
Devět partnerských měst má
město Ostrava, z toho tři v rámci
spolupráce států Visegrádské
dohody – Košice, Miskolc a Ka-
tovice. Kontakty jsou mezi part-
nerskými městy a Ostravou pod-
ložené smlouvami o spolupráci.
V posledních letech k nejčilejším
patří právě výměna zkušeností s
městy Visegrádské čtyřky.

Předmětem společných zájmů je
státní správa, akce sportovní i kul-
turní a v neposlední řadě rovněž
hledání řešení budoucnosti tzv.
brownfields – městských území po
utlumeném těžkém průmyslu, je-
jich dekontaminace, rekultivace a
znovuvyužití. O tom, i mnohém ji-
ném, jednali zástupci zmíněných
čtyř měst před rokem v Košicích na
odborné konferenci. Výsledek byl
velmi pozoruhodný – přestože pro-
blematika je téměř stejná, pod-
mínky k realizaci a řešení společ-
ných problémů jsou často velmi
rozdílné legislativně, finančně i mí-
rou nabývaných zkušeností. Už
loni bylo proto rozhodnuto, že šta-
fetu podobných akcí a výměny
zkušeností převezme letos Ostrava.

Pracovníci municipalit Košic,
Miskolce a Katovic se tak s ostrav-
skými kolegy setkali v Ostravě ve
dnech 9.-11. září. Konference byla
rozdělena do čtyř odborných sekcí.

V sekci finančního hospodaření
měst zaujala hosty především sku-
tečnost, že příjmy rozpočtu Os-
travy jsou ze 75 procent tvořeny
příjmy vlastními, a proto má
Ostrava poměrně značnou autono-
mii v plánovaných výdajích. 

Podobné zkušenosti má napří-
klad Miskolc. Vlastních příjmů do
rozpočtu má však jen 30 procent,
proto se musí více zaměřovat na
spolufinancování z EU. Ještě
menší vlastní příjmy mají Košice.
Katovice se potýkají s poklesem
výdajů do investic, financováním
nemocnic apod. Zástupci měst se
dohodli na způsobu výměny zku-
šeností ze získávání prostředků ze
zdrojů EU a zkušeností z uplatňo-
vání daňové legislativy.

V sekci zaměřené na ekono-
mický rozvoj měst si zástupci čtyř
úřadů vyměnili zkušenosti z pří-
pravy projektů průmyslových zón,
způsobů „lákání“ investorů, priva-
tizace distribučních sítí energií,
rozvoje ekonomiky a výhledové
oblasti měst jakými jsou turistika,
revitalizace území apod. 

K patrně nejožehavější spo-
lečné tematice měst patří sociální
oblast. Tato sekce konference se
zaměřila na výměnu zkušeností
řešení problematiky domácího ná-
silí a z toho vyplývající nutné

úzké komunikace policie a orgánů
sociální péče, v žádné ze zúčast-
něných zemí však není tato spolu-
práce vymezena zákonem. 

Regionální rozvoj spojený se
zkvalitňováním kulturního a spor-
tovního zázemí měst a rozvojem
cestovního ruchu byl obsahem
čtvrté sekce konference. Všechna
čtyři města aktivně obnovují his-

torická centra měst, památky, po-
řádají akce v kultuře a sportu. Pře-
stože mají turistům co nabídnout
– shodně bojují s nezájmem ce-
stovních kanceláří přivézt v rámci
tzv. incomingové turistiky ná-
vštěvy na tří-čtyřdenní pobyty.
Spolupráce odborníků bude po-
kračovat za rok v maďarském 
Miskolci. (k)
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Účastníky setkání pozdravili primátor Košic Zdenko Trebuľa a primátor
Ostravy Aleš Zedník.

Jazyky rÛzné, fieã spoleãná

Do Ostravy byl 5. 10. po třinácti letech přivezen opět slon. Jde o slonici Suseelu, které se v novém moderním
pavilonu za 85 milionů korun uvolněných na jeho výstavbu z rozpočtu města Ostravy, evidentně líbí. Po té-
měř dvacetihodinovém transportu ve speciálním kontejneru ze zoologické zahrady v Amsterodamu bez
znatelného váhání vystoupila a s chutí se pustila do připravených pochoutek. Ke třiačtyřicetileté sloní
dámě v sobotu 9. října přibyla její o deset let mladší „přítelkyně“ Jumbo a do konce října bude ještě při-

vezen francouzský mladík Jacki (9 let). Zatím budou všechna tři zvířata v karanténě. Záleží na rych-
losti jejich aklimatizace, teprve potom se budou moci předvést ve své mohutnosti a kráse nedočkavým
návštěvníkům ostravské zoologické zahrady. (m) 

V novém pavilonu ostravské zoologické zahrady
se uÏ zabydlují první dva indiãtí sloni

Holandský ošetřovatel
doprovázel Suseelu z
Amsterodamu až do
Ostravy.

Transport, který financovala
Severomoravská plynárenská,
a. s., proběhl hladce.
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PRIMÁTOR DRÁÎëAN V OSTRAVù. S primátorem Drážďan Ingolfem 
Rossbergem se setkal 16. září primátor Aleš Zedník. „Ostrava má
s partnerským městem v Německu dlouhodobé kontakty. Rozvíjí se
především v oblasti kultury a sportu, ale také mezi vysokými školami,“
řekl A. Zedník. V budoucnu zamýšlejí představitelé obou měst rozšířit
vztahy v rámci programů Evropské unie. „Zkušenosti Ostravy z pro-
cesu restrukturalizace bychom chtěli využít i v Drážďanech,“ pozna-
menal I. Rossberg. 

Listopadové volby do Senátu 
Parlamentu âR a zastupitelstev krajÛ

Letos na podzim se na území města
uskuteční ve dnech 5. – 6. 11. 2004 ve
všech městských obvodech volby 
do zastupitelstva Moravskoslezského
kraje a zároveň ve 13 městských obvo-
dech (Moravská Ostrava a Přívoz, 
Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka,
Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice,
Slezská Ostrava, Radvanice a Barto-
vice, Michálkovice, Vítkovice, Hra-
bová, Nová Bělá, Stará Bělá, které
tvoří volební obvod č. 70) volby 
do senátu. Případné druhé kolo voleb
do senátu se uskuteční 12. – 13. 11.
2004.

Ve volbách do zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje mají právo hla-
sovat všichni voliči zapsáni ve stálých
seznamech voličů. Tzn., že mají trvalý
pobyt v městském obvodu na území
města, které náleží do územního 
obvodu Moravskoslezského kraje. 

Nemůže pouze volit občan, který
má překážku ve výkonu volebního
práva, a to:
a) zákonem stanovené omezení

osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody,

b) zbavení způsobilosti k právním
úkonům,

c) zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu,

d) výkon základní nebo náhradní vo-
jenské služby, vyžaduje-li to bez-
pečnost státu.
Volič je oprávněn volit jen ve vo-

lebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu voličů je zapsán. Na voličské
průkazy se nevolí. Rovněž nejsou ve-
deny zvláštní seznamy voličů.

Ve 13 městských obvodech, jak je
uvedeno výše, se spolu s volbami do
zastupitelstva kraje uskuteční volby
do Senátu Parlamentu České repub-
liky. Z pohledu volebních zákonů je
zde určitý rozdíl v postavení voliče.
Společné je, že volič musí být státním
občanem, který alespoň v druhý den
voleb dosáhl 18 let. Pokud hovoříme o
volbách do senátu, může ve druhém
kole voleb volit i občan, který alespoň
v druhý den konání druhého kola do-
sáhl věku nejméně 18 let. Všichni jsou
zapsáni ve stálých seznamech voličů. 

Rozdílné je to, že volič, který má
právo hlasovat ve volbách do senátu,
má méně zákonných překážek. Pře-
kážkou jsou – zákonem stanovená
omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu a zbavení způsobi-
losti k právním úkonům. Volič, který
se ve dny voleb nebude zdržovat v
místě svého trvalého pobytu, může
požádat úřad městského obvodu o vo-
ličský průkaz. V takovém případě pak
může volit v jakémkoli okrsku kaž-
dého městského obvodu, který je zahr-
nut do volebního obvodu č. 70. Požá-
dat o vydání voličského průkazu může
volič dvěma způsoby. Podat písemnou

žádost o vydání voličského průkazu s
ověřeným podpisem voliče, a to nej-
později do 29. října 2004, nebo osobně
požádat o jeho vydání nejpozději do 
3. 11. 2004. Voličské průkazy budou
úřady městských obvodů vydávat od
21. 10. 2004 do 3. 11. 2004. Volič
může o vydání voličského průkazu pro
první a druhé kolo požádat současně.
Osobně lze požádat o vydání volič-
ského průkazu také v době mezi prv-
ním a druhým kolem voleb do senátu,
nejpozději však 10. 11. 2004 do 16 ho-
din. Volič, který bude hlasovat na vo-
ličský průkaz mimo svůj okrsek, ne-
bude moci hlasovat ve volbách do
zastupitelstva kraje, kde institut volič-
ských průkazů není zaveden.

Volič může požádat o zapsání do
zvláštního seznamu voličů, který vede
obecní úřad nebo úřad městského 
obvodu pro voliče, který není v jeho
územním obvodu přihlášen k trvalému
pobytu. Nemůže volit také z následují-
cích důvodů ve volebním okrsku, v je-
hož stálém seznamu je zapsán, a který
vykonává v obci nebo v městském ob-
vodu vojenskou službu, je v nemoc-
nici, ústavu sociální péče, v policejní
cele, v místě výkonu vazby nebo v
místě výkonu trestu odnětí svobody.
Volič se musí se svojí žádostí obrátit
na příslušného velitele nebo správu
příslušného zařízení do 29. 10. 2004. 

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže totožnost a státní občan-
ství České republiky (občanským 
průkazem, cestovním dokladem).
Okrsková volební komise ověří, zda je
volič zapsán ve výpisu ze stálého se-
znamu voličů, popřípadě ve zvláštním
seznamu voličů. Volič pak obdrží pří-
slušné úřední obálky. Pokud bude hla-
sovat jen ve volbách do zastupitelstva
kraje, obdrží modrou obálku, a pokud
bude zároveň hlasovat i ve volbách do
senátu, obdrží obálku žlutou. V pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič vloží do příslušné obálky
hlasovací lístek a před okrskovou vo-
lební komisí ho vloží do volební
schránky. Informace o termínu, místě
a způsobu hlasování obdrží voliči v in-
formačním letáku spolu s hlasovacími
lístky nejpozději 3 dny před konáním
voleb a rovněž získají informace na
plakátech, které budou vyvěšeny na
úředních deskách úřadů městských
obvodů a v místech obvyklých. 

I v těchto volbách platí, že volič
může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů úřad městského
obvodu a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze na
území daného volebního okrsku.

Informace k volbám poskytují
všechny úřady městských obvodů
a Magistrát města Ostravy – 
odbor vnitřních věcí tel. číslo 
596 283 602.

Vzpomínkov˘ akt
Pod záštitou primátora města 

Ostravy Aleše Zedníka a Židovské
obce v Ostravě se vzpomínkový akt
u příležitosti 65. výročí prvního
transportu Židů v Evropě z Ostravy
do Niska uskuteční 18. října ve 

14 hodin u památníku v Sadu 
Milady Horákové. Vedle dalších
hostů vystoupí s proslovem také mi-
mořádný a zplnomocněný velvysla-
nec státu Izrael v ČR, jeho excelence
Arthur Avnon.

Den ãeské státnosti
Trocha nostalgie, hodně poznání a

mnohá poučení – to vše nám zůstalo
z počátku budování samostatného
státu Čechů a Slováků. Otázkou je,
kde bychom byli, kdybychom na ně-
které z historicky významných kři-
žovatek zvolili jiný směr. Ale 28. ří-
jen 1918 zůstává v každém ohledu
datem, ke kterému bychom se měli
hlásit, a to nejen proto, že po první
světové válce Češi v podstatě dokon-
čili národní i hospodářské obrození a
že s vybojovanou svrchovanou stát-
ností si dokázalo tehdejší Českoslo-

vensko velmi dobře poradit. Nový
stát se rychle konsolidoval a ve
velmi krátké době bylo Českoslo-
vensko zcela stabilizovanou zemí se
vzkvétající ekonomikou.

U příležitosti 86. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu
se uskuteční 28. října pietní akt, při
němž představitelé statutárního
města Ostravy a dalších institucí a
organizací položí věnce u památníku
v Husově sadu. Akce, na kterou jsou
zváni občané Ostravy, začíná v 10
hodin. (m)

Ve dnech konání voleb do zastupi-
telstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky bude oddělení 
občanských průkazů, evidence oby-
vatel a cestovních dokladů vydávat 
občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů a cestovní pasy. Rovněž
budou poskytovány údaje z infor-
mačního systému evidence obyvatel,
a to dne 5. 11. 2004 od 14 do 22 ho-
din a 6. 11. 2004 od 8 do 14 hod. na
adrese: Magistrát města Ostravy, 
odbor vnitřních věcí, oddělení 
občanských průkazů, evidence oby-

vatel a cestovních průkazů, Gorkého
2, Moravská Ostrava, tel. 596 156
570. Takto vydané občanské prů-
kazy mají platnost 1 rok ode dne je-
jich vydání a občan je povinen při
podání žádosti předložit 2 fotografie.

Ve dnech konání voleb bude rov-
něž oddělení státního občanství a
matrik odboru vnitřních věcí vydá-
vat osvědčení o státním občanství
České republiky, a to v budově Ma-
gistrátu města Ostravy (Nová rad-
nice), Prokešovo nám. 8, v 1. po-
schodí, kancelář č. 136, telefon: 
596 283 507. (r)

Upozornûní



Ostravská divadla nabídnou  
tfii desítky premiér

Tři desítky premiér uvedou ostravská divadla v nové sezoně. Jen Národní
divadlo moravskoslezské plánuje nastudovat sedmnáct inscenací. Baletní
soubor obohatí svůj repertoár o Spartaka Arama Chačaturjana, opereta
mimo jiné sáhla po parodii na westernové příběhy Jiřího Brdečky a Jana
Rychlíka Limonádový Joe. Činohra pod novým šéfem Januszem Klimszou
připravuje Brechtovu Žebráckou operu, ale i muzikálovou komedii Šakalí
léta.

Divadelní společnost Petra Bezruče, jejíž vedení převzal Norbert Lichý,
chystá pět premiér, z toho dvě hry budou v České republice uvedeny po-
prvé. Patří k nim Popcorn Bena Eltona a dílo Larse Noréna Chaos je souse-
dem boha. Pro poslední inscenaci na motivy Dumasových Tří mušketýrů s
názvem D‘Artagnan  budou moci diváci rozhodovat o představitelích hlav-
ních rolí. 

Pohádkou Gulliverovy cesty zahájili sezonu tvůrci v Divadle loutek.
Podle knížky Jonathana Swifta ji napsal a nazkoušel  Silvester Lavrík. Re-
žie a zpracování představení Stvoření světa se ujme ruský režisér Jevgenij
Ibragimov, japonský loutkář Noriyuki Sawa vytvoří inscenaci pro nejmenší
diváky na motivy jedné japonské a tří českých pohádek. 

Čtyři premiéry uvede Komorní scéna Aréna. Režisér Ivan Krejčí připra-
vuje Sen noci svatojánské Williama Shakespeara,  proslulý režisér 
Sergej Fedotov bude inscenovat hru napsanou na motivy Gogolovy 
povídky Vij. (t)

Černou komedii Bena Eltona Popcorn o tom, jaký je vliv filmového ná-
silí na člověka, jak se na propagaci zločinců podílejí média a co všechno
se může stát, když se střetne filmová fikce s drsnou realitou, uvádějí
v české premiéře od 15. října v Divadle Petra Bezruče.
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Do osmdesáté šesté sezony vkročili členové
čtyř souborů Národního divadla moravskoslez-
ského hned několika premiérami. Burianova
Opera z pouti měla premiéru  4. září v Hukvaldech
a 8. září v Ostravě,  18. září  zazněla Verdiho La
traviata, 2. října se opereta představila premiérou
rakouského skladatele Carla Zellera Ptáčník.

■ Na co se mohou diváci těšit v dalších týd-
nech a měsících? 

Určitě ze svého tempa neslevíme. Činohra
uvede 16. října českou premiéru hry anglické dra-
matičky Charlotty Jones Humble Boy a o týden
později to bude autorská inscenace scenáristy, re-
žiséra a choreografa Petra Tyce Tančírna. Do
konce roku  připravuje balet taneční ztvárnění díla
Antonína Dvořáka Requiem v choreografii Igora
Vejsady, pro operetu zhudebnil Vlastimil 
Ondruška lidový pohádkový příběh Jana Drdy
Dalskabáty. Diváci ho uvidí začátkem prosince 
a v předvánočním týdnu, přesně řečeno 18. pro-
since, zazní další Verdiho opera, tentokrát na téma
Shakespearovy tragédie Macbeth. S obecenstvem
se však nebudeme setkávat jen na premiérách, ale
také na reprízách. Právě  setkávání divadelníků 
a diváků je na naší práci  fascinující. Ať už jde 
o drama, taneční příběh nebo hudební divadlo,
vždy je to o vzájemném setkávání, spoluproží-
vání, jiskření a rozdávání radosti. 

■ Je to tak i tehdy, když se dílo tvůrcům 
vymkne a návštěvníka neosloví?

Ostravský divák je báječný divák. U něj přesně
víte, kdy potlesk zní proto, že se mu představení
líbilo a kdy se jedná jen o zdvořilost. Umělecká
práce s sebou vždycky nese i povinnost riskovat 
a zkoušet, kudy cesta vede a kudy ne. Ale mohu
říci, že ve vzájemném jiskření mezi obecenstvem
a herci těch proher či zklamání  mnoho nebylo.
Lidé v Ostravě a jejím okolí patří k velmi vyspě-
lým divákům. Je to i tím, že tu působí loutkové di-

vadlo, Divadelní společnost Petra Bezruče, Ko-
morní scéna Aréna. Bez finanční podpory města
Ostravy by zde taková šíře záběru nikdy nemohla
existovat. A důležité také je, že díky tomu diva-
delní soubory nemusejí vybírat jen tituly, které na-
plňují pokladny. Mohou si dovolit i díla komerci
hodně vzdálená.

■ O představení operní, baletní i operetní
projevují zájem také evropská divadla. Říkal
jste však, že jste nedávno odřekli nabídku 
z Holandska. Proč?

Jednalo se o odehrání devadesáti představení,
mezi nimi Verdiho La traviaty a Macbetha a jed-
noho operetního titulu. Na to jsme nemohli při-
stoupit, protože bychom vůbec nehráli před domá-
cím obecenstvem. A to je naší prioritou. Ovšem
znají nás v Itálii, Polsku, na Slovensku, kde jsme
hostovali. Pozvání máme opět do Itálie.  

■ Jak reagují zahraniční tvůrci,  režiséři,
choreografové, dirigenti, na kulturní zázemí
Ostravy?

Překvapuje je různorodost a bohatost kultur-
ního života. Setkávají se tu během  několika týdnů
svého pobytu s různými žánry. Vidí, že je v diva-
dlech plno, a to i tehdy, když jde o tituly, které 
v žádném případě nepatří k těm, které plní auto-
maticky divadelní kasu. I já stále vnímám  jako
povinnost, aby naše divadlo přinášelo divákům co
nejširší výběr – od operety po muzikál, od kla-
sické komedie až po moderní činoherní tituly,
českou i světovou operu, klasický balet i náhled
do světa současného tanečního divadla. Lidé, kteří 
k nám chodí, mají různý vkus i požadavky, a my
se nemůžeme  zaměřovat jen na určitou skupinu.

■ Máte čas se věnovat  výchově nové umě-
lecké generace?

Mohl bych jmenovat umělce různých oborů,
kteří začínali  na našich prknech a nyní působí v
různých koutech nejen České republiky, ale také
Evropy a dokonce i v zámoří. Právě oni šíří
zprávu o nás a propagují dobré jméno nejen diva-
dla, ale také města, regionu a celé naší vlasti. Vy-
chováváme nejen ty, kteří k nám přicházejí z ji-
ných divadel, konzervatoří nebo divadelních
fakult, ale máme vlastní studia. Například baletní,
operní. Někteří jejich členové se objevují v insce-
nacích téměř od kolébkového věku. A i když 
z většiny profesionální umělci nevyrostou, naka-
zíme je hereckou drogou a oni zůstávají divadlu
věrni celý svůj život jako diváci.

■ V příštím roce připravujete mezinárodní
projekt. Můžete ho už trochu přiblížit?

Jde o projekt Pinocchio festival, který by se měl
uskutečnit příští rok v létě i v Ostravě. Jde o pro-
jekt, kterého se zúčastní Polsko, Česká republika,
Rakousko a Itálie. Cílem je umožnit dětem ze so-
ciálně slabších rodin získat znalosti o tom, jak se
dělá divadlo, a zároveň se seznámit na základě
textu dramatizace Pinocchiova příběhu s cizím ja-
zykem – vlastně hned s několika. Společně tedy
budeme připravovat inscenaci, v níž zazní text ve
čtyřech jazycích, a jejímž jednotícím prvkem
bude tanec, hudba a výprava. (Ta)

❏ Rozhovor

„Ostravsk˘ divák je bájeãn˘ divák,“ fiíká fieditel Národního divadla moravskoslezského Ludûk Golat

Divadlo je o setkávání a rozdávání radosti

Ředitel Luděk Golat na zkoušce operety
Ptáčník s výtvarnicí kostýmů Helenou Aný-
žovou.
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■ ·PIâKOV¯ P¤ÍSTROJ PRO NEMOCNICI. Ultrazvukový přístroj 
SIEMENS ACUSON SEQUOIA 512, který umožňuje komplexní vy-
šetření dítěte ve všech oborech pediatrické činnosti, jako je například
kardiologie, nefrologie, endokrinologie, uvedli 30. září slavnostně do
provozu v dětském oddělení ostravské Městské nemocnice. Dokonalé
sondové a softwarové vybavení usnadňuje vyšetření plodu už od 
18. týdne těhotenství matky a přispívá ke zkvalitnění prenatální dia-
gnostiky. Přístroj, jehož cena je šest milionů korun, byl zakoupen
z prostředků nemocnice.

■ OTEV¤ENÉ DVE¤E.
Pracovníci Centra
sociálních služeb a
Poradny pro rodinu,
manželství a mezilid-
ské vztahy uspořá-
dali 7.  října u příle-
žitosti zprovoznění
nových prostor v
Jahnově ulici v Ma-
riánských Horách
Den otevřených dve-
ří. Od roku 1994 vy-
užívalo středisko ke
svým službám pro-
najaté objekty.  V 
o praveném rodin-
ném domě už od letošního května
poskytuje nejen odborné služby,
ale pořádá také skupinové tera-
pie, školení. Vybudování nového

sídla poradny a Centra sociál-
ních služeb stálo 4,5 milionu ko-
run, které uvolnilo ze svých
zdrojů statutární město Ostrava. 

■ NOVÉ STUDENTSKÉ ZÁZEMÍ.
Aulu a Centrum informačních
technologií staví v Porubě Vy-
soká škola báňská – Technická
univerzita (VŠB – TU). Slav-
nostní poklepání na základní ká-

men se uskuteč-
nilo 6. října. „Vy-
soká škola báňská
čekala na tuto
událost plných tři-
atřicet let,“ kon-
statoval rektor
Tomáš Čermák. V
areálu bude posta-
vena aula pro 496
studentů, víceúče-
lový sál s kapaci-
tou 150 míst a 
tři menší poslu-
chárny. Od letoš-
ního školního ro ku
slouží VŠB – TU
jako velký před-

náškový sál opravené kino Ves-
mír. O bezplatném převedení to-
hoto areálu univerzitě rozhodli
členové zastupitelstva města.
Škola objekt opravila za devět
milionů korun.

Mûsto aktivních lidí
Zastupitelstvo města schválilo

29. září návrh Strategického plánu
rozvoje Ostravy. Řídicí skupinou
byla vybrána takzvaná globální
vize popisující stav, jehož by mě-
lo být v budoucnosti dosaženo.
Ústředním tématem Ostravy, i když
zatím neoficiálním, se předběžně
stává „Zelená Ostrava – město 
aktivních lidí – metropole vzdělání,
průmyslu, obchodu a zábavy“.

Součástí projednávaného návrhu
je specifikace palčivých problémů
města, jako je nekompaktní struk-
tura zastavěného území města a

existence rozsáhlých starých prů-
myslových ploch zasahujících do
centrální části města, nízká atrakti-
vita prostředí v sídlištních částech
města i samotného centra města,
ale také nesoulad mezi kvalifikač-
ní strukturou lidských zdrojů a 
poptávkou na trhu práce, nedosta-
tečná spolupráce mezi institucemi
vědy a výzkumu a podnikatelskou
sférou, nevyvážená nabídka služeb
a aktivit určených pro volný čas,
staré ekologické zátěže atd. V listo-
padové Ostravské radnici přine-
seme podrobnější informace. (m)

Ostrava ví, jak získat 
dotace z fondÛ Evropské unie

Statutární město Ostrava připravuje informační systém pro lepší a rychlejší
komunikaci občana s úřadem. Systém bude využívat nové komunikační tech-
nologie. Znamená to, že občan získá informace o tom, jak postupovat při po-
dání konkrétních žádostí, ale rovněž aktuální informace o stavu jejich zpra-
cování. 

Město Ostrava nezaváhalo a připravilo žádost o dotaci na tento projekt ze
strukturálních fondů EU, a to ze Společného regionálního operačního pro-
gramu (SROP) – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regio-
nech. Žádost o dotaci byla členy krajského zastupitelstva schválena a dopo-
ručena ke kladnému vyřízení s uzavřením smlouvy mezi ministerstvem pro
místní rozvoj a statutárním městem Ostrava.

Předpokládané náklady na 1. etapu projektu činí 31 279 600 Kč, přičemž
rozdělení financování by mělo být následující: 

příspěvek ze strukturálních fondů EU 23 459 700 Kč 75 %
příspěvek ze státního rozpočtu 3 127 960 Kč 10 %
příspěvek z krajského rozpočtu 1 251 184 Kč 4 %
vlastní (městské) zdroje 3 440 756 Kč 11 %

V rámci projektu by měla být posílena komunikační infrastruktura na
území města Ostravy, zřízeny informační kiosky a recepce s přístupem k ši-
rokopásmovému internetu, vybudovány nové komunikační kanály a zpřístup-
něny nové on-line služby. Snahou je eliminovat zbytečné cestování občanů
na úřady v případech, kdy lze s úřady jednat jinak než formou osobního jed-
nání. Pokud bude účast občana na úřadě nutná, systém poskytne nástroje pro
usnadnění jednání a odstranění zadávání duplicitních informací. (r)

Dny Ostravy v Ko‰icích
Východoslovenské Košice –

partnerské město Ostravy, se ve
dnech od 7. do 15. října staly mís-
tem konání ojedinělého společen-
sko-kulturního zážitku – Dnů 
Ostravy v Košicích. Jsou součástí
Dnů české kultury na Slovensku,
které potrvají i v jiných sloven-
ských městech až do 27. října.

Košičtí přátelé tak měli mož-
nost zhlédnout a navštívit řadu
akcí. Patřila k nim například 
expozice Ostravského muzea pod
názvem Rostliny v hudbě, Hor-
nická svítidla či Fotogenická
Ostrava v prostorách košických
muzeí, ale také koncert Janáč-
kovy filharmonie. Archiv města 
Ostravy se v Košicích prezentoval

rozsahem svých služeb veřejnosti,
Komorní scéna Aréna představe-
ním Příběhy obyčejného šílenství
a Divadlo loutek pohádkou Prin-
cezna Majolenka. Kus ostrav-
ského koloritu do programu ne-
sporně vnesl koncert Jaromíra
Nohavici. Součástí akce byly také
workshopy ostravských a košic-
kých knihovníků a výměna zkuše-
ností z práce městských informač-
ních center.

Na pořádání Dnů Ostravy v Ko-
šicích se podílely Generální kon-
zulát ČR v Košicích, Český spo-
lek na Slovensku – regionální
organizace v Košicích, České
centrum v Bratislavě a statutární
město Ostrava. (k)

Minulý měsíc řádil na stránkách
Ostravské radnice šotek. Omlou-
váme se tímto hlavnímu manaže-
rovi městských dluhopisů Deutsche

Bank, o kterém jsme se zmiňovali
v rozhovoru na stranách 8 a 9, že 
ze slova Deutsche vypadlo pís-
meno s. (m)

OMLUVA

❏ Stfiípky



Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 2 240 tis. Kč obchodní
společnosti Vědecko – technologický park (VTP)
Ostrava, a.s., na zpracování projektové a prová-
děcí dokumentace a navazující inženýrskou čin-
nost směřující k rozvoji a další výstavbě areálu
VTP včetně přípravy investiční výstavby v prů-
myslové zóně Nad Porubkou.

Investiční dotace ve výši 800 tisíc korun po-
kryje náklady na projektovou dokumentaci vý-
stavby Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. Tyto

prostředky z emise komunálních obligací obdrží
Charita Ostrava. 

Společnosti Ostravské městské lesy, s.r.o., bude
poskytnuta investiční dotace ve výši 3 681 000
korun, a to na rekonstrukci dvoukilometrové cesty
Černý les (Proskovice – Stará Bělá – Stará Ves),
která byla poškozena povodněmi v roce 1997.

Investiční dotaci z výnosu obligací zastupitel-
stvo města rozhodlo poskytnout rovněž obchod-
ním společnostem Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s. r.o., Vítkovice Aréna, a.s., 

a Ostravské výstavy, a.s. Například 4 miliony Kč
budou uvolněny na rekonstrukci vnějšího pláště
krytého bazénu v Porubě, estetizace letního kou-
paliště (III. etapa) si vyžádá 25 mil. Kč, 10 mili-
onů korun je určeno na pokračování rekonstrukce
Slezskoostravského hradu, 1,618 mil. Kč na 
investiční rozvoj Černé louky apod. (Maj)

fiíjen 2004 Ostravská radnice

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 činí 33 535
tisíc Kč. „V souvislosti s emisí komunálních

obligací musím ale upozornit na to, že celkový vý-
sledek hospodaření za rok 2004 bude vykazován v
záporných číslech. Důvodem je skutečnost, že jde
o cizí zdroje, které netvoří příjmy města,“ uvedl
při projednávání tohoto materiálu členy zastupi-
telstva 29. září náměstek primátora Jaromír 
Chalupa. 

Příjmy v tomto období představují 3 256 800
tis. Kč, takže plnění k upravenému rozpočtu činí
53,4 %. Výdaje ve sledovaném období dosáhly 

3 767 236 tis. Kč a plněny byly
na 52,8 %. Běžné výdaje byly
čerpány rovnoměrně a jejich 
plnění dosáhlo 50,3 %. V abso-
lutní částce představují celkem 
2 322 572 tis. Kč. Čerpání kapi-
tálových výdajů na 57,4 % 
(1 444 664 tis. Kč) bylo ovliv-
něno podle J. Chalupy vyšší při-
praveností staveb. Na vysoké
čerpání kapitálových výdajů
měly rovněž vliv splátky upsa-
ných akcií společnosti Vítkovice
Aréna, a.s., v objemu 328 845 ti-
síc korun, poskytnutí investiční
půjčky společnosti Hotel Atom
Ostrava, a.s., ve výši 67 000 tis.
korun. 

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji
představuje financování. Tady
se promítají splátky dlouhodobě
půjčených prostředků ve výši

–75 388 tisíc korun, pohyby spojené se zhodnoco-
váním volných zdrojů - prodej a nákup cenných
papírů a termínované vklady. K 30. červnu šlo 
o +335 779 tisíc korun. Musím uvést také částku
+250 045 tisíc korun, která představuje změnu
stavu na bankovních účtech,“ vysvětlil J. Chalupa.

Městské obvody obdržely ve sledovaném 
období z rozpočtu statutárního města neinvestiční
dotace v celkovém objemu 303 874 tis. Kč 
a investiční dotace ve výši 69 226 tis. Kč. Pří-
spěvkovým organizacím byly v prvním pololetí 
poskytnuty neinvestiční příspěvky v objemu 

466 199 tis. Kč a investiční dotace ve výši 
40 416 tis. Kč, podnikatelským subjektům a ne-
ziskovým organizacím neinvestiční dotace ve výši
558 768 tis. Kč a investiční dotace v objemu 
227 650 tis. Kč.

âerpání v oblasti bûÏn˘ch v˘dajÛ
podle úãelu:

zemědělství a lesní hospodářství 5 569 tis. Kč
průmyslová a ostatní 
odvětví hospodářství 525 921 tis. Kč
služby pro obyvatelstvo 545 449 tis. Kč
sociální věci 
a politika zaměstnanosti 256 161 tis. Kč
bezpečnost státu 
a právní ochrana 137 084 tis. Kč
všeobecná veřejná správa 
a služby 852 388 tis. Kč

âerpání v oblasti investiãní v˘stavby
podle kategorií staveb:

bytová výstavba 4 360 tis. Kč
technická vybavenost 209 438 tis. Kč
dopravní stavby 2 018 tis. Kč
veřejné osvětlení 2 693 tis. Kč
sociální stavby 25 616 tis. Kč
školské stavby 11 282 tis. Kč
vodohospodářské stavby 207 109 tis. Kč 
ostatní stavby 131 966 tis. Kč
MS v ledním hokeji 64 861 tis. Kč

5

Kategorie staveb Půjčené Dokrytí Celkový Schválený
prostředky z obligací požadavek kapitálový
do vydání pro rok 2004 výhled
obligací

Bytová výstavba 1 775 45 809 47 584 33 150 
Technická vybavenost 88 478 63 185 151 663 301 237
Sanace panelových domů 5 000 56 260 61 260 40 000
Dopravní stavby 20 105 134 455 154 560 151 600
Veřejné osvětlení 12 830 12 847 25 677 25 400
Zlepšující životní prostředí 6 402 31 486 37 888 47 313
Sociální stavby 87 928 131 762 219 690 199 182
Zdravotnické stavby 10 000 13 484 23 484 40 340
Školské stavby 38 371 99 395 137 766 131 900
Vodohospodářské stavby 84 653 23 400 108 053 284 689
Ostatní stavby 205 823 189 442 395 265 456 724
Stroje a zařízení 2 000 85 345 87 345 108 015
Investiční nákupy 25 575 260 741 286 316 286 316
Investiční dotace 8 000 25 240 33 240 31 000
Rozpočtová rezerva 13 977 19 500 33 477 33 500
Celkem 610 917 1 192 351 1 803 268 2 170 366

âerpání z prostfiedkÛ emise komunálních obligací v roce 2004 (v tis. Kã)

Hospodafiení mûsta skonãilo za první pololetí v kladn˘ch ãíslech

Statutární město Ostrava má od 29. července na svém účtu sto milionů eur z emise obligací, což před-
stavuje 3,160 miliardy korun. Ještě v letošním roce bude čerpáno 1 803 268 tis. Kč.

V˘nos obligací posílí financování mûstsk˘ch investic uÏ letos

Náměstek primátora J. Chalupa.

Na Slezskoostravském
hradu bývá živo.

Rozvoj VTP je
připraven.



Členové řídicího výboru pro-
jektů Phare strategie rozvoje

průmyslových zón a regenerace
brownfields se setkali 24. září v
Nové radnici, aby projednali 
investiční možnosti a připravenost
Moravskoslezského kraje. Na vý-
sledek studie jsme se zeptali ná-
městka primátora Petra Kajnara:

„Agentura CzechInvest podrobně
mapovala náš kraj. Pravdou je, že stá-
vající situace vychází ve srovnání se
zbytkem republiky špatně. Ukazatel
ekonomické zdatnosti - hrubý domácí
produkt - poklesl od počátku devade-
sátých let o polovinu a dnes dosahuje
asi osmdesáti procent celostátního
průměru. Přísun investic je nedosta-
tečný, nezaměstnanost jedna z nej-
vyšších v republice. V této si-
tuaci je naprosto nezbytné, aby se
hospodářská politika na úrovni města,
kraje i státu orientovala na intenziv-
nější a efektivnější podporu ekono-
mického růstu. V soukromém sektoru
se nevyplatí kvůli nízkým výnosům

investovat do přípravy nemovitostí
pro investory, ať už jde o průmyslové
zóny nebo kancelářské prostory, na-
příklad pro počítačové firmy. Zastou-
pit je musí město nebo kraj za pod-
pory státu. V globálním prostředí
hraje dostupnost komerčních ploch
rozhodující roli při rozhodování o
umístění investic, zejména do nových
členských zemí Evropské unie.

■ Ale to přece potvrzuje už ně-
kolik let daný směr města. 

Samozřejmě. V příštím roce do-
končíme průmyslovou zónu Hrabová
v plánovaném rozsahu, tedy výkupy i
vybudování infrastruktury. Závod na
výrobu počítačů zahájí provoz na po-
čátku roku a počítat můžeme s vý-
stavbou hal pro další investory. 
Předpokládaný počet 3 tisíce zaměst-
naných lidí může být reálný v roce
2007. A teď počítejte se mnou:
chceme-li snížit nezaměstnanost v
kraji z dnešních 17 procent na polo-
vinu, musíme vytvořit přímá pracovní
místa pro asi třicet tisíc lidí. Potřebu-

jeme tedy připravit téměř tisíc hektarů
zainvestovaných ploch. Dnes je v ce-
lém kraji k dispozici pouze asi sto
hektarů.

■ Chcete říct, že toto je úkol pro
město?

Je i není. Ostrava je součástí kraje
a pracovní příležitosti vytvořené v na-
šem městě budou využívat lidé z
okolí a samozřejmě naopak. Je fakt,
že dnes je Ostrava v této otázce 
aktivnější než region. Nikde jinde
není připravena taková plocha pro in-
vestory jako tady a pokud jde o vel-
kou strategickou průmyslovou zónu,
pak je Moravskoslezský kraj také ve
vleku iniciativ města.

■ Není tak trochu studie jen kus
popsaného papíru, když tvrdíte, že
to všechno znáte?

Tyto závěry nejsou určeny pouze
pro město, ale pro samosprávné 
orgány na úrovni kraje a republiky. A
pořád nejsou vnímány jako samozřej-

most. Nelze konstatovat, že jsou lidé
v tomto kraji šikovní a nic pro ně jako
zástupce radnice neudělat. Naše práce
nespočívá pouze ve stříhání pásek.
Musíme porozumět situaci v obci i
státu a přijímat taková opatření, která
spolehlivě vedou k prosperitě. Ne-
chci, aby to znělo jako fráze, ale při-
spěje-li tato studie alespoň trochu k
tomu, aby se lidem v kraji lépe žilo,
nebude marná. Přitom už dnes má
konkrétní výsledky – v Porubě byl
areál Nad Porubkou vybrán jako
ukázkový případ regenerace starého
průmyslového území. Vykoupili jsme
pozemky a chystá se výstavba infra-
struktury. Tři čtvrtiny z celkových ná-
kladů bude financováno z prostředků
Evropské unie. Vyrůst by měl rovněž
takzvaný park informačních techno-
logií, kde by působily firmy z oblasti
softwaru v návaznosti na Technickou
univerzitu Vysoké školy báňské a vě-
deckotechnologický park. (Maj)
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Odborné konference
■ Jubilejní X. energetická konfe-

rence Ostrava Energo 2004 se bude
konat 3. listopadu v Hotelu Imperial.
Současný vývoj a stav energetiky
posunul letošní téma do oblasti spo-
lupráce s evropskými a celostátními
podpůrnými fondy. Prezentována
budou vystoupení předních osob-
ností Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, České energetické agen-
tury a Státní energetické inspekce,
resp. představitelů Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s., a
Energetického regulačního úřadu.
Zástupci těchto institucí jsou připra-
veni zodpovědět i nejnáročnější
otázky podpůrného financování a re-
gulace cen. Ryze technické otázky

budou probírány v rámci přednášek
o moderních tepelných čerpadlech a
reflexních nátěrových hmotách
ovlivňujících transport tepla při pře-
hřívání budov.

■ Mezinárodní konference a od-
borná výstava Transport 2004 se
bude konat 23. a 24. listopadu v Ho-
telu Atom Ostrava. Cílem letošního
8. ročníku této mezinárodní akce,
zaměřené na dopravní infrastrukturu
a logistiku v evropských souvislos-
tech, je urychlení realizace VI.
Transevropského multimodálního
tranzitního koridoru na území 
Polska, Slovenska, České republiky
a Rakouska, lepší propojení jeho
české a slovenské větve a využití
fondů Evropské unie při realizaci
rozvojových projektů dopravní 
infrastruktury.

Nový design ostravského stánku je laděný v teplých tónech dřeva jedno-
tlivých kusů nábytku a světle hnědých a smetanových výstavních panelů. 

Mnichovského třídenního (4. – 6.
října) setkání klíčových představitelů
evropského realitního trhu na vele-
trhu Expo Real 2004 se zúčastnilo 
1 324 vystavovatelů. Pozornosti neu-
šla také expozice statutárního města
Ostravy, která na ploše 72 m2 a v no-
vém designu představila své nejzají-
mavější investiční příležitosti. Mezi
jinými to bylo například rozvojové
území v centru města Karolina, prů-
myslová zóna v Hrabové a Mošnově,
projekt vědecko-technologického
parku, rekonstrukce budovy nádraží
Ostrava-Svinov a úprava přednádraž-
ního prostoru Svinovského nádraží.

„Uskutečnilo se několik jednání
se zájemci o další rozvoj Karoliny,

ale také o řešení proluky takzvané
velké Pivovarské. Jedna firma má
připravený projekt výstavby nad-
standardních bytů v centru města.
Zatím je vše v jednání s příslušným
městským obvodem,“ uvedl po ná-
vratu z Mnichova náměstek primá-
tora Vít Ruprich s tím, že mnohé
kontakty budou zúročeny po čase.
Město zvažuje, zda od příštího roku
účast na některých veletrzích v za-
hraničí nevypustí. „Chceme se sou-
středit na přímý marketing, což je v
praxi vytváření nového obrazu města
korespondujícího s připravovaným
strategickým plánem. A na něj by
měla reagovat i forma prezentace
města,“ konstatoval V. Ruprich. (m)

Ostrava na mnichovském
veletrhu Expo Real zaujala

Náměstek primátora P. Kajnar a M. Tomášková, vedoucí oddělení
využití území a podpory investic odboru ekonomického rozvoje.

„Chceme-li sníÏit nezamûstnanost v kraji z dne‰ních sedmnácti procent na polovinu, musíme vytvofiit pfiímá
pracovní místa pro asi tfiicet tisíc lidí,“ fiíká námûstek primátora Petr Kajnar 

Agentura CzechInvest mapovala investiãní moÏnosti
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Počínaje 1. říjnem začal v České republice platit
nový zákon o zaměstnanosti. Měl by omezit zneuží-
vání sociálního systému, ale neupírá pomoc těm,
kteří ji potřebují. 

Z evidence může být nyní snáze vyřazen člověk,
který například odmítá nastoupit do vhodného za-
městnání či na dohodnutou rekvalifikaci, neplní si
povinnosti související s rekvalifikací, odmítá se
podrobit lékařskému vyšetření zdravotního stavu,
nespolupracuje s úřadem práce. Změnou, která by
neměla lidem evidovaným na úřadu práce uniknout,
je povinnost nahlásit nejpozději do 8 kalendářních
dnů nástup do zaměstnání. Pokud to neudělají, hrozí
jim sankční vyřazení. Nově mohou být sankčně vy-
řazení uchazeči znovu zařazeni do evidence až po 6
měsících. Před 1. říjnem se mohl občan vrátit po
sankčním vyřazení do evidence po třech měsících. 

Zvy‰uje se podpora
Po 1. říjnu se mění výše podpory v nezaměstna-

nosti a délka doby jejího poskytování (podpůrčí
doba). Výše podpory je první tři měsíce podpůrčí
doby 50 % a další 3 měsíce 45 % průměrného mě-
síčního čistého výdělku nebo vyměřovacího zá-
kladu. Pokud se uchazeč účastní rekvalifikace, výše
podpory je po celou dobu rekvalifikace 60 % uve-
dené částky. Aby uchazeč o zaměstnání vůbec mohl
pobírat podporu v nezaměstnanosti, musí, stejně
jako dosud, v uplynulých třech letech odpracovat
alespoň 12 měsíců. Zůstává také podmínka, že ne-
smí pobírat starobní důchod. Délka podpůrčí doby
zůstává pro uchazeče do 50 let věku 6 měsíců. Lidé,
kterým je 50 – 55 let, mají možnost pobírat podporu
v nezaměstnanosti 9 měsíců a pro občany nad 55 let
se podpůrčí doba prodloužila na 12 měsíců. Pro po-
slední dvě skupiny žadatelů o podporu ale platí, že
musí prokázat alespoň 25 let, respektive 30 let
účasti na důchodovém pojištění. Rozhodující pro
délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání
ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

âásteãná nezamûstnanost
Lidé evidovaní jako nezaměstnaní mají možnost

si počínaje 1. říjnem přivydělat na základě pracov-
ního nebo služebního poměru, a to za podmínek, že
pracují kratší dobu než je polovina stanovené tý-
denní pracovní doby (20 hodin) a měsíční výdělek
je nižší než polovina minimální mzdy (3 350 Kč).
Tato druhá podmínka platí i tehdy, když nezaměst-
naný pracuje na základě dohod o pracích konaných

mimo pracovní poměr – měsíční nebo průměrná
měsíční odměna musí být nižší než polovina mini-
mální mzdy. Uchazeč o zaměstnání musí výkon této
činnosti, její rozsah a výši odměny ohlásit a doložit
je.

AbsolventÛm se uÏ nepoãítá studium
Absolventi škol budou moci být evidovaní jako

uchazeči o zaměstnání a využívat služeb úřadů
práce, kde jim bude věnována zvýšená péče. Po 
1. říjnu se ale absolventům nezapočítává doba stu-
dia jako takzvaná náhradní doba, čili obdoba pra-
covního poměru. Znamená to, že k tomu, aby do-
stali podporu v nezaměstnanosti, musí stejně jako
ostatní občané splnit základní podmínku pro při-
znání podpory, to je v posledních třech letech 
odpracovat alespoň 12 měsíců. Do odpracované
doby se absolventům bude započítávat jen pracovní
činnost, která zakládala účast na sociálním pojištění
(pracovní poměry, dohody o pracovní činnosti, sa-
mostatná výdělečná činnost apod.).

Novinky pro zdravotnû postiÏené
Zákon zcela nově zavádí právo osob se zdravot-

ním postižením na pracovní rehabilitaci. Ve větší
výši než dosud umožňuje finanční podporu tvorby
pracovních míst pro osoby se zdravotním postiže-
ním, ale na druhé straně také zvyšuje zaměstnavate-
lům s více než 25 zaměstnanci výši odvodu do stát-
ního rozpočtu, pokud nenaplňují povinný podíl,
tedy nezaměstnávají alespoň 4 % občanů se zdra-
votním znevýhodněním z celkového počtu svých
zaměstnanců. Dosud tento odvod činil 1,5násobku
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí předchozího kalendářního roku, v němž po-
vinnost zaměstnávání povinného podílu vznikla, od
1. října to je již 2,5násobek této částky.

Podpora pracovních míst zÛstává
Nový zákon zavádí k současným ještě další nové

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tedy pod-
pory tvorby nových pracovních míst a udržení stá-
vajících. Novými nástroji jsou:

Příspěvek na dopravu zaměstnanců, který může
čerpat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají
možnost dopravit se veřejnými dopravními pro-
středky do zaměstnání. Výše příspěvku může po-
krýt až 50 % nákladů, které vynaloží zaměstnavatel
na zabezpečení dopravy těchto zaměstnanců. Přís-
pěvek na zapracování může dostat zaměstnavatel,

který přijal uchazeče o zaměstnání, jemuž úřad
práce věnuje zvýšenou péči (absolventi, ženy po ro-
dičovské dovolené, zdravotně postižení, lidé nad 50
let). Příspěvek může zaměstnavatel pobírat po dobu
tří měsíců a jeho výše může dosahovat až poloviny
minimální mzdy. Překlenovací příspěvek může do-
stat člověk, který jako uchazeč o zaměstnání vyřešil
za pomoci úřadu práce svou nezaměstnanost zahá-
jením samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek
bude vyplácen po dobu tří měsíců ve výši poloviny
životního minima pro jednotlivce (nyní 2 050 Kč).

Pozor na ãernou práci!
Podle nového zákona o zaměstnanosti musí

osoby, které se zdržují na nějakém pracovišti, kon-
trolorům úřadu práce nejen prokázat svou totožnost,
ale také to, že tam práci vykonávají na základě pra-
covněprávního vztahu nebo na základě jiné
smlouvy. Pokud to odmítnou prokázat, může je
úřad práce pokutovat až částkou 5 000 korun. Zvy-
šuje se také sankce pro ty, kteří umožní nelegální
práci. Úřad práce jim může uložit pokutu až 
2 miliony korun. (SB)
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Zaãal platit nov˘ zákon o zamûstnanosti

Kdy na úfiad práce
Počínaje 1. červencem letošního roku sta-

novilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR jednotnou úřední dobu na úřadech v
rámci celé republiky. Nové úřední hodiny
zrušily polední přestávku a rozšířily tak
dobu, kdy mohou občané využít služeb
úřadů práce. Přesto se nové úřední hodiny
vžívají do povědomí občanů jen obtížně, a
proto je připomínáme:

Pondělí 8 – 17 hodin
Úterý 8 – 13 hodin
Středa 8 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 13 hodin
Pátek 8 – 13 hodin (jen pro evi-

denci nových uchazečů o zaměstnání a pří-
jem žádostí o dávky SSP)

Tyto úřední hodiny jsou stanoveny pro
všechny útvary úřadů práce, včetně útvarů
státní sociální podpory.

V týdnu od 16. do 22. září proběhla na
území města kampaň s názvem Evropský
týden mobility, která propagovala tři zá-
kladní způsoby udržitelné dopravy ve
městě - chůzi, jízdu na kole a městskou
hromadnou dopravu. Kdo se v daném
týdnu například projel na lodičce pod rad-
nicí, cestoval do práce na kole, zúčastnil se
besedy nebo pochodu a vyplnil anketní ku-
pón, měl šanci vyhrát hodnotné ceny. Z ne-
celé pětistovky kupónů vylosoval náměs-
tek primátora Mirko Jašurek a zástupci dopravní policie 15 výherců, kteří si
své odměny mohou vyzvednout každý všední den ve Středisku informačních
služeb radnice města Ostravy.

Jsou to: Denisa Kissová (Hrabůvka), Jitka Vlachová (Poruba), Tomáš 
Martinko (Vítkovice), Jiří Bartoň (Havířov-Město), Radek Tichý (Ostrava 3),
Roman Kempa (Svinov), Vlastimil Nytra (Dubina), Martin Wajik (Bělský
les), Zdeněk Rédr (Poruba), Antonín Klimunda (Poruba), Bohumil Vokroj
(Poruba), Ronald Vrabel (Zábřeh), Simona Cyhlářová (Ostrava), Lukáš 
Gábor (Ostrava), František Buchta (Bartovice).
Všem výhercům blahopřejeme! (kon)

Pfiipojili jste se?

Náměstek primátora M. Jašurek vylosoval 22. září na Dětském doprav-
ním hřišti v Přívoze 15 výherců.



Martina
Kubíčková
redaktorka, ČTK

„Charity a Diako-
nie. Naposledy mě
například zaujal pro-
jekt Adopce dětí a
seniorů na dál-
ku, který novinářům
představoval ředitel
Charity Ostrava Jiří
Hořínek.“

Petr
Bohuš
volný novinář

„Sám jsem se
v poslední době
účastnil několika
vzdělávacích semi-
nářů pro manažery
NNO, vážím si
všech, takže abych
nikoho neurazil,

upozorním na mladou organizaci věnující se
práci s mládeží, která se jmenuje Novináři dě-
tem a na organizaci s názvem Werichovci,
kteří navštěvují i ostravské školy, aby neupadl
v zapomnění odkaz Jana Wericha. Tuto orga-
nizaci vzpomínám proto, že podle mého ná-
zoru by ani lidem v neziskovém sektoru neměl
nikdy dojít smysl pro humor.“

Ivana
Lesková
redaktorka, Mladá
fronta DNES

„Při své práci při-
cházím do styku
s celou řadou nezis-
kovek. Mám-li jme-
novat jednu, vážím si
zaměření, ale i profe-
sionality organizace
s názvem VITA.“

Silvie
Mikulcová
redaktorka, 
Český rozhlas 
studio Ostrava

„Ocenění si ur-
čitě zaslouží Stře-
disko rané péče,
obecně prospěšná
společnost. Její pra-
covníci se věnují
slabozrakým a ne-

vidomým dětem. Ale měla jsem možnost to-
čit i v Podolánkách, v terapeutické komunitě
RENARKON, kde se léčí mladí lidé z dro-
gové závislosti. Také tento způsob práce pro
veřejnost považuji za velmi významný.“
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Jen pracovat nestaãí, je tfieba
více mluvit o tom, co umíme! 

Na neziskové organizace (NNO) narážíme 
takřka každý den, přitom si to většinou ani ne-
uvědomujeme. Jsou to například zahrádkáři nebo
sdružení maminek, jsou to také ti, kteří pomáhají
handicapovaným nebo starým lidem a realizují
pro ně smysluplné projekty. „A to i přesto, že
množství peněz, kterými české neziskové organi-
zace disponují, je omezené. Chci jen říci, za touto
nezištnou a dovoluji si
tvrdit v mnoha přípa-
dech finančně pod-
hodnocenou prospěš-
nou prací stojí často
velmi schopní orga-
nizátoři, kreativní a
aktivní lidé se srdcem
na dlani,“ říká mana-
žerka evropského pro-
jektu AKTIVITA Centra pro komunitní práci
(CpKP) Moravskoslezského kraje Šárka Honová. 

Malé povûdomí
V současné době působí v České republice více

než 55 tisíc NNO, z 84 % jde o občanská sdru-
žení, asi 8,7 % je účelových zařízení církví, 1,2 %
tvoří obecně prospěšné společnosti a v menšině
jsou pak nadace a Nadační fondy. Neziskové 
organizace jsou nejvíce soustředěny v okolí vel-
kých měst, v Ostravě jich má CpKP v databázi
více než dvě stovky. Zhruba třetina působí na
místní úrovni, třetina na regionální a třetina na
úrovni národní a mezinárodní.

„Naši dobrovolníci oslovili v ulicích Ostravy
20. září dvě stovky občanů a ještě o stovku více
odpovědí jsme dostali prostřednictvím dopisů 
a e-mailů na základě zveřejněné výzvy v zářijo-
vém čísle Ostravské radnice. Ptali jsme se ostrav-
ské veřejnosti a novinářů, činnost které neziskové
organizace je v letošním roce zaujala. Reakce
chodců byly různé. Často chtěli vědět, co to
vlastně neziskové organizace jsou. Pak si větši-
nou vzpomněli jen na velké charitativní organi-
zace, na Adru, na organizaci Člověk v tísni, Fond
ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí. Z ostrav-
ských organizací se dotázaným vybavovala nej-
častěji VITA a Charita. Jak jsme předpokládali,
veřejnost vnímá pouze organizace, které nezapo-
mínají na průběžnou publicitu své práce. Pokud
se týká písemných odpovědí, i tam čtenáři hlaso-
vali ve prospěch už zmíněných organizací, ale
upozorňovali i na činnost seniorských klubů, na
organizaci ONKO-AMAZONKY, na práci křes-
ťanských organizací. Na ten obrovský počet orga-

nizací, udělané práce a vynaložených finančních
prostředků je to však stále malé povědomí,“ uvádí
trochu zklamaně Šárka Honová.

To jsme my III
To jsme my III je název v pořadí už třetího roč-

níku prezentace nestátních neziskových organizací
v Ostravě, kterou právě v těchto dnech připravuje

Centrum pro komunitní
práci Moravskoslezský
kraj.

„Už v prvním ročníku
prezentace jsme zástup-
cům města i kraje  pře-
dali symbolický stromek
neziskových organizací,
který měl upozornit na
skutečnost, že stejně

jako onen tis, i neziskovky jsou houževnaté, byť
žijí ve stínu pozornosti politiků i veřejnosti,“ při-
pomíná Š. Honová. Mimochodem, strom roste
v Sadu Milady Horákové a možná si dnes nikdo už
ani nevzpomene, proč tam byl vlastně vysázen.
„Tehdy jsme s kolegy pochopili, že je něco špatně.
Jednou ročně proběhne kampaň 30 dnů pro nezis-
kový sektor, jedenkrát do roka se setkáme na Ma-
sarykově náměstí, kde hrstka ostravských nezisko-
vých organizací představí spěchajícím chodcům
a několika fotografům svou činnost. Pak už infor-
mace o neziskovém sektoru převálcuje lavina dal-
ších informací ze světa, z politiky, ze soukromého
života hvězd. V CpKP jsme si uvědomili, že dosa-
vadní nárazová forma prezentace činnosti nestačí.
Žijeme v mediálním světě, a to znamená, že i ne-
ziskové organizace budou dříve nebo později mu-
set pochopit, že jen pracovat nestačí,“ říká zástup-
kyně CpKP. Jistě, je třeba na sebe upozorňovat
průběžně. Navzdory všem školením, která jsou pro
zástupce NNO pořádána, zřejmě nedojde ke
změně hned, ale nějak se začít musí.

Ocenûní nejlep‰ích
A protože právě statutární město Ostrava podpo-

ruje činnost neziskových organizací formou grantů
a dotací převyšující částku několika desítek mili-
onů korun ročně, uvítali zástupci Centra pro komu-
nitní práci vstřícnost vedení města v čele s primá-
torem Alešem Zedníkem, kanceláře primátora
i redakce Ostravské radnice pobídnout ostravské
neziskovky k častějšímu zviditelňování výsledků
svého snažení. Jednou z forem je oficiální přijetí
a ocenění nejlépe hodnocených organizací veřej-
ností v Nové radnici v předvečer Dne české stát-

Z rukou primátora města Ostravy
Aleše Zedníka převezmou letos poprvé
ocenění zástupci ostravských neziskových
organizací, na jejichž činnost upozornili
občané v anketě pořádané Ostravskou
radnicí a Centrem pro komunitní práci.

Anketa ■ Anketa ■ Anketa

Na‰e otázka: 
Která nezisková organizace
vás v leto‰ním roce 
zaujala?

Děti Speciální školy Diakonie ČCE se účastní mnoha zajímavých akcí, čímž si rozvíjejí své dovednosti.



Anketa ■ Anketa ■ Anketa

Na‰e otázka: 
Která nezisková organizace
vás v leto‰ním roce 
zaujala?

Miroslava
Chlebounová
redaktorka, Morav-
skoslezský deník

„Vážím si všech,
především však or-
ganizací poskytují-
cích sociální služby
zdravotně postiže-
ným a seniorům.
Jen namátkou se mi
vybavuje Koordi-

nační centrum seniorů a zdravotně postiže-
ných, Společnost senior, Ostravská organizace
vozíčkářů, Tyfloservis. A to jsem zdaleka ne-
jmenovala všechny.“

Dagmar
Famfulíková
redaktorka, ČT stu-
dio Ostrava

„Myslím si, že za
zmínku stojí, kolik
pro ostatní, přede-
vším menší nezis-
kové organizace,
udělalo Centrum
pro komunitní
práci.“

Josef
Lys
šéfredaktor, 
Horník

„Nad otázkou,
která nezisková or-
ganizace si zaslouží
ocenění přemýšlet
nemusím: Nadace
Landek!“

Blanka
Falcníková
šéfredaktorka,
čtrnáctideník
ISPAT Nová huť

„Nadace Eurotel,
Nadace FAUST
a havířovský Motý-
lek, který má po-
moci vstoupit do
samostatného ži-

vota dětem z dětských domovů. Už delší čas
se podílím na hodnocení projektů neziskových
organizací a pokaždé je mi líto, že neziskovky
dávají o sobě tak málo vědět, vždyť projekty,
na kterých pracují, jsou na vysoké profesio-
nální úrovni a tolik potřebné!“

Dvoustranu připravila ve spolupráci
s pracovníky Centra pro komunitní práci
Marie Václavková
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nosti 28. října. Představitelé města Ostravy tak
hodlají nejen formou grantů, ale i veřejným uzná-
ním dát najevo, jak velmi si práce zdejších nezis-
kových organizací pro občany Ostravy váží.

Marketing a publicita
„Je skutečně škoda, že se nevládní organizace

věnují jen realizování cílů jednotlivých projektů,
ale podceňují význam marketingu a náležité publi-
city výsledků svého snažení. Jen málokterá orga-
nizace si uvědomuje, že právě publicita může
ovlivnit i výši prostředků, které pak na svou čin-
nost získá. Proč veřejnosti, ale i zástupcům veřejné
správy neustále nepřipomínat hodnotu nezisko-
vého sektoru pro společnost. Je nutné mluvit třeba
o tom, že v Evropské unii jsou nevládní organizace
třetím sektorem, že jejich podíl na hrubém domá-
cím produktu není zanedbatelný, tak jako není za-
nedbatelný přínos našich organizací. Když k tomu
připočítáme hodnotu dobrovolnické práce, profe-
sionalitu v řadě náročných činností a podíl na za-
městnanosti, myslím si, že není nejmenší důvod,
aby neziskovky stály skromně v koutě,“ tvrdí
Šárka Honová a připomíná, že dovednosti nestát-
ních neziskových organizací by měla 11. listopadu
podpořit mezinárodní konference Slezské diakonie
ČCE s názvem Marketing (sociálních) služeb
a jeho význam pro státní i nestátní subjekty, na
které se v rámci projektu AKTIVITA podporova-
ného ze zdrojů Evropské unie spolupodílí
také Centrum pro komunitní práci.

Setkali jste se v průběhu roku s některou 
neziskovou organizací?

Ano Ne Celkem
muži 13 28% 33 72% 46
ženy 34 47% 38 53% 72
celkem 47 40% 71 60% 118

Nejãastûji uvádûné neziskové organizace obãany mûsta

Slovníãek pojmÛ
■ CpKP
Centrum pro komunitní práci je nezisková 

organizace, která poskytuje služby všem zájem-
cům z veřejné správy, občanských organizací a
soukromého sektoru v oblastech účasti veřejnosti
a občanských organizací v rozvoji měst a krajů,
v oblasti místního udržitelného rozvoje, regio-
nální politiky Evropské unie a regionálního roz-
voje ČR, v oblasti vzdělávání, podpory a posilo-
vání nestátních neziskových organizací a v části
nazvané Ekoprogram.

■ Dotace 
Dar, obvykle finanční, poskytnutý z veřejných

rozpočtů (státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí,
rozpočtu kraje) neziskové organizaci nebo jednot-
livci na veřejně prospěšný účel.

■ Grant
Dar, obvykle finanční, poskytnutý grantovou

organizací neziskové organizaci nebo jednotlivci
na veřejně prospěšný účel.

■ Komunita
Souhrn osob, které žijí v určitém prostoru, kde

vykonávají každodenní aktivity, a obvykle tvoří
autonomní jednotku (např. sídliště, obec, město).

■ Nadace
Právnická osoba založená na základě platné le-

gislativy za účelem kumulování, správy a posky-
tování prostředků na předem stanovený veřejně
prospěšný účel.

■ Nezisková organizace
Neziskovým sektorem rozumíme soubor všech

nestátních neziskových organizací (NNO) v zemi. 
Jde o právnickou osobu založenou k naplňování

veřejně prospěšného účelu. Případný hospodářský
výsledek používá k naplňování veřejně prospěš-
ného účelu a nerozděluje ho mezi zakladatele či
zaměstnance. Nezisková organizace není zřízena
ani kontrolována státní mocí. Z hlediska právní
formy jsou to především občanská sdružení, na-
dace, obecně prospěšné společnosti a účelová za-
řízení církve.

■ Občanské sdružení
Právnická osoba založená na základě platné le-

gislativy, představující společenství právnických
nebo fyzických osob, které spojuje společný zájem.

■ Obecně prospěšná společnost
Právnická osoba založená podle platné legisla-

tivy za účelem poskytování obecně prospěšných
služeb. Vznik, fungování a zánik je upraven záko-
nem.

Šéfredaktor časopisu VOZKA pro vozíčkáře
Petr Dzido.

O služby organizace Aldio je velký zájem.



Chcete začít podnikat, nebo už podnikáte?
Znáte předpisy a právní normy, které provázejí
podnikatele na každém kroku a které jsou pro
podnikání nezbytné? Každý dnes už ví, že o živ-
nostenský list se žádá na živnostenském úřadu
místně příslušném k trvalému bydlišti, ale jiná zá-
konná vymezení a ustanovení živnostenského zá-
kona mohou být pro některé docela tvrdým oříš-
kem. Proto jsme se v naší stálé rubrice Nebojte se
úřadů, jsou tady pro vás rozhodli v tomto a násle-
dujících číslech Ostravské radnice věnovat spolu
s JUDr. Miroslavem Satinským nejčastějším otáz-
kám, které úzce souvisejí se založením živností.

■ Kde si může občan požádat o vydání
živnostenského listu?

V současné době existuje jen jeden živnosten-
ský úřad, na kterém se můžete zaregistrovat v živ-
nostech jak ohlašovacích, řemeslných, vázaných
a volných, tak v živnostech koncesovaných. Sa-
mozřejmě vždy podle místa bydliště. V Ostravě to
je v budově Nové radnice na Prokešově náměstí
číslo 8, kde hned u vchodu najdete informační 
panel s celkovou organizací živnostenského
úřadu. 

■ Který zákon upravuje organizaci živno-
stenských úřadů?

Organizaci živnostenských úřadů upravuje zá-
kon číslo 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech.
Tento zákon nově ustanovil také Krajské živno-
stenské úřady, které kromě toho, že rozhodují
o odvolání proti rozhodnutím obecních živnosten-
ských úřadů, plní funkci řídící koordinační, kon-
trolní a metodickou vůči obecním živnostenským
úřadům. Koncepční,  řídící, koordinační a meto-
dickou činnost vůči krajským živnostenským úřa-
dům pak vykonává do doby zřízení Živnosten-
ského úřadu České republiky Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky Odbor živ-
ností. Zaměstnanci obcí a krajů zařazeni do živ-
nostenských úřadů jsou oprávněni požadovat po-
třebné doklady, údaje a písemná nebo ústní
vysvětlení týkající se jejich činnosti v rozsahu
stanoveném živnostenským zákonem.

■ Živnostenský úřad Magistrátu města
Ostravy vyřizuje které živnosti?

Živnostenský úřad magistrátu vyřizuje živnosti
pro všechny obvody města Ostravy a dále pro
obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klim-
kovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Še-
nov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vře-
sina a Zbyslavice.

■ Kdy jsou úřední dny a hodiny?
Pondělí od 8 - 17 hod.
(polední přestávka od 11.30 - 12.30 hod.)
Středa od 8 - 17 hod. 
(polední přestávka od 11.30 - 12.30 hod.)
Čtvrtek od 8 - 16 hod. 
(polední přestávka od 11.30 - 12.30 hod.)
Úterý a pátek nejsou úřední dny. Tyto dny

jsou určeny například k tisku živnostenských listů
a koncesních listin, k ukládání spisového mate-
riálu a dalším činnostem.

■ Kolik zaplatí občan za vydání živnosten-
ského listu?

Poplatky za vydání živnostenského listu činí 
1 000 Kč, koncesní listiny 2 000 Kč, za změny

živnostenského listu nebo koncesní listiny 500
korun. Poplatek za vydání živnostenského listu se
vybírá při ohlášení živnosti. Pokud ztratíte nebo
dojde ke zničení živnostenského listu, vydáme za
poplatek ve výši 100 Kč doklad nový. Za nahléd-
nutí do živnostenského rejstříku zaplatíte 20 Kč
a za výpis 50 Kč. Ostatní ceny poplatků a jiné dů-
ležité informace jsou vyvěšeny na úřední desce
živnostenského úřadu a na internetových strán-
kách města, kde najdete také přehled všech pou-
žívaných formulářů.

■ Odkdy platí stávající živnostenský zá-
kon?

Účinnosti nabyl k 1. lednu 1992. Vzorem byla
prvorepubliková úprava podnikání v tehdejší
ČSR a také živnostenské řády Rakouska, Ně-
mecka a dalších zemí. Živnostenský zákon byl
velmi často novelizován. Některé změny byly jen
minimální, nicméně, poslední novelizace tzv. eu-
ronovela, která byla přijata zákonem číslo
167/2004 Sb., měla zásadní charakter.

■ V čem je euronovela důležitá?
Právní úprava reaguje na náš vstup do Evrop-

ské unie tím, že jsou do českého živnostenského
zákona transponovány principy Smlouvy o zalo-
žení Evropského společenství, a to zejména zá-
kladní svobody občanů členských zemí Evropské
unie - právo na podnikání, právo na usazení
a právo na volné poskytování služeb. K dalším
svobodám patří volný pohyb kapitálu a pracov-
ních sil a volná úhrada plateb přes hranice.

Občané státu Evropské unie tedy mohou na
území ČR svobodně zakládat a zřizovat podniky
jen za nezbytných podmínek a požadavků k zajiš-
tění ochrany spotřebitele a kvality výrobků. Nově
bylo na základě těchto principů zaneseno do 
euronovely ustanovení § 69 živnostenského zá-
kona, které znamená, že občan státu Evropské
unie může na území ČR dočasně poskytovat
služby, a to bez příslušného živnostenského
oprávnění vydaného živnostenským úřadem. Pod-
mínkou pro toto poskytování služeb je, že tyto
služby již poskytuje na území svého členského
státu unie. Je zřejmé, že tento podnikatel musí do-
držovat zvláštní právní předpisy týkající se kva-
lity výrobků, hygieny, ochrany životního pro-
středí a ostatní předpisy. 

U tohoto ustanovení se předpokládají později
upřesňující úpravy a doplnění o konkrétní pod-
mínky. Na poskytování služeb podle tohoto usta-
novení se další ustanovení živnostenského zákona
nevztahují s výjimkou povinnosti prokázat při
kontrole živnostenským úřadem oprávněnost po-
skytování služeb ve svém členském státě Evrop-
ské unie. Způsob ani formu zákon nestanoví. 

■ Jaké jsou vlastně podmínky pro vstup do
živnostenského podnikání?

Předmětem právní úpravy živnostenského zá-
kona je stanovení podmínek pro vstup do živno-
stenského podnikání, vymezení základních povin-
ností podnikatele a provádění dozoru nad
dodržováním těchto podmínek živnostenskými
úřady, ale také ukládání možných sankcí za poru-
šování živnostenského zákona. Nutno podo-
tknout, že ne každá podnikatelská činnost je živ-
ností, ale musí jít o činnost soustavně prováděnou
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za úče-
lem dosažení zisku a za podmínek stanovených

živnostenským zákonem. To jsou znaky živností.
Obtížně se posuzuje znak soustavnosti. Tento
znak není vždy naplněn, a to tehdy, pokud jde
o činnost nahodilou, neopakovatelnou nebo příle-
žitostnou. Příkladem může být činnost, kdy sou-
sed provede opravu kapajícího vodovodu v pane-
lovém domě, vymění těsnění a obdrží menší
částku za ochotu. V takovém případě nemusí mít
živnostenský list. Pokud by však opravoval opa-
kovaně za úhradu v celém domě, pak by již tato
činnost naplnila znaky živnosti a živnostenský list
by byl nutný.

Znak samostatnosti se projevuje zejména tím,
že činnost, kterou provádíme, není nikým řízena
a osoby ji provádějí samostatně a nezávisle.Tento
znak nebude naplněn, když budu řízen tak, že mi
bude přikazováno, kdy mám chodit do práce, co
mám dělat a zda budu tedy závislý na někom ji-
ném. Dalším pojmovým znakem je výkon živno-
stenské činnosti vlastním jménem. Podnikatel činí
právní úkony pod firmou, je-li zapsán do obchod-
ního rejstříku, pod názvem, je-li podnikatelem
právnická osoba, která se nezapisuje do obchod-
ního rejstříku a pod jménem a příjmením, je-li
podnikatel fyzickou osobou.

Výkon činnosti na vlastní odpovědnost je dal-
ším pojmovým znakem živnosti. Podnikatel ne-
může přenést svoji odpovědnost na jinou osobu.
Odpovídá za své výsledky v podnikání sám. Po-
sledním znakem živnosti je úmysl dosáhnout
zisku. Má-li podnikatelská činnost patřit k živno-
stenskému podnikání, nesmí být živnostenským
zákonem vyloučena z živnosti.

Kromě jiných činností, které jsou vyloučeny ta-
xativně z živnostenského zákona, je z živnosti vy-
loučen také pronájem nemovitostí pokud vedle
pronájmu jsou poskytovány jiné než základní
služby zajištující řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor. Za základní služby se po-
važuje dodávka elektřiny, tepla, plynu a podobně.
Za jiné služby považujeme úklid, výměnu prádla
a jiné služby.

Pokud by tyto jiné služby poskytovány byly,
pak by mohlo jít o živnost volnou „ubytovací
služby“ podle seznamu živností volných v naří-
zení vlády. Živnosti volné se před rokem 2000
tvořily tak, že se zkoumaly znaky živnosti (samo-
statnost, soustavnost provozování vlastním jmé-
nem na vlastní odpovědnost, úmysl zisku a zda
tato činnost není vyloučena z živnostenského zá-
kona). Pak se zkoumalo, zda nejde o jednu z živ-
ností uvedených v přílohách živnostenského zá-
kona řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou.
Pokud tomu tak nebylo, šlo o živnost volnou.

Živnosti byly vydávány nejednotně s různými
názvy a stávaly se čím dál tím více nepřehled-
nými. Proto bylo vydáno nařízení vlády číslo
140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů
živností volných.

■ Kde najdeme seznam názvů živností?
Na živnostenském úřadu najdete seznam názvů

živností volných spolu s nařízením vlády číslo
469/2000Sb., obsahovou náplní všech živností -
řemeslných, vázaných, koncesovaných i volných. 

■ Co s volnými živnostmi, které již byly
vydány s původními názvy?

Živnostník si je může ponechat, živnostenský
úřad navštěvovat nemusí, protože jsou nadále
platné. Pokud by chtěl uvést předměty podnikání
do souladu s nařízením vlády, živnostenský úřad
vydá nové živnostenské listy bez poplatku. 

(Pokračování příště)
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb podnikání od A do Z



„VMoravské Ostravě – městě
multietnickém - stejně jako v

řadě okolních obcí žila v minulosti po-
četná židovská komunita. Její tragické
osudy vstoupily určitým způsobem do
našeho povědomí a jsou všeobecně
známy. Mnohým z nás se možná vy-
baví vůbec první transport židovských
mužů v říjnu 1939 z Moravské 
Ostravy do Niska, všem zcela jistě
transporty do Terezína, transporty do
Osvětimi… Za každou z těchto udá-
lostí se skrývá nekonečné množství
lidských osudů, životních příběhů, z
nichž značná část zůstane asi navždy v
anonymitě,“ říká ředitelka Archivu
města Ostravy Blažena Przybylová. 

Příběhy, které už nemá kdo vyprá-
vět, protože jejich aktéři, bohužel, v
průběhu války zemřeli, mohou ale ně-
kdy zcela nečekaně ožít díky archivům
a v nich uložených dokumentech. 

Podle ředitelky archivu pravděpo-
dobně dnes již nikdo nezareaguje na
jméno Eduarda Grafa s tím, že to byl
ostravský výrobce rolet a žaluzií, že
bydlel v Přívoze a že nejspíše pro za-
jištění vysoké kvality svých výrobků
nakupoval drát ve Švédsku. Přitom
právě díky těmto obchodním vztahům
v minulosti můžeme prostřednictvím
dokumentů z archivu ve švédském
městě Örebro sledovat pohnutý životní

příběh tohoto jinak již zapomenutého
ostravského židovského podnikatele.

Eduard Graf, stejně jako asi tisí-
covka jeho židovských souvěrců ve
věku od 17 do 70 let, žijících v Mo-
ravské Ostravě, byl 17. října 1939 za-
řazen do prvního židovského tran-
sportu, směřujícího do Niska nad
Sanem. Přeškolovací tábor, jak znělo
oficiální označení účelu cesty do pol-
ské obce obsazené Němci, se ovšem
nakonec nestal jeho konečnou stanicí.
Eduard Graf totiž patřil k té části tran-
sportovaných, která se velmi záhy z
pohledu německého vedení stala nad-
bytečná a nepotřebná, a pro tábor na-
tolik zatěžující, že museli tábor nuceně
opustit. Ostatně o tom vypovídá jeho
první dopis zaslaný švédské firmě na
výrobu drátu Garphytte Bruk dne 28.
listopadu 1939:

„Vážení pánové!
Mělo by Vám být prostřednictvím

rádia a novin známo, že všichni 
ostravští muži ve věku od 17 do 70 let,
samozřejmě jen židovští muži, museli
dne 17. října opustit Ostravu. Bylo
oznámeno, že všichni muži půjdou za
účelem přeškolení do tábora a tak od-
cházíme my, asi 1200 mužů. V dopro-
vodu gestapa nás přivezli do Niska,
obce nad Sanem; je to Němci obsa-
zená obec v Polsku. Když jsme přišli,

začali jsme teprve na poli zřizovat dře-
věné baráky, protože tábor, jak jsme to
očekávali, nebyl k dispozici. Po 2
dnech se rozhodlo, že v Nisku zůsta-
nou jen řemeslníci a nám obchodní-
kům, podnikatelům atd. rozkázalo ges-
tapo nastoupit. Vedli nás po silnici a
po 2hodinovém pochodu jsme byli za-
staveni a bylo nám řečeno: ‚Nyní jděte
sami dále a jste ponecháni svému
osudu! Cesta vás zavede k Bugu, tedy
na ruskou hranici.‘ Tak jsme šli asi
180 km, samozřejmě se zastávkami, a
přišli jsme na Ukrajinu (nyní obsaze-
nou Sověty). Cestou jsme byli v tzv.
území nikoho zadrženi, ostřelováni a
přepadeni polskými bandity – obrali
nás o všechno, co jsme s sebou měli,
šaty, prádlo, peníze atd. A tak přišli ti,
kteří nebyli zastřeleni nebo raněni,
prakticky nazí sem (poznámka - do

Buczacze). Zdejší židovské obyvatel-
stvo se chová k nám vzorně, zdarma se
stravujeme, jsme ubytováni, také prá-
dlo jsme dostali. Ženy a děti zůstaly
doma, avšak nemáme žádné spojení,
protože sem z protektorátu nechodí
žádná pošta; na druhé straně moje
žena neví, kde jsem, a proto Vás pro-
sím mnohonásobně, abyste jen sdělili
mé ženě Adolfině, že jsem Vám psal a
že jsem zdráv. Také prosím, oznamte jí
mou adresu a podotkněte, že odtud ne-

chodí pošta do protektorátu, ale kaž-
dopádně mi má napsat, možná, že
tamní pošta dopisy sem dopraví. 

Jak já jsem na tom ve vztahu k Vám
obchodně? Nevím, zda moje žena pod-
nik ještě má nebo zda byl arizován, ne-
umím také říci, ale snad máte zprávy 
z Ostravy a řeknete mi, kým je kores-
pondence podepsána. Měl bych být u
Vás v debetu (dluhu), ale nedělejte si
starosti. Po ukončení války se vrátím
buď do Ostravy, když by to bylo 
nemožné, potom do USA, neboť mám
ležet 2 affidavity již od 14. ledna t. r.
na amer. konzulátu v Praze. 

Každopádně Vás prosím oznamte
mé ženě, aby mi napsala….“ 

„Eduard Graf se tak místo v 
Nisku ocitl v ukrajinském městečku 
Buczacz. Tady se neúspěšně pokusil
prostřednictvím švédské firmy o zís-
kání tranzitního víza do Švédska, ze
kterého chtěl pokračovat do Ameriky.
Relativní svoboda na území okupova-
ném Sověty ovšem skončila na jaře
1940, v květnu je doložen poslední
dopis. Další osud tohoto ‚uprchlíka‘,
jak se Graf označoval v korespon-
denci, již lze jen dovodit z literatury,“
uvádí B. Przybylová. Skupina byla
zcela jistě deportována sovětskými
orgány do tábora nucených prací a ti,
co přežili značně nelidské podmínky
v něm, většinou využili možnosti
vstoupit v roce 1942 do formující se
čsl. jednotky v Buzuluku. Stejně tak
učinil i E. Graf, ale 1. srpna 1943 v 50
letech zemřel. (M&B)
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❏ Archiv mûsta Ostravy

První transport ÎidÛ se uskuteãnil na podzim 
devûtatfiicátého roku z Moravské Ostravy 

E. Graf

Obálka dopisu E. Grafa z Ukrajiny

Firemní obálka E. Grafa
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Lucie Dunková (na snímku vpravo) se učila první den kurzu stříhat.

SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM. Vědomostní soutěž s názvem S kovářem
Keltičkou za historií a krásami Ostravska pořádá pro děti do 15 let po-
bočka Knihovny města Ostravy na Vietnamské ulici v Porubě. Ve
třech kolech soutěžící nejen dokazují, ale také získávají znalosti o svém
městě. Na besedě se spisovatelem Oldřichem Šuleřem (na snímku) 
4. října se účastníci dověděli o významných osobnostech, s nimiž se au-
tor řady knih osobně setkal. Druhé kolo se uskuteční 20. října v pro-
storách Slezskostravského hradu. Závěrečný soutěžní rozstřel se bude
konat 8. listopadu. 

·icí dílna ve Vesniãce souÏití 
Šicí dílnu, v níž se vyrábějí zdra-

votní pomůcky pro handicapované,
otevřela 17. září ve Vesničce soužití
v Ostravě-Muglinově Diecézní cha-
rita ostravsko-opavská. Ženy z ves-
ničky se v tříměsíčním kurzu učí stří-
hat, šít na šicím stroji a osvojují si
další krejčovské dovednosti. Nejši-
kovnější absolventky zde získají stá-
lou práci. 

„Kursy navštěvuje pět žen, ale zá-
jem je daleko vyšší. Přihlásilo se
nám patnáct žadatelek,“ uvedla ve-
doucí Renata Filatová. Vesnička, v
níž společně žijí Romové a lidé z
většinové společnosti, existuje dva
roky. „Z původních třiceti rodin ne-
musela odejít zatím žádná,“ zdůraz-
nil ředitel diecézní charity Jiří Hoří-
nek. Nezastíral však, že se obyvatelé
potýkají s mnoha problémy, největ-
ším je nezaměstnanost, jelikož dvě
třetiny dospělých nemá stálé zaměst-
nání.

„Snažíme se vytvářet pracovní
místa, pořádat kurzy i přednášky, je-
jichž cílem je umožnit, aby uchazeči
o práci uspěli,“ poznamenala ve-

doucí zdejšího komunitního centra
Darja Hamalová. Přímo ve vesničce
je zaměstnáno sedm jejich obyvatel.
„Práci jsem dostala až tady. Zpo-
čátku jsem pomáhala v dětském
centru jako dobrovolná pomocnice,
pak jsem se přihlásila do výběrového
řízení na pomocnou asistentku, které
jsem vyhrála,“ pochlubila se matka
dvou dětí 25letá Kateřina Hodosy-
ová. Její manžel je nyní bez práce,
pomáhá aspoň při údržbě areálu.

Některé rodiny mají vážné fi-
nanční problémy. „Půjčili si peníze a
dluhy jen velmi obtížně splácejí. Bez
naší pomoci, kdy jsme s nimi uza-
vřeli smlouvy o splátkovém kalen-
dáři, by to většina z nich nezvládla,“
dodala D. Hamalová. 

V patnácti dvojdomcích žije třicet
rodin, které musely opustit svoje pů-
vodní byty po povodni v roce 1997.
V objektu je mateřská škola, dámský
a pánský klub, keramická dílna, ob-
chod. Vybudování vesničky stálo
kolem šedesát milionů korun. Statu-
tární město Ostrava poskytlo bez-
platně pozemek. (ta)

V˘bûrová fiízení na poskytnutí
úãelov˘ch dotací a grantÛ 

Město Ostrava ze svého rozpočtu
každý rok poskytuje finanční pod-
poru nestátním subjektům (občanská
sdružení, obecně prospěšné společ-
nosti, nadace a nadační fondy – po-
kud jsou přímými realizátory pro-
jektů, sportovní kluby, školy a
školská zařízení), a to prostřednic-
tvím účelových dotací a grantů.

Ty jsou poskytovány na základě
výběrového řízení subjektům, jejichž
projekty jsou určeny Ostravanům v
oblastech, jako je využití volného
času mládeže, tělovýchova a sport,
pomoc handicapovaným dětem a
mládeži, sociální péče, prevence kri-
minality a protidrogová prevence,
zdravotnictví a školství. Žadatelé o
grant nebo účelovou dotaci pro rok
2005 mohou projekty přihlásit nej-
později do 10. listopadu 2004.

Na webových stránkách města
www.mmo.cz jsou zveřejněny také
podmínky pro udělování grantů v
oblasti kultury. Pro příští rok se po-
čítá s částkou ve výši 6 825 000 ko-
run, z toho by mělo být 1 575 000
korun poskytnuto jako jednorázový
mimořádný grant Hudební a scé-
nické umění, filmové umění, fil-
mový dokument. Výběrové řízení
pro udělení tohoto grantu bude vy-
hlášeno do konce letošního roku.
Dalšími tematickými okruhy kul-
turních grantů jsou literatura a pub-
licistika včetně ediční činnosti, vý-
tvarné umění a architektura a také
kulturně vzdělávací činnost (vý-
stavy, expozice, knihovnictví).
Uzávěrka pro podávání žádostí 
pro příští rok je 15. listopadu 
2004. (m)

Oprava Kleinova sanatoria 
Téměř šedesát pět milionů korun

má stát rekonstrukce budovy Městské
nemocnice Fifejdy, tzv. Kleinova sa-
natoria. „Po stavebních úpravách
bude objekt sloužit k hospodářsko-ad-
ministrativním účelům nemocnice,“
sdělila tisková mluvčí nemocnice Ma-
rie Dlabalová. Investorem je statutární
město Ostrava.

Stavbaři při úpravách zachovají
historické hodnoty v interiéru budovy.
Jedná se například o dveřní a okenní
vitráže. Zahájení provozu se předpo-
kládá v dubnu 2005. „Soukromé
plicní sanatorium manželů Kleino-
vých má bohatou minulost. Léčil se v
něm například hudební skladatel Leoš
Janáček, který zde 12. srpna 1928

zemřel. Sanatorium se stalo součástí
městské nemocnice v roce 1937, kdy
ho koupila obec v exekuční dražbě. V
srpnu 1944 při bombardování Morav-
ské Ostravy spojeneckými anglo-
americkými letadly došlo k poškození
a objekt si vyžádal opravy většího
rozsahu,“ přiblížil historii náměstek
ředitele MNO Miroslav Miller.

V lednu 1949 byla nemocnice a
tedy i Kleinovo sanatorium zestát-
něno. Od roku 1956 v budově sídlilo
porodnicko-gynekologické oddělení.
V dalších letech zde bylo umístěno
oční, interní a onkologické oddělení,
později Lékařská služba první pomoci
Městské záchranné služby a pohoto-
vostní výdejna léků. (ta)

Mezinárodní ‰kola v Ostravû
Zastupitelstvo města přijalo na

svém 20. zasedání 29. září memo-
randum týkající se všestranné pod-
pory vzniku Mezinárodní školy v
Ostravě, a to už od příštího školního
roku.

Hlavními důvody, proč založit
střední školu, ačkoli tato aktivita
spadá do kompetence Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, je
absence know-how stávajících
středních škol na území města pro
samostatnou existenci ve formě me-
zinárodní školy. Navíc zahraniční
pracovníci vyžadují komplexní na-
bídku služeb a zázemí, kam patří
rovněž kvalitní studijní podmínky a
možnosti pro jejich děti. „Ostrava je
přirozeným centrem regionu a Mezi-
národní škola - všeobecné gymná-

zium s výukou v angličtině - sem v
každém ohledu patří,“ řekl primátor
města Aleš Zedník s tím, že Ostrava
se smluvně zavazuje k financování,
vzniku a rozjezdu tohoto zařízení.
Škola by měla sídlit v kapacitně vy-
hovujícím objektu ZŠ Ostrčilova v
Moravské Ostravě. 

Náklady spojené se vznikem
školy byly předběžně vyčísleny na
5,1 mil. korun. Nejdříve však musí
být škola zařazena do sítě škol
České republiky. Přihláška by měla
být vyhodnocena do konce listopadu
a předána na ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. 

Mezinárodní škola bude ve vlast-
nictví soukromého subjektu, tedy
toho, který obdrží licenci minister-
stva školství. (m)
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■ SLAVNOSTNÍ KONCERT. Slovanské tance Antonína Dvořáka za-
hrála pod taktovkou šéfdirigenta Petra Vronského na slavnostním
koncertu ke Dni české státnosti 28. září na nádvoří Slezskoostrav-
ského hradu Janáčkova filharmonie (JFO). Akci ve spolupráci s JFO
pořádalo statutární město Ostrava.

■ ·KOLA V LESE Pět tisíc dívek a chlapců prošlo za dva roky Lesní
školou Ostravských městských lesů. Tím pětitisícím měl být jeden ze
žáků 5. A Základní školy Provaznická z Ostravy - Jih, kteří se zú-
častnili vyučování 11. října. Aby to žádnému z dvaceti osmi školáků
nebylo líto, dostali pamětní medaile od náměstka primátora Jaromíra
Horáka (na snímku uprostřed) nakonec všichni. „Těší mne, že se lesní
škole daří a je o ni stále zájem. Vznik finančně podpořilo statutární
město Ostrava. Jejím posláním je, abyste se přímo v lese dověděli
o přírodě, zvířatech i o lesním hospodaření,“ řekl J. Horák.

Konference o komunitním plánování
Setkání všech, kteří se podíleli

na zpracování prvního komunit-
ního plánu rozvoje sociálních slu-
žeb, se uskutečnilo 7. října v Domě
kultury města Ostravy. O své zku-
šenosti se přijeli podělit zástupci
Havířova, Bruntálu, Karviné a Ústí
nad Labem.

„Oceňuji, že nad výhledem roz-
voje sociálních služeb ve městě spo-
lečně pracovali jejich zadavatelé,
poskytovatelé i ti, kteří je přijímají.
V zahraničí si mohou senioři, zdra-
votně či mentálně postižení a další
příjemci vybírat podle svých kon-
krétních potřeb,“ řekl náměstek pri-
mátora Zbyněk Pražák, který nad
akcí převzal záštitu. Zkušenosti čer-
pali ostravští tvůrci komunitního

plánu z Velké Británie a také z Ústí
nad Labem, kde tuto metodu získá-
vaní informací o požadovaných
službách začali využívat již dříve. 

„Když jsme před rokem společně
začínali, nevěřila jsem, že se tu za
rok takto sejdeme a budeme se ba-
vit o konkrétním materiálu,“ kon-
statovala vedoucí odboru sociálních
služeb a zdravotnictví magistrátu
Jaroslava Rovňáková. Dodala, že
jde o dokument, jenž se bude neu-
stále rozvíjet. 

Podle informací Moniky Zavadi-
lové z ministerstva práce a sociál-
ních věcí se komunitní plánování
uplatňuje ve více než devadesáti
městech a obcích České republi-
ky. (ta)

Kurzy pro romské studenty
Občanské sdružení Slovo 21 po-

řádá přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám na vysoké školy pro rom-
ské studenty a absolventy středních
škol. Zájemci se dovědí o možnos-
tech studia, podmínkách přijetí, 
studijních oborech a možnostech 
následného uplatnění.

„Chceme studenty kvalitně při-
pravit na přijímací řízení,“ uvedla
koordinátorka projektu Martina
Horváthová. Projekt je podporován
v rámci programu EU Phare 2003 s

názvem Zlepšení dlouhodobých pří-
ležitostí pro Romy, dále minister-
stvem školství a z programu
MATRA Velvyslanectví Nizozem-
ského království v Praze.

Maturanti nebo absolventi střed-
ních škol mohou podat přihlášky do
konce října. Bližší informace po-
skytne Natálie Poláčková na e-mailu
npolackova@mmo.cz, telefon. čís.:
596 284 938. Kurzy se uskuteční 
od listopadu 2004 do května 2005
po celé České republice. (ta)

Co je snoezelen? 
Ústav sociální péče pro mentálně

postižené v Ostravě-Muglinově
uspořádal ve dnech 23. a 24. září
celostátní seminář na téma Proč mít
snoezelen aneb vše co chcete vědět
o této metodě, jehož součástí byly
také praktické ukázky využití tera-
pie loutkou v práci s klienty ÚSP. 

Seminář, který se konal pod zá-
štitou primátora města Ostravy
Aleše Zedníka a Asociace ústavů
sociální péče České republiky a je-
hož dějištěm byla Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště pro
tělesně postiženou mládež v 

Ostravě-Porubě, byl první význam-
nější akcí tohoto druhu u nás 
věnovanou multismyslové terapii
snoezelen. 

Metoda spočívá v relaxační a lé-
čebné funkci pobytu jedinců ve
speciálně vytvořeném prostředí,
které jim přináší kladné emoce a zá-
žitky působením nejrůznějších
smyslových podnětů. Metoda je
dnes využívána v terapii mentálně
retardovaných, ale také lidí se smy-
slovým postižením, duševními po-
ruchami, po zraněních a operacích
mozku apod. (r)

Matematick˘ ‰ampionát
Moravskoslezský matematický

šampionát 2004 se letos jako druhý
ročník uskutečnil 17. září opět na
Gymnáziu Čs. exilu 669 v Ostravě-
Porubě. Účastnilo se jej 132 
nadšenců matematiky z řad žáků
devátých tříd 14 základních škol a
88 studentů třetích ročníků z 12
středních škol. Přijelo také 17
účastníků z dvou polských družeb-
ních škol. Součástí šampionátu
byly ukázkové hodiny matematiky,
informatiky a výpočetní techniky,
ale i dalších předmětů. Pozoru-
hodná byla přednáška RNDr. 
Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálního

ústavu Akademie věd ČR na téma
„Několik špatných rad stařičkého
badatele mladým adeptům vědy“.

V kategorii studentů středních
škol byl nejúspěšnější Miloslav
Holík z Gymnázia Bílovec, v kate-
gorii žáků 9. tříd pak Roman Kaláb
ze ZŠ Bulharská v Ostravě. Vítě-
zové pojedou do zahraničí, všichni
účastníci si však odnesli řadu
dárků od sponzorů a spolupořada-
telů, k nimž patřily mimo jiné 
statutární město Ostrava, Úřad
městského obvodu Poruba i 
Krajský úřad Moravskoslezského
kraje. (k)

■ V¯STAVA NA 
RADNICI. Verni-
sáží výstavy ve fo-
yeru Nové radnice
francouzského fo-
tografa Davida
Minganta klientů
z chráněných dí-
len v Ploudalmez-
ceau začaly 11.
října XII. česko-
francouzské dny.
„Za dvanáct let se
podoba těchto dnů
velmi změnila, za-
čali jsme s pomocí
zdravotně postiženým dětem,
nyní hledáme cesty, jak poznat a
naplnit potřeby mentálně posti-
žených, zajímají nás zkušenosti
ze zaměstnávání zdravotně han-
dicapovaných,“ uvedl náměstek

primátora Zbyněk Pražák (na
snímku vlevo). Zahájení se zú-
častnila atašé pro mezinárodní
spolupráci francouzského velvy-
slanectví Catherine Constains
(uprostřed).

❏ Stfiípky



Otevřené dveře
Zejména rodičům budoucích 

prvňáčků je určen Den otevřených
dveří na Základní škole Ostrčilova
v Moravské Ostravě 23. listopadu.
Seznámí se s prostředím školy, vzdě-
lávacími programy, vyučujícími. Pro
děti je připraveno odpoledne plné
her.

Festival uměleckých škol
Sdružení ředitelů Základních

uměleckých škol (ZUŠ) v Ostravě
nabídne na III. ročníku festivalu
ZUŠ šest koncertů, na nichž se před-

staví talentovaní žáci ze všech
oborů. Koncerty se uskuteční v Ja-
náčkově konzervatoři (18.10., 3.11.
a 24.11.), v altánu Třebovického
parku (21.10.), foyeru Divadla Ji-
řího Myrona (15.11.) a klubu Parník
(16.11.).

Astronomický kurz
Základům astronomie a astrofy-

ziky, orientaci na obloze se naučí
účastníci astronomického kurzu,
který od 6. října pořádá Hvězdárna a
planetárium Johanna Palisy v Os-
travě. Přednášky se konají v kino-
sále každou středu od 18 hodin.
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Primátor města Ostravy Aleš Zedník vyhlašuje soutěž

OSTRAVSKÁ BAŠTA aneb hvězdou vlastní kuchyně
Zúčastnit se může každý z vás. Stačí jen trocha fantazie a zkušeností
s přípravou chuťovým buňkám i oku lahodících pokrmů na každý den.

Soutěžní kategorie:

1. Úsporný recept
2. Nejoriginálnější recept
3. Nejzdravější recept

Záleží jen na vaší invenci, zda přispějete pouze do jedné nebo do všech tří
kategorií. Nezapomeňte však, že ke kompletnímu jídelníčku na každý den
patří snídaně, oběd a večeře. K vybrané kategorii proto vždy zasílejte
recepty k těmto třem chodům.

Soutěžní porota vybere 10 nejlepších receptů v každé kategorii a jejich
autoři získají praktické a hodnotné ceny.

Recepty můžete posílat ještě do 1. listopadu 2004 na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Obálku označte heslem Ostravská bašta.

Využít můžete také elektronickou poštu: redakce@mmo.cz  

OCENùNÍ SENIORÒ. Za práci pro starší spoluobčany bylo 8. října oceněno
šest seniorů. Náměstci primátora Zbyněk Pražák a Jaromír Horák (na
snímku) poděkovali u příležitosti Dne seniorů člence redakční rady časo-
pisu Senior-tip Marii Kalinové, organizátorce akcí Společnosti Senior
Emílii Štěpánkové, zakladateli koordinační rady seniorů a zdravotně po-
stižených a průkopníku kurzů práce s počítačem, Jaroslavu Feixovi, dále
Ladislavu Horváthovi a Josefu Sukovi. Ocenění dostal také nejstarší člen
Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených 91letý Jaroslav Maňas.

Festival adrenalinov˘ch filmÛ
Mezinárodní festival autdooro-

vých filmů se uskuteční 18. až 23.
října v klubu Atlantik a v Minikino-
kavárně v Moravské Ostravě. Na
programu jsou  filmy z České repub-
liky, Velké Británie, Peru, Austrálie,
Rakouska, USA, Německa, Sloven-
ska. Snímky jsou zařazené do kate-
gorií sporty v přírodě, vodní sporty,
horolezectví a horský film.

Diváci uvidí například snímek
OMO slovenského režiséra Pavla

Barabáše o sjezdu řeky Omo v
Africe, sedmidílný seriál Himálaj-
ské dobrodružství Martina Krato-
chvíla. Ostravské studio České tele-
vize představuje film o výstupu
ostravských horolezců Severní stě-
nou Eigeru v Alpách z roku 1976. 
K doprovodným akcím patří beseda
s olympijským vítězem a účastní-
kem Mistrovství světa v kanoistice
Lukášem Pollertem či potápěčem
Miroslavem Hrdým. (t)

Dům dětí a mládeže Ostrava-
-Poruba vyhlašuje 16. ročník celo-
státní soutěže 13-15letých děvčat
Dívka roku 2005. Soutěž v základ-
ních a oblastních kolech organizují
domy dětí a mládeže, základní a
střední školy, kulturní instituce pří-
padně soukromé osoby.

Přihlásit se mohou dívky, které v
den základního kola soutěže dosáhly
minimálně 13 let věku a kterým do
31. srpna 2005 nebude 16 let. Zá-
kladní kola se uskuteční od prosin-
ce 2004 do konce března 2005. 

Oblastní kola, do kterých postoupí
vítězky základních kol, budou ve
Frýdku-Místku, Veselí nad Mora-
vou, Mohelnici, Jičíně a Třemešné u
Plzně. Finále se koná tradičně v Os-
travě 28. května. 

Součástí je také třetí ročník Dívky
roku – internet, do něhož se mohou
hlásit všechna děvčata, která soutě-
žila v některém ze základních kol, 
a to bez ohledu na umístění. O obou
soutěžích se veřejnost může do-
vědět blíže z webových stránek
www.divkaroku.cz (t)

Třetí ročník mezinárodního festi-
valu filmů a televizních pořadů o
technických a průmyslových památ-
kách se zaměřením na vědeckou spo-
lupráci a cestovní ruch Techné
Ostrava 2004 se konal 14. a 15. října
v Domě kultury Poklad v Ostravě-
Porubě. 

Letošní přehlídka byla zaměřena
na domácí podmínky péče a ochrany
technických a průmyslových pamá-

tek a na příklady, jak jednotlivé státy
pečují o svoje technické a průmy-
slové památky, jak je využívají. A
také na to, jak tyto památky napomá-
hají rozvoji cestovního ruchu i v
málo atraktivních průmyslových ob-
lastech. Právě této problematice bylo
věnováno Mezinárodní kolokvium
na téma výuka problematiky cestov-
ního ruchu na vysokých, vyšších a
odborných středních školách. (ta)

PrÛmyslovka oslavila 130. v˘roãí
Střední průmyslová škola v Kra-

tochvílově ulici v Moravské Os-
travě uspořádala u příležitosti oslav
130. výročí založení školy 13. října
vědeckotechnickou konferenci pod
názvem Vzdělávání – cesta k pro-
speritě a Den otevřených dveří. Ve
školní galerii Kratochvíle měla ver-
nisáž keramika Jarky Rybové.

První vyučování ve třídě se dva-
ceti žáky začalo v tehdejší Horní
škole se zaměřením na hornictví
25. září 1874. Do Kratochvílovy
ulice se škola přestěhovala v roce
1912. V roce 1946 byla přejmeno-
vána na Vyšší horní školu při n.p.
OKD. Tehdy měla 203 studenty. V
roce 1961 došlo k přestavbě uče-
ben, výstavbě žákovského domova,
adaptaci historické budovy a
úpravě fasád. V září téhož roku
usedlo do lavic 846 studentů.

„Po útlumu těžby uhlí se výuka
SPŠ orientovala na výpočetní 
techniku, elektronické výpočetní
systémy a geodézii,“ uvedl ředitel
školy Vladimír Maňas. V roce
1992 došlo ke sloučení se SPŠ
elektrotechnickou z Poruby. Loni
zde otevřeli Školní informační
centrum, jehož součástí je multi-
mediální středisko, knihovna, stu-
dovna, audovizuální centrum a ga-
lérie. 

Nyní má škola 826 studentů v
oblasti informačních technologií,
elektrotechniky a elektroniky. „Ús-
pěšnost studentů je vysoká. Loni
bylo na vysoké a vyšší odborné
školy přijato 158 ze 181 matu-
rantů,“ řekl ředitel. Škola spolupra-
cuje s německou školou v Lich-
tensfeldu, pořádá kluby anglického
a německého jazyka. (t)

Stipendium mûsta Ostravy
Členové zastupitelstva města

rozhodli 29. září o poskytnutí 
stipendia v akademickém roce 2004
– 2005 dvanácti studentům vyso-
kých škol v České republice a inter-
ním doktorandům ve výši 25 tisíc
korun. Jeden studující vysoké školy

v zahraničí získá 69 tisíc korun. Do
výběrového řízení se letos přihlásilo
30 žadatelů. Podmínkou udělení
prestižního městského stipendia
byly, ostatně jako každý rok, mimo-
řádné a vynikající studijní vý-
sledky. (m)

❏ Krátce

Techné v Pokladu

Dívka roku 2005 po‰estnácté
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3. JARDA – dvouletý kříženec.
Jde o pejska malého vzrůstu, ke
kterému se zatím lidé chovali ne-
citlivě a tvrdě. Jarda je v kotci
velký hrdina, na každého štěká.
Jakmile se ocitne mimo, je velmi
nejistý, ustrašený. Nalezen byl loni
v říjnu. Aby získal důvěru k lidem,
potřeboval by velmi laskavé pěs-
touny.

4. AMÁLKA – tříletá fenka
německého ovčáka. Nalezena
byla koncem července v Zá-
břehu. Je velmi dobrý hlídač.
Tato fenka nesnáší muže,
zřejmě má s nimi velmi špatné
zkušenosti. Pokud si však pro ni
přijde pěstounka, žádné pro-
blémy nenastanou, k ženám má
naprostou důvěru. 

1. ARCHIBALD – pětiletý
kříženec malého vzrůstu. Do
útulku poprvé přišel 21. října
2003. Po sedmi měsících se do-
stal do pěstounské péče, ale letos
v červenci ho našli lidé přiváza-
ného u telefonní budky v Zá-
břehu i s očkovacím průkazem.
A tak smutný a nešťastný Archi-
bald putoval opět do útulku. 
Dočká se hodných lidí? 

11 33

44

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

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288, www.mpostrava.cz
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2. MUFIN – dvouapůlletý kříže-
nec německého ovčáka s briardem
či kníračem. Z útulku si ho před
dvěma lety odnesli pěstouni jako
čtyřměsíční štěně. Letos v dubnu
ho odchytili strážníci v Zábřehu,
kde ohrožoval bezpečnost silnič-
ního provozu. Je to velmi dobrý
hlídač a hodil by se nejlépe k lidem,
kteří žijí v domku se zahrádkou. 

Tisíce lidí prošlo radarovým letadlem včasné výstrahy AWACS. Vojenská technika se pod zvědavými návštěvníky občas úplně ztrácela.

Den NATO pfiilákal ãtyfiicet tisíc divákÛ
Přes čtyřicet tisíc diváků navští-

vilo 18. září Den NATO na letišti
Ostrava-Mošnov. Podle pořadatelů
se ho zúčastnilo dvakrát více ná-
vštěvníků než v loňském roce. Nej-
větším lákadlem se stalo radarové
letadlo včasné výstrahy AWACS.
Jeho vnitřní vybavení si prohlédlo
kolem šesti tisíc zájemců, kterým
vůbec nevadilo, že museli stát až
dvě hodiny v řadě, než se do letadla
dostali.

Zejména mužskou část populace
přitahovala další vystavená vojen-
ská, hasičská, policejní technika a
ukázky zásahů různých částí spoje-

neckých vojsk. Potleskem ocenili
diváci bojové umění průzkumníků
polské 6. brigády či osvobození ru-
kojmí z autobusu zásahovou jed-
notkou severomoravské policie.
Zajímavou atrakcí se stalo předve-
dení vysoké techniky pilotáže bo-
jového vrtulníku Mi-24, seskok
patnácti výsadkářů s vlajkami, si-
mulovaný zákrok proti vzpouře
vězňů v nápravném zařízení, pře-
padení patroly nebo zadržení cel-
níky osob při vykládání kontra-
bandu. 

„Seděl jsem na místě pilota v
malé stíhačce a také jsem si vylezl

na tank,“ líčil nadšeně desetiletý
Tomáš Čaloun, který přijel s tatín-
kem a strýcem z Nového Jičína.
Jeho bratrance Jirku zaujal dekon-
taminační stan polských profesio-
nálních hasičů. „U vodních záchra-
nářů jsem si zase vyzkoušel, jak se
dělá masáž srdce,“ chlubil se.

Na letištní ploše bylo během ce-
lého dne k vidění několik desítek
vozidel vojenské techniky, akce se
zúčastnilo čtyři sta vojáků a dvě
stovky hasičů, celníků, členů vě-
zeňské služby a dalších příslušníků
jednotek Integrovaného záchran-
ného systému ČR. (t)

❏ Zpráviãky
■ Akce Pojďte si hrát s panem malí-

řem Josefem Čapkem se uskuteční 
8. až 14. listopadu v budově Sdružení
Telepace na Kostelním náměstí v
Moravské Ostravě. Jde o originální
způsob, jak seznámit žáky 1. - 4. tříd s
moderním výtvarným uměním formou
hry. Začátek je ve 14 hodin.

■ V Autorské galerii české fotogra-
fie ve Výtvarném centru Chagall
v Ostravě je od 4. do 31. 10. otevřena
fotografická výstava karvinského ro-
dáka Jana Palenčára. Tvoří ji cyklus
fotografií, jež se staly východiskem a
zároveň inspirací pro vznik básnické
sbírky kolínského výtvarníka a bás-
níka P. L. Štíchy nazvané Duel.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 15 hodin
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Statutární město Ostrava, kancelář primátora
vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Mnohé z nich zkrášlí vánoční strom na Prokešově náměstí, který se poprvé rozsvítí 16. prosince

Podmínky soutěže:
- zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy - děti do 15 let (základní školy, mateřské školy, školní družiny,

zájmové kroužky, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobně),
- ozdoby mohou být vytvořeny z libovolného materiálu, musí být minimálně 40 cm veliké a opatřeny háčky

nebo šňůrkami na pověšení,
- každou vánoční ozdobu označte jménem, věkem, adresou a případně tel. číslem a doručte nejpozději

do 1. prosince 2004 na adresu: 

Statutární město Ostrava - kancelář primátora 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

kontaktní osoba: Markéta Šostoková, tel.: 596 283 131, 
e-mail: msostokova@mmo.cz

Na autory nejhezčích vánočních ozdob čekají milé dárky a zajímavé ceny.

Primátor A. Zedník převzal putovní pohár mistrovství Evropy ve futsalu.

Primátor vylosoval první t˘my 
pro mistrovství Evropy ve futsalu

Rozlosování finálové skupiny 4.
mistrovství Evropy ve futsalu, které
se bude konat v Ostravě 14. až 20.
února 2005, se uskutečnilo 22. září v
Nové radnici. Primátor Aleš Zedník
vylosoval českou reprezentaci jako
první tým ve skupině A. Češi se tak
utkají s Ukrajinou, Ruskem a Ho-
landskem. Skupinu B tvoří Itálie,
Portugalsko, Maďarsko a Španělsko.

„Šampionát se nikdy nekonal
v tak malé zemi, jakou je Česká re-
publika. Pro český fotbalový svaz je
to velké ocenění,“ řekl předseda ko-
mise futsalu při evropské federaci
UEFA Petr Fousek. Hodně úspěchů
popřál všem zúčastněným A. Zed-

ník. „Vítězem však může být jen je-
den a doufám, že víte, koho mám na
mysli,“ poznamenal primátor, kte-
rému před zahájením losování pře-
dali Italové, stávající držitelé titulu,
pohár ME.

Do zahájení šampionátu si tuto
patnáctikilogramovou cenu budou
moci prohlédnout nejen futsaloví 
fanoušci hned na několika místech 
Ostravy. „Pohár vystavíme ve 
foyeru radnice, pak bude umístěn
v prostorách Městského informač-
ního centra v Nádražní ulici. K vi-
dění bude také v jednotlivých spor-
tovních zařízeních, kde se zápasy
odehrají,“ uvedl A. Zedník. (ta)

Svátek maratonců
Mezinárodní 43. ročník tradičního

ostravského maratonu se uskutečnil
18. září ve Staré Bělé. Letošního roč-
níku se zúčastnil rekordní počet zá-
vodníků - na startu se sešlo 110 běžců.
Vítězství si odnesl Milugete Ssebres
z Prahy, v kategorii žen zvítězila Mi-
roslava Horáková z Bučovic.

Turistické pochody
Turisté základních organizací

Svazu důchodců ČR v Porubě se schá-
zejí každé pondělí a úterý v 9 hodin
v místnostech budovy Armády spásy
v ulici M. Majerové 1733. Připravují
pravidelné pochody, které se konají
buď ve čtvrtek nebo o víkendech.
Bližší informace o činnosti zájemci
získají na tel. čís. 596 951 813.

Okolím ČEZ Arény
Vycházku okolím ČEZ Arény

v Ostravě-Jih pořádá 28. října 
ostravský odbor Zeměpisného sdru-
žení se sídlem v Brně. Sraz bude ve 14
hodin na zastávce tramvají č. 11 a 14
s názvem Sport Aréna.

Stříbrné mažoretky
Kadetky z mažoretkového oddílu

Krokodýl v Ostravě - Dubině obsadily

na mistrovství Evropy, které se konalo
9. až 13. září v Opole, druhé místo.
V sestavě cvičilo osmnáct osmi až de-
setiletých dívek. Ostravské mažoretky
si odvezly ještě jedno vítězství - mají
mezi sebou třetí nejkrásnější mažo-
retku Evropy. Třetí vicemiss se stala
Iva Szücsová.

Šumná procházka
Poslední z cyklu procházek tento-

krát po jedné z nejzajímavějších čtvrtí
Ostravy s kunsthistorikem Martinem
Strakošem s názvem Šumná pro-
cházka po Vítkovicích se bude konat
23. října. Sraz je ve 14 hodin na Míro-
vém náměstí.

Skvělí tanečníci Akcentu
Tanečníci skupiny Akcent uspěli

v mezinárodní soutěži v latinskoame-
rických tancích IDSF OPEN, která se
konala 2. října v ČEZ Aréně. V kate-
gorii Junior 1 (10-12 let) Marek 
Kýpus a Kateřina Béková obsadili 
2. místo, v kategorii Junior 2 (13-14
let) Jiří Gatnar a Simona Baránková 
5. místo. V kategorii Mládež (15-16
let) získali Filip Swětik a Tereza Sta-
řičná 1. místo, Lukáš Hojdan a Ro-
mana Litvíková 3. místo. V hlavní ka-
tegorii Marek Swětik a Renáta
Dohnanská se umístili v semifinále.

Úspû‰ní basketbalisté
Mladí basketbalisté týmu Snakes

Ostrava (ročník narození 1989) se zú-
častnili 29. září až 3. října mezinárod-
ního turnaje v litevském Kaunasu. Po-
zváni byli mistři jednotlivých
evropských zemí této kategorie a vý-
běr kanadského regionu Calgary.

„Hráči trenéra Dušana Hrdličky se
neztratili a obsadili v silné meziná-
rodní konkurenci skvělé 5. místo,“
uvedl manažer týmu Snakers Pavel
Špaček. Čeští hráči porazili italského
mistra z Vareze, tým ruského Permu i
Polska. Prohráli pouze o dva body
s výběrem Calgary a s polským tý-
mem v základní skupině.

Na základě tohoto vystoupení byli
ostravští pozváni na velký meziná-
rodní turnaj v Calgary v červenci roku
2005, na němž se utká asi 25 týmů z
Kanady, USA a Evropy. (ta)

❏ Zpráviãky
Nejlepší čeští střelci se sjeli do Os-

travy. Český střelecký svaz uspořádal
ve dnech 18. a 19. září na střelnici
Skalka  v Ostravě-Porubě Mistrov-
ství republiky ve sportovní střelbě z
předovek 2004. V sedmi disciplínách,
jako perkusní revolver, perkusní pi-

stole civilní i vojenská, perkusní
puška či křesadlová pistole a puška, si
změřili svou mušku. 

Nejlepším borcem byl jedno-
značně Josef Těsnohlídek, který zví-
tězil ve dvou ze čtyř disciplín (na
snímku uprostřed). (m)

âe‰tí stfielci se sjeli do Ostravy 


