
Prostředí Slezskoostravského hradu poskytlo příjemnou atmosféru všem návštěvníkům Dne Země.
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Svátek modré planety
Slezskoostravský hrad a Hlavní třída v Porubě se staly

21. a 22. dubna místem oslav celosvětového svátku Den
Země. Ochrana životního prostředí a alternativní přístup
k životu přilákal na hrad přes tři tisíce návštěvníků.
Dospělé především zajímal způsob odborného

posuzování kvality povrchových i podzemních vod ze zdrojů v Ostravě,
ekologická kritéria při výstavbě domů, ale také příprava pokrmů z biopotravin.

„Dětem se nejvíce líbilo malování obrázků na břidlicový kámen, výroba
náramků z přírodnin, barvení papíru, vypalování obrázků do dřeva.
Připravovali jsme s nimi také různé bylinkové čaje, aby si dovedly představit,
jaké rostliny mohou využít,“ řekla učitelka biologie ze Základní školy
Chrjukinova v Ostravě Zuzana Jungmannová. Velký zájem byl o promítání
filmů s ekologickou tematikou, poradny, přednášky, výtvarné dílny, ale také
o vystoupení pěveckého sboru, koncerty i divadelní představení. Pozornost
upoutala bungee trampolína před vchodem do hradu.

Porubská Hlavní třída patřila o den později organizacím, které se zabývají
pozitivním vztahem k přírodě a její ochraně. Organizátoři nabídli bohatý
program. Od ukázek chemických pokusů, výroby ptačích budek, přípravy
makrobiotické stravy po představení živých dravých ptáků. Ti nejmenší
návštěvníci se mohli projet na ponících.

Žáci osmi porubských základních škol vytvořili 320kilogramového hada
z PET lahví, který by na délku měřil třičtvrtě kilometru. Ten byl nakonec
dětmi sešlapán a odvezen k recyklaci. „Akce se setkala s mimořádným
zájmem, přišlo přes tři tisíce návštěvníků,“ uvedla Zuzana Čerkovská 
ze Stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě.

Den Země patří už tradičně k aktivitám, které statutární město Ostrava
podporuje. Letos přispělo částkou 350 tisíc Kč. (r) Had z PET lahví byl dětmi poctivě sešlapán a odvezen k likvidaci.

Zvířata z dětské minizoo a výroba ptačích budek patřily k největším lákadlům porubských oslav.
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Ostravská radnice kvûten 20052

❏ Nepfiehlédnûte
Poplatky za odpady

Na desítky dotazů týkajících 
se úhrady plateb za komunální od-
pady v těchto dnech odpovídají
pracovnice Střediska informač-
ních služeb magistrátu. Co zajímá
občany nejvíce, na to jsme se ze-
ptali jeho vedoucí Ivany Šotkové:

„Návštěvníky lze v podstatě
rozdělit do dvou skupin. První
skupině jde o samotnou úhradu
poplatku, druhé o výši částky, kte-
rou mají zaplatit. Patří sem i ob-
čané, kteří již od února přicházeli
uhradit poplatek přímo do po-
kladny. V dubnu zjistili, že popla-
tek jim byl stržen v SIPO nebo
dostali poukázku k platbě. Těm
radíme, aby příští rok s úhradou
poplatku nespěchali. V těchto pří-
padech první krok vždycky dělá
magistrát.

Druhý okruh dotazů se týká
ceny poplatku. Lidé si občas ne-
uvědomují, že došlo k její úpravě.
Časté jsou reklamace  počtu osob,
na něž je poplatek vypočítán. Po-
kud osobně nebo písemně ne-
oznámí změnu počtu osob, to zna-
mená narození, úmrtí, změnu
příjmení, ale i změnu trvalého po-
bytu, je účtován původní popla-
tek. Při oznámení úmrtí nebo od-
stěhování člena rodiny může
občan současně požádat o vrácení
odpovídající části zaplaceného
poplatku. Nenahlášené změny
v údajích, zjištěné při kontrolním
porovnání s evidencí obyvatel,
znamenají pro dlužníka písemnou
upomínku.

Výše poplatku je 498 korun na
osobu a rok. Vyhlášku č. 11/2004,
která vše vysvětluje, dostanete
zdarma na středisku informačních
služeb.“

Upozornûní
Podle obecně závazné vyhlášky

statutárního města Ostravy nastala
30. dubna splatnost první splátky
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok
2005. Všem občanům byla za-
slána složenka k úhradě, případně
jim byl poplatek naveden na slo-
ženku SIPO. Žádáme ty, kteří
ještě poplatek neuhradili, aby tak
neprodleně učinili bankovním
převodem, na poště nebo v po-
kladně magistrátu. Složenku
k úhradě poplatku si můžete vyžá-
dat u pracovnic správy poplatku
na tel. čísle: 599 444 444
(ústředna) nebo při návštěvě ma-
gistrátu.

Primátor pfievzal prapor
Primátor Aleš Zedník převzal 

27. dubna na zasedání zastupitelstva
města od náčelníka Územní vojenské
správy Ostrava Vladimíra Jalůvky
prapor 43. protiletadlového raketo-
vého pluku. Zástupci Armády České
republiky prapor předali kvůli ukon-
čení činnosti územní vojenské
správy ve městě.

„Vojenská zástava byla po dobu
oslav 60. výročí osvobození Ostravy
a porážky nacismu vystavena v kan-
celáři primátora, aby připomínala
bojovou tradici a historické zásluhy
vojáků protiletadlového dělostřelec-
tva a raketového vojska. Poté bude

umístěna v Ostravském muzeu,“ řekl
primátor A. Zedník. „Prapor 43. pro-
tiletadlového raketového pluku sym-
bolizuje aktivní účast českoslo-
venských vojáků v říjnových a listo-
padových bojích roku 1943 u Ky-
jeva, Bílé Cerkve a 22. ledna 1944
u Žažkova. Proto se útvar po ce-
lou dobu své existence jmenoval
Žažkovský. Zúčastnil se také bojů
o Duklu, u Liptovského Mikuláše
a bojovou činnost ukončil v obci
Hradčany u Holešova,“ uvedl V. Ja-
lůvka. Protiletadloví dělostřelci a ra-
ketové vojsko sídlili v kasárnách na
Hranečníku od 1. ledna 1950. (t)

Zru‰ení Ïivnosti
Živnostenský úřad Magistrátu

města Ostravy upozorňuje podnika-
tele, že od 1. května 2005 nabývá
účinnosti zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických ko-
munikacích), kterým se ruší obor vá-
zané živnosti Poskytování teleko-
munikačních služeb.

„Změna živnostenského zákona je
vyvolána novou právní úpravou 
Evropského společenství. Ta zjed-
nodušuje režim podmínek pro pod-
nikání v oblasti elektronických 
komunikací. Výkon činnosti spočí-
vající ve službě elektronických ko-
munikací bude podléhat pouze uve-
denému zákonu. Podnikatelský
subjekt má právo vykonávat činnost
mimo režim živnostenského zákona,
pokud ji oznámí Českému teleko-
munikačnímu úřadu (ČTÚ) a splní
všechny náležitosti stanovené v pa-
ragrafu třináct uvedeného zákona,“
sdělila Šárka Eichlerová z živno-
stenského úřadu.

Podle přechodných ustanovení to-
hoto zákona (§ 13, bod 16 a 17) živ-
nostenská oprávnění, vydaná pro
živnost Poskytování telekomunikač-
ních služeb, zanikají dnem, kdy
osoba, která na jejich základě pod-
niká, oznámí ČTÚ vykonávání tele-
komunikační činnosti podle § 13 zá-
kona, a to nejpozději po uplynutí 
jednoho roku ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona (tj. k 1. 5. 2006).

„S účinností zákona bude na we-
bových stránkách ČTÚ Praha zve-
řejněn dostupný registr držitelů
osvědčení k podnikání v komuni-
kační činnosti, v němž bude uve-
deno datum oznámení vykonávání
komunikační činnosti ČTÚ včetně
data zániku živnostenského opráv-
nění těchto subjektů,“ dodala Šárka
Eichlerová. (t)

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A
vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro nestátní neziskové organizace

na poskytnutí dotací - grantů v oblasti podpory přípravy projektové
dokumentace žádostí pro strukturální fondy Evropské unie z rozpočtu

statutárního města pro rok 2005.

Podpora přípravy projektové dokumentace je zaměřena na následující
programy:

● Společný regionální operační program
● Operační program Průmysl a podnikání
● Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Žádosti musí být na předepsaném formuláři v zapečetěné obálce označené
plným jménem (názvem) žadatele, jeho adresou, názvem programu a textem
„Neotvírat před otvíráním obálek“. Pokud bude jeden žadatel podávat více
žádostí, bude každá z nich doručena v samostatné obálce. Žádosti musí být
odevzdány osobně v podatelně magistrátu nebo zaslány poštou doporučeně na
adresu:

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

Termín odevzdání žádostí: Nejpozději do 30. 6. 2005.

Žádosti předložené po stanoveném termínu nebudou do grantového řízení
zařazeny.

Bližší informace na adrese: http://www.mmo.cz/granty/index2.html

Kontaktní osoba: Lucie Kociánová, tel.: 599 442 513.

¤idiãské prÛkazy
Z důvodu častých dotazů na výměnu

řidičských průkazů (ŘP) upřesňujeme:
• Povinnost výměny řidičských 

průkazů vydaných mezi 1. 7. 1964 a 
31. 12. 2000 platí již od ledna 2001. 

• Tyto ŘP musí být vyměněny za
nové nejpozději do 31. 12. 2005.

• Řidiči starší 60 let musí ve lhůtách
stanovených zákonem doložit k vý-
měně ŘP doklad o zdravotní způsobi-
losti. Totéž platí i pro invalidní řidiče
starší 60 let.

Odbor dopravy magistrátu vyšel
vstříc zájmu občanů o výměnu ŘP zvý-
šením počtu pracovníků u přepážek. Z
důvodu kódování formulářů, jejich čí-
selné posloupnosti a nutnosti skenovat
podpis žadatele, je nezbytné vyplnit
formulář na místě a podepsat před pra-
covníkem odboru dopravy magistrátu.



Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj
už neodmyslitelně patří k jaru v moravskoslez-
ské metropoli. Stal se kulturním fenoménem,
který každoročně přináší na přelomu května
a června nezapomenutelné hudební zážitky. Le-
tos již potřicáté. O tom, jaký bude jubilejní roč-
ník, jsme hovořili s ředitelem festivalu Jaromí-
rem Javůrkem.

Osobně výročí nemám moc rád. Moje dramatur-
gická práce se vyznačovala celá léta tím, že jsem ju-
bilea ctil, výročí uznával, ale nepreferoval. V tomto
duchu jsem se snažil s kolegy připravit i třicátý roč-
ník Janáčkova máje, který pokládám za jeden
z mnoha v řadě, za festival, který si vydobyl 
své pevné postavení v Evropě, České republice
i Ostravě. Má své pravidelné, ale každý rok i nové
návštěvníky. Ti očekávají, co zajímavého tento hu-
dební svátek přinese.

■ Kdy jste se poprvé s festivalem setkal jako
jeho organizátor?

Jsem s ním spjat od roku 1984, kdy jsem se stal
členem programové rady. Od roku 1990 stojím
v čele Janáčkova máje. Prožil jsem všechny jeho
proměny. Od roku 1989 se změnilo složení publika.
Vstupenky totiž dříve kupovaly odborové organi-
zace velkých podniků a rozdávaly je. Teď si je
každý kupuje sám.

■ Neovlivnilo to počet návštěvníků?
Náš rekord byl v posledních letech sedm a půl

tisíc návštěvníků. Loni jsme zaznamenali sedm ti-
síc posluchačů. Na takové město, jako je Ostrava,
kdy tři týdny denně nabízíme festivalové koncerty,
je to velmi dobrá bilance. Pochopitelně se ná-
vštěvností nevyrovnáme sportovním utkáním. Jde
o srovnávání nesrovnatelného. V každém případě
se návštěvnická obec rozšířila o příhraniční regi-
ony. Přijíždějí k nám lidé z Polska a Slovenska.
V posledních třech letech se na festivalu objevují
také návštěvníci z Německa, Rakouska, USA a Ja-
ponska. Toto publikum chodí nejraději na roman-
tickou hudbu. Myslím si, že i v tom je obrovská
svoboda umění, že si každý může vybrat to, co je

mu blízké, co se mu líbí. Vedle věrných, kteří kon-
certy navštěvují pravidelně, se objevují stále více
mladí lidé.

■ Lákáte je nějakou zvláštní programovou
nabídkou?

Festival jim vychází do jisté míry vstříc, třeba
jazzovými koncerty. Letos poprvé přeneseme jeden
festivalový koncert do klubu Boomerang ve
Stodolní ulici a také využijeme prostor
Slezskoostravského hradu. Vycházíme vstříc
zájmům různých věkových skupin potenciálních
posluchačů, ale rozhodně se nepodbízíme.
S renomovanými ostravskými a českými umělci
vystupují evropské a světové špičky. Vedle
prověřených skladeb zní díla, která mají ostravskou
či českou premiéru. Neustále usilujeme
o vyváženost - interpretační i programovou.

■ Určitě jste zažili nemálo nervydrásajících
okamžiků. Stalo se, že jste museli zrušit festiva-
lový koncert?

Těch příhod bylo hodně. Nejvíce problémů jsme
měli s varhaníky. Například lucemburský umělec se

před několika lety domníval, že jsme všichni
v Evropské unii, a přijel v den konání koncertu na
letiště bez potřebných dokladů. Samozřejmě zůstal
doma. Naopak vynikající polský varhaník Roman
Perucki se na koncert dostavil o rok dříve. Hodně
starostí míváme s vízy. Kvůli nim zůstal na česko-
polské hranici ukrajinský chlapecký sbor ze Lvova.
Skutečně jsme byli připraveni koncert zrušit
a vracet vstupné. Nakonec členy sboru pustili, a tak
jsme jim v rychlosti chvilku před vystoupením
uvařili horký čaj, aby se trochu zahřáli. Pak šli kluci
do katedrály zpívat a bylo to nádherné.

■ Na co se mohou posluchači těšit letos?
Rozhodně musím jmenovat tři velká klavírní

jména - Michail Rudy - světový pianista, který za-
hraje Čajkovského klavírní koncert b moll, Zoltán
Kocsis uvede Lisztův koncert Es dur č. 1 pro klavír
a orchestr a tím třetím je v současnosti nejlepší
český pianista své generace Ivan Klánský. Všechna
tři vystoupení by měli posluchači určitě slyšet.
Chtěl bych upozornit na koncert Wroclawského ko-
morního orchestru Leopoldinum na Slezskoostrav-
ském hradě. Bude to barokní večer. Zazní hudba
Händelova a Telemannova. Nemohu nejmenovat
závěrečný koncert a Beethovenovu 9. symfonii. Je
to geniální dílo a stále více si uvědomuji, jak jsou
jeho hudební i textové myšlenky neustále aktuální.

■ Podíváme-li se na posledních deset ročníků,
zjistíme, že festival každý rok přichází s něčím
novým. Přesto, nemáte strach, že po více než
dvaceti letech můžete takzvaně vyhořet?

Uvědomuji si, že člověk může začít trpět
profesionální slepotou. O to více se snažím, aby
festival nezestárnul. Znamená to neustále sledovat,
co se děje nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě.
Sledovat programy jiných festivalů, dráhy umělců,
těch renomovaných, ale i těch, kteří jsou na začátku
svých kariér. Síla festivalu je však i v jeho různých
programových a stylových přesazích -  směrem
k world music, jazzu, blues, swingu. Obohacuje ho
to, ale nezkresluje jeho tvář. Neustále cítím
obrovskou zodpovědnost za to, aby Janáčkův máj
posluchače nezklamal. Až, jak říkáte, vyhořím,
a doufám, že se to ještě nějakou dobu nestane,
dobrovolně odejdu. Táňa Arťušenková
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❏ Rozhovor

„JanáãkÛv máj si vydobyl pevné postavení v âeské republice i v Evropû,“ fiíká fieditel festivalu Jaromír JavÛrek

Ostrava na pfielomu kvûtna a ãervna oÏije hudbou

23. 5. Dům kultury města Ostravy
19.30 - Janáčkova filharmonie Ostrava,
H. Kotková (housle), P. Vronský (dirigent)
Janáček, Kubín, Suk

24. 5. Hudební klub Boomerang
19.30 - D. Dlouhý (bicí nástroje)
Znějící svět Dana Dlouhého

25. 5. Divadlo loutek
19.30 - C. Bernal (kytara)
Oliva, Ritter, Ponce, Dyens

26. 5. Dům kultury města Ostravy
19.30 - Janáčkova filharmonie Ostrava, M. Rudy
(klavír), P. Vronský (dirigent)
Suk, Strauss, Čajkovskij

28.5. Nádvoří Slezskoostravského hradu
19.30 - Wroclawský komorní orchestr
Leopoldinum 
Händel, Telemann

29. 5. Dům kultury města Ostravy
19.30 - Maďarská národní filharmonie,
Z. Kocsis (klavír, dirigent)
Strauss, Liszt 

30. 5. Katedrála Božského Spasitele
20.00 - H. Schiager (varhany) 
Bach, Merkel, Karlsen, Eben, Solberg 

31. 5. Janáčkova konzervatoř
19.30 - I. Klánský (klavír)
Beethoven, Janáček, Chopin

1. 6. Janáčkova konzervatoř 
18.30 - posluchači Janáčkovy konzervatoře a Mú-
zické školy pro zdravotně postižené děti a mládež
v Mariánských Horách
Múzy mají mnoho tváří 

2. 6. Slezskoostravská radnice
19.30 - Panochovo kvarteto
Haydn, Janáček, Dvořák

3. 6. Nádvoří Slezskoostravského hradu
19.00 - Pražští žesťoví sólisté, Žesťové kvinteto
Janáčkovy filharmonie
Clarke, Grossi da Viadana, Gabrielli, Scheidt, Bach,
Dvořák, Gershwin, Ellington, Elliot, Myrow,
Morricone

4. 6. Hornické muzeum
17.00 - L. Déczi (trubka) a Celula New York
Jazzový podvečer

5. 6. Dům kultury města Ostravy
18.00 - K. Košárek (klavír), Sestry Havelkovy,
Ondřej Havelka & Melody Makers
Gershwin, Burian, Ježek 

6. 6. Janáčkova konzervatoř
19.30 - Český komorní orchestr, I. Kusnjer
(baryton), J. Kukal (dirigent)
Lasoń, Haas, Bodorová, Suk

7. 6. Janáčkova konzervatoř
19.30 - P. Bohuš (klarinet), E. Novotná (klavír),
A. Čechová (housle), P. Čech (klavír)
Ištván, Enescu, Martinů, Bartók, Brahms 

9. 6. Kostel sv. Václava
19.30 - Rondellus, estonský soubor staré hudby
Salve Stella - středověké písně k oslavě Panny
Marie

10. 6. Dům kultury města Ostravy
19.30 - Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský
filharmonický sbor, L. Ághová, M. Bress, M.
Lehotský, P. Mikuláš (zpěv), G. Albrecht (dirigent)
Beethoven

Program 30. roãníku Mezinárodního hudebního festivalu JanáãkÛv máj

Jaromír Javůrek



Ostravská radnice kvûten 20054

■ STRÁÎNÍCI DOSTALI STUÎKU ZA
VùRNOST. Strážníkům Městské
policie Ostrava, kteří dosáhli de-
seti let nepřetržitého pracovního
poměru u statutárního města 
Ostravy-městské policie, podě-

koval 2. května
primátor Aleš
Zedník. Modrou
stužkou Za věr-
nost slavnostně
dekoroval tři
ženy a čtyřicet
čtyři mužů. Jako
první obdržel
stužku, pamětní
list a upomínkové
předměty ředitel
Městské policie
Ostrava Jan Hul-
va, který uvedl,
že práce u policie
je zodpovědné a
náročné povolání
prověřující fyzic-

kou i odbornou přípravu stráž-
níků. Slavnostní ceremoniál v za-
sedací místnosti Nové radnice
ukončila slova A. Zedníka: „Vy-
jadřuji vám svou úctu a poděko-
vání jménem všech občanů.“

■ WEVI. Šestý ročník Ostrav-
ského autosalonu Wevi se usku-
tečnil od 6. do 8. května na Vý-
stavišti Černá louka. Slavnost-
ního otevření se zúčastnil

náměstek primátora
Vít Ruprich. V pavi-
lonu A bylo k vidění 20
značek naleštěných,
nových osobních auto-
mobilů. Nákladní vo-
zidla, tahače a auto-
busy přilákaly pozor-
nost návštěvníků na
volné prostranství před
pavilonem. Součástí le-
tošního ročníku byla
výstava Motocykl 2005

s rekordním počtem 18 značek
motocyklů, skútrů a čtyřkolek.
Řidičské umění si zájemci mohli
vyzkoušet na dopravním hřišti
BESIP.

■ HASIâSKÉ  MUZEUM
OTEV¤ENO. V Ostravě-
-Přívoze bylo 6. květ-
na slavnostně otev-
řeno Hasičské mu-
zeum. „Jeho existence
upozorňuje na slav-
nou minulost i přítom-
nost práce hasičů,“
řekl primátor Aleš
Zedník. Zástupce ře-
ditele Hasičského zá-
chranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje
Vladimír Vlček připo-
mněl symboliku otev-
ření muzea právě v
době šedesátého vý-
ročí založení profesio-
nálního hasičského sboru v Os-
travě. „Expozice muzea budou
každým rokem obměňovány, aby
byly stále atraktivní pro Ostra-
vany i hosty města,“ sdělil Vladi-
mír Vlček. Rekonstrukce byla do-
končena loni. Statutární město
Ostrava poskytlo na opravu a za-

řízení budovy 20 milionů korun.
Hasičské muzeum v ulici Zákrej-
sova 53 v Ostravě-Přívoze (za ná-
městím Svatopluka Čecha) bude
otevřeno od úterý do pátku od 9
do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13
hodin. V neděli a pondělí bude za-
vřeno.

❏ Stfiípky

Chystáte se na dovolenou?
Živnostenský úřad Magistrátu

města Ostravy v současnosti kontro-
luje v okruhu své působnosti podni-
katele provozující cestovní kancelář
nebo cestovní agenturu. Kontrola je
zaměřena zejména na povinnost 
cestovních kanceláří sjednat pojiš-
tění záruky pro případ úpadku a 
plnění dalších podmínek stanove-
ných zákonem č. 159/1999 Sb., o ně-
kterých podmínkách podnikání v ob-
lasti cestovního ruchu. 

„Z dosavadních poznatků vy-
plývá, že v případě takzvaných pro-
vizních prodejců zájezdů jde o pro-
dej zájezdů jiných cestovních
kanceláří. Zákazníci by v tomto pří-
padě měli požadovat úplnou infor-
maci o cestovní kanceláři, která zá-
jezd sestavila, způsobu vyřizování
případných reklamací a také o oka-
mžiku uzavření cestovní smlouvy.
Při jejím předání musí zákazník do-
stat doklad o zákonném pojištění,“
sdělil Karel Dědic ze živnosten-
ského úřadu magistrátu.

Zvlášť pozorní by měli být ti
zákazníci, kterým zástupci
cestovních kanceláří či agentur
nabízejí prodej zájezdů mimo
provozovny. „Pokud se občan
rozhodne takový zájezd koupit, 
měl by na místě vyžadovat
jednoznačnou identifikaci tohoto
prodávajícího a ověřit si, zda má
příslušné živnostenské oprávnění.
Prodejce vlastního zájezdu musí mít
vždy oprávnění na Provozování
cestovní kanceláře. Zprostřed-
kovateli stačí Provozování cestovní
agentury. Jiné živnosti se na tuto
činnost nevztahují. Osoba, která se
tímto oprávněním neprokáže, může
být jen takzvaným výběrčím záloh,“
dodal K. Dědic.

Informace z oblasti cestovního
ruchu, zejména o jeho právní úpravě
včetně seznamu pojištěných
cestovních kanceláří, jsou pos-
kytovány na webových stránkách
ministerstva pro místní rozvoj:
www.mmr.cz (r)

Absolventi ‰kol a úfiad práce
Již brzy mnoho mladých lidí ukončí

studium na středních, vyšších odbor-
ných a vysokých školách. Ne každý
hned získá práci. Jak by tedy měli ab-
solventi škol postupovat?

Absolvent střední a vyšší odborné
školy má statut studenta až do 
31. srpna školního roku, v němž ukon-
čil úspěšně studium. Může si tedy do-
přát poslední prázdniny, i když práci
nemá, není nutné, pokud je zabezpe-
čen v rodině, aby se ihned evidoval 
u úřadu práce. Do konce prázdnin za
tyto studenty platí zdravotní pojištění
stát a také rodiče mohou pobírat ještě
i v tomto období příslušné sociální
dávky a snížit si při ročním zúčtování
daně z příjmu fyzických osob daňový
základ na dítě, které ukončilo školu,
až do konce srpna.

Absolventi vysokých škol si mohou
udělat prázdniny ještě další měsíc po
měsíci, v němž úspěšně ukončili stu-
dium. Pokud si kdokoliv, tedy i čer-
stvý absolvent, podá u úřadu práce žá-
dost o zprostředkování zaměstnání,
musí s úřadem spolupracovat, napří-
klad docházet na pravidelné schůzky,
což samozřejmě nelze spojit s
delším zahraničním pobytem, dovole-
nou a podobně. Musí přijmout vhodné
zaměstnání, pokud mu bude nabíd-
nuto.

To, že si mladí lidé po ukončení
studia mohou „udělat prázdniny“ ne-
znamená, že až potom začnou hledat
zaměstnání. Ještě před ukončením stu-
dia by se měli zajímat o své pracovní
uplatnění, začít s hledáním místa
v denním tisku, na internetu, přes
známé, příbuzné a podobně. Nabídky
volných pracovních míst úřadu práce
na nástěnkách, v infoboxu nebo na in-
ternetu mohou využít i bez evidence 
u úřadu práce.

U úřadu práce se občan eviduje
podle místa svého trvalého bydliště.
V Ostravě jsou celkem čtyři pobočky
úřadu práce.

Podle nového zákona o zaměstna-
nosti platného od 1. října 2004 ucha-
zeč zvlášť žádá o zprostředkování za-
městnání a zvlášť o podporu
v nezaměstnanosti. K tomu, aby ab-
solventi měli nárok na podporu v ne-
zaměstnanosti, musí, stejně jako
ostatní občané, splnit základní pod-
mínku pro přiznání podpory, to je
v posledních třech letech odpracovat
alespoň 12 měsíců. Do odpracované
doby se přitom započítává jen taková
výdělečná činnost, která zakládala po-
vinnost odvádět pojistné na důcho-
dové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti (pracovní po-
měry, dohody o pracovní činnosti, sa-
mostatná výdělečná činnost).

Pokud měli studenti uzavřen pra-
covní poměr, předloží úřadu práce při
žádosti o podporu zápočtový list. Po-
kud pracovali na základě dohody
o pracovní činnosti, nechají si vystavit
potvrzení o výkonu práce na základě
dohody o pracovní činnosti s uvede-
ním, po jakou dobu bylo odváděno po-
jistné na důchodové pojištění a příspě-
vek na státní politiku zaměstnanosti.
V případě, že se věnovali samostatné
výdělečné činnosti, musí doložit 
dobu placení pojistného potvrzením
okresní správy sociálního zabezpe-
čení.

Absolventi, kteří nedosáhnou na
podporu v nezaměstnanosti, jsou za-
bezpečeni dávkami sociální péče.

Absolventi jsou i nadále skupinou,
které úřady práce věnují zvýšenou po-
zornost. V současné době je jim určen
především jeden z nástrojů aktivní po-
litiky zaměstnanosti, označovaný jako
společensky účelná pracovní místa.
Ten úřadu práce umožňuje přispívat
zaměstnavateli po určitou dobu, může
to být až 12 měsíců, na mzdové ná-
klady, samozřejmě pokud zaměstná
absolventa vysokoškoláka nebo 
mladého člověka do 25 let bez 
praxe. (SB)
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Jaro se s konečnou platností usídlilo v kalendáři,
krásné počasí a zeleň přímo vybízejí k procházkám
a k výletům do přírody. Dopravní podnik 
Ostrava a.s. uvedl do provozu po zimní přestávce
cyklotramvaj. Stejně jako loni jezdí o víkendech
a svátcích na trasách C1 a C2. Po zkušenostech
z minulého období je posílen provoz ve směru na
Dubinu, naopak ubylo spojů přes centrum města.
Z důvodu minimálního vytížení byly zrušeny spoje
na Hlavní nádraží.

O oblibě této tramvaje svědčí skutečnost, že
v loňském roce bylo za 47 provozních dnů tímto
dopravním prostředkem přepraveno na 1 700
cyklistů s jízdními koly a bylo najeto více než 
11 tisíc kilometrů.

Cyklotramvaj, která disponuje 20 místy k se-
zení, je určena pro přepravu cestujících s jízdními
koly. Pro ně je vstup povolen prostředními a zad-
ními dveřmi. Při nástupu si cestující uchytí jízdní
kolo do zvláštního stojanu (provozovatel doporu-
čuje kolo uzamknout vlastním zámkem) a po-
stoupí do přední části vozu, který je vymezen jen
pro přepravu sedících pasažérů. Jízdní kola se
přepravují bezplatně na rozdíl od ostatních běž-

ných spojů městské hromadné dopravy. Tramvaj
zastavuje na vybraných zastávkách podle jízd-
ního řádu a umožňuje bezbariérový přístup oso-
bám se sníženou pohyblivostí.

S provozem cyklotramvaje také souvisí rekon-
strukce řady tramvajových zastávek, které musí
z hlediska platné legislativy splňovat náročnější
kritéria. Ostrůvky vybraných zastávek byly roz-
šířeny, přibyla zábradlí a bezbariérové nájezdy.

Trasa linek:
C1: Zátiší – Nová Ves vodárna – ÚMOb Jih –

Dubina a zpět
C1: Zátiší – Nová Ves vodárna – Náměstí Re-

publiky – Hlučínská a zpět

Vybrané cyklostezky:
1. Za historií Ostravska, 13 km:
Sad Boženy Němcové (zastávka cyklotram-

vaje), Komenského sady, centrum města, Slezská
Ostrava, Muglinov, Heřmanice, Rychvald, Nový
Bohumín

2. Ze Svinova do Oderských vrchů, 31 km:
Ostrava-Svinov, Ostrava-Poruba – Vřesinská (C)

– Krásné Pole (C) – Dolní Lhota (C) – Zátiší (C)
– Kyjovice, Pustá Polom, Údolí Setiny, Zby-
slavice, Olbramice, Klimkovice, Vřesina (C), 
Ostrava-Poruba, Ostrava-Svinov

Vybrané cyklotrasy:
Cyklotrasa A – Kunčice, Poodří
Cyklotrasa B – Komenského sady
Cyklotrasa G – Třebovice, Antošovice
Cyklotrasa F – Nová Ves vodárna, lesopark

Benátky
Cyklotrasa O – Hlučínská, Petřkovice, Landek,

Hornické muzeum
Cyklotrasa S – Nová Ves
Cyklotrasa 5 – Třebovická, Hlučín, Poodří
Cyklotrasa 6199 – Vřesina, Mexiko, Klimkovice
Cyklotrasa 6199 – Dolní Lhota, Čavisov

Poznámka:
C – označení zastávky cyklotramvaje, velké

písmeno nebo číslice - označení cyklotrasy.

Úplný přehled s mapou všech cyklostezek
najdete v Městském informačním centru
v Ostravě. (iv)

5

ÚST¤EDNÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ OPùT V PROVOZU. Cestující veřejnost jistě s potěšením přivítala
skutečnost, že 7. května byl obnoven provoz zmodernizovaného Ústředního autobusového
nádraží v Ostravě. Při jeho výstavbě byly využity části plochy původního nádraží, takže nyní se
nachází v těsné blízkosti budovy ČSAD na Vítkovické ulici a blízko Frýdlantských mostů. Tato
poloha zkrátí docházkové vzdálenosti od zastávek MHD na Náměstí Republiky a od vlakového
nádraží Ostrava-střed. ČSAD Ostrava, a.s., vlastník autobusového nádraží, vybudoval pro
veřejnou linkovou dopravu novou zastávku na komunikaci Místecká –Vítkovická, která nahradí
zastávku Nádraží střed na Místecké ulici. Ta byla zrušena v souvislosti s kolizí nového napojení
prostoru bývalého autobusového nádraží na Místeckou ulici. Nově rekonstruován byl také
podchod - jeho vyústění z Frýdlantských mostů na nádraží včetně osvětlení. Vlastní zázemí
moderního autobusového nádraží tvoří rekonstruované části víceúčelové budovy ČSAD, nová
čekárna, informační kancelář, sociální zařízení a přístřešky pro cestující na jednotlivých
zastávkách. Součástí objektu je 11 odjezdových a 2 odstavné plochy. (iv)

Oblíbená cyklotramvaj zahájila druhou sezonu

Ostravské komunikace, a.s., Dopravně inženýr-
ská kancelář vydala rozbor nehodovosti v Ostravě.
Z této zprávy vyplývá, že v období od ledna do
března letošního roku bylo na území města způso-
beno celkem 1 665 dopravních nehod. Z tohoto po-
čtu bylo 315 nehod zapříčiněno rychlou jízdou, 
251 porušením bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
a 214 nedáním přednosti v jízdě. 

Následky dopravních nehod byly ve dvou přípa-
dech tragické a skončily úmrtím (ulice Plzeňská,
Mariánskohorská). S těžkým zraněním bylo do ne-
mocnic dopraveno 13 účastníků silničního provozu.
Lehká zranění byla zaznamenána u 112 případů. Ze
statistiky také vyplývá, že rizikovými měsíci byl le-
den a únor. Za černý den lze označit středu. Nejvíce
nehod se stalo mezi 14. a 15. hodinou. Nejméně pak
mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní.

Vysoký podíl na nehodovosti má osobní do-
prava, jde o 1 138 případů. Zarážející je skutečnost,
že většina nehod se udála ve dne za dobré viditel-
nosti a při neztížených povětrnostních podmínkách.
Nejčastější věk účastníka dopravních kolizí byl
v rozmezí od 26 do 40 let.

Zpráva obsahuje také údaje o sledovaných úse-
cích a křižovatkách, na kterých řidiči zapříčinili
nejvíce dopravních nehod.

K nebezpečnému úseku patří ulice Opavská smě-
rem k Tescu v Třebovicích (13 nehod), 28. října –
Mariánskohorská (13), Rudná – Bílovecká (11),
Ruská – Závodní (10), Rudná – Výškovická (10),
Plzeňská (9), Sokolská třída (9), 28. října (8), Ná-
dražní ulice (16).

Jako nejnebezpečnější byla vyhodnocena křižo-
vatka ulic Výškovická – Čujkovova, kde dopravní
policie šetřila 8 nehod. Následují Mariánskohorská
– Nádražní (7), Mariánskohorská – Cihelní (6), No-
voveská – Přemyslovců (4), Plzeňská – Horní (4),
Rudná – 17. listopadu (4), Muglinovská – Orlovská
(4), 28. října – Novinářská (4), Muglinovská – So-
kolská (3).

Varující je také počet nehod jen za měsíc březen
na křižovatce ulic Horní – Dr. Martínka (16), 
Nádražní – 30. dubna (6), Vratimovská – U Sýp-
ky (6). (iv)

Nebezpeãná rychlá jízda
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RReekkoonnssttrruukkccee  ssttaaddiioonnuu  
ppookkrraaããuujjee

Rekonstrukce Městského stadionu
Vítkovice Aréna byla napláno-

vána do tří etap v době od roku 2002
do 2005. V rámci první a druhé etapy
byla očištěna a natřena konstrukce
celé tribuny, byla opravena střecha
a oplocení stadionu. Došlo k výměně
oken, zateplení objektu včetně nové
fasády, zřízení nového tiskového stře-
diska a ozvučení stadionu. Zahájena
byla také výstavba nových fotbalo-
vých hřišť s přírodním a umělým tráv-
níkem a byly obnoveny inženýrské
sítě a komunikace. 

Současně s vybudováním nového
atletického oválu a technických sek-
torů bylo dodáno nejmodernější zaří-
zení pro konání atletických závodů na
mezinárodní úrovni. Jde o dodávku
překážek, doskočišť pro skoky do
výšky a elektronicky stavitelné zaří-
zení u skoku o tyči. Budou používány
nové klece pro disk a kladivo a elek-
tronika pro měření jednotlivých 
disciplín. Cílem této instalace je zajiš-
tění parametrů umožňujících pořá-
dání mezinárodních atletických sou-
těží na nejvyšší úrovni, tedy i Super

Grand Prix. Před konáním vrcholné
sportovní akce Zlatá tretra 2003 bylo
nutné získat certifikaci IAAF pro
umělý povrch. Vítkovický stadion 
obdržel hodnocení CLASS 2, které
má v republice ještě jedno atletické
sportoviště, a to stadion Dukla Praha-
-Juliska. Nově vzniká rozcvičovací
sportoviště. Kolem fotbalového hřiště
s umělou trávou je atletická čtyřdráha
s šestidráhovou rovinkou a sektory
pro skok do dálky a trojskok.

Pro tento rok jsou naplánovány
úpravy kanceláří včetně schodišťo-
vého prostoru, restaurace s kuchyní
a skladovými prostorami. Počítá se
s přestavbou vzduchotechniky, elek-
troinstalace, zdravotechniky, vytá-
pění a vybavení interiérů. Na místě
stávajících ochozů bude vybudována
nová tribuna pro 21 500 návštěvníků.
Bude také vylepšen vstup do areálu
pro vlajkonoše a parkoviště auto-
busů. Statutární město Ostrava po-
skytlo do roku 2004 na obnovu sta-
dionu finanční částku 160 480 000
korun. Letos to bude 27 milionů 
korun (iv)

Nové pfiíleÏitosti pro bytovou
v˘stavbu v centru mûsta

Statutární město Ostrava připra-
vilo na svém území další významnou
příležitost pro investory, tentokrát
v oblasti staveb pro bydlení. Zastu-
pitelstvo schválilo na dubnovém za-
sedání záměr prodeje pozemků ve
velmi zajímavé vilové lokalitě. 

Ta se nachází na území městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
mezi ulicemi Horovou, Sadovou
a Blahoslavovou v těsném soused-
ství Nové radnice a Komenského
sadů. Prodej je vázaný na využití po-
zemků pro výstavbu bytových domů
bez vestavěné občanské vybave-
nosti. Domy musejí být realizovány
v souladu se závaznými regulačními
podmínkami schválenými zastupi-
telstvem. 

Uchazeči o koupi pozemků a vý-
stavbu bytových domů musí podat
strukturovanou žádost, kterou doloží
objemovou architektonickou studií

a modelem v měřítku 1:200. Při roz-
hodování o prodeji pozemků bude
mít přednost návrh, který bude pre-
zentovat přesvědčivé architekto-
nické a urbanistické řešení budoucí
zástavby včetně začlenění do stávají-
cího okolního prostředí v této urba-
nisticky mimořádně exponované
a citlivé lokalitě a nejlépe se vyrovná
s co nejmenšími nároky na kácení
stávající vzrostlé zeleně. 

Zájemci mohou předat požado-
vané podklady nejpozději 31. 5.
2005 do 15 hod. v podatelně Magis-
trátu města Ostravy, Prokešovo nám.
8, 729 30 Moravská Ostrava, a to
v uzavřeném obalu označeném adre-
sou uchazeče a nápisem „Bytové
domy v lokalitě Horova - Blahosla-
vova - Sadová, Moravská Ostrava“.
Zájemci získají více informací na 
telefonních číslech: 599 445 524
a 599 443 257. (r)

Panelové domy tvoří v současné
době přibližně třetinu bytového fondu
v České republice. Ve velkých beto-
nárnách byly vyráběny prefabriko-
vané prvky, které se na stavbách
pouze kompletovaly, a to bez ohledu
na místo, tradici a vkus. Celostátní
prefabrikovaná výstavba byla ukon-
čena počátkem 90. let, přesto o pane-
lech a panelových domech slyšíme
neustále. Po mnoha letech se totiž za-
čínají objevovat u panelových domů
vady. Nejslabším místem jsou styky
mezi panely, které se projevují vzni-
kem trhlin. Také nedostatečná tepelná
izolace obvodových panelů a jejich
nekvalitní povrchová úprava těžko
odolává klimatickým vlivům. Jedno-
duše řečeno – dříve nebo později je
nutná oprava, rekonstrukce nebo rege-
nerace panelového komplexu.

A důvody? Mimo jiné snížení ná-
kladů na vytápění, zamezení pro-
mrzání zdiva, ochrana před hlukem,
ale také efektní vzhled fasády. Proje-
vujících se nedostatků je samo-
zřejmě více. 

„Každý panelový dům z hle-
diska technických vlastností je
ojedinělý a jeho stav je ovlivněn
řadou okolností. Rozhodování o
jeho opravě musí být indivi-
duální a nutně musí předcházet
podrobný technický průzkum a
vhodná finanční strategie. Sta-
tutární město Ostrava jako
jedno z měst nejvíce zasažené
panelovou zástavbou řeší tento
problém v rámci návrhu své
koncepce bytové politiky,“ říká
Regina Kuchtová z komunál-
ního a bytového odboru MMO.

Nejrozsáhlejší panelová síd-
liště jsou koncentrována v okolí
Dubiny, Bělského lesa, Výško-
vic, Zábřehu a Hrabůvky. Také
obě sídliště v Ostravě-Fifejdách
byla kdysi pro mnohé odstrašu-
jícím místem k bydlení.

Z hlediska bytové politiky
státu je dnes věnována proble-
matice havarijních stavů sídlišť
velká pozornost. Díky dlouho-
dobému programu oprav bytových
domů postavenou panelovou techno-
logií - vládní nařízení 384/2000 (tzv.
PANEL) a 94/2000 Regenerace pane-
lových sídlišť – byl uveden do chodu
proces systematického působení na
zlepšení technického stavu domů,
technické infrastruktury a celkového
prostředí sídlištních celků. „Pod pat-
ronací Útvaru hlavního architekta
Magistrátu města Ostravy byly vyti-
povány lokality vhodné pro realizaci
projektů renegerace. Jde o 4 sídelní
okrsky městských obvodů Ostrava-
-Jih (Dubina, Zábřeh), Mariánské
Hory (Fifejdy I.), Poruba (ulice 
Fr. Čechury), Moravská Ostrava (Va-
renská ulice). Prvním příkladem zahá-
jené realizace s podporou státu je síd-
liště Fifejdy I. v Mariánských Horách.
Projekt na regeneraci sídliště vstoupil
tento rok do třetí etapy. V předešlých

letech byla v několika částech sídliště
zřízena odstavná stání, úsek hlavního
pěšího a cyklistického spojení s histo-
rickým jádrem městské části. Byl
upraven prostor před mateřskou ško-
lou a vybudován skatepark,“ uvádí 
R. Kuchtová. Dá se říci, že ohlas ve-
řejnosti k realizovaným úpravám byl
pozitivní. Svědčí o tom výsledek pro-
vedené ankety mezi obyvateli sídliště,
ze kterého vyplývá následující:

1. Lidé bydlí na tomto sídlišti rádi,
negativně ovšem vnímají nedostatek
příležitostí k volnočasovým aktivitám
pro všechny věkové skupiny.

2. Chybějí atraktivní dětská hřiště,
lavičky, parkové úpravy.

3. Obyvatelé kritizují monotónní
vzhled prostranství, zanedbané vstupy
do domů, interiér, anonymitu prostorů
a s tím související nedostatečnou bez-
pečnost.

4. Kritizován je nedostatek odstav-
ných stání, především v lokalitách
ulic Gen. Hrušky a Rtm. Gucmana.

5. Hlučné prostředí zatěžuje obyva-
tele především v ulici Gen. Janka po-
dél komunikace Novinářská.

Připomínky byly zapracovány do
realizačního projektu na regeneraci
sídliště. Hlavním cílem je zlepšit
obytné prostředí na tomto sídlišti.
Vytvořit hřiště pro nejmenší děti,
prostory pro setkání sousedů, instalo-
vat lavičky a upravit hlavní komuni-
kace pro pěší. Dále doplnit odstavná
stání v blízkosti domů a zatraktivnit
okolí obytných domů. Nejde jen 
o příjemné barevné řešení fasád, ale
také o celkový design ulic, chodníků,
náměstí a parkovišť. Ten bude umoc-
něn úpravou stávající vegetace, dosa-
zením keřů, plazivých i popínavých
rostlin, dřevin. Vhodné je použití pří-
rodních materiálů, kamenů, vody a
dřevěných konstrukcí na volných
prostranstvích. (iL)

Promûny panelov˘ch sídli‰È
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Zábavná lesní ‰kola 
Lesní škola v Bělském lese přilákala 23. dubna
svým programem více než 140 návštěvníků z celé
Ostravy. Jak řekl její vedoucí Pavel Kotala, nej-
více se líbilo ukázkové kácení stromu napadeného
kůrovcem, povídání o principech těžby dřeva
v lese a práci dřevorubců. „Zhruba šest desítek
dětí si odneslo domů výřez stromu s letokruhy,“
uvedl P. Kotala. Pracovníci Ostravských měst-

ských lesů, s.r.o., a České lesnické společnosti pro
příchozí připravili v rámci procházky lesem šest
zastavení. Děti kreslily obrázky, rodiče získali in-
formace o zákonech. Všichni společně si prohlédli
ukázky lesní techniky a zahráli smyslové hry.
„Přijel jsem až z Poruby a nelituji,“ řekl Jindřich
Koutný a dodal, že podobné lesní minimum by
měl absolvovat každý, kdo les alespoň občas na-
vštěvuje. Všechny děti si domů odnášely nejen
mnoho zážitků, ale hlavně poznání, že les může
být zajímavý i zábavný. (k)

„Mezinárodní festival filmů o trvale udržitelném
rozvoji s názvem TUR Ostrava 2005 přinese infor-
mace o životním prostředí, jeho ochraně i stavu lid-
ské společnosti,“ říká náměstek primátora Mirko 
Jašurek. Promítání je připraveno od 24. do 26.
května v Domě kultury města Ostravy. Slavnostní
vyhlášení vítězných snímků se uskuteční 27. května.

Více než čtyři desítky filmů budou k vidění
denně od 9 do 21 hodin v kině Art a Divadelním
sále. Snímky autorů z České republiky, Slovenska,
Izraele, Kanady, Německa, Francie, Itálie, USA,
Polska a Chorvatska přinášejí mnoho zajímavých
informací a pohledů na současný život planety
Země. 

„Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob
rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž
by oslaboval možnosti budoucích generací. TUR je
právě o schopnostech společnosti stát se
udržitelnou,“ řekl M. Jašurek s tím, že několik
filmů vypovídá o bezohledném chování lidí
k přírodě, jiné naopak o kráse okolního světa
a potřebě jej chránit.

Festivalová dopoledne jsou určena organizova-
ným projekcím pro základní školy. Žáci prvního
stupně mohou denně od 9 hodin zhlédnout v kině
Art německé snímky PUR - Prima klima a PAMPE-
LIŠKA - Petr jde na túru. Pro starší školáky je při-
praven americký Med, německý Rok chemie a Pří-
běh o myši. (k)

Program pro vefiejnost

24. května – Divadelní sál: 
9.00 Slavnostní zahájení festivalu

Cena za to, že jsi cool (USA)
Nic to není, ale je toho moc (Francie)

10.30 Jako motýl (Polsko)
Ztracené bohatství (Chorvatsko)
Perspektivy: pro lidstvo a přírodu (Německo)

17.00 Vysílání o myši (Německo)
Divoké Rio (Německo)

18.30 Amazonia Vertical (Slovensko)
Kalahari – 1. část – Velká žíznivá krajina
(USA)

24. května – Kino Art:

17.00 Fascinující země Asie – voda života (Ně-
mecko)
Změna energie: Energie a udržitelný rozvoj
(USA)
Pěstování energie na farmě (Německo)

19.00 Šance na lepší život (Polsko)
Slovensko a kultura (Slovensko)
Planeta lidí – Výpravy za domorodci Nové
Guineje (Česká republika)

25. května – Divadelní sál:

9.00 Drobní ptáčci a velcí vědci (Francie)
Paměť vody (Česká republika)

11.15 Včely mutanti (Francie )
Doba ledová (Německo)

17.00 Biomasa pro energetické účely (Polsko)
Od klobásového barona k biofarmáři: Karl
Ludwig Scheisfurth (Německo)
Dub – král lesů (Německo)

19.00 Kalahari – 2. část – Zaplavená poušť (USA)
Velryby v ohrožení (USA)

25. května – Kino Art:

17.30 Parkinsonova nemoc (Slovensko)
Polička – perla Vysočiny (Česká republika)
Kde končí les (Slovensko)

19.30 Posvátná kráva (USA)
Živá voda (Slovensko)
Dobré zemědělské praktiky při kultivaci
půdy (Polsko)
Technologické standardy při chovu zvířat
(Polsko)

26. května – Divadelní sál:

9.00 Dobrodružství korálového útesu (USA)
Pán Karpatského lesa (Slovensko)
Nic to není, ale je toho moc (Francie)

11.00 Umění žít (Izrael)
Hrozba životu (Slovensko)

17.00 Olejová skvrna černé perly (Česká republika)
Bledý ptáček (USA)
Větrné mrakodrapy (Německo)
PMU (Kanada)

19.00 Vítězství nad větrem (Francie)
Voda nevoda (Itálie)
České hudební nebe 2004 (Česká republika)

26. května – Kino Art:

17.00 Mitsuko Aoyama – Hraběnka z Poběžovic
(Česká republika) 
Anita Roddick – Mrs. Body Shop 
(Německo)

19.00 Život se nám vymyká zpod kontroly – gene-
ticky upravované potraviny a děti na objed-
návku (Německo)

Vstup na všechna představení je zdarma.

Poodfií
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří

byla vyhlášena v roce 1991 k ochraně
mezinárodně cenných mokřadních biotopů
v nivě řeky Odry. Rozkládá se na ploše 
81,5 km2. Její severní část zasahuje v Ostravě
na území Polanky, Svinova, Staré Bělé
a Proskovic.

Vegetace Poodří je závislá na geografických
a hydrologických podmínkách této lokality.
K nejcennějším rostlinným společenstvům
patří porosty stojatých a pomalu tekoucích
vod, močálů a litorálů rybníků. Z kriticky
ohrožených druhů rostlin najdeme kotvici
plovoucí, plavín štítnatý a nepukalku plovoucí.
Lužní lesy s převahou dubu lesního, jasanu
a jilmu skýtají ideální prostředí pro růst
sněženek, lilií a kruštíků. Místy se vyskytuje
také vzácný jaterník podléška, kozlík celolistý
a kapradiník bažinný.

Díky mimořádně vhodným podmínkám
především pro výskyt vodních a bažinných
ptáků byla CHKO zařazena mezi celosvětově
významná ptačí území. Každoročně jsou tato
místa domovem pro 20 tisíc vodních ptáků.
Někteří z nich tady pravidelně hnízdí, jako
například čejka chocholatá, ledňáček říční,
vodouš rudonohý nebo moták pochop.

V Chráněné krajinné oblasti Poodří,
v jejíž ostravské části se nachází národní
přírodní rezervace Polanská niva a přírodní
rezervace Polanský les, je možno se pohybovat
pouze po vyznačených cestách nebo stezkách
pro cyklisty. (k)

❏ Zelené zajímavosti

Filmy z celého svûta mífií do Ostravy
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FotoreportáÏ z oslav 60. v˘roãí osvobození Ostravy a poráÏky nacismu od 27. do 30. dubna

Ostrava nezapomíná...

Novou radnici rozzářily tisíce barevných světel. Primátor Aleš Zedník přivítal v rozkvetlých Komenského sadech prezidenta republiky Václava Klause.

Čestná stráž u Památníku osvobození Československa Rudou armádou.
Při pietním aktu položili významní představitelé České republiky 
a evropských zemí více než 40 věnců a kytic.

Mezi 150 pozvanými veterány byly také dvě de-
sítky žen, které se před šedesáti lety zúčastnily
osvobozovacích bojů.

Setkání přímých účast-
níků Ostravské operace
bylo po 60 letech velmi 
srdečné a přátelské. Jejich
vzpomínky dokumento-
valy zašlé a pro veterány
mimořádně cenné foto-
grafie z prvních mírových
dnů.
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Na tóny 22 zvonů a zvonků ve věži opravené
staré radnice netrpělivě čekaly stovky
Ostravanů. 

Posádková hudba Olomouc se stala příjemným
oživením Jiráskova náměstí.

Oslavy se konaly bez zbytečných okázalostí. Staly se důstojným připomenutím všech obětí 
2. světové války a setkáním pamětníků.

Galakoncert přilákal na Prokešovo náměstí více než pět tisíc lidí.

Součástí čtyřdenního programu Ostrava neza-
pomíná... byla simulovaná tanková bitva
v Mošnově.  

V katedrále Božského Spasitele se konala mše
za oběti 2. světové války.



V‰ední Ïivot v protektorátu

Zničené domy v dnešní ulici 28. října.

Poškozený most v Kunčicích.

Ostrava si pfiipomíná konec druhé svûtové války

Zřícená budova Husova sboru ve Svinově.

Nejtěžší ztráty způsobil fašis-
tický okupační režim na lidských
životech. Na území dnešní Ostravy
zahynulo při osvobozovacích bo-
jích 1 142 rudoarmějců, 3 přísluš-
níci 1. čs. samostatné tankové bri-
gády a 388 civilních osob. Tělesné
ostatky příslušníků vojenských jed-
notek byly nejprve pochovány před
Novou radnicí a na různých mís-
tech v jednotlivých čtvrtích města
a v den 1. výročí osvobození 
Ostravy, 30. dubna 1946, pietně
umístěny v nově vybudovaném Pa-
mátníku osvobození v Komenského
sadech.

„Při leteckém bombardování
v letech 1944 a 1945 zahynulo té-
měř šest set osob. Asi čtyři tisíce
občanů židovského původu a osm
set dalších Ostravanů bylo popra-
veno nebo zahynulo v koncentrač-
ních táborech a jako příslušníci čes-
koslovenských zahraničních vojsk,“
říká Martin Juřica z Archivu města
Ostravy.

Z významných představitelů poli-
tického a kulturního života zahynu-
li v době 2. světové války 
spisovatel L. Třenecký, malíři 
J. Dobrovolský a J. Dvořák, ale také
novináři V. Binar, F. Kraus, 
J. Matušek, T. Polák, S. Spáčil, 
E. Waldstein, středoškolští profe-
soři Z. Materna a R. Tlapák, soci-
álně demokratický poslanec A. Lan-
ger a mnozí další. Jak uvádí 
M. Juřica, nejvíce postiženou poli-
tickou stranou byla v tomto ohledu
komunistická strana se 400 zabi-
tými členy v koncentračních tábo-
rech a káznicích. Velké ztráty utr-
pěli rovněž členové tělovýchovné
organizace Sokol. Ze Sokolské
župy moravskoslezské zahynulo bě-
hem války kolem 340 členů. Další
desítky osob padly jako partyzáni,
příslušníci československých zahra-
ničních vojsk nebo v totálním nasa-
zení v Německu. Při osvobozova-
cích bojích zahynulo také přes 
1 300 německých vojáků a civilistů.

„Značné byly škody materiální,
které se odhadovaly na devět miliard
předválečných korun. Město bylo
citelně zasaženo leteckým bombar-
dováním a osvobozovacími boji.
Zničeno nebo poškozeno bylo cel-
kem 3 489 budov, z toho úplně zni-
čeno 241 objektů. Velmi těžce po-
škozeno bylo 585 budov. Doslova
tragický byl počet 5 145 rodin, které
zůstaly bez přístřeší, kolem 1 200
rodin pozbylo veškeré bytové zaří-
zení,“ dodává Martin Juřica.

O nic lépe na tom nebyly ani pří-
městské obce. Například v kronice
Poruby je záznam o 192 padlých
rudoarmějcích, 26 zabitých civilis-
tech, 88 zničených a 56 těžce po-
škozených budovách. Pustkovec
byl doslova zdevastován. Zahynulo

6 občanů, 30 domů bylo zničeno
a 27 poškozeno. V Martinově zahy-
nuli při osvobozování dva obyva-
telé a materiální škody byly rovněž
značné. V Krásném Poli bylo zni-
čeno 77 domů a v Plesné 11. Váleč-
nými událostmi byly těžce posti-
ženy také Třebovice, Svinov
a Zábřeh, kde zahynulo 177 přísluš-
níků Rudé armády, což byl největší
počet na území obcí tvořících
dnešní Ostravu.

V kronice se např. dočteme
o tom, jak vypadal Zábřeh těsně po
osvobození: „...Bojiště skýtalo ráno
1. května hrůzný obraz. Na ulicích
Závodní, Hulvácké, Zimmlerově
a Dolní byla země rozryta krátery.
V tratolišti krve kupily se na hro-
madách u děl mrtvoly německých
vojáků.... Zohavená těla, údy roz-
metány, hlavy utrhány... Chmurný
obraz byl doplňován hořícími tros-
kami spálených domů Sýkory a Ve-
ličky a stodoly chalupníka Folty,
v níž čpěly spálené pozůstatky ně-
meckých koní, motorových vozidel
i zásob brambor...“

Druhá světová válka citelně za-
sáhla i síť ostravských škol: 8 škol-
ních budov bylo úplně zničeno a 27
značně poškozeno. V ostravských
hotelích byly obyvatelné pouze 92
pokoje z předválečných 650. Nej-
více poškozenými hotely byly 
Atlantik, Palace, Imperial, Slavia,
Central a U Severní dráhy. Některé
hotely byly za války přeměněny na
byty nebo úřady, jako např. Metro-
pol ve Slezské Ostravě.

Ustupující německá armáda zni-
čila 8 silničních a železničních
mostů. Doprava byla znemožněna
na všech železničních spojích 
v okolí Ostravy, nefungovalo auto-
busové spojení. Například Společ-
nosti moravských místních drah zů-
stal z 22 autobusů jen jeden
provozuschopný. Na 165 místech
byla poškozena vodovodní síť, ka-
nalizace a elektrické vedení.

„Z průmyslových závodů byly
zejména při leteckých náletech nej-
více poškozeny Rütgersovy závody
v Zábřehu, Vítkovické železárny,
moravskoostravský pivovar a při
osvobozovacích bojích dílny ČKD
v Přívoze. Až na elektrárnu Karo-
liny vyřadily německé jednotky
z provozu všechny závodní elekt-
rárny, včetně třebovické,“ říká 
archivář M. Juřica a podotýká, že
škody na majetku vznikly rovněž
pobytem Rudé armády. Šlo přede-
vším o válečné rekvizice, ale také
o poškození objektů, ve kterých
byli vojáci ubytováváni. 

V Ostravě bylo po skončení
druhé světové války podáno 14 141
přihlášek o náhradu válečných škod
způsobených mimořádnými po-
měry. (M&M)
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Občan, který se rozhodne postavit, nebo
opravit rodinný dům, se setkává s řadou
ustanovení spojených s ochranou vod a půdy.
Těmito otázkami se zabývá Odbor ochrany vod
a půdy Magistrátu města Ostravy. Lidé se na něj
obracejí i v případech, kdy si chtějí pořídit
rybářský nebo lovecký lístek, mají zájem se
registrovat jako samostatně hospodařící rolníci.
Na nejčastější dotazy odpovídá vedoucí odboru
Pavel Valerián.

■ Plánuji postavit rodinný domek na
pozemku, který je zemědělskou půdou. Jak
musím v tomto případě postupovat?

Zemědělskou půdou je orná půda spolu se
zahradou, trvalým travním porostem, ovocným
sadem, vinicí a chmelnicí. V tomto případě musí
vydání rozhodnutí podle stavebních předpisů
předcházet tzv. souhlas s vynětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu.

■ Je souhlas vždy nezbytný?
Pokud se pozemek, na němž stavebník hodlá

stavět rodinný dům, nachází v zastavěném
území obce a jeho záměr je v souladu se
schváleným územním plánem obce, není třeba
souhlas s odnětím udělit. Zda se stavebníkův
pozemek nachází v zastavěném území obce 
či nikoliv, je možné zjistit u příslušného
stavebního úřadu nebo u Útvaru hlavního
architekta Magistrátu města Ostravy.

■ Kdo může žádost o udělení souhlasu
s vynětím zemědělské půdy podat?

Žádost o udělení souhlasu s odnětím
zemědělské půdy podává ten, v jehož zájmu má
k odnětí zemědělské půdy dojít. Zpravidla jde
o vlastníka pozemku, což ale není podmínkou.
Pokud není stavebník vlastníkem předmětného
pozemku, stačí žádost doložit vyjádřením
vlastníka. Žádost o udělení souhlasu s odnětím
zemědělské půdy je třeba dále doložit výpisem
z katastru nemovitostí, snímkem pozemkové
mapy se zákresem požadovaného odnětí
a sdělením o tom, jak bude naloženo
s odstraněnou ornicí. V žádosti je nutné
specifikovat, jaký je rozsah požadovaného
odnětí (nejlépe v m2) a zda je požadováno odnětí
trvalé nebo dočasné. Chybět nesmí výpočet
odvodů za zábor zemědělské půdy.

■ Kdy se platí odvod?
Odvod se platí za zábor zemědělské půdy

v souladu se zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu. V případě stavby rodinného
domu je v zákoně uvedena řada případů, kdy se
odvod nehradí. Nejčastěji je od poplatku
osvobozen ten, kdo rodinný dům staví na
pozemku určeném ve schváleném územním
plánu pro výstavbu rodinného domu. Pokud
obec, v níž si stavebník chce postavit rodinný
dům, nemá schválený územní plán, pak se
odvod za stavbu rodinného domu platí vždycky.

■ Jak se tento poplatek vypočítává?
Způsob výpočtu výše odvodu je uveden

v příloze k zákonu o ochraně zemědělského
půdního fondu a zpravidla jej pro daný
konkrétní případ vypočítají soudní znalci
v oboru zemědělství zapsaní v rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě. Proto je pro

zájemce o stavbu rodinného domu důležité, aby
znal a případně i měl písemně potvrzeno
příslušným orgánem územního plánování, že
jeho záměr výstavby rodinného domu je
v souladu se schváleným územním plánem
obce.

■ Kdy a komu se odvod hradí?
Odvod stavebník hradí až po nabytí právní

moci rozhodnutí, které pro stavbu rodinného
domu vydá příslušný stavební úřad. Zpravidla
jde o stavební povolení. Poplatek se hradí až na
základě rozhodnutí vydaného orgánem ochrany
zemědělského půdního fondu. V něm je
uvedena jeho výše i účet finančního úřadu.
Platit je možné v hotovosti nebo převodem
z účtu. Důležité je dodržet lhůtu splatnosti, která
je stanovena na 30 dnů ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí. Při nedodržení této
lhůty finanční úřad vyměřuje penále. 

■ Kde lze tyto informace najít a ověřit si
jejich správnost?

Obsahuje je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění,
zejména v ustanovení § 9, § 10, § 11 a § 12.
Další informace lze nalézt na internetových
stránkách statutárního města Ostravy, v části
Správa města, pod odborem ochrany vod
a půdy. K dispozici je i tiskopis žádosti
a informace o nutných přílohách, které
stavebníci rodinných domů mohou využít.
Adresa internetových stránek magistrátu je:
www.mmo.cz

■ Který úřad poskytne udělení souhlasu
k odnětí zemědělské půdy?

V otázce příslušnosti je třeba odlišovat stavbu
rodinného domu na území statutárního města
Ostravy. V těchto případech je nutný souhlas
příslušného úřadu městského obvodu podle
místa, kde se budoucí stavba bude nacházet.
Souhlasy s odnětím zemědělské půdy pro obce
ve správním obvodu Ostrava, ale mimo
statutární město Ostrava, uděluje Odbor
ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy.

■ Od 1. května 2005 platí registrace
samostatně hospodařících rolníků podle
nového právního předpisu. Mění se výše
poplatku?

Zákon o zemědělství stanoví, že občané, kteří
byli evidováni jako samostatně hospodařící
rolníci, se musí zapsat do evidence
zemědělských podnikatelů. Tuto evidenci vede
odbor ochrany vod a půdy magistrátu pro
občany statutárního města Ostrava i pro občany
obcí v jeho správním obvodu. Termín, dokdy se
musí tyto osoby nově zaregistrovat, pokud
chtějí ve svém podnikání v zemědělství
pokračovat, je v zákoně stanoven. Je to do pěti
let ode dne přistoupení České republiky
k Evropské unii, tj. do 30. dubna 2009. Do
jednoho roku ode dne přistoupení České
republiky k Evropské unii, tj. do 30. dubna
2005, se na samostatně hospodařící rolníky
vztahovalo osvobození od správního poplatku.
V případě, že se fyzická osoba zaregistruje po 
1. květnu 2005, je správní poplatek za vydání
osvědčení pro zemědělského podnikatele 1 000
korun. 

■ Jak musí zájemce o registraci ze-
mědělského podnikatele postupovat?

Pro vydání osvědčení je nejjednodušší vyplnit
tiskopis, který je možno získat u odboru
ochrany vod a půdy magistrátu, případně si jej
stáhnout z internetových stránek statutárního
města Ostravy. Dále je potřebné doložit doklad
o bezúhonnosti, tj. výpis z rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců a doložit doklad o odborné
způsobilosti.

■ Co je nezbytné k prokázání odborné
způsobilosti?

Zákon o zemědělství dává v podstatě tři
možnosti, jak prokázat odbornou způsobilost.
Odbornou způsobilostí je absolvování některého
z typů vzdělání zaměřené na zemědělství
v rozsahu od vyučení po vysokou školu. Další
možností je praxe v zemědělském podniku
v délce více než 5 let, přičemž za splnění této
možnosti prokázání odborné způsobilosti je
považováno i držení osvědčení samostatně
hospodařícího rolníka po dobu delší pěti let.
Poslední možností je absolvování kurzu v době
trvání 150 hodin.

■ Kde si může zájemce vyřídit rybářský
lístek?

Rybářský lístek, který musí mít u sebe ten,
kdo loví ryby, vydává příslušný úřad podle
místa trvalého bydliště žadatele. Pro statutární
město Ostrava je kompetence k vydání
rybářského lístku svěřena příslušným úřadům
městských obvodů. Pro občany, kteří mají trvalý
pobyt v některé z obcí ve správním obvodu
Ostrava, ale mimo území města Ostravy, vydává
rybářské lístky odbor ochrany vod a půdy
magistrátu. Na příslušném úřadě je nutné
vyplnit tiskopis žádosti, doložit odbornou
způsobilost k držení rybářského lístku a uhradit
správní poplatek. I tento tiskopis lze získat
stažením z internetových stránek města.

■ Jaká je výše správních poplatků a kde je
možné je zaplatit?

Výše správních poplatků je různá podle doby,
na kterou je rybářský lístek vydáván. Správní
poplatek za rybářský lístek s roční dobou
platnosti je 100 korun, za tříletou platnost je 
200 korun a za rybářský lístek s desetiletou
dobou platnosti je správní poplatek stanoven na
500 korun. Pro žáky základních škol lze vydat
rybářský lístek pouze na jeden rok za správní
poplatek 50 korun. Správní poplatky žadatel
hradí v hotovosti. 

■ Komu je možné vydat lovecký lístek?
Vydávání loveckých lístků je obdobné jako

u rybářských lístků s tím, že lovecké lístky pro
občany statutárního města Ostravy vydávají
úřady městských obvodů podle místa trvalého
bydliště zájemce. Odbor ochrany vod a půdy
magistrátu vydává lovecké lístky pro občany
s bydlištěm v některé obci ve správním obvodu
Ostrava, ale mimo území města. Lovecké lístky
se vydávají na jeden rok. Správní poplatek činí
150 korun, s platností na neurčito je stanoven
správní poplatek na 1 000 korun. Žádost
o vydání loveckého lístku je třeba doložit
výpisem z rejstříku trestů, osvědčením
o absolvování zkoušek z myslivosti, dokladem
o pojištění podle zákona o myslivosti
a samozřejmě dokladem o zaplacení správního
poplatku. (Pokračování příště)
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■ PRIMÁTOR PODùKOVAL DÁR-
CÒM KRVE. Za čtyřicet bezpří-
spěvkových odběrů krve byli 
2. května v obřadní síni Nové
radnice oceněni dárci, kteří bez
nároku na odměnu pomáhají za-
chraňovat lidské životy a zdraví.

Padesát devět
mužů a pět žen
převzalo z ru-
kou primátora
Aleše Zedníka 
a předsedy ob-
lastního sboru
Českého červe-
ného kříže Bed-
řicha Grünwal-
da Zlaté plakety
MUDr. Janské-
ho. „Ten, kdo
umí nabídnout
blízkému, byť
neznámému člo-
věku pomoc, si
zaslouží úctu a
ocenění. Jsem

rád, že mohu poděkovat dárcům,
Českému červenému kříži i
Krevnímu centru v Ostravě-
-Porubě. Jejich společné úsilí 
je chvályhodné a mimořádně 
prospěšné,“ řekl primátor Aleš
Zedník. 

■ VùÎ Z LEPENKY. Model těžní věže
Dolu Jindřich vysoký 120 centi-
metrů vyrobili studenti druhého

ročníku Střední průmy-
slové školy stavební
z Ostravy. Zapojili se
tak do celostátní soutěže
o nejzdařilejší ztvárnění
dominanty města. Sta-
vebním materiálem mo-
hla být pouze vlnitá le-
penka, ekologický mate-
riál sloužící k výrobě
obalů. Dílo poputuje na
výstavu For Habitat
v Praze, vystaveno bude
i v dalších městech
České republiky. Vítěz
soutěže, do níž se zapo-

jilo deset středních stavebních
škol, získá cenu v hodnotě 
25 000 korun.

■ K¤EST KNIHY. Udá-
lostem, které za
druhé světové války
vedly k osvobození
severní Moravy a
města Ostravy od
nacistických oku-
pantů, je věnována
publikace 60 let 
Ostravsko-opavské
operace. Kniha při-
náší historii této vý-
znamné vojenské
operace na území
tehdejšího Česko-
slovenska a zejména
vzpomínky přímých
účastníků. „Věřím,
že tato publikace přispěla k dů-
stojným oslavám 60. výročí 
osvobození našeho města. Pro
mne je zajímavá svou informa-
tivní výpovědí o událostech i pro-
žitcích, které by jinak pro mladší
generace upadly v zapomnění,“

uvedl při křtu 25. dubna v Domě
knihy Librex vedoucí kanceláře
primátora Lumír Palyza. Statu-
tární město Ostrava vydání 
cenného historického dokumen-
tu podpořilo částkou sto tisíc 
korun.

·kola pro nezamûstnané
Vzdělávání nezaměstnaných je cí-

lem projektu Kofoedova škola v 
Ostravě. Založena byla podle dán-
ského modelu Slezskou diakonií v roce
2002, od roku 2004 existuje jako sa-
mostatné občanské sdružení. Pomáhají
lidem, kteří se po ztrátě zaměstnání
ocitli v tíživé sociální situaci.

Nabídka vzdělávacích aktivit je ši-
roká. Studenti mohou navštěvovat ja-
zykové, počítačové, hudební, kadeř-
nické, účetnické kurzy, hodiny psaní
na stroji a obchodní korespondence.
Také se učí pracovat se dřevem či vy-

rábět keramiku. Důležité informace
poskytuje sociální a právní poradna.
Největší zájem je o jazykové a počíta-
čové kurzy. Loňský průzkum ukazuje,
že 47 procent absolventů této školy
nachází zaměstnání. Žáci oceňují bez-
platné studium, které se stává dostup-
ným i pro sociálně nejslabší.

Město Ostrava tento projekt, jenž
nepřímo navazuje na jeden z cílů ko-
munitního plánu města v oblasti vzdě-
lávání dospělých, podporuje. Letos se
podílí na jeho financování částkou ve
výši 1 milion korun. (t)

Speciální škola Diakonie ČCE 
Ostrava se zaměřuje na vzdělávání
dětí s handicapem od 6 do 17 let
podle vzdělávacího programu po-
mocné školy a jejího přípravného
stupně. 

Součástí vyučování je hipotera-
pie, fyzioterapie, rehabilitační pla-
vání, hydromasážní koupele, pobyt
v relaxační místnosti Snoezelend a
řečová výchova vedená klinickým
logopedem.

Žáci pracují v keramické dílně,
vytvářejí modrotisk a další netra-

diční techniky, účastní se kultur-
ních i sportovních akcí, mezinárod-
ních přehlídek tvorby handicapo-
vané mládeže. Zajišťován je rovněž
ozdravný pobyt v přírodě. Škola
zabezpečuje přepravu dětí.

Po ukončení povinné školní do-
cházky mohou absolventi pokračo-
vat ve vzdělávání v sociálně terape-
utických dílnách Kolovrátek, které
provozuje zřizovatel školy Diako-
nie ČCE Ostrava. 

Bližší informace je možné získat
na tel. čísle: 595 782 267. (t)

V˘hodná karta pro seniory

Hudební festival Bílé hole
Žáci Múzické školy se speciálním

zaměřením na zdravotně postižené
děti a mládež při Lidové konzervatoři
v Ostravě získali 1. místo na celostát-
ním hudebním festivalu zrakově po-
stižených studentů uměleckých škol
Bílé hole 2005. Vítězem se stal deví-
tiletý Adam Blažek z dechové třídy
Jany Foltýnové. Soutěž se konala
pod záštitou houslisty Pavla Šporcla
7. a 8. dubna v Praze. Posláním festi-

valu je poskytovat těžce zrakově po-
stiženým studentům uměleckých
škol prostor ke vzájemné konfrontaci
a veřejné prezentaci. „Mimořádný
úspěch je cenný nejen pro Adama
Blažka a múzickou školu, ale i pro
naše město, v němž má péče o zdra-
votně postižené občany obrovskou
tradici,“ řekla lektorka terapeutic-
kých oborů múzické školy Miloslava
Soukupová. (r)

Vzdûlávají postiÏené dûti

Chránûná prádelna pomáhá
Prádelna a šicí dílna zaměstná-

vající osoby s různým typem po-
stižení byla otevřena 3. května
v ulici Z. Bára v Ostravě-Dubině.
Chráněná dílna vznikla na základě
zkušeností členů francouzské aso-
ciace Zlatý déšť, se kterou navá-
zalo kontakty občanské sdružení
VIZ-CENTRUM během Česko-
-francouzských dnů v Ostravě.

Zařízení zaměstnává ve dvou šes-
tihodinových směnách 12 osob
s handicapem, které denně vype-
rou až 300 kg prádla pro onkolo-
gický pavilon Fakultní nemocnice
s poliklinikou v Ostravě-Porubě.
Prádelna a šicí dílna vznikla s po-
mocí grantu statutárního města
Ostravy a dotace z Úřadu práce
v Ostravě. (r)

Koordinační výbor organizací
důchodců a zdravotně postižených
České republiky vydal první Senior
karty, které jsou od 2. května ke
koupi na všech poštách ČR. Každý
senior, který si kartu za 20 Kč za-
koupí, a bude se jí kdekoli v České
republice prokazovat, má nárok na
slevy a výhody v oblasti obchodu,
služeb, rekreace, kultury či sportu.

Vydání karet je součástí Projektu
českých seniorů. Jeho realizační
tým jedná o slevách s významnými

sítěmi supermarketů, benzinových
pump, s dopravci, cestovními kan-
celářemi, prodejci potřeb pro za-
hrádkáře, s provozovateli lázní, kul-
turních zařízení, ale také mobilních
sítí a sportovních klubů.

Důchodci mohou navíc sami na-
vrhnout, v jaké oblasti by slevy 
uvítali. Finance získané prodejem 
Senior karet umožní zahájení vydá-
vání Novin českých seniorů, kte-
ré si mohou zájemci koupit u České
pošty. (r)

❏ Stfiípky
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Nestává se příliš často, aby někdo děkoval 
městu za jeho péči. Příjemným překvapením se
stala nedávná návštěva Aleny Plešové, babičky
vnuka, který s maminkou strávil dva roky
v Domově pro matky s dětmi. „Ráda bych
poděkovala personálu tohoto zařízení. Město
může být na své zaměstnance hrdé a pyšné,“ řekla
A. Plešová a dodala, že její dcera má už dnes
vlastní bydlení, je zaměstnaná a nepříznivé
období svého života překonala ona i její malý syn. 

Centrum sociálních sluÏeb
Počátkem roku 2001 bylo jako organizační

složka statutárního města Ostrava zřízeno Cent-
rum sociálních služeb (CSS), aby koordinovalo
sociální práci v zařízeních města. „Centrum za-
městnává třicet šest osob, z toho více než dvacet
odborníků. Našimi klienty jsou lidé hledající psy-
chologickou nebo sociální pomoc či krizové uby-
tování,“ řekl vedoucí CSS Jiří Drastík. Tato orga-
nizace poskytuje služby prostřednictvím šesti
poboček: Domova pro matky s dětmi, Krizového
centra pro děti a rodinu, Domu na půl cesty, Po-
radny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
Ubytovny pro přechodný pobyt osob bez 
přístřeší a Zařízení pro výkon pěstounské péče. 
Na poskytování péče dětem a mládeži se zaměřují
první tři z uvedených institucí.

Domov pro matky s dûtmi
Základním cílem domova je poskytovat bez-

pečné ubytování a pomoc osamělým matkám
s malými dětmi a také osamělým těhotným ženám
v obtížné životní situaci. Jak uvedla jeho vedoucí
Lýdie Važíková, úkolem je pomoci matkám řešit
jejich problematickou situaci, uspořádat si životní
podmínky a zvládnout výchovu a péči o děti a do-
mácnost. „Domov pro matky s dětmi disponuje je-
denácti zařízenými pokoji, které přinášejí každé
mamince potřebné soukromí. Zároveň ale stano-
vuje jistá pravidla. Těmi se musí všechny obyva-
telky domova řídit. Patří k nim příprava pravi-
delné stravy pro děti, jejich výchova i úklid
pokojů,“ vyjmenovala povinnosti ubytovaných
matek L.Važíková. V zařízení, které nabízí pra-
covní a volnočasové aktivity, výlety, přednášky

a poradenství, jsou ubytovány ženy s dětmi do tří
let věku. „Ženy, které se ocitnou v krizové životní
situaci, se mohou obrátit na odbor sociálních věcí
a zdravotnictví magistrátu nebo přímo na nás. Po-
radíme jim, jak napsat žádost o ubytování, pří-
padně zprostředkujeme jinou odbornou pomoc,“
nabídla L. Važíková. Této služby mohou využít
pouze osoby s trvalým pobytem na území města
Ostravy. Provoz Domova pro matky s dětmi je ce-
loroční a nepřetržitý.

Krizové centrum pro dûti a rodinu
Psychologové, psychoterapeuti, sociální pra-

covníci, právník i farář krizového centra poskytují
každoročně více než 3 tisíce odborných konzultací
osobních, partnerských, rodičovských a rodin-
ných problémů. Jak uvedla vedoucí centra Marta
Holčáková, poradna je bezplatná a využít ji mo-
hou občané bez ohledu na místo jejich trvalého
pobytu. „Pomáháme při vyjednávání konfliktů
mimosoudní cestou, uspořádání vztahů k nezleti-
lým dětem, záškoláctví, šikaně i při výchovných
problémech. Stále častěji také řešíme problema-
tiku týraných dětí,“ sdělila M. Holčáková s tím, že
v loňském roce se setkali se 70 případy podezření
týrání dětí. Krizové centrum poskytuje také inter-
netovou linku důvěry. Obracejí se na ní lidé z celé
republiky i zahraničí. „Jsme zařízením pro široké
spektrum lidí. Naším nejmladším klientem bylo
tříleté dítě, nejstarším osmdesátiletý senior,“ dopl-
nila M. Holčáková. K přednostem poskytovaných
služeb patří diskrétnost jednání a individuální pří-
stup ke každému případu.

DÛm na pÛl cesty 
Především mladým dospělým, kteří opouštějí

ústavní výchovu nebo pěstounskou péči, a rodinám
s dětmi v obtížné životní situaci slouží Dům na půl

cesty. Kromě ubytování ve 43 bytových jednot-
kách poskytuje svým nájemníkům doprovodný so-
ciální program. „Klientům pomáháme při vyřizo-
vání sociálních dávek, hledání zaměstnaní, ale také
při hospodaření s penězi nebo vytváření vztahů
s ostatními lidmi,“ informovala pracovnice zaří-
zení Hana Václavková. Provoz je celoroční.
O ubytování se mohou ucházet výhradně občané
s trvalým pobytem na území Ostravy a přidruže-
ných obcí. Zájemci získají potřebné informace
a žádost o ubytování u pracovníků sociálních od-
borů toho úřadu městského obvodu, v němž mají
trvalý pobyt. Součástí Domu na půl cesty je také
jeden krizový byt sloužící k okamžitému řešení
bytového problému, zejména týraných osob.

Připravila: K. Konečná

Kontakt: Sokolská tř. 62, 702 00 Morav-
ská Ostrava, telefonní číslo: 596 115 128 
(599 455 181),  e-mail: hvaclavkova@volny.cz

Kontakt: Veleslavínova 17, 702 00 Morav-
ská Ostrava, tel.: 596 123 555, e-mail:
kc@mmo.cz (internetová linka důvěry)

Kontakt: Budečská 3, 702 00 Moravská 
Ostrava, telefonní číslo: 599 455 101, 
e-mail: lvazikova@volny.cz

Centrum sociálních sluÏeb pomáhá dûtem, mlad˘m rodinám a osamûl˘m matkám 

Pfiíbûhy s dobr˘m koncem

Domov pro matky s dětmi pomáhá zvládnout péči o děti a domácnost osamělým ženám.

Dům  na půl cesty



Mimořádný umělecký skvost, ba-
let Spartakus Arama Chačaturjana,
uvedl 30. dubna baletní soubor Ná-
rodního divadla moravskoslezského.
Toto dílo se v České republice ne-
hrálo od roku 1990. V Ostravě jde
vůbec o první inscenaci.

„Spartakus je dílo, které v baletní
literatuře 20. století zaujímá velmi
významné místo. Navíc jeho sa-
motný obsah a hlavní myšlenka boje
za svobodu jednotlivce i národa,
jsou stále aktuální, podobně jako
idea lásky a tolerance,“ řekl šéf os-
travského baletu Igor Vejsada. Skla-
datel Aram Chačaturjan, představi-
tel arménské hudby, jejíž kořeny
sahají až do 2. a 3. století po Kristu,
poprvé o vytvoření baletu Spartakus
uvažoval v roce 1941. Bylo to v
době, kdy hitlerovské Německo zaú-
točilo na Sovětský svaz. Reali-
zoval ho tak o mnoho let později,
v roce 1956.

Choreograf Jozef Sabovčík se
s tímto dílem nesetkává poprvé. Na-

studoval ho ve Slovenském národ-
ním divadle v Bratislavě a v Baltské
opeře v Gdaňsku. Na polské insce-
naci dokonce spolupracoval se sy-
nem Arama Chačaturjana Eminem.
„Základem jsou čtyři postavy -
Spartakus, jeho žena Frygie a řím-
ský vojevůdce Crassus s milenkou
Eginou. Pro ostravskou scénu Diva-
dla Antonína Dvořáka jsem vytvořil
komornější podobu díla. Vypustili
jsme nepodstatné části zábavných
tanců tak, abychom zachovali zá-
kladní téma boje za svobodu a kon-
fliktu lásky s nenávistí, což předsta-
vují dvě ženské role Frygie a
Egina,“ řekl J. Sabovčík.

Na inscenaci se podílel scénograf
Milan Ferenčík a kostýmní výtvar-
nice Eliška Zapletalová, dirigentem
Spartaka je Václav Návrat. Do ti-
tulní role obsadil choreograf a reži-
sér hostujícího Kamila Jedrychu.
Druhou hlavní mužskou roli, řím-
ského vojevůdce Crassa, ztvárňuje
hostující Petr Münch. Hlavní ženské

postavy tančí Tamara Černá (Sparta-
kova žena Frygie) a Olga Borisová-
-Pračiková (Crassova milenka
Egina). V dalších sólových partech

se představují Jan Kolda (slepec An-
dabati), Barbora Kaufmannová a
Radka Slatinská (Kněžka), Jan Krej-
číř (Gladiátor) a další. (ta)

Spartaka tančí Kamil Jedrycha.

Letní koncert
Landek Quartet pořádá 15. června

ve foyeru Divadla Antonína Dvo-
řáka Letní koncert. Na programu
jsou díla Mozarta, Borodina a dal-
ších skladatelů. Začátek je v 19 ho-
din. Vstupenky je možné koupit
v ústředním předprodeji Národního
divadla moravskoslezského Ostrava.

Dalí v Chagallu
Ilustrace Salvadora Dalího k Bož-

ské komedii jsou vystaveny od 5.
května v Autorské výstavní síni Vý-
tvarného centra Chagall v Ostravě.
Výstava litografií potrvá do 6. čer-
vence. Otevřeno je v pondělí až so-
botu od 9 do 22 hodin, v neděli od
13 do 22 hodin.

Beseda se spisovatelem
Spisovatel Arnošt Vašíček bude

besedovat o svém díle 18. května ve
společenské místnosti hasičské
zbrojnice v Radvanicích. Zájemci se
mohou dovědět mnoho zajímavostí 
i o jeho hraném seriálu Strážce duší,
který vysílala Česká televize. Be-
seda začíná v 11 hodin.

Dirigentské kurzy
Koncert absolventů dirigentských

kurzů, které vede dirigent Johannes
Schlaefli, se uskuteční 2. června.
Pod vedením mladých dirigentů za-
hraje Janáčkova filharmonie Ostrava
díla Dvořáka, Sibelia a Čajkov-
ského. Začátek ve společenském
sále Domu kultury města Ostravy je
v 19.30 hodin.
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❏ Zpráviãky

V Ostravě si zájemci výstavu prohlédnou 25. až 29. května.

Sebastiao Salgado vystavuje na kolejích
Leica Gallery Prague o.p.s při-

pravila ve spolupráci s Českými
drahami prezentaci fotografické vý-
stavy Sebastiaa Salgada Workers.
Soubor osmi desítek fotografií je
umístěn ve vagónech. Od 2. května
do 31. července ji uvidí návštěvníci
dvanácti měst. V Ostravě bude 
expozice k vidění od 25. do 29.
května na 4. koleji hlavního nádraží. 

Salgado šest let zachycoval pra-
cující lidi z dvaceti sedmi zemí
v různých částí světa. Výsledkem je
hluboká sociologická sonda vypoví-
dající o proměnách pracovních sil v
současném světě. Je to hold mizejí-
címu světu tvrdé manuální práce, ti-
sícům mužů a žen. „Tyto snímky
jsou historií jedné epochy. Jsou vi-
zuální archeologií doby, v historii
známé jako průmyslová revoluce,
doby, ve které práce rukou mužů a
žen byla středem světa. Vysoce in-
dustrializovaný svět se žene vpřed

do budoucnosti. Planeta tak zůstává
rozdělena: první svět v krizi z nad-
bytku, třetí svět v krizi z nedostatku,
a na konci století druhý svět - zalo-
žený na socialismu - v ruinách,“
říká kurátorka Lelia Wanick Sal-
gado. 

Sebastiao Salgado, narozen 8.
února 1944 v Brazílii, patří mezi
nejvýznamnější světové fotografy.
V době vojenské diktatury emigro-
val do Paříže, kde pracoval jako fo-
tograf na volné noze, posléze se stal
členem agentury Sygma a Gamma.
Patnáct let byl členem legendární 
a prestižní agentury Magnum, uspo-
řádal bezpočet výstav po celém
světě a za své fotografické dílo zís-
kal přes padesát mezinárodních oce-
nění. V roce 1994 založil vlastní
agenturu „Amazonas Images“. Sal-
gado se věnuje převážně vlastním
dlouhodobým sociálním projektům.
Vydal šest autorských publikací. (r)

Kancelář primátora statutárního města Ostrava

v y h l a š u j e  s o u t ě ž

O nejhezčí pohádku 
z prostředí Slezskoostravského hradu.

Zúčastnit se mohou děti do 15 let, které nejpozději do 10. června zašlou
redakci Ostravské radnice pohádkový příběh, například o strašidlech,
hradním pánovi, zbrojnoších a jiných historických i pohádkových bytostech.
Fantazii se meze nekladou. Ti mladší mohou svou pohádku nakreslit.

Adresa: Magistrát města Ostravy
redakce Ostravská radnice 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava

Na obálku napište heslo:

Pohádka
Vítězové převezmou ocenění 24. června 2005 u příležitosti konce

školního roku na Slezskoostravském hradě.

Nejlepší práce i kresby budou zveřejněny v červencovém čísle
Ostravské radnice.

Balet Spartakus poprvé uuvveeddeenn  vv  OOssttrraavvûû
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BARNABÁŠ – čtyřletý ně-

mecký ovčák je přítulný pes

vhodný na zahradu i do rodiny

s dětmi. Do útulku se dostal loni

v listopadu po srážce s autem. Po

operaci, kterou musel pro svá

zranění podstoupit, je už zcela

v pořádku. Barnabáš je hodný

a mírný pes.

11 33

44

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

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288, www.mpostrava.cz

22

MAGDA – poněkud zavalitá

fenka pobíhala loni na podzim v

Porubě. Potřebuje aktivního pá-

níčka, nebo zahradu. V bytě se

ráda přizpůsobí, ale pro svou po-

měrně velkou sílu ji doporuču-

jeme lidem s dobrou fyzickou

kondicí. Jedenapůlletá Magda je

kříženec německého ovčáka.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

Ojedinûl˘ projekt tísÀového volání
Společné dispečerské pracoviště

hasičů, zdravotní záchranné služby,
Policie ČR a městské policie -
Centrum tísňového volání Integro-
vaného záchranného systému
(CTV IZS) funguje desátým rokem
v Ostravě. 

V jednom místě přijímá zprávy,
koordinuje záchranné akce a na
dálku hlídá důležité objekty ve
městě. Každý z jedenácti operátorů
za svou dvanáctihodinovou pra-
covní směnu vyřídí v průměru 172
hovorů. „Zhruba sedmdesát pro-

cent případů je řešeno v době od
sedmi do devatenácti hodin,“ řekl
výkonný ředitel CTV IZS Petr
Berglowiec a dodal: „Občané by
měli vědět, že pokud nám zavolají,
budeme se jich ptát na popis mimo-
řádné události, tedy co se stalo, na
jméno a příjmení volajícího, číslo
telefonu, z něhož volají, a adresu,
kde se mimořádná událost stala.
Zneužívání nouzového volání je
trestné a může ohrozit život toho,
kdo se kvůli zbytečně obsazeným
linkám pomoci nedovolá.“ (r)

ČERT – střední knírač tem-

peramentní povahy čeká v

útulku již půl roku na mladou

rodinu, která ho unaví a trochu

zklidní. Čert je hravý, jednoletý

pejsek nalezený ve Slezské 

Ostravě, kde pobíhal mezi pro-

jíždějícími auty.

FRÍDA – fenka nenáročná na
stravu a péči o srst. Frída ve svém
životě zažila mnoho ústrků. Byla
nalezena na parkovišti v zalepené
papírové krabici i se svými ště-
ňaty. Ta jsou již u pěstounů a je-
jich maminka čeká na starší lidi
nebo hodnou rodinku, která ji ne-
nechá na zahradě. Tam se totiž
Frída hodně bojí.

Mlad˘ ochránce vefiejného pofiádku
Městská policie Ostrava vyhla-

šuje akci Mladý ochránce veřej-
ného pořádku, jenž má poutavou
a zábavnou formou posílit právní
vědomí dětí. „Od září letošního
roku bychom chtěli ukázat, jak je
důležité dodržovat pravidla bez-
pečnosti v silničním provozu, po-
skytovat pomoc starším lidem, ne-
bát se oznámit učiteli, že někdo
ubližuje slabšímu spolužákovi, za-
volat na linku 156 při nálezu poho-
zené injekční stříkačky,“ uvedla
Vladimíra Zychová z městské po-
licie.

Členky oddílu prevence a do-
hledu Městské policie Ostrava
o těchto pravidlech se školáky
často besedují. Velký důraz kladou
na zachování vlastní bezpečnosti
dětí. Do soutěže se může zapojit
každá základní škola na území
města Ostravy. 

Na konci školního roku
2005/2006 chtějí organizátoři činy
mladých ochránců veřejného po-
řádku ocenit. Děti mohou rovněž
namalovat, jak by měl podle jejich
představ vypadat maskot městské
policie. Autoři pěti vítězných ná-
vrhů budou odměněni. (r)

DÛleÏitá telefonní
ãísla

Centrum tísňového volání 
Integrovaného záchranného

systému Ostrava

112, 150 – hasiči
155 – záchranná služba
156 – městská policie
158 – Policie ČR

Ostravská věž je název soutěže TFA
(simulace zásahové činnosti), která se
uskutečnila 8. května před Novou
radnicí a na schodech radniční věže.
Více než šedesát příslušníků Hasič-
ského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje se utkalo v činnostech
prověřujících fyzickou i psychickou
odolnost. V zásahovém obleku a s dý-

chacím přístrojem měli za úkol mimo
jiné roztáhnout na vzdálenost 40
metrů dvě hadice, překonat dvoumet-
rovou bariéru, přemístit figurínu a na
laně vytáhnout dvacetikilogramové
závaží. Závod ukončil běh do schodů
radniční věže. Nejlepší soutěžící
zvládli všechny úkony v časovém
rozmezí pěti minut. (k)

Hasiãi simulovali zásah 



■ Montérské putování
Tradiční turistickou atrakci pro zájemce kaž-

dého věku, jednotlivce, rodiny i cyklisty, organi-
zuje 21. května Klub českých turistů Hutní mon-
táže Ostrava. Jeho členové připravili trasy dlouhé
od 10 do 100 km pro pěší a od 22 do 110 km pro
horská kola. Sraz účastníků je od 6 do 11 hodin
před horským hotelem Montér. Trasa vede k zá-
kladnímu kameni budoucí chaty Klubu Českých
turistů na Lysé hoře. Bližší informace poskytne 
Z. Olbřímek na tel. čísle: 728 209 279.

■ Turnaj pro veřejnost
Utkání v plážovém volejbale dvojic se mohou

zájemci zúčastnit 15. a 29. května, 11. a 26.
června a 9. července ve Florian Sport Aréně (ul.
Výstavní, Moravská Ostrava). Každý kvalifikační
turnaj je dotován peněžními odměnami, finálový
zápas 23. července částkou 25 tisíc korun. Orga-
nizátoři slibují bohatý doprovodný program
a účast reprezentačního týmu beach volejbalis-
tek ČR. Informace k registraci jsou k dispozici
u Martina Procházky na tel. čísle: 603 307 934.

■ Sport jako životní styl
Plavání, atletika, ragby či fotbal jsou sporty,

které si zdarma vyzkoušejí žáci ostravských zá-
kladních škol v rámci 3. ročníku projektu Sport
bez předsudků. „Je potřeba dětem ukázat, že
smyslem není jen získání fyzické kondice, ale také
prožívání pocitu sounáležitosti s týmem či uspo-
kojení ze sebe sama,“ říká sportovní managerka
Petra Nováková. Pod záštitou primátora Aleše 
Zedníka vyvrcholí 3. června Velký sportovní den
žáků 5.–9. tříd 15 ostravských škol na městském
stadionu a v krytém bazénu v Porubě. 

■ Běh v Hrabové
Sportovní klub při Základní škole Paskovská 46

a Maraton klub Seitl Ostrava pořádá 28. května
běžecké závody O pohár primátora města 
Ostravy. Pro mladší účastníky je připraven Mini-
maraton dětí a mládeže, dospělí mohou absolvo-
vat Ostravský půlmaraton. Startovní výstřel zazní

v 10.30 hodin před Základní školou v Hrabové.
Své síly si změří nejen ženy a muži nad 18 let, ale
také tříčlenná družstva měst. Minimaraton dětí
a mládeže odstartuje o 30 minut dřív z téhož
místa. Bližší informace podá R. Naď na tel. čísle:
596 734 149. 
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STOLNÍ TENISTÉ BOJOVALI O TITUL. Nejlepší čeští stolní tenisté upoutáni na vozíčcích bojovali 6. a 7.
května o titul Mistra republiky. Mezi soutěžícími nechyběli medailisté z mistrovství Evropy,
mistrovství světa a paralympijských her. V pěti kategoriích se v herně TJ NH Ostrava ve
Varenské ulici utkalo 24 hráčů z osmi českých oddílů. První místo v kategorii dvouhra žen-para
(postižení dolních končetin) získala Martina Fedorová (SKV Ostrava). Ve dvouhře mužů-
-kvadru (postižení horních i dolních končetin) zvítězil Martin Zvolánek (SKV Ostrava). Michal
Stefanu (SK Nové město nad Metují) vybojoval první pozici ve dvouhře muži-para. Nejlépe
obstál také  v náročné disciplíně Open, při níž jediná porážka znamená vyřazení ze soutěže.
Čtyřhru Open vyhrála dvojice René Tauš a Tomáš Přibyl (oba LSKV Liberec). Mistrovství
České republiky ve stolním tenise vozíčkářů – jednotlivců pořádal již pojedenácté Sportovní
klub vozíčkářů Ostrava a Český svaz tělesně postižených sportovců. (k)

Zlatá tretra 
Sportovní udá-

lost roku – Zlatá
tretra se uskuteční
9. června. Stadion
v Ostravě-Vítkovi-
cích se již v těchto
dnech připravuje
na mítink světové
kategorie Super
Grand Prix. Orga-
nizátoři potvrdili start největších atletických
hvězd světa – oštěpaře Jana Železného, keňského
překážkáře Paula Koecha i ukrajinského koulaře
Jurije Belonoga. V trojboji se mezi jinými utkají
také Roman Šebrle a Bryan Clay z USA. Účast
přislíbila Jamajčanka Brigitte Fosterová, Ameri-
čan Jeremy Wariner a Francouzi Leslie Djhone
a Ronald Pognon. 

Svátek královny sportu mohou o dva dny dříve,
7. června, oslavit děti svou účastí na 45. ročníku
Čokoládové tretry. Od 15 hodin pro ně budou na
vítkovickém stadionu připraveny běžecké tratě
v délce 100 až 1 000 metrů. Ti mladší je mohou
zdolat s rodiči. Na všechny čeká sladká odměna
a vstupenka na Zlatou tretru 2005. Nejlepší si 
odnesou plaketu a vítěz čokoládový dort.

Vstup na Čokoládovou tretru je zdarma. Lístky
na Zlatou tretru je možné si objednat u Sdružení
sportovních klubů Vítkovice, telefonní číslo: 
595 956 214, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz Od
20. května budou k zakoupení také v pobočkách
Městského informačního centra a u hlavní brány
Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Cena
místa k sezení na tribuně je 500 korun, místa k stání
100 korun. Při hromadné objednávce 40 a více
osob lze vstupenku ke stání získat za 40 korun. (k)

❏ Krátce

·TAFETA Z DRÁÎëAN. Šest sportovců, kteří před dvaceti lety běželi štafetu na počest 40. výročí
osvobození Ostravy a konce 2. světové války z Drážďan do Ostravy, přijal 8. května v Nové
radnici náměstek primátora Zbyněk Pražák. Běžci si letos svůj dvacet let starý výkon zopakovali
a s poselstvím přátelství a dobrých partnerských vztahů mezi oběma městy doběhli 7. května do
Ostravy-Poruby. „Obdivuji nadšení a vůli, s níž jste k nám dorazili,“ řekl Z. Pražák. Členové
výpravy si pochvalovali příjemnou atmosféru, která doprovázela jejich třídenní výkon. „Čtyři
sta sedmdesát kilometrů jsme uběhli štafetově. Dohromady každý z nás absolvoval osmdesát
kilometrů,“ řekl Gerald Henzel. Nejmladšímu běžci je 44 let, ten nejstarší má 66 let. Němečtí
sportovci tlumočili Z. Pražákovi pozdrav primátora Drážďan a poděkování za dlouhodobou
spolupráci mezi městy. (k)


