se výchovou
talentů s propracovaným systémem výchovy mladých sportovců
a výrazným způsobem reprezentují město Ostravu (kategorie II).

Statutární město Ostrava vyzývá všechny subjekty, které splňují podmínky
vyhlášeného výběrového řízení, aby nejpozději do 20. 4. 2004 podaly
žádost o poskytnutí účelové dotace na podatelně Magistrátu města Ostravy
nebo ji zaslaly doporučeným dopisem na adresu:

Magistrát města Ostravy
Odbor kultury, školství, mládeže a sportu
Oddělení mládeže a sportu
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Úplné znění výběrového řízení včetně zásad pro jednotlivé kategorie je
zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Ostravy a webových
stránkách statutárního města Ostravy: www.mmo.cz. 

Informace lze získat také na odboru kultury, školství, mládeže a sportu
magistrátu u L. Kavanové ☎ 596 283 085 a P. Červenky ☎ 596 283 457.

Na poskytnutí účelové dotace není právní nárok.


