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Slezskoostravský hrad je přístupný po celý rok.

Dobové kostýmy a víření bubnů provázely slavnostní otevření hradu.

Obrovská akvária s rybami žijícími v ostravských řekách, ale i nová expozice ježibab, jsou pro návštěvníky příjemným zpestřením prohlídky.
V hradní věži je k vidění výstava Mince pravé a falešné. 

Slezskoostravsk˘ hhrraadd  ooppûûtt  ooÏÏiill
Patnáct měsíců trvala rozsáhlá rekonstrukce

Slezskoostravského hradu s respektem ke všemu
původnímu. Vůbec poprvé povstal tento objekt do-
slova z trosek a neskutečného nepořádku na ná-
dvoří i blízkém okolí o Vánocích před rokem a půl. 

Od té doby byla obnovena a opravena prakticky
každá část hradu, nově jsou přístupné terasy a vy-
hlídka, sklepní prostory i věž. Stavební úpravy, na
které město Ostrava ze svého rozpočtu uvolnilo
kolem 40 milionů korun, byly zahájeny na začátku
ledna loňského roku. Přitom hradní areál byl v pro-
vozu až do 30. října a návštěvnost překročila počet
30 tisíc lidí. Společnost Ostravské výstavy,
správce hradu, počítá s tím, že letos bude návštěv-
nost ještě vyšší. Už dnes se připravují akce, jako
jsou divadelní představení, jarmarky s ukázkami
historických řemesel, rytířské slavnosti, zajímavé
výstavy, koncerty vážné i populární hudby nebo
rodinné oslavy, ale i svatby či školní výlety dětí. 

V každém ohledu dnes nikdo nepochybuje, že
by Slezkoostravský hrad zůstal mimo zájem Ostra-
vanů a hostů města. Poté, co budou dokončeny
úpravy okolí a výsadba zeleně, to platí dvojnásob.
Hrad má oprávněné ambice stát se odpočinkovým
místem a centrem setkávání. (M) 



Podle současného znění zákona 
§ 134, odstavec 2, zákona číslo
361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že všechny řidičské
průkazy vydané od 1. července 1964
do 31. prosince 2000 musí být vymě-
něny za nové nejpozději do 31. pro-
since 2005. 

Výměny nepodléhají správnímu
poplatku, nedochází-li současně ke
změně údajů zapisovaných do prů-
kazů. Povinná výměna se nevztahuje
na řidičské průkazy vydané od 
1. ledna 2001.

„Ke konci letošního března byly
ve správním obvodu Ostravy vymě-
něny staré nebo vydány po 1. lednu
2001 již nové průkazy polovině ři-
dičů. Přesto staré doklady, jejichž
platnost končí v letošním roce,
vlastní sedmdesát tisíc občanů. Po-
kud by měli zaměstnanci oddělení
dopravněsprávních činností stihnout
vydat do konce roku nové řidičské
průkazy, museli by jich měsíčně vy-
měnit v průměru sedm tisíc,“ říká ve-
doucí odboru dopravy Magistrátu
města Ostravy Jiří Tichý. Vláda
České republiky sice předložila par-
lamentu k projednání návrh novely
zmíněného zákona 361/2000 Sb.,
který obsahuje i návrh prodloužení
lhůty pro povinnou výměnu výše
uvedených řidičských průkazů, ale
neexistuje žádná záruka, že potřebná
novela zákona bude schválena včas,
nebo v takovém termínu, aby u pře-
pážek nedocházelo k dlouhým fron-

tám žadatelů o výměny průkazů před
koncem roku 2005. 

„S ohledem na uvedené skuteč-
nosti se obracíme na všechny řidiče
motorových vozidel s žádostí, aby
zvážili situaci, a pokud budou potře-
bovat změnit údaje v řidičských prů-
kazech v období do konce roku nebo
potřebují doklady pro dlouhodobé
cesty do zahraničí, aby nečekali s vý-
měnami na poslední chvíli,“ podotkl
J. Tichý. 

K výměně řidičského průkazu je
nutné doložit:
- starý řidičský průkaz,
- průkaz totožnosti,
- fotografii,
- v případě řidiče staršího 60 let 

(a dále ve lhůtách stanovených zá-
konem) doklad o zdravotní způso-
bilosti,

- v případě změny zaznamenávané
do řidičského průkazu doklad k této
změně.
Řidičské průkazy se vyměňují 

u odboru dopravy Magistrátu města
Ostravy, v ulici Výstavní 55 (do-
pravní inspektorát).

Úřední hodiny: 
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 7.30–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 7.30–15.30 hodin
pátek 7.30–11.00 hodin 

(Polední přestávka je každý den
od 11.30 do 12.30 hodin.)

Další informace jsou k dispozici
na telefonním čísle: 974 728 899. (r)
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❏ Nepfiehlédnûte
Co má vûdût kaÏd˘

drÏitel psa?
Řada lidí si život bez psího

kamaráda nedovede předsta-
vit. Jakými povinnostmi je vá-
zán jeho držitel v Ostravě, na
to jsme se zeptali vedoucí Stře-
diska správních činností magis-
trátu Ivany Šotkové:

„Povinnosti držitelů psů jsou
obsahem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města 
Ostravy č. 1/2002 ve znění
obecně závazné vyhlášky číslo
4/2002. Vyhláška platí na celém
území Ostravy. Občané v ní na-
jdou pouze podmínky pro za-
bezpečení čistoty prostředí,
podmínky pro pohyb zvířat,
výčet míst, kam se zvířetem ne-
smí a kde je jejich pohyb ome-
zen, současně i výčet míst v jed-
notlivých městských obvodech
určených pro volný pohyb zví-
řat bez vodítka i náhubku. Po-
rušení povinností uvedených ve
vyhlášce se obvykle řeší jako
přestupek na příslušném úřadu
městského obvodu. Dalším dů-
ležitým předpisem je obecně
závazná vyhláška č. 6/2003 o
místním poplatku ze psů. Do-
zvíte se v ní, že držení psa se
ohlašuje na místně příslušném
úřadu městského obvodu,
který pro psa vydá identifi-
kační známku a také to, v ja-
kém případě je držitel od po-
platku ze psa osvobozen.
Poplatek hradí držitel psa (ni-
koliv majitel) za psa staršího 
tří měsíců každý rok do 
31. března, při částkách nad 
1000 korun ve dvou splátkách,
a to v březnu a září. Sazba po-
platku je rozlišena podle toho,
je-li pes chován v rodinném či
bytovém domě, je-li užíván
podnikatelem k hlídání ob-
jektů, i podle počtu chovaných
zvířat. Poplatky se v jednotli-
vých městských obvodech liší.“

Vyhlášky jsou k dispozici v
tištěné podobě ve Středisku in-
formačních služeb odboru vnitř-
ních věcí magistrátu a na inter-
netové adrese: www.mmo.cz

DÛleÏitá 
telefonní ãísla

Centrum tísňového volání 
Ostrava

112, 150 – hasiči
155 – záchranná služba
156 – městská policie
158 – Policie ČR
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Velvyslanec Polské republiky v
České republice Andrzej

Krawczyk navštívil 6. dubna v do-
provodu generálního konzula Polské

republiky v Ostravě Andrzeje Kac-
zorowského Novou radnici (na
snímku vpravo). Vzácné hosty přijal
náměstek primátora Mirko Jašurek a

vedoucí kanceláře primátora Lumír
Palyza.

„Velmi oceňujeme přístup ve-
dení města Ostravy k vyhlášení
státního smutku v Polsku v souvis-
losti s úmrtím papeže Jana Pavla II.
Potěšilo nás, že tuto velkou osob-
nost připomínáte ve foyeru ostrav-
ské radnice,“ řekl A. Krawczyk.
Zvlášť přivítal rozhodnutí města
omezit program konání IV. ročníku
Česko-polských dnů 2005, které se
měly uskutečnit ve dnech 7. až 10.
dubna. 

„Tuto zprávu jsme přijali s poro-
zuměním. S lítostí se připojujeme
ke smutku nad odchodem Svatého
otce Jana Pavla II. Uvědomujeme
si, že svět ztrácí jednu z nejvíce
charizmatických osobností v ději-
nách církve a jsme přesvědčeni, že
Jan Pavel II. zůstane v povědomí
tohoto světa jako člověk, který své
poslání zcela naplnil,“ sdělil Mirko
Jašurek. (ta)

Mûsto se pfiipojilo ke smutku 
nad odchodem Svatého otce Jana Pavla II.

Povinná v˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛK ovûfiování 
je nutn˘ platn˘

obãansk˘ prÛkaz
„Kolem šesti tisíc listin a více

než tisíc podpisů ověří měsíčně
pracovnice Střediska informač-
ních služeb odboru vnitřních věcí
(SIS) Magistrátu města Ostravy.
Při tomto úkonu musí být pří-
tomna osoba, jejíž podpis je ově-
řován,“ uvedla vedoucí SIS Ivana
Šotková. 

Do ověřovací doložky se píše
jméno, příjmení, rodné číslo (příp.
datum narození) a místo trvalého
pobytu. „Jediný osobní doklad,
který obsahuje všechny tyto údaje,
je platný občanský průkaz. Další
úřední doklady, například cestovní
pas či řidičský průkaz, údaj o trva-
lém pobytu neuvádějí,“ upozornila
I. Šotková. 

Podpis nelze rovněž ověřit podle
občanského průkazu, u něhož
skončila doba platnosti, nebo je
neplatný z důvodu změny někte-
rého z osobních údajů (má ustři-
žený roh). V tomto případě je třeba
doložit doklad o této změně vy-
daný ohlašovnou nebo matrikou
úřadu příslušného městského ob-
vodu. Podpis nelze ověřit ani v pří-
padě, předloží-li žadatel pouze po-
tvrzení o ztrátě občanského
průkazu. Toto potvrzení má časově
omezenou platnost dva měsíce.
Pracovnice u přepážek se často set-
kávají s tím, že občané se jimi pro-
kazují po roce i delší době. (ta)



Ochrana životního prostředí je nedílnou
součástí každého státu i města. V době
pokrokových technologií, rozvoje dopravy
a nárůstu konzumního způsobu života je více
než důležité myslet na budoucí kvalitu života
a životního prostředí. Zda na ni myslí
i v Ostravě a jakou cestu si město vybralo, jsem
se zeptala náměstka primátora pro ochranu
životního prostředí Mirko Jašurka.

■ Na radnici již několik měsíců leží stín neo-
choty informovat veřejnost o zvýšených kon-
centracích prachu v ovzduší…

Problém znečištění ovzduší v Ostravě samo-
zřejmě existuje. To, co nás trápí nejvíc, je polétavý
prach. Poměrně často dochází k překračování li-
mitu. Na webových stránkách města proto občané
najdou odkaz na Český hydrometeorologický
ústav, kde získají informace o dvacetičtyřhodino-
vých koncentracích prašného aerosolu i měřeních
automatizovaného imisního monitoringu včetně
hodnot přípustných limitů. Ačkoli nám zákon ne-
ukládá za povinnost informovat v této oblasti 
občany, vycházíme jim tímto vstříc. V případě, že
budou limity překročeny třikrát a meteorologická
předpověď se nebude lepšit, podá magistrát pro-
střednictvím tiskového oddělení okamžitou infor-
maci médiím.

■ Může město prašnost v ovzduší nějakým
způsobem omezit?

Dříve to možné bylo. Stávající znění zákonů 
ale umožňuje omezovat vypouštěné emise pouze
takzvaným regulovaným zdrojům. A ty dnes 
v Ostravě nemáme.

■ O vás je známo, že jste náruživý cyklista.
Zahájil jste už cyklistickou sezonu?

Tento rok jsem na kole seděl pouze dvakrát.
Jako milovníka cyklistiky mě velmi těší postup
prací na přípravě cyklostezky, která, ačkoli povede
mimo území města, bude hrazena z jeho zdrojů.
Mám na mysli trasu z Martinova do Děhylova.
Z rozpočtu města bude navíc vyčleněno 5 milionů
korun na výstavbu trasy typu Greenway podél řeky
Ostravice a Odry, která přispěje ke spojení Kra-
kova s Vídní. Je to jeden z kroků zvyšování kvality
života ve městě.

■ Na jaké další kroky se Ostravští, a nejen
oni, mohou těšit?

Ještě tento měsíc se budou moci zapojit do
oslav Dne Země, které patří k tradičním akcím
města už od roku 1993. Program je zaměřen na děti

i dospělé a rozvrstven do dvou dnů a na dvě místa.
Každý zájemce bude mít možnost získat informace
a zážitky týkající se přírody. Letos jsme tyto akce
podpořili částkou zhruba 350 tisíc korun. Dalším
projektem, na němž participujeme, je květnový fes-
tival trvale udržitelného rozvoje TUR 2005. Ve
spolupráci s ministerstvem životního prostředí, mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu, krajem a mnoha 
dalšími institucemi připravujeme mezinárodní pře-
hlídku filmů o trvale udržitelném rozvoji v kině Art
a divadelním sále Domu kultury města Ostravy. 

■ Co je podle vás nejdůležitější v ochraně ži-
votního prostředí?

Jednoznačně informovanost. Kdo nemá infor-
mace, nemůže se dobře rozhodovat. V problema-
tice životního prostředí to platí několikanásobně.
Právě již zmiňovaný festival TUR přinese lidem
mnoho údajů a poznatků. Trvale udržitelný rozvoj
je totiž takový způsob rozvoje, který uspokojuje

potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti
budoucích generací. A tím je důležitý.

■ Tuto myšlenku se snaží lidem předávat
nejrůznější organizace v rámci environmentál-
ního vzdělávání a výchovy. Město, myslím, ne-
stojí stranou.

Samozřejmě. Ekologická výchova má pro nás
význam naprosto prioritní. Nejen, že je aktivně ko-
ordinována pracovníkem odboru životního pro-
středí, ale patří k oblastem, které město dotuje.
Z ekologického fondu je každý rok rozdělováno 
4 až 7 milionů korun na zlepšení situace v oblasti
kvality životního prostředí. Jde buď o přímé do-
tace, jak tomu bylo například u vybudování parku
naproti Ústředního autobusového nádraží, nebo
přípravy projektů, činnost nevládních organizací či
podporu konkrétních ekovýchovných akcí.

■ Máte dojem, že tato snaha padá na úrod-
nou půdu?

Myslím si, že výsledky jsou nepřehlédnutelné.
Už jen fakt, že v Ostravě patří míra vytříděnosti
odpadů k vyššímu průměru v České republice, je
výsledkem práce nejen města, ale i neziskových
organizací v této oblasti. Pokud dokážeme alespoň
částečně změnit návyky lidí, uděláme velký kus
práce. Konzumní styl života je většině občanů
blízký. Neříkám, že je špatný. Je jen třeba ho vidět
v souvislostech s jeho dopady na životní prostředí.
A to je právě úkolem trvale udržitelného rozvoje.
Každá stavba, rekonstrukce nebo podnikatelský
záměr má na své okolí větší či menší vliv. Vrátit se
zpátky na stromy není řešením. Ale plánovat roz-
voj s ohledem na jeho možné následky, to je cesta,
kterou je třeba jít.

■ Chcete naznačit, že Ostrava je udržitelným
městem?

Jsem přesvědčen, že ano. Podívejme se na ni
před patnácti lety a dnes. Najdeme markantní roz-
díly. Díky zákonům z devadesátých let, přístupu
města i působení nezávislých institucí je dnes naše
město zelenější a čistší. Je ale rozdíl naučit někoho
číst a psát, nebo mu dát vysokoškolské vzdělání.
My jsme dnes na úrovni konce základní školy. Na-
ším cílem je přesvědčit lidi o tom, že mít vědo-
mosti a možnosti vysokoškoláka, je nesporně lepší
než umět pouze rozlišovat písmenka. A to bude
ještě nějakou dobu trvat. 

Děkuji za rozhovor.          Karolina Konečná
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❏ Rozhovor

„Vrátit se zpátky na stromy není fie‰ením,“ fiíká námûstek primátora Mirko Ja‰urek

Ostrava nastoupila cestu k udrÏitelnému Ïivotu

Od roku 1990 je v České republice slaven 22. duben jako svátek
Země, který umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení veřejnosti
ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Jak řekla pracov-
nice pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu magistrátu Ka-

mila Gabrielová, jsou letošní aktivity zaměřeny v dopoledních hodinách především pro školní děti,
odpoledne pro veřejnost. 

Z bohatého programu vybíráme:

Ahoj Zemû! 22. dubna má‰ svátek

21. dubna/Slezskoostravský hrad
9–17 hodin

• módní přehlídky z odpadových materiálů
• sjezd řeky Ostravice na pramicích
• ukázky řemesel (řezbáři, keramici, kováři,

dráteníci, malování na hedvábí a sklo)
• semináře a přednášky o obojživelnících,

plazech a netopýrech
• kurz vaření z biopotravin

22. dubna/Hlavní třída v Ostravě-Porubě
9–17 hodin

• ukázky a povídání o sokolnictví
• nevšední zážitky v lanovém centru
• kontaktní zvířata v dětské zoo
• environmentální projekty studentů vysokých

škol
• výroba ptačích budek v praxi

Mirko Jašurek,
náměstek primátora 
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■ P¤IJETÍ ZÁCHRANÁ¤Ò. Primátor
Ostravy Aleš Zedník 24. března
přijal v Nové radnici sedm hlav-
ních aktérů úspěšného zásahu ze
4. března letošního roku. Týmu 25
hasičů, policistů, strážníků a lé-
kařů záchranné služby se podařilo
za dramatických okolností zabrá-

nit sedmnáctileté
dívce, která byla
navíc pod vlivem
drog, sebevra-
žednému skoku
ze 7. poschodí
domu v Matiční
ulici. Velitel čety
hasičů Roman
Boháč se ji poku-
sil dostat zpět do
místnosti, což se
mu nedařilo,
protože jej ohro-
žovala nožem. 
„S policejním vy-
jednávačem Vác-

lavem Swierczynou (na snímku)
jsme se studentku snažili vytlačit
blíže ke druhému oknu. Zachytil
jsem ji a vtáhnul dovnitř. Celá
akce šťastně dopadla, ale musím
přiznat, že se mi potom roztřásla
kolena,“ krátce popsal celou udá-
lost MUDr. Petr Blabla.

■ SETKÁNÍ S POSLANKYNÍ. Čle-
nové primátorova poradního
sboru seniorů a zdravotně posti-
žených se setkali 22. března s po-
slankyní Evropského parla-
mentu Věrou Flasarovou.

Přítomní disku-
tovali o Smlou-
vě o Evropské
ústavě a mož-
ném referendu.
Senioři se zají-
mali rovněž o
p o s t a v e n í
České repub-
liky v Evropské
unii, o reakce
na současnou
vnitropolitic-
kou situaci, o
možnosti města

a neziskových organizací získat
dotace z prostředků EU. Věra
Flasarová informovala o své
práci ve výborech pro práva žen
a pro výchovu, vzdělání a kul-
turu. 

■ MÁME O VÁS ZÁJEM.
Symbióza 2005 je
největší akcí svého
druhu v České re-
publice. Tato skuteč-
nost odráží vysoký
zájem studentů o co
nejlepší uplatnění v
praxi, ale především
zvyšující se spokoje-
nost zaměstnavatelů
s úrovní absolventů
vysokých škol. Také
proto 90 českých fi-
rem neváhalo v letoš-
ním roce přijet 8. a 9.
března do Ostravy,
aby tu našlo potenciální zaměst-
nance a mohlo jim sdělit: „Máme
o vás zájem“. Setkání již počtvrté
uspořádalo pod záštitou rektora
VŠB-TU Ostrava Tomáše Čer-
máka (na snímku uprostřed) In-
focentrum VŠB-TUO, partnerem

projektu bylo statutární město
Ostrava. „Ze setkání odborníků
univerzity s managementem fi-
rem vzešlo několik zajímavých
projektů další spolupráce,“ uvedl
nám. primátora Vít Ruprich (na
snímku vpravo). 

Vefiejné projednání strategického plánu 
Strategický plán rozvoje statutár-

ního města Ostravy vstupuje do své
finální podoby. Jeho prezentace bude
rozsáhlá. V následujících týdnech se
uskuteční veřejné semináře, work-
shopy a v červnu pak odborná konfe-
rence za účasti zástupců institucí a
úřadů, podnikatelské sféry, nezisko-
vých organizací a měst regionu. 

V pořadí druhé veřejné projedná-
vání strategického plánu města a po-
souzení jeho vlivů na životní pro-
středí je připraveno na 18. dubna 
v zasedací místnosti č. 306 budovy
Radnice města Ostravy. Zahájeno
bude ve 14 hodin. Účastnit se jej mo-

hou zástupci veřejné správy, sou-
kromé sféry, nezávislých organizací
a občané, které zajímají informace 
o globálních a dílčích vizích města i
konkrétních rozvojových projektech
v dlouhodobém časovém horizontu,
konkrétně do roku 2013. Účastníci
veřejného projednávání mohou
vznést připomínky a návrhy k obsahu
strategického rozvoje a k závěrům
SEA (strategické posouzení vlivů na
životní prostředí).

Nekrácené znění návrhu Strategic-
kého plánu rozvoje statutárního
města Ostravy je k dispozici na 
adrese: www.mmo.cz (m)

V loňském roce provedli pracov-
níci kontrolního oddělení Úřadu
práce v Ostravě u zaměstnavatelů
na území města Ostravy celkem
238 kontrol, z nichž 234 zaměřili
na dodržování pracovněprávních
předpisů a ostatní na hospodaření 
s veřejnými finančními prostřed-
ky.

Počet kontrol bez zjištěných ne-
dostatků je trvale nízký - v roce
2004 jich bylo pouze 11 a jejich po-
díl dosáhl stejné hodnoty jako v
roce 2003, tedy pouhých 4,6 %. K
častému porušování pracovněpráv-
ních předpisů negativně přispívá
přetrvávající složitá situace na os-
travském trhu práce s výrazným
nadbytkem pracovní síly. Porušo-
vání pracovněprávních předpisů
bylo zjištěno u malých i velkých
zaměstnavatelů, převážně však u fi-
rem zaměřených na nekvalifiko-
vané práce nebo vyžadujících
pouze zaškolení.

„Zaměstnavatelé často nerespek-
tují základní ustanovení Zákoníku
práce, která jim nařizují povinnost
informovat písemně své zaměst-
nance o právech a povinnostech vy-
plývajících z jejich pracovních po-
měrů. V mnoha případech nebyla u
zaměstnanců řádně vedena evi-
dence pracovní doby, práce přes-
čas, pracovní pohotovosti a noční
práce, popřípadě jim nebylo umož-
něno nahlédnout do evidence pra-
covní doby,“ říká Svatava Baďu-
rová, tisková mluvčí úřadu práce.
Dodává, že závažných pochybení
se zaměstnavatelé dopouštějí také
při skončení pracovních poměrů
nerozlišováním výpovědních dů-
vodů a nedodržováním výpovědní
doby. Rovněž neposkytují zaměst-
nancům náhradu mzdy za dovole-
nou, kterou jim neumožňují vyčer-
pat, nevydávají jim potvrzení 
o zaměstnání, případně v nich ne-
uvádějí skutečnosti stanovené práv-
ními předpisy. Kontroloři úřadu
práce zjišťují ilegální zaměstnávání
na zkoušku, mnohdy kombinované
se souběžným vedením v evidenci
uchazečů o zaměstnání místo vy-

užívání institutu zkušební doby
apod.

Značnou pozornost úřad práce
věnoval diskriminační problema-
tice. Jak upozorňuje tisková
mluvčí, pracovněprávní předpisy
zakazují jakoukoli diskriminaci.
Zaměstnavatel je povinen rovně za-
cházet se všemi zaměstnanci, a to
pokud jde o postup při přijímání, 
o pracovní podmínky, odměňování
za práci včetně jiných plnění, od-
bornou přípravu a příležitost dosáh-
nout funkčního nebo jiného po-
stupu v zaměstnání. V roce 2004
kontroloři úřadu práce prokázali 
13 zaměstnavatelům ve 110 přípa-
dech diskriminační jednání, což je
o 76 případů více než v roce 2003. 

„V odhalování nelegálního za-
městnávání čtyřem zaměstnavate-
lům u šesti cizinců (občanů Ukra-
jiny a Vietnamu) kontroloři
prokázali jejich zaměstnávání v
rozporu se zákonem o zaměstna-
nosti. Povinnost registrace občanů
Slovenské republiky u příslušného
úřadu práce prověřili u 25 zaměst-
navatelů, přičemž 15 z nich poru-
šilo příslušné předpisy,“ konstatuje
S. Baďurová s tím, že u 54 občanů
byl zjištěn souběh pracovního po-
měru, popřípadě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, 
s evidencí uchazečů o zaměstnání,
který nebyl v souladu s platnou
právní úpravou.

V loňském roce byly kontroly
úřadu práce zaměřeny také na dodr-
žování ustanovení zákona o za-
městnanosti, která se týkají zaměst-
návání povinného podílu osob se
zdravotním postižením. Z 34 kon-
trolovaných zaměstnavatelů jich 
13 tuto povinnost nesplnilo. Úřad
práce v Ostravě uložil pokuty 
40 zaměstnavatelům, a to ve výši 
1 067 000 Kč. Z celkového počtu
pokut bylo 30 uloženo pro závažná
a četná porušení pracovněprávních
předpisů. Deset pořádkových pokut
úřad práce uložil za nevytvoření zá-
kladních podmínek k provedení
kontroly. (m)

Více pfiípadÛ diskriminace❏ Stfiípky



MODERNIZOVANÁ TRAMVAJ VarioLF. Náměstek primátora Jaromír Horák
a ředitel ostravského dopravního podniku František Vaštík byli prvními
cestujícími v modernizované nízkopodlažní tramvaji, kterou 6. dubna
v Ostravě prezentovalo volné sdružení firem ČKD PRAGOIMEX a.s.,
VKV Praha, s.r.o., Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., a Dopravní pod-
nik Ostrava a.s. Nová tramvaj s 33 místy k sezení a 60 místy ke stání měří
15 metrů. Vyznačuje se působivým interiérem a umožňuje bezbariérový
nástup a výstup osobám s omezenou pohyblivostí a také s dětskými ko-
čárky. Navíc má tramvaj dobře vyladěný podvozek s dvojím vypružením,
čímž se výrazně zvyšuje komfort jízdy a také minimalizuje hlučnost. (m) 
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Lidé si musí nejdfiíve
nûkde vydûlat

Náměstek primátora Petr
Kajnar velmi často staví mezi
pojmy investor a tvorba
pracovních míst rovnítko. Někteří
považují požadavek města na
příchozí investory, připravit nová
pracovní místa, za brzdu, jiní za
nezbytný krok.

„Je třeba rozlišit dva druhy inves-
torů. Na jedné straně jsou ti, kteří při-
cházejí, aby tady něco vyrobili, napří-
klad auto nebo počítačový program.
Na straně druhé jsou ti, kteří poskytují
především služby. Důležité je, aby 
ve městě a kraji zůstala zachována je-
jich rovnováha. Při restrukturalizaci
hutního a těžebního průmyslu ubylo
pracovních míst ve výrobě a nárůst
služeb nestačil vytvořit dostatek no-
vých pracovních příležitostí. Jinak ře-
čeno, lidé si musí nejdříve někde vy-
dělat, aby si mohli koupit chleba nebo
lístek do kina. Neuživíme se tím, že si
budeme navzájem žehlit košile nebo
zasklívat okna. Takže musíme vytvo-
řit pracovní místa v primárním sek-
toru, ta pak odstartují nárůst pracov-
ních míst ve službách. To je nejlepší
podpora drobného podnikání – dosta-
tek koupěschopného a solventního
obyvatelstva. Proto musíme nabíd-
nout dobré podmínky pro investory
prvního typu, to znamená, že jim
dáme pozemek připravený ke stavbě
prakticky zdarma. Ale skutečně s
podmínkou, že vytvoří určitý počet
pracovních míst, která udrží po dobu
alespoň pěti let. Jde o poskytnutí ve-
řejné podpory a nemůžeme, a ani ne-
chceme, rozdávat majetek města, 
tedy občanů, zdarma. Koneckonců,
všechny kontrakty tohoto typu podlé-
hají schválení Úřadu pro hospodář-
skou soutěž. Pokud investoři dosta-
nou v Evropské unii lepší podmínky,
než nabízí trh, tak vždy musí na po-
dobné možnosti přistoupit. V tomto
smyslu žádost není brzdou, ale opráv-
něným a obecně platným požadav-
kem. Ti druzí – nevýrobní investoři, a
na to bych rád upozornil, pokud ku-

pují pozemky od města, kupují je za
tržních podmínek.“

■ Odpovídá vloženým finan-
čním prostředkům zájem investorů
o Ostravu? 

„Jistě, jinak by to celé nemělo
smysl. Výrobní zóna Hrabová o roz-
loze 60 hektarů přijde daňové po-
platníky na 600 milionů korun. 
Předpokládaný počet pracovních
příležitostí je 3 000. Podpora jed-
noho nezaměstnaného nás stojí mi-
nimálně 200 tisíc korun ročně. 
Se znalostmi aritmetiky ze sedmé
třídy si spočítáme návratnost inves-
tice na jeden rok. A to nemluvím 
o vytvoření pracovních míst ve služ-
bách. Většina investorů k nám nepři-
chází, aby zítra odešla. V průmyslo-
vých odvětvích se investice do nové
továrny nevrátí do pěti let. Investoři
přicházejí, aby tady zůstali mini-
málně deset let a pokud najdou pra-
covitou a vzdělanou pracovní sílu,
zůstanou. A to i potom, když poros-
tou naše mzdy a oni budou nuceni
orientovat se nikoli na levnou, ale
zejména na odbornou pracovní sílu
ve vývoji a odvětvích s vysokou při-
danou hodnotou.“

■ Můžete některé jmenovat?
„Právě byla zahájena výroba v to-

várně na počítače ASUS. Jde o společ-
nost z oblasti elektrotechnického a au-
tomobilového průmyslu. V Hrabové
vyrostou také kancelářské prostory,
které by měly poskytnout zázemí pro
firmy zabývající se výrobou počítačo-
vých programů, poskytováním finan-
čních služeb, tedy zaměstnávající
takzvané bílé límečky. I když některá
jména už prosákla v médiích, nechci je
uvádět. Nikdy to totiž neprospěje pro-
bíhajícím jednáním. Ale mohu se 
zmínit o dobrém rozvoji největší 
softwarové skandinávské firmy 
TIETOENATOR ve Vědecko-techno-
logickém parku. Dnes již zaměstnává
přibližně sto programátorů a v nej-
bližší době by se měl jejich počet zvý-
šit na pět set.“ (Maj)

V˘kopy v Sokolské ulici
Letos končí práce na výstavbě ko-

lektoru Ostrava – centrum, které
úzce souvisejí s montáží páteřního
kanalizačního řadu, montáží horko-
vodu, rozvodů pitné vody a energe-
tických sítí. Veškeré tyto činnosti se
odehrávají v podzemí a prakticky jen
minimálně znepříjemňují život oby-
vatel v centru města. 

Ovšem dokončení výstavby ko-
lektoru, zejména v jeho ose, přinese
do značné míry omezení pohybu a
dopravy občanů. Podle informací
zhotovitele projektu ISPA – Rozší-
ření kanalizačního systému města -
Ingstav Ostrava, a. s., kanalizace jak
uliční, tak i z jednotlivých objektů
musí být napojena na páteřní kanali-
zační řad kolektoru. Postupně dojde
k napojování objektů po trase kolek-
toru, což se neobejde bez rozsáhlej-
ších výkopových prací, a to v trase
od Prokešova náměstí po třídě So-
kolská, ulici 28. října, přes Masary-

kovo náměstí, po ulici Zámecká 
až k ulici Nádražní. 

Z důvodu rychlého a plynulého
zvládnutí veškerých stavebních
kroků s patřičnou technologickou
návazností, obzvláště na ulici Sokol-
ská, bude úsek od křižovatky ul.
Českobratrská – 28. října úplně uza-
vřen. Zachovány zůstanou příč-
né přejezdy ulicemi Kratochvílova 
a Dvořákova, případně ulicemi 
Na Hradbách nebo Matiční. Kom-
pletní uzávěrka ul. Sokolská platí od
18. dubna. Znovuotevření je pláno-
váno na 31. července letošního roku.

Pro některé Ostravany může být
více než tříměsíční uzavření Sokol-
ské ulice poněkud komplikovaným a
nepříjemným problémem. Ale při ur-
čité toleranci a pochopení jim odmě-
nou bude nová komunikace včetně
chodníků, a to bez výmolů způsobe-
ných vadnou a zastaralou kanalizací.

(M)

Statutární město Ostrava nabízí 
investorům k pronájmu a po zastavění
také k odprodeji pozemky v proluce
mezi ulicemi Velká a Pivovarská
v Moravské Ostravě. 

Tato lokalita v centru města vznikla
v polovině minulého století demolicí
původní zástavby a od té doby je vyu-
žívána jako parkoviště. V blízké bu-
doucnosti by mělo být nahrazeno ji-
ným (opět v centru města) a proluka
by měla být znovu zastavěna jedním
nebo více domy s obchodními plo-
chami v přízemí a kancelářemi či byty
v horních patrech. 

„Počítáme s obnovou známých 
ostravských laubů. Zájemci samo-
zřejmě musí respektovat schválené re-

gulační podmínky pro zastavění pro-
luky,“ řekl náměstek primátora Vít
Ruprich.

Nabídky musí být doplněny mimo
jiné také objemovou architektonickou
studií umožňující posoudit záměr ža-
datele a jeho slučitelnost s okolním
prostředím. 

Poslední možný termín doručení
nabídek je 6. května 2005 do 13 hodin,
a to do podatelny Magistrátu města
Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30
Moravská Ostrava (uzavřená obálka
musí být opatřena adresou uchazeče
a označena „Zástavba proluky Velká –
Pivovarská v Moravské Ostravě“). Po-
drobné informace jsou k dispozici na
internetové adrese: www.mmo.cz (m)

Náměstek primátora Vít Ruprich (na snímku vlevo) a architekt Josef
Havlíček z architektonické kanceláře ARKOS, autor návrhu a myšlenky
znovuobnovení známých ostravských laubů, nad maketou proluky.

Do Ostravy se vrátí známé llaauubbyy



Vážení čtenáři,
v minulém vydání Ostravské
radnice se do tohoto sloupku,
který mnozí z vás velmi rádi
čtou, vloudilo několik závaž-
ných chyb. Omlouváme se za
ně nejen vám, ale také Ostra-
vici, která k našemu městu ne-
rozlučně patří. Děkujeme za
mnohá upozornění, jež jste
nám zaslali. Následujícím tex-
tem uvádíme vše na pravou
míru a doplňujeme. Redakce

Ostravice
Řeka byla již od středověku

hlavním zdrojem vody pro nej-
větší sídlení středisko, kterému
dala i své jméno – Ostrava. Na
jejím horním toku je vybudo-
vána vodárenská nádrž Šance -
důležitý zdroj pitné vody pro
celý kraj. Kvalita vody v řece je
pravidelně monitorována a ze-
jména ve své dolní části, kde
protéká Ostravou, doznala znač-
ných pozitivních změn. Ještě na
počátku devadesátých let minu-
lého století šlo o tok s nízkým
obsahem kyslíku a vysokým po-
dílem organického a anorganic-
kého znečištění. Důvodem to-
hoto stavu bylo vypouštění
splaškových a průmyslových
vod z celulózky a hutního a důl-
ního průmyslu. Dokonalejším
čištěním odpadních vod je v toku
větší obsah kyslíku, zvýšila se
jeho samočisticí schopnost a vy-
tvořily se dobré podmínky pro
život vodních organismů. Vý-
sledky této změny můžeme zare-
gistrovat také na jejím soutoku
s Lučinou pod Slezskoostrav-
ským hradem, pod nímž rybáři
často uloví parádního kapra. 

Nejen chovem nejrozličnějších
druhů zvířat, jejich rozmnožováním
a představováním návštěvníkům žije
ostravská zoologická zahrada. Po-
řádá také vědomostní sou-
těž s názvem Velká cena
zoo, která je určena žá-
kům 5.–9. tříd škol Mo-
ravskoslezského kraje.
Letošním tématem se
staly šelmy, a tak si děti
lámaly hlavy nad jejich divokými
předky, kožešinami, zuby a hlaso-
vými projevy. Podle Jany Fasterové,
studentky Matičního gymnázia, byly
otázky těžké, ale řešitelné. „Náš tým
se poctivě připravoval déle než mě-
síc. Informace jsme hledali přede-
vším v odborné literatuře. Protože
nejsme v této soutěži poprvé, věděli
jsme, co nás čeká. Přesto nás některé
dotazy zaskočily,“ řekla kapitánka
týmu kvarty B gymnázia. Palce mu
držela celá třída i učitelé.

Organizátoři připravují okruhy
otázek pokaždé s jiným zaměřením.
„V loňském roce jsme se ptali na
znalosti o slonech, letos přišli na
řadu tito krásní predátoři. Při výběru
témat spolupracujeme s Klubem přá-
tel zoo, jehož členové jsou opravdo-
vými znalci,“ uvedl tiskový mluvčí
Zoo Ostrava Stanislav Derlich. Sou-
těž je dvoukolová, finálové souboje
se konaly 9. dubna ve výukovém pa-
vilonu. V I. kategorii (6.–7. třída ZŠ)
zvítězilo družstvo Stanice mladých
přírodovědců z Karviné, 2. místo 
obsadilo Gymnázium Čs. exilu 
Ostrava-Poruba. Ve II. kategorii
(8.–9. třída ZŠ a adekvátní stupeň
gymnázia) byly nejúspěšnější Zá-
kladní škola Mařádkova v Opavě a 

Základní škola Šilheřovice. Třetí
místo získalo Gymnázium G. Kli-
menta z Ostravy-Poruby.

„Velkou cenu zoo pořádáme již
sedmnáctým rokem a
vždy se setkáváme 
s mladými talentova-
nými lidmi, kteří mají
o přírodu hluboký zá-
jem. Mnozí z učitelů
se soutěže účastnili

jako studenti. Do letošního prvního
kola se přihlásilo víc než patnáct set
žáků,“ podotkl S. Derlich a dodal, že
odměny pro vítěze v podobě publi-
kací o přírodě a propagačních mate-
riálů zoo získají jen ti nejlepší.

Smutná zpráva na závěr: Kon-
cem března uhynul devítiletý sa-
mec slona indického Jacky. Při
hře ve výběhu si částečně ulomil
jeden z klů. Rána mu byla ošet-
řena, ovšem za pět dní se Jackymu
podařilo si kel znovu poškodit a
otevřít jeho dřeňovou dutinu. Z
důvodu hrozící akutní infekce
bylo bezpodmínečně nutné při-
stoupit ke krajní variantě, tedy
ošetření zvířete v narkóze. V zá-
věru operace došlo u již probouze-
jícího se slona k zástavě srdce. Pří-
činou jeho selhání a následného
uhynutí slona byla vrozená dispo-
zice způsobená metabolickou po-
ruchou. Svalovina srdce Jackyho
byla hadrovitá, v obou předsíních
byl uložen tuk. Tuto poruchu ne-
bylo možné podle životních pro-
jevů velmi vitálního slona předví-
dat. Jacky přišel do Zoo Ostrava v
říjnu loňského roku ze zoologické
zahrady ve francouzském Pont du
Scorff. (kon)

Jednodenní zájezd i spoustu zna-
lostí a zážitků mohou získat žáci

čtvrtých tříd ostravských základních
škol, které se přihlásily do soutěže
akciové společnosti Ostravské vo-
dárny a kanalizace (OVaK) Hledej

pramen vody. „Cílem projektu je dě-
tem přiblížit důležitost vody a fakt,
že její zdroje jsou omezené,“ řekla
tisková mluvčí OVaK a.s. Radka
Jestříbková. Letošního ročníku se
účastní 23 družstev z 12 základních

škol. Jejich úkolem je v šesti teore-
tických úlohách prokázat vědomosti
ze zeměpisu, českého jazyka a příro-
dopisu i výtvarný talent. 

Jednou ze soutěžících je Základní
škola, Hlučínská 136 v Petřkovicích.
Třídní učitelka Hana Žejdlová říká:
„Žáčci jsou velmi zvídaví. Odpovědi
vyhledávají na internetu, v encyklo-
pediích, nebo je řeší jako domácí
úkol. Společně si některé věci ve
škole upřesňujeme. Děti mají velké
ambice. Dvanáct chlapců a pět děvčat
4. A je hodně dravých, takže se bu-
deme snažit o co nejlepší umístění.“

Projekt vyvrcholí u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí, 1. června, 
na dosud tajném místě. Pětičlenná
družstva jednotlivých tříd budou hle-
dat pramen podzemního zdroje pitné
vody. Připraven je bohatý dopro-
vodný program s hasičskou a protipo-
žární tematikou. Nejúspěšnější týmy
získají pro své třídy poznávací zájezd
po krásách České republiky. 

„Společnost Ostravské vodárny a
kanalizace pořádá tuto akci již po-
páté. V loňském roce jsme výhercům
uspořádali zájezdy na hrad Bouzov,
Hukvaldy a do přírodní rezervace
Rejvíz,“ sdělila R. Jestříbková. (k)

❏ Zelené 
zajímavosti

Omluva
Omlouváme se za neúmyslnou

chybu, které jsme se dopustili v
březnové Ostravské radnici na
straně 7 v článku Kvalita odpadních
vod odpovídá normám. V textu mělo
správně zaznít, že dodávky pitné
vody pro obyvatele našeho města,
odvádění a čištění odpadních vod
zajišťuje společnost Ostravské vo-
dárny a kanalizace a.s. Redakce

Dûti hledají Pramen vody

Den v lese pro
celou rodinu

Ostravské městské lesy, s.r.o., pro-
vozují s podporou města Ostravy již
třetím rokem výukové středisko
Lesní škola. „Jeho branami prošlo
přes šest tisíc dětí i dospělých,“ uvedl
vedoucí Pavel Kotala. Lesní pedago-
gika přibližuje prostředí lesa, jeho
ekosystémy a buduje pozitivní vztah
k přírodě. „Chceme, aby děti poznaly
les všemi smysly. Hlavní formou vý-
uky je proto hra, pohyb a rozvíjení
kreativity,“ doplnil P. Kotala s tím,
že většina programů probíhá přímo
v lese.

Jak vypadá a funguje Lesní škola,
co nabízí dětem i dospělým, co se
v lese smí a co nesmí? To vše mohou
zájemci zjistit 23. dubna v rámci akce
Den v lese. Od 10 do 14 hodin je
v areálu Ostravských městských lesů,
s.r.o., (A. Brože 2, Ostrava-Zábřeh)
připraven pestrý program s ukázkami
lesní techniky, hrami a naučnou pro-
cházkou Bělským lesem. „Jsme při-
praveni odpovídat návštěvníkům na
nejrůznější otázky týkající se lesa
a také vysvětlit, že na jedné straně
v něm probíhá těžba, na druhé ovšem
také obnova,“ sdělil P. Kotala. 
Program se bude konat za každého
počasí. Zakončí jej opékání párků ve
venkovní učebně Lesní školy. Orga-
nizátoři doporučují návštěvníkům
vhodné sportovní obutí i oblečení
a malou svačinu, protože v přírodě
pořádně vyhládne. 

Den v lese se uskuteční pod zášti-
tou České lesnické společnosti
a vstup na něj je zdarma. Bližší infor-
mace lze zjistit na webových strán-
kách: www.ostravskelesy.cz, nebo
u Pavla Kotaly na telefonním čísle: 
595 700 918. (k)

Ostravská radnice duben 20056

Velká cena zoo byla letos o ‰elmách
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Závěrečná dějství druhé světové války se ode-
hrávala před šedesáti lety. Toto kulaté výročí

je vítanou příležitostí k oslavám a četným pietním
akcím v celé republice, Ostravu nevyjímaje. 

Přípravy všech akcí v režii sedmnáctičlenné 
organizační skupiny rady města, které byly zahá-
jeny už loni v září, v těchto dnech vrcholí. Ústřed-
ním mottem oslav je: Ostrava nezapomíná… 

„Scénář čtyřdenního programu je koncipován
bez zbytečných okázalostí, přesto dbáme na to,
aby 60. výročí osvobození města a porážky na-
cismu bylo důstojným setkáním a svátkem nejen
veteránů, ale všech Ostravanů, pamětníků i mla-
dých lidí,“ říká vedoucí kanceláře primátora Lu-
mír Palyza, garant této celoměstské akce.

Druhá světová válka je vnímána jako nejhrůz-
nější válečný konflikt, a to zejména vzhledem
k vývoji vojenské techniky a způsobu vedení
války. Právě ten z velké části smazal rozdíl mezi
vojákem a civilistou, mezi zákopem a obyčejnou
městskou ulicí. Dalším, ne však posledním, ale

o to více závažným důvodem chystaných oslav, je
připomenout si vítězství nad největším přízrakem
světových dějin - nacismem. Ten se podepsal pod
mimořádně zákeřné a rozsáhlé vyvražďování ci-
vilního obyvatelstva podle absurdních rasových
kritérií. 

„Do Ostravy se na konci dubna sjedou velvy-
slanci vítězných mocností a jejich vojenští přidě-
lenci, generální konzulové Ruské federace a Pol-
ska. Pozvání přijali také veteráni druhé světové
války, zástupci partnerských měst, Svazu bojov-
níků za svobodu, Konfederace politických vězňů,
skauti, junáci, samozřejmě starostové jednotli-
vých obvodů, ředitelé významných podniků ve
městě a řada dalších osobností, aby si společně
připomněli pro Ostravu mimořádně důležité da-
tum – 30. dubna 1945. Svou účast na sobotním 
pietním aktu příslibil také prezident České repub-
liky Václav Klaus,“ konstatuje Lumír Palyza.
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Program
STŘEDA 27. DUBNA 

Ostravské muzeum, Masarykovo náměstí:
17.55 Premiéra nově instalované zvonkohry
18.30 Vernisáž tří výstav: Hrady českého Slezska

a severovýchodní Moravy, Michael Thonet,
4x40 aneb spolu do Evropy 

ČTVRTEK 28. DUBNA
10.00 Odhalení památníku, Ostrava-Zábřeh
11.30 Odhalení pamětní desky, Městský stadion

Ostrava-Vítkovice

Prokešovo náměstí:
18.00 Galakoncert. V programu vystoupí Věra

Špinarová, Iva Frühlingová, Hana Zago-
rová, skupiny: BUTY, Kuličky štěstí,
B.S.P., Bůhví, Robson 

21.45 Slavnostní ohňostroj

PÁTEK 29. DUBNA 
10.00 Vernisáž Ostrava 1938 – 1946 „Mnichov –

válka – osvobození“, foyer Radnice města
Ostravy   

16.00 Koncert Posádkové hudby Olomouc, Jirás-
kovo náměstí

16.00 Slavnostní biskupská mše, katedrála Bož-
ského Spasitele

20.00 Operní šperky - slavnostní představení 
(vybrané operní árie a dueta světových 
autorů), Divadlo Antonína Dvořáka

SOBOTA 30. DUBNA
10.00 Pietní akt u Památníku osvobození Česko-

slovenska Rudou armádou, Komenského
sady

Letiště Ostrava-Mošnov:
11.00 Výstava vojenské techniky 
14.30 Slavnostní zahájení oficiálního programu
15.00 Simulace bitvy(Pokračování na str. 8)

Konec dubna a začátek května 1945, jak je zaznamenali fotografové.

Památník osvobození Československa Rudou armádou v Komenského sadech.
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(Pokračování ze str. 7)

Program oslav u příležitosti 60. výročí osvobo-
zení města Ostravy a porážky nacismu bude za-
hájen 27. dubna znovuotevřením Ostravského
muzea. „Muzeum otevře svá vrata po roční gene-
rální opravě. Jedna z nejstarších budov ve městě
dostala zbrusu nový háv a pozorný kolemjdoucí
si určitě všimnul i nového, respektive starého
ochozu radniční věže. Toto řešení pochází při-
bližně z první poloviny 18. století a řadu let bylo
bohužel ukryto pod bedněním. Také interiéry mu-
zea září novotou a muzejníci dnes připravují
a zpracovávají podklady pro stálé historické i pří-
rodovědecké expozice,“ říká Jiřina Kábrtová, ře-
ditelka Ostravského muzea. Ale tou nejočekáva-
nější novinkou, na kterou se určitě už všichni těší,
je zvonkohra s 22 zvony ze speciální slitiny mědi
a cínu. Bude hrát melodie ostravského regionu
a nesporně pomůže k oživení a vytvoření pří-
jemné atmosféry na Masarykově náměstí a okolí.

„Ostravané 27. dubna od půl páté odpoledne
uslyší z věže každou půlhodinu slavnostní fanfáry
trubačů – studentů Janáčkovy konzervatoře. Sa-
motná zvonkohra se poprvé rozezní v 17.55 ho-
din. Primátor Aleš Zedník a významní hosté poté
zahájí tři výstavy nazvané Hrady českého Slezska
a severovýchodní Moravy, Michael Thonet
a 4x40 aneb spolu do Evropy, která je jakýmsi
vyústěním několikaleté spolupráce mezi muzei
v Sosnowci, Miskolci, Trenčíně a Ostravě,“ uvádí

Lumír Palyza, vedoucí kanceláře primátora s tím,
že se zvonky rozezní ještě v 18.55 a 19.55 hodin.

Následující den, tedy 28. dubna, se dopo-
ledne uskuteční slavnostní odhalení památníku

v Ostravě-Zábřehu a pamětní desky na Městském
stadionu ve Vítkovicích. V rámci programu 
Ostrava nezapomíná… si veteráni druhé světové
války prohlédnou památná místa v polském pří-
hraničí a ve Wodzislawi se zúčastní vzpomínkové
akce. V podvečer bude na Prokešově náměstí za-
hájen Galakoncert, který vyvrcholí kolem 22 ho-
diny patnáctiminutovým ohňostrojem. Do té
doby se na dvou podiích představí Iva Frühlin-
gová, skupina B.S.P s Otou Balagem, Kamilem
Střihavkou a Michalem Pavlíčkem, Hana Zago-
rová, vynikající Věra Špinarová a skupina
BUTY. 

„V pátek 29. dubna ráno primátor Aleš Zedník
přijme delegaci ruských veteránů, kterým předá
pamětní medaile. Rovněž máme potvrzen příjezd
dcery maršála A. I. Jeremenka, velitele čtvrtého
ukrajinského frontu, který osvobozoval Ostravu.
U příležitosti oslav jsme nechali vyrobit 350 kusů
medailí, jejichž autorem je akademický malíř Mi-
roslav Boroš. Ten navrhoval například bronzovou
plaketu Ceny města, Strom Evropy a pamětní
listy. Sto padesát českých účastníků osvobozova-
cích bojů Ostravy převezme tyto medaile na slav-
nostním setkání s vedením města a představiteli
partnerských měst ve 13 hodin v hotelu Atom,“
dodává L. Palyza.

Ve vstupní hale Nové radnice bude v 10 hodin
zahájena výstava městského archivu, která ma-
puje události od Mnichova 1938, kdy se Morav-
ská Ostrava stala útočištěm uprchlíků ze zabra-
ných území, přes obsazení města už 14. března
1939. Opomenuta nejsou ani protižidovská opat-
ření včetně transportu do Niska nad Sanem, bom-
bardování v srpnu 1944, osvobození 30. dubna
1945, vyčíslení válečných ztrát, uplatnění retri-
bučních dekretů a vystěhování německého oby-
vatelstva. „Výstava Ostrava 1938-1946 s podtitu-
lem Mnichov – Válka – Osvobození přináší
pohled do života našeho města právě v této, z po-
hledu historika ne až tak vzdálené, avšak svým
charakterem zcela mimořádné, době. Válečný
příběh města a jeho obyvatel tak znovu ožívá na
stránkách denního tisku, prostřednictvím letáků,
plakátů, nařízení, map, úřední korespondence
i soukromých dopisů a samozřejmě četných foto-
grafií,“ přibližuje expozici Blažena Przybylová,
ředitelka Archivu města Ostravy.

Na Jiráskově náměstí se uskuteční od 16 do 17
hodin koncert Posádkové hudby Olomouc a ve
stejnou dobu bude v katedrále Božského Spasi-
tele sloužena slavnostní biskupská mše. Večer je
v Divadle Antonína Dvořáka připraveno slav-
nostní představení nazvané Operní šperky.

„Oslavy vyvrcholí v sobotu 30. dubna. U Pa-
mátníku osvobození Československa Rudou ar-
mádou v Komenského sadech, kde bude v 10 ho-
din zahájen pietní akt, převezmou veteráni
z rukou ruského velvyslance vysoké ocenění -
medaile prezidenta Ruské federace. Chystá se
rovněž přelet vojenských letounů,“ říká vedoucí
kanceláře primátora Lumír Palyza. 

Slavnostní pochod válečných veteránů, kteří
osvobozovali před šedesáti lety Ostravu, bude
předcházet ukázce vojenské techniky v simulo-
vané bitvě, a to od 15 hodin v Mošnově. 
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L. Palyza, vedoucí kanceláře primátora

U příležitosti oslav osvobození Ostravy bylo
vyrobeno 350 kusů pamětních medailí, jejichž
autorem je akademický malíř Miroslav Boroš.
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Osvobození Ostravy jednoznačně patří k vý-
znamným mezníkům v dějinách města. V minu-
losti byla na toto téma vydána řada publikací
a článků, některé ovšem znehodnoceny dobovým
ideologickým nánosem. Podíváme-li se na knižní
produkci po roce 1990, zjistíme, že k osvobození
Ostravska a českých zemí Rudou armádou vyšel
jen minimální počet prací. Není se co divit, ruské
archivy dosud nebyly plně zpřístupněny. Proto
jsou tak ceněny autentické vzpomínky pamětníků.
Přinášíme jednu z nich – rodilé Ostravanky
Zdeňky Barcuchové. 

„Před osvobozením v roce 1945 jsem skončila
školu. Ve čtrnácti jsem musela jít pracovat. Oni
Němci neměli zájem, aby byl člověk nějak vzdělá-
ván, že ano. Pracovala jsem u firmy Mars, která
byla, jak je dnes Pepino, krejčovství ( ul. 28. října).
Z druhé strany, tam byla taková veliká prostorná
dílna, tam byly šicí stroje a tam se šily pracovní
oděvy. Že se blíží fronta, jsme poznali podle toho,
že pravidelně kolem 11 hodin byl poplach a obje-

vovala se taková letadélka, někdy dvoukřídlá,
která na různých místech, třeba tady u Karoliny,
shazovala bombičky a někdy vůbec ne. Někdy je-
nom přelétávala. A stačilo vyjít u nás v baráku na
Haydnové (dnes ulice Škroupova) večer na půdu
a bylo vidět střely a tak. V to pondělí 30. dubna mě
matka poslala do Přívozu pro chléb. 

Bylo dopoledne a Ostrava byla úplně prázdná.
Já jsem se neplížila, šla jsem normálně, necítila
jsem nějaké nebezpečí. Slyšela jsem takové suché,
to nezapomenu nikdy, takové suché zvuky. No po-
tom mně bylo řečeno, že to byly střely. Pekař měl
samozřejmě zavřeno, já jsem šla zpátky. Matka lo-
mila rukama a říkala, co mě to napadlo a podobně.
Potom už se ty třaskavé suché zvuky ozývaly čas-
těji a my jsme museli jít do krytu, to znamená do
sklepa. My jsme to s bratrem Jiříkem nevydrželi
a šli jsme do našeho bytu do prvého patra. No
a zrovna přišel otec. Byl normálně v práci v elekt-
rárně. Ale přišel poněkud dřív, ne po druhé ho-
dině, ale před druhou. Rozčiloval se celý rozkle-

paný, a tak jsme šli znovu do sklepa. Najednou 
se rozlítly dveře, někdo tam vběhl a vykřikl: ‚Už 
su tu!‘. 

Na Nádražní se objevil tank. To bylo, ta atmo-
sféra, když ten člověk otevřel ty dveře a zakřičel, to
je nevyslovitelné. Všichni byli štěstím bez sebe. To
tekly slzy a běželo se ven. Ale potom se vrátili
a otci tekla hodně krev. No co se stalo. Dvouploš-
níček netušil, že ten tank je ruský a hodil tam bom-
bičku. Byla to bomba malá, ale nicméně stačila
rozbít výklad a otci to rozseklo tvář. Bohužel pan
Pustka ztratil nohu. Utrhlo mu to nohu. On říkal:
‚To nevadí, já jsem se dožil osvobození‘. A zemřel,
než ho donesli na Fifejdy…,“ vzpomíná paní Bar-
cuchová a popisuje ještě další zajímavé okamžiky
z 30. dubna 1945. Z některých, těch skutečně dra-
matických, přechází až mráz po zádech.

Své vyprávění končí slovy: „Počasí bylo pěkné,
teploučko, už kvetly kaštany a bylo to takové veselé
všechno.“
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…uÏ kvetly ka‰tany a bylo to takové veselé v‰echno

Generální konzul Pol-
ské republiky v Ostravě
Andrzej Kaczorowski
předal 16. března primá-
torovi Aleši Zedníkovi 
a náměstku primátora
Zbyňku Pražákovi od-
znak Za zásluhy Svazu
veteránů a bývalých po-
litických vězňů Polské
republiky. Slavnostního
udělení medailí se 
zúčastnil generální konzul ČR v Katovicích Josef Byrtus.

Polští veteráni ocenili zástupce města za rozvoj spolupráce na regio-
nální úrovni v oblasti péče o veterány a bývalé politické vězně a za vy-
tváření takzvané válečné paměti. 

„Jde o vyznamenání v rámci 60. výročí konce druhé světové války.
Za svobodu svých zemí tehdy bojovali čeští i polští vojáci. Společně si
při oslavách připomeneme všechny, kteří se míru nedožili,“ řekl 
A. Kaczorowski. „Druhá světová válka byla daleko strašnější než kte-
rýkoliv jiný válečný konflikt. Plně si uvědomujeme polohu města v
blízkosti polské hranice, souseda, který se jako první postavil proti fa-
šistickému Německu. Toto vyznamenání je pro nás o to cennější,“ uvedl
primátor Aleš Zedník.

Odznak Za zásluhy 

Náměstek primátora Z. Pražák, pri-
mátor A. Zedník a generální konzul 
A. Kaczorowski (vpravo). 
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Na opravu válečných hrobů a pietních míst,
kterých je na území Ostravy sto sedmnáct, uvol-
nilo město ze svého rozpočtu sedm milionů ko-
run. 

Památník osvobození Československa Rudou
armádou v Komenského sadech, před nímž se 
30. dubna v 10 hodin dopoledne uskuteční pietní
akt u příležitosti 60. výročí osvobození Ostravy
a porážky nacismu, prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Téměř tři miliony korun pochází z měst-
ských zdrojů, dalších 780 tisíc poskytl konzulát
Ruské federace. Tato národní kulturní památka
byla postavena rok po válce. V popředí je umís-
těno sousoší sovětského vojáka s dělníkem v nad-
životní velikosti, které bylo zbaveno silného ná-
nosu nečistot a měděnky. Kameníci pokládají
novou dlažbu a okolí mauzolea s urnami padlých
a pomníčků za památníkem se mění doslova před
očima návštěvníků Komenského sadů. 

Stopadesátitisícovou dotaci obdržel městský
obvod Mariánské Hory a Hulváky. Například Pa-
mátník padlým a umučeným  v Matrosovově ulici
a Památník padlého letce na Hulváckém kopci bu-
dou nově nasvětleny. Památník umučeným na
hřbitově čeká kompletní obnova písma a také
oprava prasklého podstavce. Kamenný sloup Pa-
mátníku na paměť umučeným za svobodu vlasti
v Podlahově ulici bude očištěn a prostranství před
ním je předlážděno. 

Ve Svinově jsou za 280 tisíc korun prováděny
opravy hromadných hrobů občanů židovského pů-

vodu a Poláků na tamním hřbitově. Sto tisíc korun
pokryje náklady na obnovu Památníku Rudé 
armády v parku ČSA. 

V městském obvodě Vítkovice je 12 pietních
míst, pomníků, památníků a pamětních desek.
K nejvýznamnějším patří Památník obětí 1. a 2.
světové války a Pomník italských vojáků. Dotace
ve výši 440 tisíc korun posílí rovněž celkovou re-

konstrukci vítko-
vického hřbitova,
jejíž náklady by-
ly vyčísleny na
zhruba tři miliony
korun. 

Slezská Ostrava
získala od města
dvě dotace, a to
400 tisíc korun už
v loňském roce
a letos 1,5 milionu
korun.  Tank s čís-
lem 051, který
před šedesáti lety
vjel do ulic Os-
travy jako první, je
jedním z pětadva-

ceti pietních míst, která se pojí
s událostmi druhé světové války.
Tato kulturní památka a její okolí
procházejí kompletní rekonstrukcí
za 1,4 mil. Kč. Novou podobu získá
do zahájení oslav 60. výročí osvo-
bození Ostravy ještě celá řada dal-
ších pomníků a pamětních desek na
území města. Mimochodem, celkem
jich je sto sedmnáct.

…Bitvy a války mají své pa-
mátníky. Obvykle je v nich hodně

patosu, ale na druhé straně také hodně lid-
ského. Vyprávějí o těch, kteří sloužili, bojovali
a zemřeli. Slova jsou mnohdy zbytečná, znějí
jména padlých a každé z nich má větší sílu než
zvuk zvonu… 
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Ostrava
nezapomíná...

Čtyřstranu připravila: M. Václavková

Martinov

Třebovice

Polanka



■ Vyučil jsem se kuchařem, také
na vojně jsem byl zařazen jako ku-
chař. Co potřebuji k tomu, abych
získal živnostenský list na provozo-
vání restaurace?

Pokud jste se vyučil kuchařem,
můžete požádat živnostenský úřad 
o živnost řemeslnou s názvem před-
mětu podnikání Hostinská činnost.
Praxe v oboru se vyžaduje v délce 
3 let. Pokud jste byl na vojně zařazen
jako kuchař a nyní vám chybí praxe,
můžete se obrátit na příslušnou vo-
jenskou správu, kde vám mohou vy-
stavit potvrzení o praxi v oboru ku-
chař. V opačném případě musíte
ustanovit odpovědného zástupce,
který by tuto praxi a vzdělání splňo-
val. 

■ Mám nově ohlášenou živnost
Maloobchod s motorovými vozidly
a jejich příslušenstvím. Mohu tato
vozidla také opravovat?

Tuto situaci řeší § 34 živnosten-
ského zákona, který stanoví, že pod-
nikatel provozující živnost, která 
spočívá v maloobchodě nebo velko-
obchodě, je oprávněn, zůstane-li za-
chována povaha živnosti, také zboží
pronajímat, v jednotlivých případech
zprostředkovávat jeho koupi a pro-
dej, provádět na zboží drobné změny,
montovat ho, pokud jde o jednodu-
ché operace. Dále může u dodaného
zboží provádět výměnu vadných sou-
částí, pokud je zajištěna jednodu-
chým způsobem bez zvláštních od-
borných znalostí.

Podnikatel dále může provádět
servis dodaného zboží za předpo-
kladu, že k tomu použije odborně
způsobilých osob. Vyžadují-li tyto
činnosti koncesi, může je podnikatel
provádět jen pokud koncesi má. Z
toho vyplývá, že k opravám motoro-
vých vozidel potřebuje podnikatel ře-
meslnou živnost s názvem Opravy
silničních vozidel podle Nařízení
vlády číslo 469/2000 Sb., které sta-
noví obsahové náplně jednotlivých
živností.

■ Při kontrole pracovníky živ-
nostenského úřadu jsem neměl
označenou provozovnu prodejní
dobou. Pokud mi hrozí pokuta,
mohu se nějak bránit?

O kontrole živnostenským úřa-
dem musí být sepsán protokol se
všemi náležitostmi. Musí z něj být
zřejmé, kdo kontroloval, co bylo
kontrolováno, jaká ustanovení ja-
kého zákona byla porušena. Zároveň
máte možnost podat u kontrolního
pracovníka námitky. Teprve po je-
jich vyřízení může být po podpisu
obou stran, jak živnostenského
úřadu, tak podnikatele, kontrola
ukončena. Správní orgán po vyhod-
nocení kontroly přistoupí k tomu, že
podnikateli písemně oznámí zahá-

jení správního řízení podle zákona
61/1967 Sb., o správním řízení ve
věci porušení živnostenského zá-
kona. Nebo řízení nezahájí. Pokud
nestačí domluva, kontrolor může
udělit blokovou pokutu, a to tehdy,
když bylo porušení spolehlivě zjiš-
těno a dotyčný je ochoten pokutu za-
platit. Horní hranice pokuty je 5 000
Kč. Pokutu je oprávněn vybrat pra-
covník, který kontrolu prováděl. Po-
kud je porušení řešeno ve správním
řízení, pak má živnostník možnost se
k zahájenému správnímu řízení vy-
jádřit, podávat návrhy a doplnění.
Správní orgán je povinen živnost-
níka poučit, že má právo nechat se
zastupovat advokátem. Důležitým
ustanovením je právo účastníka ří-
zení nahlížet do spisu a pořizovat si
výpisky. Pokud má správní orgán
všechny podklady a zjištění, oznámí
podnikateli, že vydá rozhodnutí.
Součástí rozhodnutí je také poučení
o právu odvolat se. Nejbližší nadří-
zený správní orgán napadené roz-
hodnutí přezkoumá a buď, pokud je
to odůvodněné, ho změní nebo zruší.
Pokud je stížnost neodůvodněná, od-
volání zamítne.

■ Mám pokutu raději hned za-
platit?

Dobře zpracované odvolání má
vždy naději na úspěch. Odvolání by
nemělo být účelové, ale takové, aby
svým obsahem zpochybnilo závěry
správního orgánu, ať už tím, že navr-
huje nové důkazy, nebo napadá po-
stup správního orgánu a podobně.
Odvolání tedy vyžaduje alespoň zá-
kladní znalosti dané problematiky.
Zejména, když správním orgánem
nebyl spolehlivě zjištěn skutečný
stav věci, nebo byl tento stav ne-
přesně vyhodnocen, mohlo by mít
odvolání naději na úspěch.

■ Komu se odvolání podává?
Součástí každého rozhodnutí je

poučení o tom, komu odvolání adre-
sovat. Odvolání se podává vždy u
toho orgánu, který napadené rozhod-
nutí vydal, ne u vyššího nadřízeného
orgánu. Ten může na odvolání po
opětovném zhodnocení reagovat za
určitých podmínek sám tím, že odvo-
lání tzv. autoremedurou plně vyhoví.
Důležité je vědět, že zmeškání lhůty
k odvolání má pro odvolatele vážné
důsledky z hlediska dalšího řízení,
kdy je postupováno jinak. Odvolací
orgán odvolání přezkoumá, zda neo-
důvodňuje obnovu řízení, změnu
nebo rozhodnutí mimo odvolací ří-
zení, jinak ho zamítne. Lhůta pro od-
volání bývá obvykle 15 dnů a počítá
se od následujícího dne od doručení
rozhodnutí a končí posledním dnem
(tj. 15 den ve 24 hodin). Připadne-li
poslední den lhůty na den pracovního
klidu, počítá se do lhůty nejblíže

příští pracovní den, kdy je odvolání
podáno. 

■ Odvolací řízení je pro mě dost
složité. Kým bych se mohl nechat
zastupovat?

Pro zastoupení si můžete vybrat
kohokoliv, kdo má způsobilost k
právním úkonům a vyzná se ve
správním právu. Můžete se nechat
zastoupit také advokátem, kterému
musíte udělit plnou moc k zastoupení
a počítat také s jeho odměnou podle
dohody nebo podle tarifu. U zastou-
pení na základě plné moci, pokud se
nebude jednat o advokáta, musí být
plná moc notářsky ověřena. Rozsah
plné moci může být uveden jako spe-
ciální plná moc ke konkrétnímu
úkonu, např. k vyzvednutí živnosten-
ského listu, nebo jako plná moc ge-
nerální, tj. ke všem věcem v řízení
před živnostenským úřadem.

■ Živnostenský úřad mi udělil
pokutu, vzdal jsem se odvolání a
pokutu zaplatil. Po půl roce jsem
zjistil, že vše bylo trochu jinak. Do-
čkám se nápravy?

Rozhodnutí o pokutě již nabylo
právní moci, tj. vyčerpal jste mož-
nosti řádného odvolání tím, že jste se
ho vzdal. Můžete podat návrh živno-
stenskému úřadu k přezkoumání celé
věci v rámci § 65 správního řádu,
přezkoumání rozhodnutí mimo odvo-
lací řízení, nebo v obnoveném řízení
podle § 62 správního řádu. I tyto pro-
středky odvolání jsou časově ome-
zeny lhůtou tří let.

■ Čím se řídí výše pokuty udě-
lené živnostenským úřadem za po-
rušení živnostenského zákona?

Výše pokuty udělené za správní
delikt je výsledkem správního uvá-
žení a živnostenský úřad bude vychá-
zet z její horní hranice uvedené v živ-
nostenském zákoně. Dále je povinen
vzít v úvahu délku trvání protipráv-
ního stavu, závažnost porušení a
všechny další skutečnosti zjištěné a
zapsané v kontrolním zjištění. 

■ Odvolání se řídí zákonem o
správním řízení z roku 1967. Není
zastaralý pro dnešní potřeby?

Správní řád je jedním z nejstarších
procesních předpisů a parlament při-
jal nový správní řád, který má sloužit
jako obecná procesní úprava pro ce-
lou veřejnou správu s širokou působ-
ností. Jde o zákon č. 500/2004 Sb., ze
dne 24. června 2004. Tento zákon na-
bývá účinnosti 1. ledna 2006 a
správní orgány se na jeho účinnost
intenzivně připravují, aby bylo
možné kvalifikovaně rozhodovat
hned po jeho vstoupení v platnost. 

■ V současné době chci nastou-
pit do zaměstnání. Zaměstnavatel

vyžaduje, abych nepodnikal. Vlast-
ním několik živnostenských opráv-
nění, mám je zrušit?

Zrušení živnosti nedoporučujeme.
Živnostenské oprávnění můžete ještě
v budoucnu potřebovat, nakonec jste
si je zaplatil a při obnovení podnikání
byste musel opětovně platit a vyřizo-
vat. Pokud opravdu nesmíte podni-
kat, nebo by podnikání přineslo pro-
blémy v zaměstnání, doporučujeme
jednotlivé živnosti přerušit. Živno-
stenský zákon počítá s touto mož-
ností v ustanovení § 31 odstavec 12.
Provozování živnosti lze přerušit nej-
déle na dobu 2 let. Jde o případ, kdy
podnikatel z vlastní vůle chce živnost
přerušit. Živnostenský úřad zazna-
mená přerušení do živnostenského
rejstříku. Nejde o rozhodnutí živno-
stenského úřadu. Toto přerušení ne-
podléhá správním poplatkům a lze ho
provést i opakovaně. Pokud by pod-
nikatel chtěl opětovně pokračovat v
provozování živnosti, musel by to
oznámit živnostenskému úřadu. Po-
kud by tak neučinil, pak by mohl být
pokutován podle živnostenského zá-
kona až do výše 10 000 Kč. 

■ Lze živnostenský list nebo
koncesní listinu něčím nahradit?

Živnostenský zákon umožňuje na-
hradit živnostenské oprávnění tzv.
osvědčením, které musí obsahovat
údaje podle živnostenského zákona.
Osvědčení lze vydat i pro více živ-
ností v působnosti téhož živnosten-
ského úřadu. Jak živnostenský list,
tak koncesní listina a osvědčení jsou
veřejnými listinami a mají právní
ochranu před poškozováním, pozmě-
ňováním a paděláním.

■ Setkal jsem se s pojmem trans-
formace živnostenského opráv-
nění. Co se tím rozumí?

Živnostenský zákon byl k letoš-
nímu roku 70krát novelizován. No-
velizace se týkaly různých změn, ať
už šlo o změny předmětu podnikání,
dokladování odbornosti, tak jiné
právní změny. Ty se promítly do tzv.
přechodných ustanovení zákona,
která řeší dobu, kdy podnikatel pod-
niká ještě na živnostenské oprávnění
a zákon mu stanoví dobu, do které
musí provést změny v souladu s no-
velou. Například doložit odborné
způsobilosti. Podnikateli je dán ur-
čitý čas k doložení těchto změn. Po-
kud jsou změny podnikatelem ak-
ceptovány, pak je mu vydán nový
transformovaný živnostenský list.
Pokud nejsou tyto změny provedeny,
jsou stanoveny důsledky neprove-
dení této transformace. Bývá to zru-
šení nebo zánik živnostenského
oprávnění. Po této uplynulé době si
musí podnikatel, pokud chce dále
podnikat v uvedeném předmětu pod-
nikání, vyřídit nové živnostenské
oprávnění a zaplatit správní popla-
tek. 
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb otázky a odpovûdi o podnikání od A do Z



Výstavní projekt Elišky Čabalové-Hlaváčové
Vyhynulé formy v Nové síni Galerie výtvarného
umění v Ostravě-Porubě reaguje na předpovědi,
že klasické knize, která provází lidstvo téměř
2000 let, hrozí zánik. Autorka se vydala po sto-
pách knihy do minulosti a vybrala pro svou vý-
stavu dvacet různých typů vazeb. 

Čisté bílé listy knižních bloků bez tištěných či
psaných slov v protikladu k vnější technické do-
konalosti vazby v monochromní bílé kůži či pa-
píru se všemi detaily jsou vytvořeny jako funkční,
nicméně mrtvé objekty. Texty, které ve vystave-
ných dílech chybí, jsou umístěny na zdi jako bill-
board. Expozice vybízí nejen k úvahám nad
smyslem literatury a tištěného slova, ale i k za-
myšlení, jak budou lidé komunikovat v budouc-
nosti mezi sebou. Vždyť bez knih by současnost
naší civilizace nebyla vůbec myslitelná. 

Na výstavě je možné spatřit vzorek svitkové
knihy, středověké vazby i novodobé výstřelky vá-
zání knih. Návštěvníci se seznámí s výběrem au-
torské knižní vazby umělkyně, která vyučuje 
na Institutu pro umělecká studia Ostravské univer-
zity a věnuje se tvorbě autorské knihy, umělecké
knižní vazbě a také tvorbě obalů a kaligrafii. Po-
zoruhodná výstava potrvá do 28. května. (t)

Drama Služky kontroverzního francouzského 
dramatika Jeana Geneta uvedlo jako svou

nejnovější premiéru Divadlo Petra Bezruče 
26. března. Klasické dílo 20. století s detektivní
zápletkou vypráví o nelehkých osudech tří žen. 

„Inscenace, v níž kromě poetické části zaznívá
také humor, je nádhernou příležitostí pro tři he-

rečky. Na její nastudování jsem pomýšlel
již nějakou dobu, v repertoárech ostrav-
ských scén totiž zatím nebyla. Navíc jsem
přesvědčen, že právě v Divadle Petra
Bezruče jsou pro ni ideální podmínky.
Existuje tu velmi silný ženský soubor,“
řekl režisér Janusz Klimsza. Do rolí obsa-
dil Zdenu Przebindovou, Alenu Sasíno-
vou-Polarczyk a Markétu Harokovou.

Přední představitel francouzského ab-
surdního dramatu Jean Genet (1910 až
1986) patří ke spisovatelům, kteří oteví-
rají otázky zodpovědnosti současné spo-
lečnosti. Sám vyrůstal v ústavu chudin-
ské péče, později se ho ujala pěstounská
rodina. Jeho náhradní matka si velice
přála, aby z něj byl kněz, ale Jean byl už
v deseti letech poprvé obviněn z krádeže.
Pět let pobýval v nápravném ústavu pro
mládež. V devatenácti vstoupil do fran-
couzské cizinecké legie, brzy však de-
zertoval. Několik následujících let se
toulal po Evropě a čelil obžalobám z po-
tulky, homosexuality, krádeží a pašerác-
tví. Po roce 1930 strávil mnoho času
v nejrůznějších evropských věznicích.
Od roku 1939 začal psát. Ve svých
z velké části autobiografických romá-

nech přibližuje svět zlodějů, homosexuálních
vztahů, nevyhýbá se tématu vraždy. První diva-
delní hru, kterou byly právě Služky, napsal v roce
1947. V Divadle Petra Bezruče ji nastudovali
v překladu Anny Fárové a Jaroslava Gillara, 
autorkou výpravy je Marta Rozskopfová, drama-
turgyní Daniela Jirmanová. (ta)
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V letošním roce uplyne 750 let od první 
písemné zmínky o Plesné. Zakladatel cister-

ciáckého kláštera ve Žďáru pan Boček z Obřan 
17. prosince 1255 odkázal klášteru celé své dědic-
tví včetně tří obcí na Opavsku, mezi nimi Plesnou.
Obec tedy musela existovat již dříve a po Slezské
Ostravě je druhým nejstarším obvodem Ostravy.

K oslavám jubilea patří 8. ročník folklorního
festivalu Májová Plesná. Návštěvníkům 1. května

zazpívají a zatančí jihomoravské,
slezské a slovenské soubory. Jako
hosté jsou pozváni Jarmila Šuláková
a Josef Laža. Festival bude zahájen
v 15 hodin v amfiteátru u domu dětí
a mládeže (DDM). Program doplní
stavění májky, pálení čarodějnic
a jízda nazdobených žebřiňáků. Příz-
nivci folklorní muziky mohou 
30. dubna od 19.30 hodin v DDM po-
sedět u cimbálu.

K výročí se chystá vydání almana-
chu Plesná 1255 – 2005. Koncem čer-
vence budou oslavy spojeny s tradiční
svatojakubskou poutí. Zároveň se

uskuteční výstava historických dokumentů, foto-
grafií a setkání rodáků. Na mezinárodním sochař-
ském sympoziu konaném 3. až 24. srpna vytvoří
umělci z České republiky a okolních zemí dře-
věné plastiky, které ozdobí nejen Plesnou, ale
i jiné části Ostravy. Jubilejní rok zakončí 17. pro-
since, symbolicky přesně 750 let po zveřejnění
první zmínky o obci, slavnostní koncert v kostele
sv. Jakuba. (t)
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Dva mimofiádné koncerty 
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) uvede za-

čátkem května dva mimořádné koncerty. Předpre-
miéra skladeb, které zazní na mezinárodním hudeb-
ním festivalu Pražské jaro 2005, se uskuteční 
6. května. Na programu jsou díla J. Cage, M. 
Feldmana, J. P. Rameaua a R. Wagnera. 

Pod taktovkou Petra Kotíka zahraje sólo na
housle H. Kotková a zazpívá sopranistka S. Ho-
grefe. Koncert začíná ve zkušebně JFO v Domě
kultury města Ostravy v 19 hodin.

Hudbymilovná veřejnost se může 9. května těšit
na druhý mimořádný koncert. Tím je Turné 
Paganini 2005 s houslistou P. Šporclem a dalšími
umělci. Začátek je v 19.30 ve společenském sále
Domu kultury města Ostravy. 

Ve hře Služky se představily hned tři herečky. Na
snímku Markéta Haroková a Alena Sasínová-Polarczyk.

Drama s detektivní zápletkou ❏ Zpráviãky
Literární soutěž 
Úřad městského obvodu Poruba a Centrum sociál-

ních služeb Poruba vyhlašují literární soutěž 
určenou nejen pro seniory s tématem Máj, lásky čas.
Soutěžící mohou doručit i více příspěvků v próze či
ve verších do Centra sociálních služeb v Domě s pe-
čovatelskou službou Astra. Uzávěrka soutěže je 
13. května. Tři nejlepší práce budou odměněny 
18. května v pořadu Křeslo pro hosta. 

Evropské turné hvězd
Koncert s názvem Evropské turné hvězd 2005 – 

Evropa 60 let bez války se uskuteční 21. května ve
společenském sále Domu kultury města Ostravy.
V ojedinělém projektu se představí Velký orchestr
Paláce Žofín řízený Františkem Preislerem se sólisty
K. Gottem, L. Bílou, Š. Margitou, M. Vyskvorkinou,
Akademickým souborem písní a tanců Ruské armády
Alexandrovci a swingovým orchestrem Soldiers 
of Swing, který je součástí U.S. Army Europe Band.
Začátek ostravského koncertu je v 19.30 hodin.

Koliba na schodech
Výstava ostravského fotografa Petra Koliby s ná-

zvem „Thajsko, Kambodža, Malajsie“ se koná od 
16. března v Galerii na schodech radnice 
v Ostravě-Porubě. Výstava potrvá do 6. května. Pří-
stupná je od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin,
v pondělí a středu také od 13 do 17 hodin.

O životě Matky Terezy 
Matka Tereza – světlo v temnotě dneška. To je ná-

zev výstavy k jejím nedožitým 95. narozeninám. Ve-
řejnosti je přístupna v kostele sv. Václava od 
20. dubna do 13. května. Expozici tvoří fotografie,
knihy, myšlenky a filmy ze života Matky Terezy. 
Návštěvníci se mohou seznámit se zajímavými mate-
riály denně od 9 do 18 hodin.

Dražba pro skladatele
Mladým skladatelům, kteří se účastní hudebně- 

-vzdělávací akce Ostravské dny 2005, je určen výtě-
žek dražby plastových krav v životní velikosti. Ke
dvěma sochám ztvárněnými Petrem Lysáčkem a Ji-
řím Surůvkou přibyla v těchto dnech třetí nazvaná
Vesmírná kráva. Výtvarně ji zpracují žáci základní
školy waldorfské a od konce dubna bude vystavena
na Jiráskově náměstí. Majitelem těchto uměleckých
děl se může stát kdokoli, kdo se 12. května zúčastní
dražby od 18 hodin v hotelu Imperial. 

Vyhynulé formy v porubské Nové síni

Plesná slaví v˘znamné jubileum
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■ OCENùNÍ UâITELÒ. Grafický list
autora Jiřího Šalamouna, pa-
mětní list, finanční odměnu a ky-
tici květů předali 23. března pat-
nácti pedagogům mateřských a
základních škol primátor Aleš

Zedník a ná-
městek pri-
mátora Zby-
něk Pražák. U
p ř í l e ž i t o s t i
Dne učitelů
získalo oce-
nění statutár-
ního města
Ostravy za
dlouholetou
tvůrčí peda-
gogickou čin-
nost jedenáct
kantorů, čtyři
byli oceněni
jako výrazné
pedagogické

osobnosti. Mezi oceněnými za
dlouholetou tvůrčí pedagogickou
činnost byla také ředitelka Zá-
kladní školy v Bohumínské ulici
ve Slezské Ostravě Zdeňka Hala-
kucová (na snímku). 

■ FEBIOFEST V KINù ART. Meziná-
rodní přehlídka filmu, televize a
videa Febiofest 2005 se uskuteč-
nila  11. až 15. dubna v kině Art
Domu kultury města Ostravy.
Letošní ročník festivalu nabídl v
moravskoslezské metropoli devět

snímků. K no-
vinkám svě-
tové tvorby
patřil make-
donsko-český
snímek Velká
voda režiséra
Iva Trajkova,
který se pro-
mítání svého
díla v kině Art
zúčastnil spo-
lečně s před-
s t a v i t e l k o u
role soudružky
Olivery - Veri-

cou  Nedeskou (na snímku). Děj
zavádí diváky do bývalé Jugoslá-
vie těsně po druhé světové válce.
Diváci mohli vidět také jeden z
nejúspěšnějších filmů loňského
roku  Hotel Rwanda režiséra Ter-
ryho George. 

■ HONùNÍ KRÁ-
LE. Lidovou
slavnost Ho-
nění krále 2005
pořádá 14.
května městský
obvod Lhotka
ve spolupráci s
Jízdním oddí-
lem Městské
policie Ostra-
va. Program
začne ve 14.30
hodin slavnost-
ním krojova-
ným průvo-
dem. Samotné honění krále se
uskuteční na louce za sportovní
halou. Dekorování vítěze s vy-
branou královnou, kulturní
program, vystoupení skupi-
ny historického šermu Keltik 
a folklorního souboru Burianky

z Bolatic se bude konat na hřišti
místní tělovýchovné jednoty.
Vstupné je 30 korun, děti do 15
let mají přístup na slavnost
zdarma. Zájemci se do Lhotky
dostanou autobusovou linkou
číslo 34.

Sto let ekonomického ‰kolství
V září letošního roku uplyne 100

let od založení první ekonomické
školy v Ostravě. K tomuto výročí
přichystaly Obchodní akademie 
v Ostravě-Porubě a Obchodní akade-
mie a VOŠ sociální v Mariánských
Horách bohatý program, který vyvr-
cholí 30. září a 1. října. Při společen-
ských akcích se setkají nejen sou-
časní učitelé a studenti obchodních
akademií, ale i bývalí pedagogové a
absolventi obou škol. 

Obchodní škola v Podlahově ulici
v Mariánských Horách byla otevřena
v roce 1905. O čtrnáct let později se
přejmenovala na Obchodní akademii
a přestěhovala se do Žerotínovy
ulice v Moravské Ostravě. V roce
1961 se stala střední ekonomickou
školou (SEŠ) a v roce 1980 se její
studenti připravovali ve dvou sídlech

- v Polské ulici v Porubě a Na Jíz-
dárně v Moravské Ostravě. Na dva
samostatné subjekty s názvem Ob-
chodní akademie v Porubě a Ob-
chodní akademie v Mariánských Ho-
rách se SEŠ rozdělila v roce 1990.

Školy ke stoletému výročí připra-
vují vydání almanachu, školního ka-
lendáře, sportovní olympiádu, aka-
demii, den otevřených dveří a další
akce. „Obracíme se na bývalé absol-
venty, kantory a další pamětníky s
žádostí o zapůjčení dobových doku-
mentů, například sborníků, almana-
chů, fotografií, vysvědčení, ročenek,
abiturientských tabel, školních časo-
pisů, učebních materiálů a pomů-
cek,“ uvedla ředitelka školy Marie
Katapodisová. Podrobnosti o připra-
vovaných akcích jsou zveřejňovány
na adrese: www.oa-poruba.cz (t)

Setkání pamûtníkÛ v Proskovicích
Základní škola v Ostravě-Prosko-

vicích oslaví 1. září letošního roku
100 let od otevření nové školní bu-
dovy. V roce 1905 nastoupilo do
dvoutřídní školy 101 žáků. „Dnes
jsme malotřídní školou, v níž se sna-
žíme vytvářet bezpečné a pohodové
prostředí, usilujeme o otevřené part-
nerství. Naše škola slouží nejen žá-
kům, ale všem obyvatelům obce k
různým akcím, například kulturním a
tělovýchovným aktivitám,“ informo-
vala ředitelka školy Eva Paličková.

Školu nyní navštěvuje 53 žáků
prvního až pátého ročníku. Od 
1. ledna 2003 k ní patří také mateř-
ská škola s padesáti dětmi. Za sto let
prošlo zdejšími lavicemi několik
generací žáků, za katedrou se vy-
střídalo mnoho učitelů. Pro všechny
je připraveno 20. května od 14 ho-
din setkání. Na programu je verni-
sáž žákovských prací, prohlídka
školní budovy, slavnostní akade-
mie, beseda s pamětníky a pozva-
nými hosty. (t)

Poptávka po drogách klesá
Strategii protidrogové politiky sta-

tutárního města Ostravy na období
2005–2009 schválili 30. března na
svém zasedání zastupitelé města.
Mezi hlavní priority tohoto programu
patří zabezpečit snižování nabídky,
poptávky a potenciálních rizik spoje-
ných s užíváním drog. V rámci pri-
mární prevence je v současné době ve
všech základních školách v Ostravě
realizován „Minimální preventivní
program“, ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Renarkon
dlouhodobý preventivní program
„Buď OK“ a v nejproblémovějších
obvodech města (Ostrava-Jih, Ostra-
va-Poruba, Mor. Ostrava a Přívoz)
pracují v terénu sociální asistenti,
kteří pomáhají řešit sociálně patolo-
gické jevy u ohrožených skupin mlá-
deže.

V boji proti zneužívání drog spolu-
pracují především městská policie,

Policie ČR, celní správa, školy a je-
jich zařízení, vězeňská služba, Zdra-
votní ústav se sídlem v Ostravě a od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu.

Z hlášení osmi ostravských lé-
čebně kontaktních zařízení vyplývá,
že: 
– Nejčastěji užívanou tvrdou drogou

problémových uživatelů je pervitin,
na druhém místě heroin. Experi-
mentátoři nacházejí zalíbení hlavně
v extázi a marihuaně.

– Počet prokázaných úmrtí na pře-
dávkování drogami klesá.

– Nabídka drog převyšuje jejich po-
ptávku.

– Zvyšuje se počet odhalených a stí-
haných trestných činů nezákonné
výroby a distribuce drog.

Síť služeb a koordinace aktivit pro-
tidrogové politiky v Ostravě je syste-
maticky budována od roku 1996. (k)

Rekonstrukce základní ‰koly
Město poskytne návratnou fi-

nanční výpomoc městskému ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz
ve výši 60 mil. korun na rekon-
strukci Základní školy v ulici Gen.
Píky 13A. Půjde o opravu čtyř pa-
vilonů. Jeden z nich využívá tato
škola, dva jsou určeny pro waldorf-

skou základní a střední školu. Od
minulého školního roku je v bu-
dově v pronájmu Střední odborná
škola waldorfská v Ostravě. Fi-
nanční výpomoc bude obvod splá-
cet městu tři roky. Peníze zajistí z
prodeje domovního a bytového
fondu. (k)

❏ Stfiípky
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Stát se to může každému. Bez pe-
něz, na ulici, bez přístřeší, případně
i s dluhy se ocitá stále více lidí. Dů-
vody mohou být různé. Někdo ztratí
zaměstnání, někdo přijde o byt, jiný
volí odchod z domova dobrovolně
jako únik od rodinných problémů.
Ať už jsou příčiny jednání a chování
takto ohrožených skupin lidí jakéko-
liv, nemusí nutně znamenat propad
na samotné dno společnosti. 

Co si v životní krizi počít, kam se
obrátit o pomoc a co všechno mohou
lidé v této oblasti očekávat od města
a státu, jsme se zeptali vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu Jaroslavy Rovňákové:
„Pokud se člověk dostane jakýmkoli
souběhem událostí do hmotné nouze,
tedy mu chybí finance, ztratil za-
městnání a podobně, měl by se určitě
obrátit na úřad městského obvodu, v
němž trvale bydlí. Pracovníci odboru
sociálních záležitostí mu pomohou
najít řešení a poradí, jak postupovat.
Jenom tak může předejít vzniku
dlouhodobého problému. Stává se
totiž, že se ztrátou zaměstnání při-
cházejí dluhy na nájmu, zanedbávání
vyživovací povinnosti dětí, následná
exekuce majetku a vystěhování 
z bytu. Tomu všemu se lze vyhnout.

První starostí občana bez zaměst-
nání by měla být evidence u úřadu
práce. Prokazuje tak zájem o legální
získávání finančních prostředků,
tedy práci. Pokud někdy dříve pra-
coval, vyvstává mu nárok na hmotné
zabezpečení. V opačném případě je
poučen o dalším postupu.“ 

Jak uvedla J. Rovňáková, sou-
časná sociální síť je nastavena tak, že
se nikdo nemusí do nezvladatelných
situací dostat: „Občan sám ale musí
chtít svou situaci změnit. Nikdo ho
za ruku vodit nemůže, ale když pro-
káže vůli udělat pro zlepšení stavu
maximum, nesetká se se zavřenými
dveřmi.“ Na individuální situaci, vá-
zanou na věk, zdravotní stav nebo
vážné důvody, reaguje systém dávek
sociální péče sloužící k zabezpečení
základních životních potřeb. O při-
znání těchto dávek rozhodují obecní
úřady. „Úkolem sociálních pracov-
nic je každý případ individuálně po-
soudit. Dávky mohou být peněžité,
nebo věcné. Ty jsou například využí-
vány pro klienty, kteří neumí s pe-
nězi hospodařit, nebo neskýtají zá-
ruku, že si opravdu zaplatí přístřeší a
stravu. Dostávají proto stravenky, je
jim placen nájem adekvátního bytu,
případně mohou získat jízdné na nut-

nou dopravu na úřady nebo k za-
městnavatelům,“ vysvětlila J. Rov-
ňáková.

Dalším záchytným „okem“ so-
ciální sítě jsou dávky státní sociální
podpory, které vyplácí úřad práce.
Jde například o přídavek na dítě, ro-
dičovský příspěvek, příspěvek na
bydlení, sociální příplatek a mnoho
dalších. Zabezpečují adresnou po-
moc především rodinám s dětmi 
ve stanovených sociálních situa-
cích.

Ohroženým lidem stát ovšem ne-
nabízí pouze hmotnou nebo fi-
nanční pomoc. V případě potřeby
zdravotní péče zajistí osobní asi-
stenci, pečovatelskou službu nebo
umístění do centra sociální péče. 
V případě ubytovací nouze kontakty
na ubytovny či azylové domy. „Nej-
důležitější je řešit situaci okamžitě.
Nečekat na možné problémy, kon-
taktovat úřad práce nebo městský
obvod a informovat se,“ doplnila 
J. Rovňáková. (Kon)

Podûkování mûstu
„Chtěl bych poděkovat městu za

grant, který umožnil dětem Dětského
domova Na Vizině strávit jarní prázd-
niny na horách,“ píše ve svém dopise
Josef Palkovič. Dětský domov získal
příspěvek na rekreaci dětí v rámci
programu prevence kriminality. Díky
němu vyrazili školáci na týdenní po-
byt do rekreačního střediska R. B. Or-
bita v Dolní Bečvě. Hory je uvítaly
sněhovou nadílkou. „Hlavní náplní
pobytu bylo sáňkování, stavění sně-
huláků, iglú a dlouhé procházky po
okolních kopcích. Pobyt na sněhu
nám dělal jenom radost,“ líčí J. Pal-
kovič. Dětský domov, sídlící ve Slez-
ské Ostravě, připravuje pro děti
pestrý program po celý rok. V sou-
časné době v něm bydlí pět rodinných
skupin s maximálním počtem osmi
dětí. Do zařízení jsou umisťovány děti
od tří do osmnácti let.

Klub Kafe Ostrava pomáhá
O příkladu zapojení lidí se sociál-

ními i zdravotními problémy do běž-
ného života nám napsala Věra Ku-
deljnjaková: „Duševně nemocní se
potýkají s řadou problémů. Velmi dů-
ležitý je nácvik pracovních doved-
ností, pomoc při odstranění společen-
ské izolace a při přechodu do
nechráněných pracovních podmínek.
Občanské sdružení Anima Opava
proto založilo v roce 2003 chráněné
pracoviště v prostorách ostravského
Diagnostického centra s názvem Klub
Kafe Ostrava, jehož posláním je zajiš-

ťovat provoz kavárny a jídelny pro
veřejnost,“ uvádí pisatelka. Klienti 
s psychickými problémy docházejí 
do klubu jednou až čtyřikrát týdně,
většinou na čtyři hodiny denně. Ke
každému je uplatňován individuální
přístup zahrnující psychologickou
a sociální péči. „Pracovní rehabilitací
prošlo dosud 22 klientů. Někteří se
vrátili ke svým původním profesím či
studiu, nebo se jim podařilo získat
nové zaměstnání,“ končí dopis pra-
covní terapeutka Klubu Kafe Ostrava.
Pro případné zájemce připojila také
kontakt na toto zařízení: Klub Kafe
Ostrava, Diagnostické centrum, So-
kolská třída 49, tel.: 597 349 206.

Jaro zve na skalku
Adonis - klub skalničkářů a pěsti-

telů bonsají Ostrava sděluje všem ob-
divovatelům jarní flóry, že od 27. do
30. dubna mají možnost na klubové
skalce u domu zahrádkářů zhlédnout
výstavu Skalničky 2005. „Pouhých
50 metrů od mostu ČSA u nádraží
ČD Ostrava-Vítkovice budou k vi-
dění i zakoupení výpěstky členů
klubu a také poradenská služba, která
ochotně zodpoví dotazy pěstitelů,“
vzkazují organizátoři. Vystavovat se
bude od 9 do 17 hodin, v sobotu do
13 hodin.

Slon na vlnách fantazie
Víc než tisícovka výtvarných prací

se sešla v soutěži Slon na vlnách fan-
tazie Zoologické zahrady Ostrava 
a Severomoravské plynárenské, a. s.
Náš čtenář, Tomáš Poledník, napsal:
„Do soutěže se mohly přihlásit děti

a mládež od tří do patnácti let. Jejich
úkolem bylo vytvořit libovolnou
uměleckou technikou slona.“ Od-
borná porota vybrala vítěze, které 
v únoru odměnila horskými koly, sta-
vebnicemi, DVD a CD přehrávači.
Ostravské děti se umisťovaly na před-
ních místech. „V kategorii nejmlad-
ších dětí obsadila třetí místo Adéla
Michálková. Z dětí mezi 6 až 10 lety
převzala hlavní cenu Karolína Pet-
rová a v kategorii nejstarších vybojo-
val druhé místo Tomáš Rozum,“
končí dopis T. Poledníka.

Pomoc Srí Lance
„Rád bych vás informoval o tom,

že obecně prospěšná společnost Člo-
věk v tísni v březnu převzala od za-
městnanců Českého Telecomu šek 
v hodnotě 1 600 000 Kč,“ stojí v do-
pise, který nám zaslal Jakub Loh-
nisky. Člověk v tísni pracuje na Srí
Lance v okrese Trincomalee na seve-
rovýchodním pobřeží. Částka po-
může například s výstavbou nové
školy, opravou obytných budov a hu-
manitární pomocí tohoto kompliko-
vaného regionu postiženého ničivými
vlnami tsunami. Zaměstnanci Čes-
kého Telecomu vybrali mezi sebou
částku 800 000 Kč, kterou akciová
společnost navýšila stejným obje-
mem a předala na konto sbírky SOS
Srí Lanka. „Ostravští zaměstnanci
patřili spolu s brněnskými k nejštěd-
řejším,“ uzavírá J. Lohnisky.

Peníze pro nemocnici
Jak byla využita částka vybraná

za půjčování bruslí na kluzišti,

které bylo instalováno v prosinci
loňského roku na Jiráskově ná-
městí, se telefonicky zeptala Jar-
mila Nosková. Odpověď jsme zís-
kali od starosty městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz Lubo-
míra Karpíška: „Kluziště nám po-
mohlo nejen uskutečnit projekt
Centrum žije, ale také podpořit ne-
mocné děti. Společně se zástupci
partnera této akce, mobilního ope-
rátora Oskar, jsme předali šek
v hodnotě 50 tisíc korun řediteli
Městské nemocnice Ostrava.“ Za
darovaný obnos budou zakoupeny
dva pulsní oxymetry, které monito-
rují okysličování krve dětí s dýcha-
cími potížemi.

Smûr Hukvaldy

„Proč není do ODISu zapojen au-
tobusový spoj Ostrava–Hukvaldy,
případně Ostrava–Kozlovice?“ pta-
la se Jarmila Vašíčková z Poruby.
Pro odpověď jsme zašli za vedoucím
odboru dopravy magistrátu Jiřím Ti-
chým: „Záměrem města je postupně
rozšířit Integrovaný dopravní systém
ODIS také o oblast Frýdecko-Mís-
tecka se zapojením dopravců ČSAD
Frýdek-Místek a.s. a České dráhy,
akciová společnost. Tomu ovšem
musí předcházet vyhodnocení všech
přepravních vztahů a stanovení a pří-
prava konkrétních provozních a eko-
nomických podmínek. V této oblasti
intenzivně pracujeme a počítáme, že
do konce roku 2007 budou již inte-
grovány všechny pozitivně vyhod-
nocené spoje.“

14

❏ Listárna
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BŘETÍK – veselý a hravý
roční pejsek. Jeho původní maji-
telé se mu asi příliš nevěnovali.
Dva dny po Vánocích se toulal
prokřehlý v ulicích Hrušova.
Břetík bude vděčný trpělivému
pěstounovi, který ho vychová v
poslušného a kamarádského psa.
Je to rodinný mazel do bytu i na
zahrádku.

HAGRID – šestiletý kříženec
flanderského bouviera je v útulku
od ledna letošního roku. Chova-
teli, který se mu bude věnovat,
rád pohlídá dům nebo zahradu.
Hagrid je mírně nedůvěřivý, ale
velmi temperamentní a vyžaduje
péči o srst. Tento šedesátikilogra-
mový „drobeček“ se nehodí do
rodiny s malými dětmi.

KARAMELKA – tříletá fenka
se do útulku dostala po Vánocích,
kdy byla odchycena v Nové Vsi.
Přivedla v něm na svět sedm ště-
ňat. Karamelka bude ráda u ro-
diny, která pobývá často doma,
aby jí nebylo dlouho smutno. Je
to kamarádka vyžadující patřič-
nou dávku pochopení pro svou
radost i bolest.

11
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CIGÁN – menší pětiletý kří-
ženec německého ovčáka neměl
lehký život. Pejsek proto hledá
klid a milého pána, kterému
bude dělat příjemnou společ-
nost. Je vhodný na zahradu i do
bytu, nejlépe mu bude u osamě-
lého člověka nebo starších lidí.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

K prioritám dobrovoln˘ch hasiãÛ 
patfií prevence a práce s dûtmi

Ve Společenském domě v Ostra-
vě-Bartovicích se 19. března sešlo
víc než sto deset delegátů Sborů
dobrovolných hasičů okresu Ostrava
(SDH), aby zvolili výkonný výbor
okresu a zrekapitulovali svou čin-
nost za uplynulých pět let. Cílem
setkání bylo také stanovení priorit
do roku 2010. „Naše členská zá-
kladna čítá 2 299 dobrovolníků pra-
cujících ve 29 sborech,“ řekl starosta
okresního sdružení Stanislav Sovin-
ský s tím, že od letošního roku patří
do SDH také základny z Čavisova
a Dolní Lhoty. Jak uvedl S. Sovin-
ský, sbor pracoval velmi dobře nejen
v oblasti prevence, ale také při zása-
zích u živelních pohrom, požárů, do-
pravních nehod i technických havá-
rií. „Sbory dobrovolných hasičů
zasahovaly během posledních pěti
let u 856 událostí, z toho 326 požárů.
Jejich zásluhou bylo zachráněno
přes dvě stě osob,“ dodal.

Velmi dobře se umisťují v soutě-
žích požárního sportu. Muži Sboru
dobrovolných hasičů Pustkovec vy-
bojovali v roce 2004 druhé místo
v rámci mistrovství republiky, druž-
stvo žen z Michálkovic se v kraj-
ském kole umístilo na čtvrté příčce. 

Na zasedání byl jako čestný host
pozván také primátor Aleš Zedník,
který jménem celého města poděko-
val dobrovolným hasičům za jejich
práci. „Role dobrovolných hasičů je
nezastupitelná. Mám úctu k lidem,
kteří mnohé noci probdí proto, aby
ostatní mohli klidně spát. Doufám, že
tak jako jejich pomoc patří k minu-
losti našeho města, bude patřit
i k jeho budoucnosti,“ řekl A. Zedník.

Dobrovolní hasiči se chtějí na-
dále věnovat především preventivní
činnosti zaměřené na děti a mládež,
zvyšovat odbornost svých členů
a aktivně se podílet na životě 
obcí. (kon)

Na radniãní vûÏ po schodech

33

Sprejerství je trestn˘ ãin
Touha odlišit se, projevit odvahu,

zahnat nudu či zažít nebezpečí, je
společným znakem skupiny mla-
dých lidí, kteří se baví vytvářením
více či méně smysluplných obrazců
na fasádách budov, podchodech, to-
várních halách nebo vozidlech hro-
madné dopravy. Sprejerství je podle
psychologů atypickým projevem
dospívání, jehož příčinou bývá ne-
utěšená rodinná situace, konflikty
ve škole a zvýšená kritičnost ke
společnosti.

„Problém se vyskytuje na celém
území České republiky. Výjimkou
není ani Ostrava. Tento novodobý
vandalismus každoročně způsobuje
na majetku města statisícové škody,“
říká tisková mluvčí Městské policie
Ostrava (MP) Zuzana Larišová.
Strážníci MP s tímto fenoménem bo-
jují nejen represí, ale především pre-
ventivním působením na rizikové
skupiny dětí a mládeže. „Strážnice
oddílu prevence a dohledu upozor-
ňují žáky a studenty na novelu trest-
ního zákona z poloviny roku 2001,
která definuje sprejerství jako napl-
nění skutkové podstaty trestného

činu poškozování cizí věci. Sezna-
mujeme děti s následky takového ko-
nání jak po právní, tak morální
stránce,“ uvedla Z. Larišová.

Městská policie Ostrava využívá
k boji s tímto nešvarem také kame-
rový systém, který umožňuje oka-
mžité vyslání hlídky a dopadení pa-
chatele přímo při trestném činu.
K bilanci případů Z. Larišová sdě-
lila: „V loňském roce jsme zadrželi
ve spojitosti s graffiti 21 osob, u 19
z nich byla jejich činnost klasifiko-
vána jako trestný čin. V mnoha pří-
padech nám velmi pomáhají ob-
čané, kteří jsou svědky této činnosti
a neprodleně informují městskou
nebo republikovou policii.“

Posledním případem, který MP
ve spojitosti se sprejerstvím řešila,
bylo březnové zadržení dvou mla-
díků v Ostravě-Polance, kteří fixem
počmárali okno autobusu. Upozor-
nil na ně strážník, v tu dobu mimo
službu. Na místo byla přivolána Po-
licie ČR, které byli hoši předáni.
Oba zadržení jsou šetřeni pro
trestný čin poškozování cizí vě-
ci. (kon)

Ojedinělou atrakci pro obdivova-
tele práce hasičů připravil Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK) 8. května na Pro-
kešově náměstí. Od 9 hodin budou
před Novou radnicí k vidění ukázky
hasičské techniky včetně výškové.
Jak řekl velitel stanice Ostrava-Hra-
bůvka Jozef Dankovič, půjde o pře-
hlídku nejlepších hasičů. Velmi
atraktivní bude soutěž, při níž závod-
níci v plné výzbroji simulují běžné

zásahové úkony. „Jejich úkolem je
mimo jiné rozvinout hadice, přesu-
nem figuríny lidského těla zachránit
život a vyběhnout 296 schodů rad-
niční věže až na ochoz ve výšce 72
metrů nad náměstím. Časy všech
disciplín se sčítají. Nejlepší účastníci
budou mít velkou šanci hájit barvy
českých hasičů na mezinárodních
sportovních akcích,“ dodal J. Dan-
kovič. Organizátoři počítají s mezi-
národní účastí. (k)
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KRYT¯ BAZÉN V OSTRAVù-PORUBù HOSTIL OD 9. DO 10. DUBNA ÚâASTNÍKY VELKÉ CENY OSTRAVY V PLAVÁNÍ. „Závody pořádáme již
podvanácté, vždy se silnou domácí i zahraniční účastí. Tentokrát se sešlo 320 závodníků z osmi zemí,“ řekl ředitel mítinku Vítězslav
Hartmann. Dramatický byl zejména souboj mužů na 200 metrů volným způsobem, který proběhl za  mohutného fandění diváků. Jako vítěz
z něj vzešel olympionik Květoslav Svoboda (TJ Znojmo) s časem 1:53:56 min. Ostravský reprezentant Martin Baďura (Klub plaveckých
sportů Ostrava) vybojoval  s časem 2:11:27 druhé místo v disciplíně 200 m znak. Diplom a cenu statutárního města převzal z rukou náměstka
primátora Mirko Jašurka (na fotografii vlevo). Slovenská závodnice Denisa Smolenová svým výkonem 0:28:38 minut na 50 m motýlek
ustanovila nový rekord mítinku, když překonala vlastní loňský výkon. Hudební kulisu plavcům vytvářela skupina Rammstein, oblíbená
kapela ostravských borců. (k)

Strom Pohádkovník v knihovně ve Vietnamské ulici pomáhal zasadit
porubský starosta Miroslav Novák.

Noc s pohádkami Andersena

Sázení stromu Pohádkovníku,
malování pohlednic, diskotéka 

s kvízem, plnění nejrůznějších
úkolů inspirovaných pohádkami
a především povídání a čtení před
spaním, tak vypadala z 1. na 2.
dubna ve čtyřech pobočkách 
Knihovny města Ostravy akce Noc 
s Andersenem.

„Děti by nejraději vůbec nespaly.
Na každé pobočce prožilo noc
v průměru dvacet pět účastníků,“
upřesnila vedoucí knihovnického
obvodu Ostrava l Dáša Vrchlabská.
Programy v rámci projektu Pohád-
kový rok H. Ch. Andersena připra-
vily pracovnice poboček Viet-
namská v Porubě, Výškovická 

v Ostravě-Jih, J. Trnky a Dalibo-
rova v Mariánských Horách.

Fantazii se meze nekladly. Ve
výškovické knihovně vyráběli lam-
piony a pak se s nimi prošli ulicemi
obvodu, ve Vietnamské hledali po-
klad a tančili v maskách nejroztodiv-
nějších postav na diskotéce, stezka
odvahy o půlnoci čekala na spáče
v pobočce Daliborova. Zážitky si
pak všichni sdělovali při přímém
spojení internetem. „Nejhezčí nama-
lované pohlednice jsme odeslali dán-
ské královně a dalším osobnostem,“
dodala D. Vrchlabská. Pohádkový
rok H. Ch. Andersena se koná k
200. výročí narození slavného dán-
ského spisovatele. (ta)

❏ Zpráviãky
Beseda o architektuře
Setkání s historikem architektury

Jindřichem Vybíralem se uskuteční
ve Fiducii 27. dubna. Autor knihy
Zrození velkoměsta, která je studií
i vyznáním ostravské architektuře,
se věnuje mimo jiné dějinám secesní
architektury. Ohlas má zejména 
autorova historiografická metoda
akcentující příběh a vyprávění. Za-
čátek je v 18 hodin.

Pražské zahrady
Zahrady Prahy, kdysi místa odpo-

činku i zábavy šlechty, jsou dnes ce-
něnými historickými, architektonic-
kými a uměleckými skvosty. Lektor
Zdeněk Samek je přiblíží přednáš-
kou nazvanou Pražské palácové
a historické zahrady. Pomocí diapo-
zitivů upozorní na některé méně
známé zahrady, mimo jiné Ledebur-
skou, Pálffyovskou a Vrtbovskou.
Akce se uskuteční v rámci cyklu Ne-
jen pro seniory 21. dubna v 15 hodin
v Kulturním centru Poruba v Opav-
ské ulici. Vstupné je 30 korun.

Kurz pro novináře
Nezávislý studentský měsíčník

severomoravských středních škol
a gymnázií Scarabeus, jehož vydá-
vání podporuje statutární město 
Ostrava, pořádá 23.–24. dubna bez-
platný kurz žurnalistiky pro studenty
středních škol. Zájemci, kteří chtějí
získat nové životní zkušenosti, sebe-
vědomí, sociální a komunikační
schopnosti, mají jedinečnou příleži-
tost seberealizace v kruhu mladých
lidí. Na programu jsou přednášky
o novinářské profesi, hry na poba-
vení a další zábavně-vzdělávací 
aktivity. Bližší informace jsou 

k dispozici na e-mailové adrese: 
miroslavdiro@seznam.cz nebo na
tel. čísle: 608 866 078.

Tvůrčí dílna 
Zájemci od nejmenších po se-

niory si mohou kreslit, modelovat,
stát se grafikem, sochařem, nebo de-
signérem v tvůrčí dílně, která je pří-
stupná od pondělí do pátku v budově
Českého rozhlasu ve Šmeralově
ulici. Být na chvilku umělcem si už
vyzkoušelo přes dvě stě dětí a do-
spělých. Dílnu pravidelně navště-
vuje osm desítek účastníků. Vstupné
je symbolické, pro děti činí 1 ko-
runu, dospělí zaplatí 10 Kč za ho-
dinu.

Tropické rostliny
Tropické, masožravé a citrusové

rostliny, sukulenty, tilandsie, orchi-
deje, bonsaje a kaktusy tvoří expo-
náty výstavy Tropic 2005 v Domě
kultury města Ostravy. Expozice je
obohacena o akvarijní rybičky,
akvaristické potřeby a teraristiku.
Tropic se koná 22.–24. března.
Otevřeno je od 9 do 18 hodin, v ne-
děli do 17 hodin.

Erik Truffaz v Parníku
Klub Parník uvádí 10. května

v rámci festivalu Ostrava Jazz night
jednoho z nejvýznamnějších fran-
couzských hudebníků Erika Truf-
faze. Jeho osobité pojetí jazzu je
velmi sdílné a odráží všechny sou-
časné moderní vlivy v hudbě.
V kompozicích je patrný vliv rocku,
drum&bass a world music stejně,
jako odkaz Milese Davise a tvorby
70. let minulého století. Začátek
koncertu je ve 21 hodin.


