
DO OSTRAVY MÍ¤Í HASIâSKÁ OLYMPIÁDA. Hasiči České republiky se 22. až 27. července zúčastnili v chorvatském Varaždinu hasičské olympiády
CTIF. Ostravu reprezentovali profesionálové Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Milan Onderka a Karel Ryl. V českých bar-
vách bojovala také mužstva dobrovolných hasičů a hasiček. Závodníci se utkali v běhu na 100 metrů s překážkami (snímek vlevo), výstupu do 
4. podlaží cvičné věže, ve štafetě 4 x 100 m a v královské disciplíně – požárním útoku. Soutěž žen byla zařazena do hasičské olympiády oficiálně po-
prvé. „České hasičky přesvědčivě zvítězily ve všech třech disciplínách a umístily se na prvním místě (snímek vpravo). Tým dobrovolných hasičů
vyhrál soutěž ve výstupu na věž, v běhu na 100 metrů s překážkami a štafety. Profesionálové skončili na věži třetí. V běhu na 100 metrů obsadili
čtvrté a ve štafetách páté místo. Celkově jim patří pátá příčka,“ řekl Petr Faster z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Řady úspěchů dosáhli jednotlivci. Martin Kulhavý (družstvo profesionálních hasičů) zaběhl nový český rekord v běhu na 100 m v čase 16,21 sekundy.
Vítězství v kategoriích jednotlivců dobrovolných hasičů a hasiček vybojoval Dušan Iker na věži a ve dvojboji. Jan Lorenc a Andrea Nolčová vyhráli
závod v běhu na 100 m s překážkami. Hasičské olympiády se zúčastnila také delegace představitelů statutárního města Ostravy vedená primátorem
Alešem Zedníkem. Jejich cílem bylo získat informace o organizaci této sportovní akce a představit Ostravu jako pořadatele příští hasičské
olympiády v roce 2009.
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Městský stadion ve Vítkovicích se stal dě-
jištěm významné sportovní události. 

Hasiči i záchranáři čtrnácti zemí světa přijeli do
Ostravy bojovat o medaile, prohloubit své 

profesní a sportovní mistrovství a upevnit spo-
lupráci. 

Týmy z Ázerbajdžánu, Běloruska, České
republiky (družstvo profesionálů a dobro-

volných hasičů), Estonska, Íránu, Litvy,
Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Ruské
federace, Slovenska a Ukrajiny se na start II.
Mistrovství Evropy v požárním sportu hasičů
a záchranářů 2005 (ME 2005) poprvé postavily
8. září. Slavnostní zakončení šampionátu se
uskutečnilo o dva dny později (10. září) v 17
hodin na Prokešově náměstí před Novou
radnicí.

„Hasiči a hasičstvo má v České republice
a Ostravě velkou tradici. Proto nás velmi těší,
že přesně šedesát let po vzniku profesionálních
hasičů na území Moravskoslezského kraje
pořádáme otevřené mistrovství v požárním
sportu. Jeho význam a atraktivitu podtrhuje
také skutečnost, že zástupci Světové sportovní
federace hasičů a záchranářů v současné době
jednají o jeho zařazení mezi ukázkové sporty
v rámci letních olympijských her v roce 2008
v Pekingu,“ řekl tiskový mluvčí ME 2005 Petr
Faster. 

Závod, nad nímž převzal záštitu ministr
vnitra František Bublan, hejtman Moravsko-
slezského kraje Evžen Tošenovský a primátor
města Ostravy Aleš Zedník, doplnily divácky
velmi atraktivní ukázky současné i historické
techniky, vyprošťování osob z havarovaného
vozidla či defilé hasicích prostředků 19. sto-
letí. 

Výsledky otevřeného evropského šampionátu
v požárním sportu hasičů a záchranářů, který se
konal od 6 do 11. září, zájemci najdou na inter-
netových stránkách: www.ostrava2005.cz (k)

Mistrovství Evropy v poÏárním sportu hasiãÛ a záchranáfiÛ

Běloruský hasič při tréninku běhu na 100 m s překážkami.
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❏ Nepfiehlédnûte
Evropská ústava

Jaký je zájem o český překlad
publikace Smlouva o Ústavě pro
Evropu, kterou si zájemci vyzve-
dávali ve Středisku informačních
služeb v budově Radnice města
Ostravy, jsme se zeptali jeho ve-
doucí: 

„Publikace byla vydána v Lu-
cembursku Úřadem pro úřední
tisky Evropských společenství.
Obsahuje znění Smlouvy o Ústavě
pro Evropu, které bylo pode-
psáno v Římě 29. října loňského
roku. V knize je uvedena i inter-
netová adresa, na které zájemci
najdou dodatečné informace a
také číslo bezplatné telefonní
linky, na níž lze získat odpovědi
na otázky o Evropské unii.

Z Úřadu vlády České republiky
jsme obdrželi pouze omezený po-
čet publikací. Zájem občanů byl
nečekaný. Jen 17. srpna si pro
ústavu přišlo 173 lidí. Další 
zásilka v počtu několika stovek
výtisků došla v těchto dnech. Ob-
čané obdrží současně i brožurku
Ústava pro Evropu, jejímž obsa-
hem je souhrn informací o Evrop-
ské unii, historii EU, orgánech,
symbolech i příkladech činnosti
Evropské unie.“

Musíte na úfiad?
Magistrát města Ostravy má

několik detašovaných pracovišť.
Většinu odborů občan nalezne 
v budově Nové radnice na Proke-
šově náměstí 8. Sídlí zde i část od-
boru dopravy. Ovšem agendy tý-
kající se evidence vozidel, řidičů,
autoškol, přestupků v dopravě a
povinného ručení jsou umístěny
ve Vítkovicích ve Výstavní ulici
55. V Integrovaném domě v ulici
30. dubna má část svých praco-
višť odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví včetně správního oddě-
lení, které poskytuje státní
sociální podporu občanům s trva-
lým pobytem v obcích, které 
spadají do správního obvodu 
Ostravy. Druhá část odboru sídlí
v Husově ulici 7. Oddělení občan-
ských průkazů, cestovních do-
kladů a evidence obyvatel odboru
vnitřních věcí se nachází naproti
hotelovému domu Jindřich v ulici
Gorkého 2.

Primátor Ostravy Aleš Zedník přijal 11. srpna
obchodního radu velvyslanectví USA Riche
Steffense. Ten se přijel rozloučit, jelikož se na podzim
vrací do USA. „Jsem velmi rád, že během mého
působení došlo k rozšíření vzájemných vztahů
a spolupráce mezi městem Ostrava a americkým
velvyslanectvím,“ řekl R. Steffens. 

„Podle mého přesvědčení má město pomáhat při
navazování kontaktů a rozšiřování spolupráce mezi
podnikateli, firmami i institucemi. V posledních
letech se nám podařilo prohloubit spolupráci
s městem Pittsburgh. Velmi si ceníme projektů
v oblasti řešení revitalizace průmyslových ploch,“
uvedl A. Zedník. Primátor hovořil také o vzniku
mezinárodní školy, v níž mohou studovat děti
zahraničních investorů. 

„Všechny zájemce o podnikání v České republice
určitě budeme o nových možnostech vzdělávání
informovat,“ slíbil obchodní rada R. Steffens.       (ta)

Obchodní rada velvyslanectví USA v Ostravû

Mûsto vyhlásilo soutûÏ na moderní znaãku
Statutární město Ostrava vyhlá-

silo soutěž na vytvoření jednotného
vizuálního stylu. 

,,Cílem soutěže je získat marke-
tingové logo-značku, vyjadřující
charakter moravskoslezské metro-
pole jako moderního, otevřeného
a rozvíjejícího se města. Samo-
zřejmě i nadále budeme užívat he-
raldický znak města, který je z po-
hledu grafiky vyjádřením vztahu
k historii a plní také důležitou roli
při působení města v oblasti státní
správy a samosprávy,“ řekl vedou-
cí kanceláře primátora Lumír 
Palyza. 

,,Novou značkou bychom chtěli
město prezentovat v oblasti kultury,
sportu, umění, turistiky a cestovního
ruchu a navázat z pohledu vizuální
komunikace na spojení Ostravy se
sloganem – Město v pohybu. Pravi-
dla pro užití značky ve všech defi-
novaných oblastech komunikace
města budou rozpracována autorem
do manuálu jednotné vizuální ko-
munikace,“ dodal L. Palyza.

Značka bude vybrána ve dvouko-
lové soutěži. První kolo je otevřeno
pro všechny zájemce, kteří se soutěže
chtějí zúčastnit. ,,Podmínky a další
informace mohou zájemci najít na 

internetových stránkách města. Uzá-
věrka prvního kola je 12. září,“ uvedl
L. Palyza. Návrh bude hodnotit od-
borná porota, v níž zasednou přední
odborníci z oblasti výtvarného
umění, grafického designu a vizuální
komunikace. Předsedou poroty je pri-
mátor Aleš Zedník. Do druhého kola
postoupí maximálně pět vybraných
autorů. Úkoly pro ně určí odborná ko-
mise současně s vyhlášením výsledků
prvního kola soutěže 30. září. Od-
měna pro autora vítězné značky činí
tři čtvrtě milionu korun. ,,Prezentaci
vítězného návrhu plánujeme po
schválení radou města na polovinu li-
stopadu, dále uvažujeme o výstavě
návrhů na značku města. Podle počtu
ohlasů a konzultací je o soutěž v řa-
dách odborných společností, ale i jed-
notlivců, značný zájem,“ sdělil L. Pa-
lyza.

Soutěž na marketingové logo vy-
hlásila také Česká republika prostřed-
nictvím ministerstva zahraničních
věcí. Svá loga mají Praha, Brno, Zlín
a další města.  (r)

Úãetní poradci musí zmûnit název Ïivnosti
Živnostenský úřad Magistrátu

města Ostravy oznamuje, že 1. ledna
2004 nabyl účinnosti zákon číslo
438/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony o spotřebních da-
ních, podle kterého došlo ke změně
názvu ohlašovací vázané živnosti
z Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví na Činnost účetních po-
radců, vedení účetnictví, vedení da-
ňové evidence. 

„Živnostenská oprávnění vydaná
před 1. 1. 2004 se považují za
oprávnění vydaná podle nové

právní úpravy. Podle přechodných
ustanovení tohoto zákona mají živ-
nostenské úřady povinnost v ter-
mínu do 1. ledna 2006 nahradit do-
savadní průkazy živnostenského
oprávnění novými, obsahujícími
předmět podnikání Činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence. Vydání nových
průkazů musí být projednáno s pod-
nikatelem a úkon související s touto
změnou nepodléhá správnímu po-
platku,“ řekla Šárka Eichlerová
z živnostenského úřadu magistrátu.

Pracovníci živnostenského úřadu
jsou připraveni nahradit dosavadní

průkazy v souladu s uvedenou změ-
nou a vyzývají všechny podnikatele,
kteří vlastní zmíněné živnostenské
oprávnění a k dnešnímu dni nemají
vydán živnostenský list podle nové
právní úpravy, aby se dostavili do
konce letošního roku na úřad k pro-
jednání. 

Bližší informace lze získat v od-
dělení živností – registrace fyzic-
kých osob, kanceláře č. 122 až 125 
(telefonní číslo: 599 443 076, 
599 443 226), registrace právnic-
kých osob, kanceláře č. 118 až 
119 (telefonní číslo: 599 443 469, 
599 442 029). (r)

Vedoucí kanceláře primátora
Lumír Palyza

Konzulární dny
Konzulární dny Ruské fede-

race se uskuteční v budově Rad-
nice města Ostravy v letošním
roce ještě dvakrát. Občané si mo-
hou své záležitosti vyřídit 27. září
a 29. listopadu v místnosti 304 od
9 hodin.



Do nových prostor, které vznikly rekon-
strukcí budovy z 20. let minulého století, se
v těchto dnech stěhuje nejmenší ostravské 
divadlo Komorní scéna Aréna. Budovu bude
sdílet společně s Knihovnou města Ostravy.
„Slavnostní den nastane 27. září, kdy přestřiže-
ním pásky skončí období výstavby a stěhování
a začne nám nová divadelní sezona 2005/2006,
kterou jsme nazvali Rok změny. Máme také
nové logo,“ říká ředitelka Arény Renáta Huse-
rová.

■ Kdy vznikla myšlenka na vybudování
nové scény?

Asi v první polovině devadesátých let minu-
lého století. V budově na Masarykově náměstí
jsme už vyčerpali veškeré možnosti k dalšímu
rozvoji divadelní činnosti. Přímo zoufale chy-
běly zkušebny, sklady, zázemí pro herce i další
zaměstnance. O konkrétních možnostech rekon-
strukce i financování se začalo uvažovat v roce
1996. Teď jsme šťastni, vzniká tu totiž kouzelné
divadélko.

■ Kouzelné divadélko?
Ano, říkám to zcela úmyslně. Poprvé jsem

slovo divadélko zaslechla od našich zaměst-
nanců, kteří sem od poloviny
srpna stěhují kulisy, rekvizity
a kostýmy. A když jsem pak
sama viděla hotový, nasvícený
prostor, cítila jsem, že vzniká
opravdu kouzelné divadélko.
Nejvíce jsme se totiž všichni obávali, že se do
nového studia nepodaří přenést to, co je pro Ko-
morní scénu Aréna typické. Její zcela osobitou
atmosféru i poetiku. Rekonstrukcí však vznikl
nádherný prostor pro divadlo malých forem. Ka-
pacita hlediště se zvýšila ze šedesáti na téměř
sto míst. I jeviště je trochu větší. Ale dispozice
scény, kde se hraje na divadelní podlaze a diváci
kolem ní sedí jako v amfiteátru, se nezměnila.
Pocit návštěvníků v prvních řadách, že si mohou
na herce na scéně sáhnout, zůstal. A to je podle
mne ten nejdůležitější rys našeho divadla. Na-
víc je to skvostně technicky vybavené praco-
viště, v němž budou určitě spokojeni diváci,
herci i obsluhující personál. Získali jsme nové
místnosti pro zkušebny, takže budeme moci při-
pravovat dvě hry najednou. Je to pro nás nepo-
znaný přepych. Dříve jsme mohli zkoušet jen
jednu inscenaci a neměli jsme takzvané dvo-
jáky. Pak se stávalo, že některý člen souboru
onemocněl a museli jsme představení rušit.
Změny čekají také naše techniky, osvětlovače
a zvukaře. Digitální technika, kterou se vše
ovládá, patří k tomu nejlepšímu, co je u nás na
trhu. Prostě se tisíckrát zlepší podmínky pro naši
práci. 

■ Zcela zvláštně je řešen vstup do divadla.
Návštěvník má dojem, že se částečně ocitl
v tovární hale. Byl to záměr?

Foyer řešili mladí architekti, kteří vycházeli
z hesla: Noblesa a syrovost. Jejich cílem bylo
navázat na atmosféru města. Použili proto mate-
riál, který je pro Ostravu typický – kov. Také
využili možnosti, které nabízely původní pro-
story v historické budově. Zachovali nezakryté

podhledy, jejichž monumentálnost podtrhují trá-
mové stropy. Nosné zdi ponechali bez štuku. Jen
omítkové jádro upozorňuje na jejich nosnost
i stáří. Moc se mi líbí myšlenka řešit radiátor
jako sochu nebo neonové nápisy na dámských
toaletách. Bar je umístěn na pódiu s variabilními
schody. Tuto část můžeme v budoucnu využívat
k pořádání koncertů, autorských čtení a po-
dobně. Věřím, že vpravdě neobvyklé řešení
bude pro návštěvníky zajímavé…

■ Zmiňovala jste se, že kulisy jste začali
stěhovat už před měsícem. Kterou hrou zahá-
jíte provoz divadla?

První představení Shakespearův Sen noci
svatojánské v režii nového uměleckého šéfa
Ivana Krejčího uvedeme 29. září. Druhým před-
stavením bude naše nejúspěšnější dílko oce-
něné několika Radokovými cenami za rok
2003. Jde o Bulgakovo Psí srdce v režii Sergeje
Fedotova.

■ Hovoříte o nejúspěšnější inscenaci. Ta-
kových úspěchů však bylo za dvanáctiletou
historii divadla už několik. Prozraďte, v čem
spočívá tajemství projektů Arény a jejích
herců? 

To skutečně nevím. Můj známý divadelní kri-
tik říká, že naši dramaturgii vždycky řídil diva-
delní Pán Bůh. Nikdy jsme totiž neměli stálého

dramaturga. Náš kolektiv je velmi
malý, téměř rodinného typu,
a když jsme začínali, šlo o věkově
hodně mladý soubor. Pro jeho he-
reckou divadelní výchovu jsme
volili spolupráci s výraznými re-

žisérskými osobnostmi. V tuto chvíli máme an-
sámbl, který už něco umí. Repertoár připravu-
jeme trochu jinak než v kamenných divadlech.
Vybíráme režisérské osobnosti, se kterými
chceme pracovat. Jejich znalost našeho reper-
toáru a hereckého souboru je pak vodítkem při
výběru vhodné hry.

■ Letošní sezonu jste nazvali Rokem
změny. Co přinese nového po umělecké
stránce?

Zprofesionalizovali jsme divadelní zázemí
a rozšířili herecký soubor. Přišli noví lidé. Pro-
zatím jsme ročně uváděli čtyři premiéry. Na tuto
sezonu jich připravujeme šest. A to je velká
změna v práci naší scény. Nyní máme více mož-
ností a budeme se snažit je využít. Z toho vy-
chází i nabídka předplatného. Přecházíme na
systém dvou abonentních skupin. Každá obsa-
huje pět her. Bonusem jsou dva kupony v hod-
notě padesáti korun. Předplatitelé si mohou se
slevou koupit vstupenky na další dvě hry. Z na-
šeho původního repertoáru přenášíme na jeviště
nové scény Bulgakovo Psí srdce, Příběhy oby-
čejného šílenství Petra Zelenky, Morta Terryho
Pratchetta, Shakespearův Sen noci svatojánské,
Panočku Niny Sadur a Tango Slawomira Mroź-
ka. Mezi premiérami uvedeme novelku Ladi-
slava Fukse Nebožtíci na bále v režii Pavla Ci-
sovského či Židle Eugena Ionesca v režii Josefa
Janíka. Mým jediným přáním před vkročením
do nové sezony je, aby se podařilo zabydlit nový
prostor a zároveň přenést naši divadelní poetiku
do mnohem příjemnějšího prostředí. Věřím, že
nám s tím pomohou také naši diváci. 

Táňa Arťušenková 
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❏ Rozhovor

„Leto‰ní sezonu jsme nazvali Rok zmûny,“ fiíká fieditelka Komorní scény Aréna Renáta Huserová

Nejmen‰í ostravská scéna se stûhuje do nového

Divadelní technické pracoviště má špičkové
parametry.

Ředitelka Renáta Huserová je novými pros-
tory divadla nadšená.

Sedadla v hledišti jsou ještě zakrytá, ale na
jevišti se již zkouší nová inscenace.



Ostravská radnice záfií 20054

■ RYTÍ¤SK  ̄K¤ÍÎ. Primátor Aleš
Zedník převzal 22. července z ru-
kou polského ministra zahranič-
ních věcí Adama Daniela Rot-
felda Rytířský kříž Řádu za zá-
sluhy o Polskou republiku.
Vyznamenání polského prezi-
denta Aleksandra Kwasniew-
ského je udělováno osobnostem,

které se významně zasloužily o
rozvoj vztahů své země s Pol-
skem, nebo se výrazně profilo-
valy na mezinárodním poli.
„Všem, kteří se aktivně podílejí
na česko-polském partnerství,
patří velký dík,“ řekl na slavnost-
ním večeru v Těšínském divadle
A. D. Rotfeld.

■ MOST MEZI PAVILONY. Nový ko-
ridor spojil pavilony dětského
oddělení a traumatologie v Měst-
ské nemocnici Ostrava. Slavnost-
ního uvedení do provozu se 17.

srpna zúčast-
nil primátor
Aleš Zedník.
„Most zlepšil
provoz dět-
ského oddě-
lení. Umožňu
je převoz dět-
ských pacien
tů, usnadňuje
z á s o b o v á n í
léky, stravou,
prádlem a dal-
šími nezbyt-
nými potřeba-

mi,“ řekl ředitel nemocnice
František Jurek. Výstavba trvala
osm měsíců. Náklady na inves-
tiční akci z rozpočtu města pře-
sáhly 10 milionů korun.

■ PRIMÁTOR V
M E Z I N Á R O D N Í
·KOLE. Rekon-
struované pro-
story soukromé
m e z i n á r o d n í
školy 1st Interna-
tional School v
Ostrčilově ulici 
si prohlédl 30.
srpna primátor
Aleš Zedník. V
areálu zdejší zá-
kladní školy
vznikly mimo jiné
dvě třídy určené
studentům gymnázia. „Výuka
bude dvojjazyčná. V angličtině
budeme učit dějepis, zeměpis,
základy společenských věd a
chemii,“ řekl ředitel soukromé
školy Jan Petrus. Samozřejmostí
jsou české osnovy. „Třeba histo-
rii českých zemí překládáme do
angličtiny z českých učebnic,“

vysvětlil manažer projektu Brett
Gray (na snímku vpravo). „Jde
o promyšlený projekt a jsem
velmi rád, že zde najdou odpoví-
dající podmínky pro vzdělávání
děti zástupců zahraničních fi-
rem,“ řekl primátor města. To
poskytlo na vybudování školy
šest milionů korun. 

Mûstské informaãní centrum
slouÏí náv‰tûvníkÛm deset let

Konference a slavnostní zahájení
výstavy věnované 10. výročí Měst-
ského informačního centra (MIC)
Ostrava, o. p. s., se uskutečnily 
1. září v Nové radnici. „Při otevírání
první pobočky občané ani odborníci
netušili, do jakých rozměrů se jeho
činnost rozroste. Zatímco v roce
1996 MIC navštívilo 21 686 klientů,
v roce 2004 jeho zaměstnanci ob-
sloužili přes 380 tisíc lidí,“ řekla ře-
ditelka MIC Dagmar Kremzerová.

Současná nabídka služeb je ob-
rovská. Jde o prodej vstupenek, za-
jišťování propagace kulturních,
sportovních a společenských akcí, o
poskytování materiálů dalším insti-

tucím prezentujícím město, ale také
komerční informace o podnikatel-
ských subjektech, celorepubliko-
vých akcích i kontakty na jiná
města. Lidé si zvykli chodit do čtyř
poboček informačního centra na-
koupit mapy, průvodce, dárky a su-
venýry.

MIC informačním servisem za-
bezpečuje také odborné konference
a prezentace Ostravy na veletrzích
cestovního ruchu v republice i v za-
hraničí. Je metodickým poradcem
při odborných stážích zahraničních
studentů a pracovníků. Podílí se na
projektech propagujících město a re-
gion v ČR i v zahraničí. (ta)

❏ Stfiípky

Před rokem o prázdninách vydal
Úřad práce v Ostravě tiskovou
zprávu, v níž veřejnost informoval 
o tom, jak neustále roste poptávka po
pracovnících strojírenských oborů,
zejména po svářečích a zámečnících.
Na druhé straně uváděl, jak málo
žáků základních škol nastupuje do
učebních oborů, které tyto profese
připravují. A po dvanácti měsících?
Poptávka se prakticky zdvojnáso-
bila. K 31. srpnu hledali zaměstnava-
telé prostřednictvím úřadu práce 108
svářečů, 111 zámečníků, 29 frézařů a
21 soustružníků. Rozhodně se však
nezdvojnásobil zájem žáků vyučit se
právě v těchto profesích.

Podle údajů, které má k dispozici
Marcela Bučková, vedoucí Infor-
mačního a poradenského střediska
po volbu a změnu povolání Úřadu
práce v Ostravě, v právě zahájeném
školním roce mělo být na obor obrá-
běč kovů v ostravských učilištích
přijato celkem 74 žáků a na obor zá-
mečník 75 žáků. Ve srovnání s mi-
nulým školním rokem (počtem žáků,
kteří studovali v 1. ročnících) jsou

letošní stavy u obráběčů kovů vyšší
o 27 žáků, u zámečníků jsou naopak
o 6 žáků nižší. Na trh práce by měla
právě v současné době přicházet ne-
celá čtyřicítka obráběčů kovů a asi
šedesátka zámečníků, čerstvých ab-
solventů. „Uvedená fakta jsou ur-
čena k informování především ro-
dičů žáků, kteří se budou v tomto
školním roce rozhodovat o budou-
cím povolání, ale také firmám. Agi-
tace žáků pro určitý obor nemůže zů-
stat jen na poradcích úřadu práce,“
připomíná Marcela Bučková s tím,
že stejně tak nestačí si zadat požada-
vek na příslušné odborníky na úřad
práce. I když ten má v evidenci ucha-
zeče v požadovaných profesích,
mnozí z nich ji ve skutečnosti nikdy
nevykonávali, musejí tedy absolvo-
vat rekvalifikační kurzy a získat
praxi. Ty, kteří nemají zájem, k re-
kvalifikaci ani není možné zákonnou
cestou přimět. Jiní mají takové zdra-
votní obtíže, že v oboru, v němž se
vyučili, už nemohou pracovat. Sku-
tečný efekt může přinést především
dlouhodobá intenzivní spolupráce fi-
rem se školami a jejich kvalitní per-
sonální politika. (SB)

Fond mikroprojektÛ pro financování  
ãesko-polsk˘ch aktivit

Euroregion Silesia nabízí stejně
jako v minulých letech všem nezis-
kovým subjektům na území města
Ostravy možnost financování men-
ších neinvestičních projektů s přes-
hraničním dopadem.

„Od letošního roku jde o takzvaný
fond mikroprojektů nového pro-
gramu Evropské unie INTERREG
ČR – PR, ze kterého lze získat grant
od dvou tisíc do dvaceti tisíc eur.
Pravidla tohoto fondu se poněkud
liší od pravidel známého fondu
v rámci programu Phare CBC. Zá-
kladním rozdílem je průběžné před-
kládání žádostí o grant. Žádosti tedy
mohou zájemci předkládat až do
roku 2007,“ řekla Jana Novotná Ga-

luszková, správce a administrátor
fondu.

Každé čtvrtletí v roce budou sta-
noveny výzvy jednotlivých kol, kdy
mohou být žádosti předloženy, a to
na sekretariát Euroregionu Silesia -
- CZ, 4. poschodí Magistrátu města
Opavy, Horní náměstí 69 (budova
„Hlásky“). Nejbližší termín je 12.
září 2005 v 15 hodin, další je pláno-
ván na listopad tohoto roku. Podle J.
Novotné Galuszkové nabízí Eurore-
gion Silesia bezplatnou metodickou
pomoc při přípravě žádosti o grant.

Podrobnější informace jsou k dis-
pozici na adrese: 
www.euroregion-silesia.cz nebo na
tel.: 553 756 220 a 553 756 243. (m)

❏ Úfiad práce v Ostravû

Lidi není kde brát
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MINISTR VNITRA SE ZAJÍMAL O IBS. Ministr vnitra František Bublan
navštívil 27. srpna místo budoucího sídla Integrovaného bez-
pečnostního systému (IBS) v Moravské Ostravě, které by mělo být
dokončeno v příštích dvou letech. Ze státních zdrojů se počítá
s finanční injekcí 80 mil. Kč. František Bublan si s primátorem
Alešem Zedníkem a ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje Zdenkem Nytrou prohlédl dokumentaci
střediska. „Bude to vyšší stupeň Centra tísňového volání, proto jsem
potřeboval zjistit doplňkové informace,“ řekl F. Bublan s tím, že
Moravskoslezský kraj má pro vybudování tohoto projektu nejlepší
výchozí podmínky. Integrovaný bezpečnostní systém by měl být
uveden do provozu v roce 2007. 

Nová místa
v zónû Hrabová

Rozšířením areálu společnosti
ASUS Czech v průmyslové zóně
Ostrava-Hrabová, zabývající se
montáží a opravami výpočetní
techniky, vzniknou v regionu další
pracovní příležitosti. Během osmi
měsíců postaví společnost Skanska
CZ novou skladovou a distribuční
halu spolu s ubytovacím prostorem
pro zaměstnance. Objekt, jehož
součástí bude třípodlažní admini-
strativní přístavek, poslouží pro
uskladnění a manipulaci s výrobky
a částečně umožní opravy počí-
tačů. Zastavěno bude více než 35
tisíc m2 plochy a přes 21 tisíc m2

komunikací a zpevněných ploch.
Provoz areálu zahrnuje kompletaci
a opravu osobních počítačů z do-
vážených dílů. Jde tedy o ekolo-
gický postup, který nijak neovliv-
ňuje životní prostředí v lokalitě.

Po dokončení druhé etapy vý-
stavby budou provedeny konečné
sadové úpravy. Zatravněné plochy,
které budou doplněny o stromy
a nízké dřeviny, tak vytvoří pří-
jemné pracovní prostředí.

Nové objekty budou napojeny
na stávající infrastrukturu závodu
a na páteřní komunikaci průmys-
lové zóny, která pokračuje na
rychlostní komunikaci vedoucí
z Ostravy do Frýdku-Místku. (r)

Vûdecko-technologick˘ park se rozroste 

Rozvojových aktivit Vědecko-
-technologického parku Ostrava

(VTP) se týkala tisková konference,
která se uskutečnila 26. srpna v sídle
parku. 

„Areál VTP vnímáme jako klíčo-
vou investiční záležitost orientující
se na firmy, vývoj a výzkum infor-
matiky. Hlavním administrativním
a správním centrem areálu se stala
s plochou tří tisíc metrů čtverečních
Multifunkční budova I. Poskytuje
zázemí malým a středním firmám.
Výstavba areálu a zařízení první
multifunkční budovy stála čtyři sta
milionů korun. Město ji podpořilo
částkou 219 milionů korun, stát při-
spěl 119 miliony korun a z fondu EU

jsme získali 57 milionů korun.
V současné době jsme zajímavým
partnerem pro firmy světových zna-
ček. Zájem renomovaných společ-
ností a privátních developerů převy-
šuje naše možnosti uspokojit jejich
požadavky. Proto jsme zahájili
stavbu druhé budovy s názvem Tan-
dem. Náklady se budou pohybovat
v rozmezí 150 milionů korun,“ řekl
náměstek primátora Petr Kajnar s
tím, že nový objekt s kapacitou 500
nových pracovních míst bude zpro-
vozněn v roce 2007.

„Firmy a investoři, kteří do 
Ostravy přijdou, chtějí nejpozději do
tří měsíců začít podnikat naplno.
Proto musíme být připraveni na to,

abychom jim ihned nabídli tech-
nicky špičkově vybavené prostory,
aby nerozlišovali, zda pracují
v Hongkongu, Frankfurtu nebo
v Ostravě. Naším cílem je vytvořit
na ploše sto tisíc metrů čtverečních
areál, který bude konkurovat podob-
ným v zahraničí,“ dodal ředitel VTP
Jaromír Dudek. Podle něj nehledají
investoři z oblasti elektrotechniky
levnou, ale vzdělanou pracovní sílu.
O tom, zda příchozí firmy zůstanou,
až z 50 procent rozhoduje blízkost
univerzity a dostupnost lidských
zdrojů.

„Kvalifikovaná pracovní síla s ja-
zykovými znalostmi je ve světě sa-
mozřejmostí. Naše fakulta má kva-
litní absolventy, kteří jsou schopni
vykonávat odbornou práci. Nedo-
statkem je ovšem omezená znalost
anglického jazyka. Na fakultě proto
už nyní vedeme některé přednášky
v angličtině a poskytujeme anglicky
psané studijní materiály,“ řekl děkan
Fakulty elektrotechniky a informa-
tiky VŠB-TU Ivo Vondrák.

„V současné době připravujeme
projekty na rozšíření parku a
chystáme změnu struktury spolufi-
nancování. Počítáme s tím, že další
zařízení budou dotována ze tří čtvrtin
ze soukromých zdrojů. Do dvou let
začneme s výstavbou dvou staveb
současně na ploše sedmi tisíc metrů
čtverečních. Už dnes víme, že připra-
vované prostory pro firmy a podnika-
tele zaplníme,“ řekl P. Kajnar. (iv)

Miniuni v rukou mûsta 
Miniměstečko s modely význam-

ných evropských staveb, dětským
koutkem, restaurací a vláčky v centru
Ostravy se stalo majetkem města.
Firma Abatec ho po roce nerentabil-
ního provozu prodala za 24 milionů
korun. Město koupilo tento areál pře-
devším proto, aby získalo zpět lukra-
tivní pozemky. Počítá s nimi 
při uskutečnění koncepce propojení 
Miniuni s Černou loukou a Slezsko-
ostravským hradem. Vznikne tak roz-
sáhlá oblast pro oddechové aktivity
občanů a návštěvníků přímo v centru
města. 

Správou areálu Miniuni byla pově-
řena městská společnost Ostravské vý-
stavy a.s. „Velkou výhodou pro nás je
to, že převezmeme po bývalých vlast-
nících funkční zařízení. Z důvodu fi-
nanční náročnosti nepokračovali dál
s rozšiřováním areálu, proto je využito
jenom 40 procent plochy, které Mini-
uni má k dispozici. Jedním ze záměrů,
který je ve stavu příprav, studie a růz-
ných jednání, jak ozvláštnit toto místo,
je vybudování muzea tramvají. Posta-
víme ho tak, aby architektonicky la-
dilo s novým pavilonem,“ řekl ředitel
společnosti Ostravské výstavy a.s. Ka-
rel Burda. 

V expozici by podle něj mohlo být
umístěno 20 vozidel jedinečné sbírky

historických tramvají, autobusů, tro-
lejbusů a technologických vozidel,
kterými disponuje Dopravní podnik
Ostrava a.s. Ozdobou budou nejen
populární tramvaje Barborka a Vítko-
vický komárek, ale také vzorně reno-
vovaná souprava motorového vozu
číslo 25 s vlečným vozem číslo 69,
která dokumentuje nejstarší období
historie městské hromadné dopravy
na Ostravsku. Návštěvníci si tak pro-
hlédnou různé typy vozidel, které jez-
dily na území našeho města. Další vý-
hodou muzea bude jeho celoroční
přístupnost. Miniuni je otevřeno od
jara do podzimu. Muzeum tramvají
by mělo být zpřístupněno celoročně. 

„Chceme vytvořit interaktivní areál
hlavně pro děti, aby si mohly osahat
modely kola, páky, kladkostroje. Na
jeho vybavení spolupracujeme se
sdružením Labyrint. Nápadů, jak zvý-
šit atraktivitu Černé louky, máme
hodně. Ale všechno chce čas. Na vy-
budování a zřízení Centra Černá louka
počítáme s částkou 30 milionů korun,“
uvedl K. Burda. 

Propojením Černé louky, Miniuni
a Slezskoostravského hradu vznikne
15hektarový prostor, který se stane
centrem zábavy a poučení pro ná-
vštěvníky třeba na celé sobotní či ne-
dělní odpoledne. (iv) 



Provoz autobusových garáží na Fi-
fejdách ve Sládkově ulici byl koncem
srpna po 55 letech ukončen. Do-
pravní podnik Ostrava a.s. přemístil
svůj vozový park do rozšířených pro-
stor bývalých kasáren na Hranečníku. 

„Hlavními důvody, které vedly
k tomuto rozhodnutí, byly nevyhovu-
jící ekologické a ekonomické pod-
mínky. Místo mezi panelovou zástav-
bou na Fifejdách bylo určeno
k využití volného času a bydlení.
Zvýšené exhalace zatěžovaly obča-
ny,“ řekl František Vaštík, ředitel
Dopravního podniku Ostrava a.s. 

Pozemek, jehož rozloha je z pů-
vodních 2,8 hektaru rozšířena
o více než 50 % stávající plochy,
bude sloužit 350 řidičům a 200 
autobusům. Umístěna jsou zde par-
koviště, odstavná stání pro auto-
busy, přístřešek pro historická vo-
zidla, opravárenská hala. Vybu-
dováno je rovněž zázemí pro řidiče.
Vlastní investice do rozšíření

a oprav areálu přesáhla 60 milionů
korun. Návratnost vložených fi-
nancí je vypočítaná na dobu v roz-
mezí 4–5 let. Sloučením dvou 
objektů garáží, na Fifejdách a Hra-
nečníku, dojde k úspoře 12 milionů
korun ročně. Zbývající část býva-
lých vojenských kasáren bude slou-
žit Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje.

Garáže Fifejdy, které fungovaly od
roku 1950, jsou určeny k prodeji.

„O záměru přemístění celého auto-
busového zázemí na Hranečník jsme
město informovali někdy před čtyřmi
lety. Je tedy na něm, jak s uvolněným
majetkem naloží,“ řekl F. Vaštík.
Kromě Hranečníku má dopravní pod-
nik autobusové garáže také v Ostra-
vě-Porubě. (iv)
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Dopravní podnik Ostrava a.s.
upozorňuje cestující na aktuální
změny v tramvajové a trolejbusové
dopravě. Bližší informace jsou k dis-
pozici na: www.dpo.cz nebo tel. č.:
597 401 555, 597 401 556.

10. 9. 2005

Od 7 do 17 hodin bude na Opav-
ské ulici provedena výměna vý-
hybky. Dojde k odklonu linek č. 3 a
9. Náhradní doprava je zajištěna.

15. 9. – 16. 9. 2005

V nočních hodinách od 22.30 do
4 hodin v lokalitě ulic Bohumínská
a Koblovská dojde k odklonu linky
č. 106 z důvodu oprav trolejového
vedení. Náhradní doprava je zajiš-
těna.

17. 9. – 18. 9. 2005

V lokalitě Horní ulice dojde od 7
do 16 hodin k odklonu linek č. 1,
12, 14, 17 a 19 z důvodu oprav ko-
lejí a vybudování nového přechodu.
Náhradní doprava je zajištěna.

¤idiãi pozor! Poãet dopravních
nehod v Ostravû stále stoupá
Policie ČR vyšetřovala v období

od ledna do června 3 266 dopravních
nehod, což oproti stejnému období v
roce 2004 představuje 7% nárůst 
(o 209 nehod více). V I. pololetí loň-
ského roku, kdy bylo při dopravních
kolizích usmrceno 15 osob, zemřelo v
roce 2005 za stejné období 7 osob, z
toho pět chodců. Značný pokles, a to
téměř na polovinu, byl zaznamenán 
u těžce zraněných osob. V roce 2004
jich bylo 43, v roce 2005 počet této
kategorie zraněných klesl na 25 osob.
U lehce zraněných je zaznamenán
mírný vzestup – z 338 v roce 2004 na
341 osob v tomto roce. Hmotné
škody činily 121,17 mil. Kč. Oproti
minulému roku poklesly o 3,33 mil.
korun.

Nehodovost 
na kfiiÏovatkách

Nejvýraznější nárůst nehod byl za-
znamenán na křižovatce Výškovic-
ká x JV rampa Rudná ulice, kde po-
čet nehod vzrostl ze 3 na 7, tedy o
více než 100 %. Křižovatka Horní x
x Dr. Martínka, na níž byl v minu-
lých letech evidován vysoký počet
nehod, vykazuje oproti loňsku po
provedené úpravě snížení nehod na
méně než polovinu. Chmurné prven-

ství s největším počtem nehod 
v tomto roce drží křižovatka ulic 28.
října x Novinářská (13). Následují
Výškovická x Čujkovova, Plzeňská x
x 28. října (12), pomyslnou třetí
příčku obsadily křižovatky ulic Ma-
riánskohorská x Cihelní a Marián-
skohorská x Nádražní (11).

Stavební práce
a dopravní nehody

K úsekům se zvýšenou dopravní
nehodovostí patří úsek ulic Mugli-
novská–Palackého (známá křižo-
vatka U Dlouhých) s 25 nehodami,
lokalita Opavské ulice s úsekem
ulic Martinovská–Mongolská, loka-
lita ulice 28. října s ulicemi Plzeň-
ská (U Boříka). Na nárůst nehodo-
vosti v lokalitách ulic Rudná,
Staroveská, Francouzská a Závodní
měly vliv stavební práce. Například
na Rudné ulici je to výstavba dál-
nice D47, na ulici Staroveská byla
příčinou nehod objízdná trasa při
výstavbě kanalizačního sběrače. V
důsledku uzávěr ulic Sokolská a
Nad Porubkou došlo k zintenziv-
nění dopravy na ulicích Francouz-
ská a Hlavní v Porubě, což mělo za
následek nárůst nehod oproti minu-
lému roku. (iv)

Nová sluÏba pro motoristy
Centrum bezpečné jízdy, to je název

nové služby pro motoristy, kterou ve
spolupráci se statutárním městem 
Ostrava zahájila 1. září společnost 
Libros Ostrava ve svém areálu v Pa-
lackého ulici v Ostravě-Přívoze.

Centrum nabízí profesionálním řidi-
čům integrovaných záchranných

systémů, řidičům taxislužby, bezpeč-
nostních agentur a obchodních společ-
ností možnost tzv. druhého vzdělávání.
Jde o kurzy, ve kterých se účastníci se-
známí s typy a druhy tréninku řízení
motorového vozidla v extrémních pod-
mínkách. Cílem projektu je snížit 
počet dopravních nehod ve městě. (r)

Téma léta: Oprava komunikací
V ostravských ulicích se během

léta uskutečnilo několik významných
rekonstrukcí vozovek, které si vyžá-
daly změny v organizaci městské hro-
madné dopravy (MHD). Uzávěra
a oprava Sokolské ulice, která trvala
čtyři a půl měsíce, patřila k časově
nejnáročnějším. Od 18. dubna byl
v návaznosti na výstavbu kolektoru
uzavřen úsek mezi křižovatkami ul.
Sokolská x 28. října a Sokolská x
x Českobratrská. Toto opatření si vy-
žádalo odklon individuální a městské
hromadné dopravy. Autobusové
a trolejbusové linky č. 29, 30, 38,
101, 105, 106, 107 a 109 projíždějící
tímto úsekem byly odkloněny přes
most Pionýrů a následně došlo
i k přemístění zastávek „Most M. Sý-
kory“ a „Náměstí J. Gagarina“ obslu-
hovaných těmito linkami na zastávku
„Most Pionýrů“. Do běžného provozu
pro individuální dopravu byl úsek
nově opravené Sokolské ulice uveden

1. srpna. Vozidla MHD po této ko-
munikaci jezdí od 28. srpna, kdy
skončila platnost letních jízdních
řádů.

Další dlouhodobou změnu v orga-
nizaci MHD a uzavření vozovky si
vyžádala kompletní rekonstrukce
Hlavní třídy v Ostravě-Porubě, kte-
rou zajišťuje firma Strabag, a.s. Cel-
ková investice činí téměř 15 milionů
korun. Ostravské komunikace a.s.,
které jsou správcem vozovky, pro-
vedly nákladem 1,3 milionu korun
frézovaní a dopravní značení.

Současně se uskutečnila také
oprava Alšova náměstí. Konkrétně
šlo o výměnu povrchu vozovky, pře-
dláždění pěších komunikací, zlepšení
možnosti parkování a dodání laviček
do jeho středové části. Náklady na
úpravu pravé části Alšova náměstí
dosáhly 3,4 milionu korun. Hlavní
třída byla opět zprovozněna v obou
směrech 3. září. (iv)

Autobusové ggaarrááÏÏee  nnaa  HHrraanneeããnnííkkuu Dopravní informace

Hlavní třída v Porubě



Do práce a do školy - bez auta, takové je heslo
Evropského týdne mobility, do něhož se od 16.
do 22. září zapojí několik stovek evropských
měst. Ostrava bude letos podruhé deklarovat svůj
pozitivní vztah k šetrné dopravě mnoha akcemi
na území celého města. Jak řekla pracovnice od-
boru životního prostředí magistrátu Kamila Ga-
brielová, celotýdenní program vyvrcholí 22. září
na Dětském dopravním hřišti v Ostravě-Přívoze.
Tentýž den budou vybraní dopravci přepravovat
v integrovaném systému ODIS v Ostravě, tj. v ta-
rifních zónách 1, 2 , 3 a 4, osoby, které se pro-
káží malým technickým průkazem k vozidlu,
zdarma. Na jeden doklad se budou moci bez-
platně přepravit dvě osoby. „Touto iniciativou
chceme podpořit užívání veřejné dopravy, která

životní prostředí zatěžuje podstatně méně než
doprava individuální,“ uvedla K. Gabrielová. 

Na Evropském týdnu mobility se podílí více
než 25 organizací. Pro zájemce jsou připraveny
vycházky, dny otevřených dveří, vodácký výcvik,
besedy, soutěže, výstavy, ankety i dopravně-bez-
pečnostní akce zaměřené na dodržování doprav-

ních předpisů. „Zajímavá je například iniciativa
pracovníků Hornického muzea, kteří každému,
kdo 18. září přijede jinak než automobilem nebo
veřejnou dopravou, budou účtovat pouze polo-
viční vstupné,“ sdělila K. Gabrielová. Připomněla
také jízdu historickými trolejbusy, sjezd řeky 
Ostravice a pohybové soutěže před knihovnou
v Krásném Poli. Třetí den kampaně budou odmě-
něni ti, které hlídka Evropského týdne mobility
potká na kole s přilbou na hlavě. 

Akce se uskuteční ve spolupráci a s finanční
podporou Ministerstva životního prostředí ČR.
Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.

Podrobný program Evropského týdne mobi-
lity zájemci najdou na: www.mmo.cz, stránky 
odboru životního prostředí. (kk)
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Nezasvěcenému návštěvníkovi Ostrava asi
nepřipomíná baštu rybníkářství, přesto
k němu rybníky patří už od středověku.
Některé z nich se částečně zachovaly do-
dnes.

Hefimanick˘ rybník
Největší rybník na území Ostravy je sou-

částí rozsáhlé oblasti zapsané do seznamu
evropsky významných ptačích ploch mezi-
národního programu IBA (Významná ptačí
území). Leží v severní části města na 120
hektarech bažinaté půdy v nivě řeky Ostra-
vice. Je jediný na severní Moravě, na kte-
rém prokazatelně hnízdí několik párů husy
velké. Hnědošedý pták si staví hnízda z rost-
lin a prachového peří na zemi nebo ve
ztrouchnivělých stromech. Živí se sucho-
zemskými i vodními rostlinami. Zvláštností
je skutečnost, že samci tvoří se samicemi
páry na celý život a velmi intenzivně rodinu
chrání. Heřmanický rybník je domovem ce-
lorepublikově významné populace bukače
velkého, bukáčka malého, slavíka mod-
ráčka a sýkořice vousaté. Na otevřených
mokřadech hnízdí vodouš rudonohý a bře-
houš černoocasý. Jeho potravu tvoří hmyz
a červi, které vytahuje z vlhké půdy. Cha-
rakteristický mečivý zvuk vydává při zá-
snubních letech bekasina otavní. Samci při
něm prudce vyletují a zase se spouštějí
k zemi. Vzduch narážející na jejich krajní
rýdovací pera způsobuje dojem, že bekasiny
„mečí“.

Heřmanický rybník s rozsáhlými porosty
rákosin poskytuje ideální podmínky také
k životu obojživelníků, hmyzu i savců. (k)

■ Zelené zajímavosti 

Barevné kostýmy, dětské obličeje se zvířecí po-
dobou, pravěké chýše a dinosauři vládli od

15. do 19. srpna ostravské zoologické zahradě.
Letošním tématem Letní školy, kterou zoo pořádá
již několik let, byl totiž pravěk. 

Skupinka třiceti dětí mohla nahlédnout do záku-
lisí zahrady, absolvovat různorodé soutěže, mode-
lovat pravěká zvířata, naučit se posunkovou řeč
i lovit mamuta. Celotýdenní program připravili
pracovníci zoo pro deseti až patnáctileté účastníky. 

„O Letní školu je každý rok velký zájem. Při-
hlášky jsme začali přijímat už v květnu,“ řekl tis-
kový mluvčí Zoo Ostrava Stanislav Derlich s tím,
že tyto prázdniny považuje z hlediska kvality
a návštěvnosti akcí za velmi vydařené. 

„Obrovský zájem vzbudily večerní projížďky
zoovláčkem. Tuto atrakci jsme tedy prodloužili do
konce září. Přivítali jsme čtvrtmiliontého návštěv-
níka a na svět přišlo několik mláďat, z nichž se
mnohá v lidské péči rozmnožují jen vzácně. Vel-
kým úspěchem je také zisk členství ve Světové
asociaci zoologických zahrad a akvárií (zkráceně
WAZA), které svědčí o vysoké úrovni kvality
chovu včetně veterinární péče, zapojení do zá-
chranných programů i vzdělávacích aktivit. Pevně
věříme, že členství v takto prestižní organizaci na-
pomůže rovněž k prezentaci Ostravy ve světě,“
zhodnotil končící léto S. Derlich. (k)

Dûti lovily v zoologické zahradû mamuta 

Zdraví OstravanÛ zmapuje HELEN
Zdravotní ústav v Ostravě zahájí 19. září do-

tazníkové šetření HELEN 2005 (Health, Life
Style and Environment). Jeho výsledky doplní
dostupné údaje demografické a zdravotní statis-
tiky občanů České republiky.

„Na základě zjištěných informací budeme
moci sledovat souvislost zdraví obyvatel s jejich
životním stylem, působením psychosociálních
faktorů a se stavem životního prostředí,“ řek-
la Petra Fejtková, pracovnice oddělení
monitoringu Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě (ZÚ v Ostravě) a koordinátorka
studie. O účast ve studii bude požádáno 400
mužů a 400 žen narozených v letech 1951 až
1960. Vybraní respondenti obdrží poštou dopis
ZÚ v Ostravě, který je bude informovat o účelu

akce a upozorní na návštěvu proškoleného
tazatele. „Výběr účastníků bude náhodný.
Dotazníky budou samozřejmě vyplňovány
anonymně, aby byla zajištěna ochrana osobních
údajů,“ zdůraznila P. Fejtková. 

Studie HELEN je součástí celostátního
systému monitorování zdravotního stavu obyva-
tel ve vztahu k životnímu prostředí, vedená Stát-
ním zdravotním ústavem v Praze. V letošním roce
se uskuteční v 16 městech ČR. Výsledky šetření
budou k dispozici v červnu příštího roku na we-
bových stránkách Zdravotního ústavu v Ostravě
(www.zuova.cz).

Podrobnější informace o HELEN 2005 sdělí 
Petra Fejtková, telefonní číslo: 596 200 447, 
e-mail: petra.fejtkova@zuova.cz (K)

Evropsk˘ t˘den mobility vybízí k uÏívání vefiejné dopravy

Mláďata psíků mývalovitých



Termín výstavby: 5/2003 – 11/2005 
Projektant: Hutní projekt, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Ostravské sběrače 

INGSTAV Ostrava, a.s., ŽS Brno a.s.,  Subterra a.s.
Investiční náklady: 575 296 000 korun, dosud prostavěno 84,94 %
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Statutární město Ostrava je in-
vestorem jedné z největších staveb,
která bude dokončena v závěru to-
hoto roku. Jde o Rozšíření kanali-
začního systému města Ostravy -
stavba II - Kolektor Centrum. Ko-
lektor je financován ze tří zdrojů, a
to z fondu ISPA ve výši 88,4 mili-
onu korun, ze Státního fondu život-
ního prostředí částkou 11,2 milionu
korun a z městského rozpočtu in-
vesticí ve výši 560,1 milionu korun.
K určení konečné ceny kolektoru je
nutné připočíst doprovodné inves-
tiční náklady. Jsou to inženýr-
ské, projekční a konzultační služby.
V celkovém souhrnu by neměly in-
vestice na výstavbu kolektoru pře-
kročit původně stanovenou částku
rozpočtu 800 milionů korun.

Stavba byla zahájena v březnu
2003 s termínem dokončení v srpnu
2005. Z důvodu ztížených geolo-
gických podmínek, komplikací při
podpovrchových a povrchových
stavebních činnostech (např. při re-
konstrukci Sokolské ulice), byl ter-
mín předání stavby definitivně sta-
noven na listopad 2005.

Městský páteřní kolektor v sa-
motném středu Ostravy navazuje na 
existující kolektor v Poděbradově
ulici dokončený v roce 1999. Kana-

lizace je napojena na hlavní sběrač,
který odvádí odpadní vody do
Ústřední čistírny odpadních vod v
Přívoze. Kolektor bude mít jednot-

nou šířku 2,5 m a jeho výška se
bude měnit spolu s průměrem kana-
lizačního potrubí od 2,9 do 4,4 m.
Trasa kolektoru vede od napojení

na stávající kanalizaci v křižovatce
ulic Sokolská a Horova po Sokol-
ské ulici až k třídě 28. října, odtud
na Masarykovo náměstí k ulici
Solná, po ulicích Zámecká, Ná-
dražní a Umělecká kolem Domu
umění na ulici Švabinského až ke
kolektoru v ulici Poděbradova.

V kolektoru bude umístěno po-
trubí pro kanalizaci, tlakovou
vodu, horkovod, telekomunikační
kabely, veřejné osvětlení, slabo-
proud, metropolitní sítě, kabelové
televize, měřicí a signální ka-
bely. 

V současné době je ukončena
podzemní část kolektoru. Provádějí
se drobné opravy izolace železobe-
tonových stěn tubusu a finišují
práce na centrálním vstupu do ko-
lektoru. 

V polovině listopadu se usku-
teční Velký kontrolní den stavby
Rozšíření kanalizačního systému
města Ostravy, na kterém se sejdou
odborníci a pracovníci objednatele,
projektanta, zhotovitelských firem
a zástupci budoucích uživatelů
včetně správce kolektoru. Veřej-
nosti bude jeho výstavba, postup
prací v jednotlivých etapách včetně
fotodokumentace, představena na
konci listopadu.
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Mûsto financuje paletu aktivit, na které se mu dafií získávat peníze z EU

Ostrava se stává zajímav˘m místem pro investory
Ostrava prochází v posledních letech výraznými změnami. Mění

se vzhled města i život v něm. Mění se struktura průmyslu. Tradiční
obory – těžba uhlí, hutě, těžké strojírenství – jsou nahrazovány
obory sofistikovanějšími s vyšší produktivitou a přidanou hodnotou.
Ruku v ruce s tím se úspěšně mění i struktura zaměstnanosti.
Rozvíjí se podnikatelské prostředí. Kvalita života v Ostravě se
zlepšuje. A to vše by nebylo možné bez investic, které tuto
restrukturalizaci podporují. Jedním z rozhodujících investorů, tedy
tím, kdo financuje rozsáhlou paletu aktivit výrazně přispívajících
k rozvoji města a jeho průmyslového, ale i kulturního
a společenského potenciálu, je statutární město Ostrava. I když se
daří získávat pro Ostravu peníze z fondů Evropské unie a město se

stává zajímavým i pro zahraniční investory, je podíl městských
financí na investičním rozvoji Ostravy nezastupitelný. 

Spektrum investičních aktivit města je rozsáhlé a pestré. Od
výstavby průmyslových zón, vědecko-technologického parku
a dalších aktivit podporujících rozvoj průmyslového potenciálu,
přes investice do oblasti infrastruktury, dopravy, zdravotnictví,
životního prostředí až po sféru sociální, kulturní, sportovní a další
aktivity zlepšující život občanů.

Dokladem tohoto tvrzení může být několik významných
investičních akcí, které se díky městským finančním prostředkům
podařilo zrealizovat v roce 2005, anebo jejich výstavba bude
zahájena v příštím roce.

Roz‰ífiení kanalizaãního systému mûsta Ostravy - stavba II Kolektor Centrum

Termín výstavby: 30. ledna 2003 – 31. listopadu 2005 
Projektant: Hutní projekt, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Ostravské kolektory, vedoucím

účastníkem je Subterra a.s. a členem INGSTAV
Ostrava, a.s.

Investiční náklady: 800 mil. Kč

Kanalizaãní sbûraãe Ostrava 
Ústřední čistírna odpadních vod

v Přívoze má čisticí kapacitu 638
tisíc ekvivalentních obyvatel.
V současné době je tato čistička
vytížená látkově na 50–60 procent,
hydraulicky na asi 50 procent. 

Aby bylo možné odvést odpadní
vody z městské zástavby oblastí
Krásné Pole, Vřesina, Polanka nad
Odrou, Klimkovice, Proskovice,
Stará Bělá, Muglinov, Slezská Os-
trava, Františkov, Radvanice, Kob-
lov, Petřkovice a z části Hrušova
do ústřední čističky, bylo potřeba
prodloužit páteřní kanalizační sbě-
rače do uvedených lokalit. 

Rozsahem prací patřily lokality
Stará Bělá a Muglinov k nejnároč-
nějším úsekům. Hlavním důvodem

byly složité geologické podmínky.
Například sběrač v úseku Mugli-
nov vede v jedenáctimetrové
hloubce pod povrchem.  Už v pěti
metrech narazili pracovníci na
skálu, jejíž ražba zpomalila tempo
prací. Také přechod potrubí pod ře-
kou Ostravice byl jednou ze složi-
tých operací výstavby. 

Stavba, která zahrnuje 7 částí
a bude ukončena v listopadu tohoto
roku, zajišťuje doplnění kanalizač-
ních sběračů jednotné kanalizační
sítě Ostravy tak, aby bylo možné
do Ústřední kanalizační čistírny
odvádět odpadní vody ze spádo-
vých oblastí Krásné Pole, Polanka
a Klimkovice, Proskovice, Stará
Bělá a Muglinov. 



Komplexní rekonstrukce objek-
tu v ulici 28. října v Ostravě je další
významnou investiční akcí. Dokon-
čena bude na konci září. Budova, ve
které sídlí příspěvkové organizace
města - Knihovna města Ostravy
a Komorní scéna Aréna, se nachází
v městské památkové zóně. Při
opravě bylo nutné zachovat histo-
rické stavebně-technické prvky. 
Architektura objektu s výraznými
římsami respektuje jeho historické
pojetí. Fasáda je upravena do pů-
vodního stavu podle projektové do-
kumentace z konce dvacátých let

minulého století. Dominantním prv-
kem v interiéru knihovny je důmy-
slný a variabilní technický systém
pro zakládání knih. Součástí sta-
vebně-dispozičních úprav, static-
kého zajištění, výměny veškerých
instalací technického zařízení bu-
dovy a ostatních stavebních změn
byla také oprava interiéru a vytvo-
ření nových prostor včetně instalace
scénické technologie. V září je
městská knihovna pro veřejnost
uzavřena z důvodu stěhování. Pro-
voz v nových prostorech bude zahá-
jen 27. září.

Termín výstavby: 12/2004 – 5/2006 
Projektant: ATELIÉR 5, spol. s r.o.
Zhotovitel: UNIPS a.s. Ostrava
Cena stavebních prací: 331,5 mil. Kč
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Termín výstavby: 1/2004–9/2005
Projektant: Ateliér IDEA s.r.o.
Zhotovitel: Stavos Stavba, a.s.
Cena stavebních prací: 185 mil. Kč

Termín výstavby: I. pol. 2006 – II. pol. 2007 
Projektant: OSA projekt s.r.o.
Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení
Investiční náklady: 750 mil. Kč – vlastní objekt, 80 mil. Kč –

technická infrastruktura

Knihovna a Komorní scéna Aréna

Domov dÛchodcÛ v Opavské ulici 
Jde o rekonstrukci budovy do-

mova důchodců, seniorského centra
a hospodářských budov v Porubě. V
současné době jsou prováděny
opravy komunikace pro pěší, oplo-

cení, veřejného osvětlení a inženýr-
ských sítí. Novostavba penzionu, je-
hož součástí je administrativní a re-
habilitační centrum, byla předána do
užívání v květnu 2005.

Termín výstavby: 7/2006 – 7/2008 
Projektant: ATELIÉR 5, spol. s r.o.
Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení 
Cena stavebních prací: 380 mil. Kč (podle projektové dokumentace) 

V prostoru ulic 28. října, Sokola
Tůmy a Klostermannova v Marián-
ských Horách bude příští rok v létě
zahájena výstavba areálu pro posky-
tování sociálních služeb. Jde o stavbu
penzionu pro 120 seniorů a komunit-
ního centra pro handicapované ob-
čany. Součástí je výstavba stacionáře
pro poskytování komplexní denní

péče 30 dětem ve věku do 6 let a 20
starším dětem. Vznikne tzv. chráněné
bydlení s 18 jednolůžkovými pokoji
včetně 4 míst pro respitní péči. 

V areálu budou poskytovány služ-
by zdravotnického, sociálního (soci-
ální rehabilitace), výchovného, vzdě-
lávacího charakteru a služby po-
radenské. 

Termín výstavby: Není zatím stanoven
Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
Zhotovitel: Bude určen na základě 

výběrového řízení 
Cena stavebních prací: 340 mil. Kč 

(podle projektové dokumentace) 

Domov dÛchodcÛ v Syllabovû ulici 
V bývalém areálu Fakultní ne-

mocnice s poliklinikou v Zábřehu
(FNsP) byly v rámci I. etapy rekon-
strukce opraveny dva objekty do-
mova důchodců. Jeho provoz byl za-
hájen v roce 2000. Ve druhé etapě
výstavby je počítáno s přestavbou

bývalého chirurgického pavilonu v
areálu FNsP na domov důchodců pro
40 klientů mentálně postižených, 40
klientů v důchodovém věku postiže-
ných Alzheimerovou nemocí a pro
60 klientů v důchodovém věku se
standardním zdravotním stavem.

Termín výstavby: 3/2004 – 5/2005  
Projektant: ARPIK Ostrava
Zhotovitel: Sdružení Skanska – Stavia
Cena stavebních prací: 93,97 mil. Kč

Stfiedisko správních ãinností
Jde o stavbu rozestavěného ob-

jektu na ulici 28. října, ve kterém
budou zajišťovány veškeré služby
správního charakteru pro občany
města Ostravy. Počítá se s umístě-

ním živnostenského úřadu, matriky,
administrativy cestovních dokladů,
občanských a řidičských průkazů,
technických prohlídek vozidel a au-
toškoly.

Domov dÛchodcÛ a komunitní centrum 

Vizualizace domova dÛchodcÛ a komunitního centra Připravila:
Ivana Löffelmannová

PrÛmyslová zóna Hrabová I. etapa, 3.ãást
Nový most a komunikace, v

rámci jejichž výstavby byly vybu-
dovány nájezdové rampy, dvě kru-
hové křižovatky, veřejné osvětlení a
chodníky, spojují zdejší průmyslo-
vou zónu na Místeckou ulici. Vý-
znam stavby tohoto mostu je zá-

sadní, protože umožňuje napojení
na rychlostní komunikaci Místecká
pro celou průmyslovou oblast a po-
čítá s propojením dopravního tahu z
ulice Mostní v Hrabové napříč prů-
myslovou zónou na Novou Krme-
línskou.
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Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
Správcem místního poplatku za provoz

systému sběru, shromažďování, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad)
je Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města
Ostrava. Občané si zde vyřizují registraci
i jakékoli její změny, způsob platby a podobně.
Na nejčastěji kladené dotazy odpovídá vedoucí
oddělení daní a cen Radka Brožová.

■ Kdo je povinen platit poplatek za od-
pad?

Poplatek za komunální odpad musí hradit
každý občan přihlášený k trvalému pobytu na
území statutárního města Ostrava, nebo který
zde vlastní stavbu určenou či sloužící k indivi-
duální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba. Tato povinnost
vzniká dnem, kdy byl občan přihlášen k trva-
lému pobytu v Ostravě, nebo se uskutečnil
vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch
poplatníka do katastru nemovitostí. Zaniká
ukončením trvalého pobytu v Ostravě, úmrtím
nebo převodem nemovitosti na jinou osobu. 

■ Jakým způsobem může poplatek hradit?
Hned při registraci se poplatníci mohou roz-

hodnout, zda chtějí poplatek hradit složenkou
nebo formou SIPO. Správce poplatku jim vždy
v průběhu dubna a září zašle poštovní poukázku
nebo navede poplatek na SIPO. Splatnost je 30.
dubna a 30. září. Poplatek je možno zaplatit
i jednorázově k 30. dubnu. Poukázku je pak
možno uhradit na poště, bankovním převodem
nebo v pokladně Magistrátu města Ostravy. 

■ Lze tak učinit prostřednictvím trvalého
příkazu?

Vzhledem k tomu, že výše poplatku může být
v každém roce jiná, tuto formu úhrady nedopo-
ručujeme.

■ Za odpad musí platit každý sám, nebo se
mohou lidé žijící v jedné domácnosti domlu-
vit na společné úhradě?

Občan je povinen hradit poplatek sám za
sebe. Pokud se však rozhodne více osob, napří-
klad rodina, platit poplatek společně jednou
poštovní poukázkou nebo složenkou SIPO,
musí vyplnit formulář s názvem Registrace 
k poplatku. Ten odevzdají správci poplatku.
Vybraný zástupce se v něm zaváže odvést po-
platek za všechny členy domácnosti uvedené ve
formuláři. Jakékoli změny v počtu osob, za něž
společný zástupce poplatek odvádí, je nutno
správci poplatku včas nahlásit. 

■ Jak může občan tyto změny nahlásit?
Změny v počtu osob, za které se poplatek

hradí, například při narození nového občánka,
přistěhování, změně adresy v rámci Ostravy,
odstěhování nebo úmrtí, je nutno nahlásit pro-
střednictvím formuláře, který je k dispozici
u správce poplatku v oddělení daní a cen ve 3.
patře budovy Nové radnice na Prokešově ná-
městí 8. Zájemci si jej mohou rovněž stáhnout
z webových stránek města na adrese:
www.mmo.cz

Konkrétně popsaný požadavek na provedení
změny je možno správci poplatku sdělit 
také dopisem nebo e-mailem na adresu: 

komunalniodpad@mmo.cz, a to do třiceti dnů
od jejího vzniku. Podobným způsobem je nutné
hlásit také změnu způsobu platby.

■ Pokud se někdo přistěhoval do Ostravy
z jiné části republiky, odkdy musí začít platit
za odvoz odpadu?

Pro stanovení poplatkové povinnosti je roz-
hodující stav na konci kalendářního měsíce. Po-
kud se osoba přistěhovala například v průběhu
měsíce března, pak k 31. 3. už měla trvalý po-
byt v Ostravě, a proto platí poplatek i za tento
měsíc. V případě ukončení trvalého pobytu se
za měsíc, v němž k ukončení došlo, poplatek
neplatí. Stejné pravidlo se uplatňuje při naro-
zení dítěte, tzn. platí se za celý měsíc, v němž se
dítě narodilo.

■ Musí se za novorozeně platit poplatek
v plné výši?

Ano. Každý občan platí poplatek ve stejné
výši bez ohledu na věk a množství vyproduko-
vaného odpadu.

■ Co je potřeba k přihlášení novoroze-
něte?

Narozené dítě je nutno přihlásit, abychom
věděli, komu máme zaslat složenku na úhradu
poplatku za nezletilého občana. Tato povinnost
ve lhůtě 30 dnů platí pro zákonného zástupce
dítěte. K přihlášení je potřeba rodný list dí-
těte.

■ Jak postupovat při úmrtí blízké osoby? 
Pro ukončení poplatkové povinnosti občana

je třeba oznámit tuto skutečnost správci
poplatku na formuláři nebo dopisem do 30 dnů
od úmrtí. Jako doklad slouží kopie úmrtního
listu.

■ Občan se odstěhoval z bytu. Kdo bude
nadále hradit poplatek za tento byt?

Jak už bylo řečeno, poplatek hradí každý,
kdo má na území statutárního města trvalý
pobyt. Z toho vyplývá, že poplatek je vázán na
jednotlivou osobu, nikoli na byt. Správce
poplatku eviduje údaje o osobách, ne o bytech
a počtech obyvatel bytu. Pokud by například
občan vlastnil v Ostravě více bytů, jeho
poplatková povinnost se nenásobí.

■ Občan už více než rok nebydlí v
Ostravě, má tu však trvalé bydliště. Musí po-
platek hradit?

Ano, poplatek se platí podle místa trvalého
pobytu. V ojedinělých případech a po posou-
zení správcem poplatku je možno platbu na žá-
dost oprávněné osoby snížit nebo prominout.
Žádost je nutno zdůvodnit a doložit doklad
o úhradě odvozu odpadu v jiném místě České
republiky, ze kterého by bylo zřejmé, že popla-
tek je hrazen za žadatele.

■ Pokud někdo celé jaro i léto žije na
chatě mimo Ostravu, mohl by platit nižší
částku?

Zákon o místních poplatcích říká, že poplatek
se hradí jak za trvalý pobyt, tak za stavbu slou-
žící k individuální rekreaci. Poplatková povin-
nost je tedy dvojí. Pobývá-li někdo část roku na
chatě, poplatek se nesnižuje.

■ Příklad: Sestra získala německé občan-
ství a žije v Mnichově. Stále však dostává slo-
ženku za odpad. Jak postupovat v tomto pří-
padě?

Tuto situaci lze řešit prominutím poplatku.
Sestra vás může zplnomocnit k jednání ve věci
poplatku a vy za ni podáte žádost, kterou dolo-
žíte věrohodnými doklady, např. oddacím lis-
tem, dokladem o trvalém pobytu, pasem apod. 

■ Babička se léčí dlouhodobě v nemocnici.
Po propuštění bude žít v domově důchodců.
Jak bude hradit odvoz odpadu?

Lidé v domovech důchodců jsou od poplatku
osvobozeni. Stačí pouze předložit správci po-
platku doklad o jejich přijetí v konkrétním do-
mově pro seniory. Podobně se neodvádí tento
poplatek za děti v dětských domovech a koje-
neckých ústavech po dobu jejich pobytu
v těchto zařízeních.

■ Manželé se nedomluvili a za odpady za-
platili oba. Manžel využil možnosti uhradit
poplatek v pokladně, žena ho platila převo-
dem z účtu. Mají nárok na vrácení pře-
platku?

Musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku. Po
ověření, že došlo k dvojí platbě, dostanou pe-
níze zpět. 

■ Co musí občan udělat pro to, aby mohl
poplatek hradit přes SIPO?

Správci poplatku musí nahlásit své spojovací
číslo. V případě, že se v budoucnu přestěhuje na
jinou adresu v Ostravě, nesmí zapomenout na-
hlásit změnu spojovacího čísla.

■ Rodiče bydlí v rodinném domku a naro-
dilo se jim dítě. Kde získají informace, zda
mají nárok na další popelnici, případně zda
mohou změnit četnost odvozu odpadů?

S dotazem se mohou obrátit na odbor komu-
nální a bytový magistrátu. Informace mohou
získat také na webových stránkách města nebo
v informační brožuře vydané společností OZO
Ostrava s. r. o. K dispozici je také ve Středisku
informačních služeb v Nové radnici.

■ Občan žije sice v Ostravě, ale trvalý po-
byt má v jiném městě ČR. Musí se přihlásit
k placení poplatku?

Ne. Pokud nemá trvalý pobyt v Ostravě, po-
platek za komunální odpad zde neplatí.

aneb o poplatku za komunální odpad

UPOZORNùNÍ!
Nejpozději do 30. září 2005 je třeba za-

platit druhou splátku poplatku za komu-
nální odpad. Poplatek je pro letošní rok
stanoven obecně závaznou vyhláškou
města Ostravy č. 11/2004 ve výši 498 ko-
run na osobu a rok. Ve druhé splátce za-
platí každá osoba 249 korun. 

Domácnosti obdrží během měsíce září
složenku k úhradě poplatku nebo popla-
tek bude k úhradě na složence SIPO za
měsíc září. Platit nebudou jen ti, kteří
tento poplatek uhradili jednorázově
v dubnu 2005. Složenku k úhradě po-
platku je možno zaplatit na kterékoli
poště, převodem z bankovního účtu nebo
v pokladně magistrátu.
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❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava: První ãeská obchodní ‰kola vznikla pfied sto lety

Jan Grmela (1861–1932), obecní tajemník Mariánských Hor, který se
zasloužil o vybudování českého školství a zřízení obchodní školy.

Budova obchodní školy v dnešní ulici Marie Pujmanové v Marián-
ských Horách, postavená v letech 1906 – 1908.

Propagační tisk obchodní školy z roku 1911.

Prázdniny k lítosti všech dětí
skončily. V příštích měsících je
čeká pokud možno pravidelná pří-
prava do školy, nenáviděné zkou-
šení, ne vždy úspěšné známkování,
ale na druhé straně i veselé a pří-
jemné chvilky se spolužáky i kan-
tory…

Zahájení letošního školního roku
bylo slavnostní, určitě nejvíc v
nově otevřené 1st International
School v Ostrčilově ulici. Do to-
hoto soukromého zařízení přišly 
1. září 2005 desítky velmi zvěda-
vých předškoláků, žáků základní
školy i studentů gymnázia. Vyučo-
vání zde totiž bude zajištěno pře-
vážně v angličtině. Zřejmě s po-
dobnými pocity před sto lety
přicházeli studenti do první české
obchodní školy.

„Víte, na přelomu 19. a 20. sto-
letí se Ostravsko stalo nejvýznam-
nější průmyslovou oblastí ra-
kousko-uherské monarchie. Sou-
časně s rozvojem průmyslu a nebý-
valým růstem počtu obyvatelstva
se vzmáhalo také obchodní podni-
kání. Ve velkých závodech a mno-
žících se obchodních firmách a
živnostech vznikala potřeba ob-
chodně, říkalo se také kupecky,
vzdělaného personálu. Proto v roce
1893 byla v Moravské Ostravě za-
ložena kupecká pokračovací škola
s německým vyučovacím jazykem.
Při ní byl následující rok zřízen ob-
chodní kurz pro dívky. Ten byl
rozšířen roku 1898 na německou
obchodní školu dívčí,“ říká archi-
vářka Eva Rohlová. Od roku 1910
se nacházela na rohu dnešních ulic
Sokolská a Českobratrská (dnes
Ekonomická fakulta VŠB-TU).

Podle E. Rohlové na zřízení
české obchodní školy, která měla
poskytnout vyšší odborné vzdělání
hlavně žákům vycházejícím z čes-
kých měšťanských škol, čekalo 
Ostravsko do roku 1905. Založila ji
obec Mariánské Hory jako dvoule-
tou komunální obchodní školu.
„Vše bylo možné jen díky neúnav-
nému úsilí obecního tajemníka
Jana Grmely, který získal podporu
některých českých říšských a zem-
ských poslanců, například dr. Ota-
kara barona Pražáka z Brna a dr.
Mořice Hrubana z Olomouce. 

Pomoc z vyšších míst se ukázala
jako velmi nutná, neboť proti otev-
ření školy se v šetření nařízeném
ministerstvem kultury a vyučování
vyslovovaly německé obce a prů-
myslové podniky. Právě ty po-
ukazovaly na to, že průmysl a ob-
chod v kraji je většinou v němec-
kých rukou a potřebuje odborně
vzdělané lidi, ovládající především

německý jazyk. Nejostřeji se vy-
jádřilo Vítkovické horní a hutní tě-
žířstvo a ve shodě s ním obecní
představenstvo Vítkovic,“ dodává
E. Rohlová s tím, že je „trápily“
obavy z rozmnožení kupecky vzdě-
laného duchovního proleta-
riátu bez vyhlídky na nalezení za-
městnání.

Navzdory těmto národnostním
rozporům korunovala obec Ma-
riánské Hory svůj boj za založení
české obchodní školy úspěchem.
Po zápisu, který se konal v září, byl
první školní rok zahájen bohosluž-
bami dne 9. října 1905. Zpočátku
navštěvovali školu jen chlapci, 
k otevření prvního dívčího ročníku
došlo ve školním roce 1906/1907.
V letech 1905 až 1908 škola sídlila
ve dvoupatrovém domě čp. 171,
který stál na rohu dnešních ulic
Výstavní a 28. října.

„První ročník v historii ob-
chodní školy v Mariánských Ho-
rách absolvovalo 22 chlapců české
národnosti ve věku od 14 do 20 let.
Pocházeli převážně z rodin živ-
nostníků a obchodníků. K povin-
ným odborným předmětům patřily
kupecké počtářství, kupecká kores-
pondence a práce komptoirní (pisá-
renské), účetnictví, nauka obchod-
ní a směnkářství a nauka o zboží.
Pravidla chování žáků určoval dis-
ciplinární řád,“ říká archivářka Eva
Rohlová. 

Nejspíš ani tehdejší studenti ne-
byli schopni či ochotni dodržet
všechna ustanovení paragrafu 8,
který mimo jiné stanovil, že školní
síně (třídy) otvírají se čtvrť hodiny
před vyučováním. V této době
nechť přijdou žáci se vnějškem a
oblekem slušným, vstoupí do školy
s hlavou odkrytou, sednou bez pro-
dlení na místa jim vykázaná a če-
kají tu, k nastávajícímu učení se
připravujíce, v příslušné tichosti
příchodu učitelova nebo znamení k
odchodu.

V roce 1908 se obchodní škola
přestěhovala do nově postaveného
školského komplexu na rohu dneš-
ních ulic Podlahova a Marie Puj-
manové, kde jí patřilo levé dvou-
patrové průčelí oddělené od
ostatních částí budovy. Ty sloužily
měšťanské škole. 

Významný mezník v dějinách
dvouleté obchodní školy v Marián-
ských Horách znamenal školní rok
1937/1938, kdy došlo k jejímu
sloučení s Obchodní akademií v
Moravské Ostravě, založené roku
1919. Obchodní škola se přestěho-
vala do budovy obchodní akade-
mie na nároží dnešní Českobratr-
ské a Sokolské třídy. (M&E)

Na prostranství před lékárnou Primula a pizzerií Havana v Ma-
riánských Horách stál dům čp. 171 – první sídlo české dvouleté ob-
chodní školy.



ROZTANâEN¯ FOLKLOR BEZ HRANIC. Tanečníci z jedenácti českých a zahraničních souborů roztančili od 15. do 19. srpna ulice Ostravy. Atmosféra 
8. ročníku festivalu městských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklor bez hranic byla jedinečná. „Srdce publika si okamžitě získali
členové chorvatských Rybiček, gruzínské Margarity či Kyczery z Polska,“ řekla ředitelka festivalu Kateřina Macečková. Bouřlivé přijetí čekalo
vystupující na kolonádě klimkovických lázní. Velmi se vydařil program v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. „Pršelo, takže jsme volili
mokrou variantu. Účinkující tancovali, hráli a zpívali v sále zdejšího domu dětí a mládeže. Dlouho budeme vzpomínat na závěrečný koncert
v Janáčkově konzervatoři. Uchvacující byli tanečníci i instrumentalisté z Oravanu ze Slovenska,“ dodala K. Macečková. (ta)
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Salichovci a Tfiebovick˘ koláã 
Podzimní slavnost Třebovický

koláč 2005 se uskuteční 17. – 18.
září v třebovickém parku. Pestrý
program je určený příznivcům
folkloru, folku a bluegrassu. Folk-
lorní soubory Malá Ondřejnica,
Třebovjaček, Ostravička, Dětský
soubor Heleny Salichové, Rusava
z Bystřice pod Hostýnem, sloven-
ský folklorní soubor z Bratislavy
Gymnik, ostravské kapely Pon-
dělky, BG Styl a také pořadatel
Slezský soubor Heleny Salichové
vystoupí v sobotu 17. září. Hostem
bude Jaroslav Samson Lenk.

Neděle 18. září bude patřit vy-
stoupení Hlubiny, Ondřejnice a
Gymniku. Také se představí cim-
bálová muzika Lipka, kapela Pup-
káči z Lipníku nad Bečvou a další. 

Program po oba dny začíná ve
14 hodin. Připraveny jsou ukázky
lidových řemesel i atrakce pro nej-
mladší. Záštitu nad akcí převzal se-
nátor Milan Balabán, náměstek
primátora Vít Ruprich a starosta
městského obvodu Třebovice
František Šichnárek. 

Bližší informace jsou na adrese: 
www.trebovickykolac.com (ta)

Kancelář primátora a redakce Ostravská radnice MMO

vyhlašují anketu s otázkou:

KTERÁ OSTRAVSKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE
VÁS NEJVÍCE ZAUJALA?

Ankety se může zúčastnit každý, kdo zašle svůj tip na neziskovku, s jejímiž
službami byl spokojen, o které slyšel dobré zprávy, nebo která ho letos
zaujala svým programem. Zástupce vítězných organizací přijme 27. října
primátor Aleš Zedník, aby jim osobně poděkoval a ocenil jejich práci. 

Své návrhy posílejte, pište nebo telefonujte do 30. září 2005 na adresu: 

Magistrát města Ostravy
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

e-mail: redakce@mmo.cz tel.: 599 443 525

Loutkáři z Evropy i ze zámoří se již pošesté setkají 19. až 24. září na mezinárodním loutkářském
festivalu Spectaculo interesse Ostrava 2005. Ve čtyřiceti hrách se představí herci z dvanácti zemí, a to ze
Slovenska, Polska, Francie, Německa, Belgie, Španělska, Nizozemí, Maďarska, Běloruska, Japonska,
Jižní Koreje a České republiky. 

„Účastníci letos společně s diváky prožijí divadelní maraton, v němž se loutky objeví na scéně Divadla
loutek Ostrava (DLO), Komorní scény Aréna, Divadelní společnosti Petra Bezruče, v Domě kultury
města Ostravy, v ulicích města i v prostorech Slezskoostravského hradu,“ řekla dramaturgyně DLO
Hermína Motýlová. 

Milovníci dřevěných, látkových a dalších druhů pimprlat se mohou těšit mimo jiné na pohádku Kráska
a zvíře divadla z Bielsko-Biale v Polsku. S Toccatou přijedou členové souboru Wilde&Vogel z německého
Stuttgartu. Velkolepé tržiště komediantů je název pouličního představení divadla z Budapešti v Maďarsku.
V podání divadla Chuncheon z Jižní Koreje uvidí diváci Ezopovy bajky. 

„Divadlo loutek pořádá toto mezinárodní bienále od roku 1995. Jednotlivé ročníky se uskutečnily vždy
koncem léta v letech 1995, 1997, 1999, 2001 a 2003. Festival se zapsal do povědomí loutkářské evropské
i světové obce, získal uznání i svou nezaměnitelnou prestiž. Má soutěžní charakter. Mezinárodní porota
rozhodne, komu bude udělena hlavní cena za nejlepší představení a sedm individuálních cen,“ dodala 
H. Motýlová.

Program 6. mezinárodního loutkářského festivalu je uveden na adrese: www.dlo-ostrava.cz,
předprodej vstupenek v DLO je otevřen od 5. září, od pondělí do pátku od 14 do 17.30 hodin a hodinu
před každým festivalovým představením v místě jeho konání.

V sobotu 24. září od 10 do 14 hodin se v prostorech Slezskoostravského hradu mohou diváci setkat
s pouličními divadly i pohádkami pro nejmenší děti. Vstup pro všechny je volný. (r)

Loutky a loutkáfii zaplní ulice 
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Třetího bienále Ostravské dny
2005, nad nimž převzal záštitu
primátor Aleš Zedník, se v Janáč-
kově konzervatoři od 8. do 28.
srpna účastnilo čtyřicet studentů
z téměř dvou desítek zemí.
„V rámci třítýdenního programu
s nimi pracovali skladatelé a mu-
zikologové. K dispozici měli dva
orchestry,“ uvedla organizátorka
Dita Eibenová. 

Mezi lektory a hosty byli L. An-
driessen, P. Kotík, A. Lucier, 
Z. Nagy, P. Niblock a další. Akce
– festival soudobé hudby – se ko-
nala 21. až 27. srpna. V podání
členů Janáčkovy filharmonie, me-
zinárodní Ostravské bandy, ko-
morních souborů i sólistů zaznělo
70 děl, z nichž 24 bylo uvedeno
vůbec poprvé. 

„Třetina festivalové dramatur-
gie byla věnována skladbám stu-
dentů Institutu, na programu byly
kompozice klasiků hudby druhé
poloviny 20. století a skladby re-
nomovaných žijících skladatelů.
Na koncertech vystoupili napří-
klad sopranistka C. Zavalloni, ba-
rytonista T. Buckner, houslis-
té M. Germino, H. Kotková a
C. Merkel, varhaník Ch. M. 
Moosmann, klavíristé H. O’Don-
nell, J. Kubera, L. Vondráček
a Ch. Wolff,“ dodala Dita Eibe-
nová.

Letošní ročník byl zaměřen také
na tvorbu světoznámého inováto-
ra J. Cage. Účastníci nastudovali
jeho dílo Atlas Eclipticalis s Win-
ter Music ve verzi pro čtyři kla-
víry. (ta)

V PLESNÉ VZNIKLY PÒSOBIVÉ PLASTIKY. Výstavou šestnácti dřevěných
plastik skončilo mezinárodní sochařské sympozium, které se konalo od
4. do 24. srpna v městském obvodu Plesná. Některá díla byla umístěna
na svém stanovišti ještě před zahájením výstavy. Ostatní jsou určena
pro exteriéry mateřské školy, jiná poputují do dalších ostravských
obvodů. Sympozia se zúčastnili mladí umělci z České republiky,
Polska, Slovenska a Mexika. „Socha Brána do nového věku Pavla
Medka připomíná monumentální pojetí Magdalény Jetelové. Vladimír
Matoušek je autorem díla Kříž, který tuto funkci náboženského
symbolu plní i prakticky umístěním před kostelem. Pozornost bych
chtěl obrátit na dvě díla sochaře a spisovatele Ivana Matouška Lžička
a Hřeben. Určitě patří k tomu nejlepšímu, co bylo na sympoziu
vytvořeno,“ řekl při vernisáži ředitel Galerie výtvarného umění
v Ostravě Petr Beránek. Podle něj je šestnáct soch převážně mladších
autorů impozantním výsledkem tohoto setkání umělců. Ve spolupráci
s městským obvodem akci pořádalo občanské sdružení Silvie v rámci
750. výročí první písemné zmínky o obci Plesná. (ta)

Na zahajovacím koncertu hrála díla současných skladatelů také
Janáčkova filharmonie.

Pozvánka na novou sezonu
Kolik chystá vaše zařízení premiér

v začínající sezoně 2005/2006 a na
kterou z nich byste pozvali diváky
nejraději, to byla otázka pro ředitele
divadel a Janáčkovy filharmonie:

Peter Krajniak, ředitel Janáč-
kovy filharmonie Ostrava: 

„Zvlášť bych chtěl upozornit na
koncerty 10. a 11. listopadu, kdy za-
zní Mahlerova Symfonie č. 2 c-moll
Vzkříšení. Spoluúčinkují dva pě-
vecké sbory a slyšet Mahlerovu
hudbu v takovém obsazení je vždy
velký svátek. Z hlediska dramaturgie
jsou zajímavé koncerty, věnované
jako celek jednomu autorovi. Vzniká
jedinečná příležitost intenzivně zažít
hudební jazyk a geniální mistrovství
skladatele. Tato představení se usku-
teční 16. a 17. února 2006 z děl 
George Gershwina a 2. a 3. března
2006 z opusů W. A. Mozarta. Na
obou projektech se podílejí vynikající
zahraniční sólisté. Proto srdečně zvu
všechny milovníky hudby, aby s námi
prožili tato nádherná provedení skla-
deb.“

Luděk Golat, ředitel Národního
divadla moravskoslezského: 

„Vzhledem k tomu, jak báječné
diváky Národní divadlo moravsko-
slezské má, nechtěl bych žádného
z nich urážet tím, že bych ho cíleně
zval na něco, co se líbí mně. Myslím,
že je úžasné, že ostravští návštěvníci
si chtějí a umějí vybrat sami to, co je
v našem repertoáru zajímá. Navíc 
informace o všech našich představe-
ních i premiérách nové sezony najde
každý na obvyklých místech a v tra-
dičních tiskovinách NDM a od 15.
srpna také na internetových strán-
kách: www.ndm.cz. Novou sezonu
jsme zahájili prvního září dvěma
školními představeními v obou diva-
delních budovách. Pro dospělé publi-
kum se konala na Slezskoostravském
hradě 3. a 4. září repríza úspěšné
operní inscenace Olympiáda a Etna.

V Divadle Jiřího Myrona mohli di-
váci vidět první večerní představení
7. a 9. září – činohru Můj boj a hu-
dební komedii Limonádový Joe.“

Renáta Huserová, ředitelka Ko-
morní scény Aréna:

„Velmi se těším na spolupráci di-
vadelního souboru s režisérem Janus-
zem Klimszou, který bude režírovat
dílo polského dramatika Witolda
Gombrowicze Svatba. Inscenace
v Klimszově režii mají vždycky
velmi zvláštní poetiku a věřím, že ani
tentokrát nebudou diváci zklamáni.
Navíc jsem přesvědčena, že naše 
oblast má blízko k Polsku i Slovensku
a všechny tyto kultury se zde prolí-
nají. Každé seznámení lidí s tvorbou
autorů z těchto tří regionů má velký
význam. Určitě bych pozvala na hru
v režii Pavla Cisovského Nebožtíci na
bále podle novelky Ladislava Fukse.
Měl by to být mistrovský kousek člo-
věka, který vybudoval Komorní
scénu Aréna.“

Jarmila Hájková, ředitelka Di-
vadla loutek Ostrava:

„Přála bych si, aby všechny tituly,
které v nové sezoně připravíme, naše
diváky zaujaly a přinesly jim radost.
Ráda bych upozornila na připravova-
nou inscenaci Stepující stonožka aneb
hity a mýty V+W+J, která nebude 
exkurzem do historie let 1928–1938,
kdy satira Osvobozeného divadla
byla živou vodou československého
divadelnictví, ale radostným kabare-
tem, v němž se rozezvučí legendární
melodie písní proslulých i těch méně
známých. Určena je žákům 4. až 9.
tříd a studentům středních škol. Těm
nejmenším bude věnováno předsta-
vení Kocour Vavřinec – detektiv,
sportovec. Hrdinové oblíbených kres-
lených komiksových seriálových pří-
běhů se na naší scéně promění
v loutky a jejich veselá dobrodružství
ožijí v rozmarné férii.“ (Ta)

Socha Pavla Medka Brána do nového věku

Mûsto Ïilo hudbou souãasn˘ch skladatelÛ z celého svûta
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Lidé s duševním nebo tělesným
handicapem stáli v České republice
dlouho mimo zájem společnosti. Ne-
hovořilo se o nich ani nepsalo. Život
trávili za zdmi ústavů a nemocnic,
okolní svět je nebyl ochoten přijmout.
Tato smutná fakta jsou již naštěstí mi-
nulostí. K vytváření optimálních pod-
mínek pro aktivní začlenění postiže-
ných osob do společnosti přispívá v
Ostravě i dlouholetá spolupráce s
francouzskými odborníky, kterou
každoročně prezentují Česko-fran-
couzské dny (ČFD). Pod záštitou pri-
mátora Aleše Zedníka se v týdnu od
3. do 7. října uskuteční také jejich tři-
náctý ročník. Stejně jako předcháze-
jící přinese nové pohledy na možnosti
života a práce duševně i tělesně posti-
žených lidí v zorném úhlu dvou ev-
ropských zemí.

„Spolupráce s francouzskými ne-
státními neziskovými organizacemi je
oboustranně velmi prospěšná. Vzešlo
z ní už několik konkrétních projektů,
které pomáhají integraci handicapo-
vaných lidí do běžného života,“ řekla
Olga Rosenbergerová z odboru kul-
tury, školství, mládeže a sportu ma-
gistrátu. Patří k nim například prá-
delna občanského sdružení VIZ-
-CENTRUM v Ostravě-Dubině, ve
které je zaměstnáno 12 osob s mentál-
ním a duševním handicapem. 

Jak uvedla O. Rosenbergerová,
smyslem ČFD je vzájemné předávání
zkušeností v péči o osoby s postiže-
ním, vytváření lepších podmínek pro
jejich plnohodnotný život a respekto-
vání jejich odlišnosti v každodenním
soužití. Kontakty mezi oběma stra-
nami se uskutečňují po celý rok také
formou výměnných pobytů a stáží.
„My se ve Francii učíme, jak přivést
handicapované k větší samostatnosti a
jak ve větší míře respektovat jejich
soukromý život a důstojnost. Napří-
klad při květnové návštěvě Bretaně
jsme mohli poznat soužití partner-
ských dvojic s mentálním postižením.

Tyto páry žijí ve společné domác-
nosti, samostatně hospodaří a dojíž-
dějí vlastním autem do zaměstnání.
Pouze jednou týdně se setkávají při
společné večeři se sociální pracov-
nicí, která jim pomáhá při řešení je-
jich problémů. To je ovšem u nás
ještě hudba budoucnosti,“ přiblížila
situaci ve Francii O. Rosenbergerová.
Pro Francouze je naopak zajímavá
propojenost a vybavenost českého
speciálního školství. Také proto v
říjnu absolvují dvě francouzské stu-
dentky ze vzdělávacího střediska
A.F.P.E. jednoměsíční stáž, během
níž navštíví v Ostravě vybraná státní i
nestátní zařízení věnující se péči o po-
stižené. 

V rámci ČFD se uskuteční řada se-
minářů, workshopů a konferencí pro
odbornou i laickou veřejnost, kterých
se zúčastní pedopsychiatr a specia-
lista na autismus z Bretaně, ředitelka
vzdělávacího střediska A.F.P.E. s
akreditací pro vzdělávání sociálních
pracovníků ve státech Evropské unie,
odborníci z asociace Les Genets d Or.
Spolu s nimi přijedou dvě partnerské
dvojice, klienti chráněné dílny.

„Organizace akce s tak širokým
záběrem je skutečně náročná. Podílí
se ní Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště pro tělesně postiže-
nou mládež v Ostravě-Porubě, Spe-
ciální školy kpt. Vajdy 1a, Ostrava- 
-Zábřeh, Lidová konzervatoř - Mú-
zická škola, MENS SANA o. s., Klub
SPMP, VIZ - CENTRUM a mnoho
dalších. A s jejich přičiněním jsou
dny pestré a zajímavé pro všechny
účastníky,“ sdělila O. Rosenberge-
rová.

O Česko-francouzské dny má kaž-
doročně zájem také řada odborníků 
z celé republiky. Z rozpočtu města
byla na tuto ojedinělou akci letos vy-
členěna částka půl milionu korun.

Podrobné informace budou k dis-
pozici na webových stránkách
www.mmo.cz (k)
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Samostatn˘ a aktivní
Ïivot handicapovan˘ch 

Stovky dětí se před prázdninami
rozloučily s mateřskou školou, která
je připravila na další vzdělávání i ži-
vot. V těchto dnech přicházejí do
školních zařízení také děti dvou spe-
ciálních tříd Mateřské školy Adamu-
sova, odděleného pracoviště v ulici
Klegova v Ostravě-Hrabůvce. O žáč-
ky s kombinovanými vadami, kteří
by měli v běžné mateřince pro-
blémy, pečuje již šestnáctým rokem.
Alternativní třídy jim nabízejí služ-
by klinického logopeda, speciál-
ních pedagogů i osobních asistentů.
„Děti s handicapem nutně potřebují
individuální přístup, proto o ně 
pečuje řada zaměstnanců a 
externích spolupracovníků,“ řekla

pracovnice školy Helena Červená a
dodala, že cílem jejich snažení je
optimálně rozvíjet schopnosti svých
klientů. K tomu slouží mnoho akti-
vit, mezi nimi například tvořivé
dílny, divadelní představení, loučení
s létem a výlety. Rodičům škola při-
pravuje grafomotorické kurzy, be-
sídky a odborné přednášky. „Spolu-
práce s nimi je vynikající způsob,
jak dítě motivovat a zároveň formo-
vat jeho domácí prostředí,“ uvedla
H. Červená. Rodiče dětí, kteří mají
zájem o podrobnější informace, mo-
hou kontaktovat ředitelku mateřské
školy Janu Švédovou na tel. čísle:
595 782 584 nebo speciálního peda-
goga: 596 787 528. (k)

Individuální pfiístup se vyplácí

Magazín pro vozíãkáfie
Kaleidoskop informací o životě a

pro život na vozíku přináší již od
roku 1998 magazín Vozka. „Vozka
má nový podtitul: rady, inspirace a
motivace pro život na vozíčku, pro-
tože ze zkušeností víme, jak obtížné
je vyrovnat se se zdravotním posti-
žením i překážkami, které na vozíč-
káře čekají v soukromém i pracov-
ním životě,“ uvedl šéfredaktor Petr
Dzido. 

V letošním druhém čísle se zá-
jemci například dozvěděli o mož-
nostech cestování vlakem, úpravě
bytu na bezbariérový, léčbě neurolo-
gických onemocnění i autoškole v
upraveném vozidle. 

Vozku vydává Ostravská organi-
zace vozíčkářů, objednat si jej lze
přímo v redakci na telefonním čísle:
596 783 174, nebo e-mailem: 
dzidopetr@volny.cz  (k)  

Stra‰idelná prázdninová noc 
na Slezskoostravském hradû

Se strašidly Slezskoostravského
hradu se mohli blíže seznámit v
noci z 30. na 31. srpna lidé z pod-
hradí a okolí. Skupinka nebojác-
ných průvodců seznámila příchozí 
s historií a chováním strašidel v je-
jich přirozeném prostředí. Návštěv-
níky mile přivítal Hejkal, seznámit
se mohli s krvelačnou Upírkou a
dětmi velmi oblíbeným Medvědla-
kem. 

Hradní pevnost ve svých útro-
bách skrývala katovu dílnu a opo-
dál si svou kosu i zuby na návštěv-
níky brousil Kostlivec. Těm,
kterým se podařilo uniknout ze

spárů Mistra kata a Kostlivce, se
naskytla podívaná na truchlící Bí-
lou paní, marně vyhlížející z cim-
buří svého rytíře, jenž pro ni ztratil
hlavu. Na závěr se představili roz-
pustilí čerti z hradní bašty. Na ná-
dvoří hradu byla připravena pro-
jekce pohádek, k poslechu hrála
skupina duchů. 

Bát se přišla asi tisícovka Ostra-
vanů. A podle Martina Berky ze
společnosti Ostravské výstavy a.s.,
která akci pořádala, se mohou ne-
bojácní návštěvníci s hradními stra-
šidly seznámit v příštím roce opět
na konci prázdnin. (r)

Informace a rady odborníků – zajímavé přednášky – internet

DNY SENIORŮ
12. – 13. října v Domě kultury města Ostravy

denně od 13.00 do 14.30 hodin
Besedy: Aktivní a zdravý způsob života ve stáří • Pády a obuv seniorské

populace • Nejjednodušší prevence rakoviny a kardiovaskulár-
ních onemocnění • Nabídka sociálních služeb pro seniory po-
skytované církevními organizacemi • Kluby důchodců a jejich
aktivity.

Měření: Tlak, cholesterol, osteoporóza, glukóza v krvi, BMI.
Poradna: Odvykání kouření, snižování nadváhy, předcházení

dekubitů, péče o chrup.
Informace: Služby sociální péče, půjčovny rehabilitačních pomůcek,

zvyšování bezpečnosti, osobní asistence.
Výstavy: Léky, zdravotnické pomůcky, kluby pro seniory.

Vstup na všechny aktivity zdarma!
Bližší informace na tel. číslech: 595 620 111, 595 620 110, 595 620 152
e-mail: dtostrava@dtostrava.cz, www.dtostrava.cz
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Začátkem prázdnin převzal primá-
tor Aleš Zedník v marocké Marra-
keshi vlajku Mistrovství světa mlá-
deže do 17 let v atletice. Tímto
krokem se Ostrava stala hostitelem
šampionátu pro rok 2007. „Naše
město, které se profiluje jako město
sportu, má pro pořádání mítinku tak
velkého rozsahu ideální podmínky,“
řekl A. Zedník. 

Podle očekávání organizátorů by
mělo v červenci 2007 přijet do 
Ostravy více než 2 500 mladých
sportovců z celého světa. „Atleti 
se utkají na Městském stadionu
v Ostravě-Vítkovicích. Ubytová-
ní jim bude zajištěno ve vysokoškol-
ských a středoškolských kolejích,“
uvedl místopředseda Českého atle-
tického svazu Oldřich Zvolánek. 

Organizace šampionátu si vyžádá
spolupráci přibližně šesti set dobro-
volníků z řad středoškoláků s dob-

rými jazykovými znalostmi. Jak
uvedl O. Zvolánek, bude také nutné
posílit týmy rozhodčích. Účast na
MS bude pro atletické naděje velkou

zkušeností. Talentovaní sportovci
české reprezentace a tradičně skvělá
divácká atmosféra slibují zajímavé
sportovní zážitky. (k)
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Běh patří ke sportům, v nichž se
snoubí sebekázeň s fyzickým i psy-
chickým vypětím. Hranice si stano-
vuje každý sám. Běhající dorost, do-

spělé i lidi v důchodovém věku lze
potkat v Bělském lese, Komenského
sadech i v Poodří. Běhají se psy, ka-
marády, na lyžích. V zimě i v létě.
Zdá se, že se Ostrava stává skuteč-
ným městem lidí v pohybu. Svědčí o
tom stále se zvyšující zájem domá-
cích závodníků porovnávat své mož-
nosti a schopnosti na závodech, ale
také účast zahraničních borců na os-
travských akcích. Běhy se stávají
tradicí a přinášejí nejen nové osobní
rekordy a dobrý sportovní zážitek,
ale také setkávání s kolegy a vý-
měnu zkušeností. 

Podobně tomu bylo 22. června při
16. ročníku Běhu olympijského dne,
jehož se zúčastnilo 5 185 sportovců.
Jak uvedl předseda pořádajícího
klubu TJ Liga 100 Ostrava Jaromír
Horák, za příjemného počasí navští-
vili Stadion Arrows a Stadion SAP v

Porubě také zdravotně postižení,
obyvatelé Vesničky soužití, děti ma-
teřských a základních škol i středo-
školáci. Vítězem hlavního desetiki-

lometrového závodu se stal Ivan
Čotov (Ekodril Zlín, čas: 30:08,9).
V kategorii B (muži do 50 let) obsa-

dil první příčku Zdeněk Velička (X-
-AIR Ostrava, čas: 31:52,6), v kate-
gorii C (muži do 60 let) Alexandr
Neuwirth (MK Kopřivnice, čas:
32:38,5), v kategorii D (muži nad 60
let) Jan Hrach (SAK Ložiska Kar-
viná, čas: 31:13,8). Pro první místo
v ženské kategorii si doběhla Irena
Šádková (AC Pardubice, čas:
33:47,4). „Letošní Běh olympij-
ského dne překonal naše očekávání.
Každým rokem vítáme víc a víc zá-
jemců, hlavně dětí a mládeže, pro
které je sport dobrou možností trá-
vení volného času,“ řekl Jaromír
Horák. 

Poprvé v historii měli příznivci
delších tratí příležitost účastnit se
náročného maratonského běhu v uli-
cích centra Ostravy. Přibližně čtyři
stovky závodníků vyrazily 4. září na
šestiapůlkilometrový okruh vedený
centrem města (ulice Sokolská a Ko-
menského sady). Běžci z Česka,
Polska, Slovenska i Portugalska,
Ruska a Keni zdolávali čtyřicet dva
kilometrů dlouhou trať za velkého
zájmu přihlížejících diváků. Zvítě-
zili všichni, kdo se zúčastnili. (k)

Bûh se stává stále oblíbenûj‰ím sportem

❏ Krátce
Evropské dny turistiky

Klub českých turistů oblast Mo-
ravskoslezská se sídlem v Ostravě
pořádá od 9. do 11. září Evropské
dny turistiky. Organizátoři připra-
vili 8 akcí zaměřených na putování
s rodinami. Na programu je napří-
klad 13. ročník pěších výstupů na
beskydské vrcholy Beskydský Mont
Blanc (10. září), turistická vycházka
s postiženými dětmi na Slezskoos-
travský hrad a do Miniuni (10. září)
nebo Bezručův výplaz na Lysou
horu (11. září). Podrobnější infor-
mace sdělí R. Kotalová na telefon-
ním čísle: 596 134 975, 736 754 050,
e-mail: kct.beskydy@cmail.cz

Olympiáda obãanÛ
Odbor kultury, školství, mládeže

a tělovýchovy magistrátu ve spolu-
práci s Ostravskou tělovýchovnou
unií a TJ VOKD Poruba připravil
24. září 32. ročník Olympiády os-
travských občanů. V porubském
sportovním areálu TJ VOKD si bu-
dou moci všichni příchozí porovnat
síly v malé kopané, tenise, nohej-
bale, stolním tenise, volejbale, ku-
želkách i šachu. Bližší informace
jsou k dispozici na telefonním čísle:
596 919 360, 596 919 340.

Sokol slaví 
Tancem a gymnastikou si 17.

září v 16 hodin připomenou 110.
výročí založení Tělocvičné jednoty
Sokol Vítkovice a 15. výročí Tělo-
cvičné jednoty Sokol Ostrava-Po-
ruba všichni sokolové a jejich příz-
nivci. V hale Zimního stadionu
Sareza v Porubě se v předpremiéře
sletové folklorní skladby Tance do-
mova představí soubory z Čech,
Moravy a Slezska. Akce je přípra-
vou na 14. Všesokolský slet, který
se uskuteční v červenci 2006 v
Praze. Vstupenky lze zakoupit v
pobočkách Městského informač-
ního centra a v Českém domě v 
Ostravě-Vítkovicích (v pondělí a
středu od 15 do 17 hodin).

Lékafii sportovali
Město Alicante bylo od 2. do 9.

července svědkem 26. olympiády
lékařů a zdravotníků celého světa
World Medical and Health Games. 
S českou reprezentací přijeli na vý-
chodní pobřeží Španělska také dva
Ostravané – David Koudelka, lékař
Traumatologického centra Fakultní
nemocnice s poliklinikou Ostrava,
a Marek Baran, soukromý zubní lé-
kař z Polanky. Oba pověst velkých
sportovců nezklamali. D. Koudelka
vybojoval 4. místo v takzvaném
olympijském triatlonu (1,5 km pla-
vání v moři, 40 km jízda na kole, 10
km běh) a družstvo M. Barana ob-
sadilo 5. místo v plážovém volej-
bale. 

Ostrava bude hostit sedmnáctileté atlety

âtvrtstoletí handicapovan˘ch turistÛ
Specifická turistika zdravotně postižených oslavila koncem srpna 25 let or-

ganizované činnosti. Více než 60 handicapovaných sportovců z celé repub-
liky se sešlo v Ostravě, aby ji blíže poznalo a přitom prověřilo svou fyzickou
kondici. „Pro lidi po úraze nebo onemocnění je právě tato forma pohybu vy-
nikající možností rehabilitace a především psychické rekondice,“ řekl před-
seda Sportovního klubu Zdravotně postižených turistů Ostrava (SK ZPTO)
František Dvouletý. Během čtyřdenního programu turisté absolvovali napří-
klad vycházku na Landek, prohlédli si Slezskoostravský hrad, vystoupili na
haldu Ema, navštívili centrum města i areál Miniuni. Neopomněli také polo-
žit věnec u pomníku vojáků padlých při osvobozování Ostravy v Ostravě-Zá-
břehu (U Korýtka). „Pořádáme rovněž akce pro tělesně postižené děti a jejich
rodiče. Vždy ale myslíme především na zdraví našich účastníků více, než na
počty kilometrů,“ doplnil F. Dvouletý. Bližší informace o krajském Klubu
českých turistů, jehož sekcí je SK ZPTO, jsou k dispozici na tel. čísle: 
596 134 975, nebo webových stránkách: www.kct-msk.cz (k)

Vlajku MS představili novinářům A. Zedník, O. Zvolánek, 
H. Heráková a Š Mokrá.

Malí běžci patří k nejaktivnějším účastníkům závodů.
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Ministr vnitra František Bublan blahopřál Liboru Zedníčkovi na koni
Baas (Městská policie Ostrava) ke 2. místu v zrcadlovém skákání.

Desetiminutová ukázka pushballu dvou vraníků a dvou běloušů skon-
čila stavem 4:0 pro vraníky.

Irenka Foralová převzala hodnotné ceny z rukou primátora 
A. Zedníka a organizačně správního ředitele Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Petra Švába.

Nedílnou součástí akce policií
bylo také setkání pěstounů pejsků
z útulku v Ostravě-Třebovicích.

Italští policisté velmi oceňovali
kvalitu závodu a schopnosti do-
mácích koní a jezdců.

jízdní policisté slavili úspûchy
Slunečný den, příjemná divácká kulisa a výborné výkony koní i jezdců

jízdních policií tří států doprovázely 27. srpna VIII. Mezinárodní setkání
jízdních policií v Ostravě. V areálu jezdeckého klubu ve Staré Bělé se ut-
kalo dvacet šest koní z České republiky, Itálie a Polska. 

Jak řekl primátor Aleš Zedník, jízdní oddíl ostravské městské policie patří
k nejlepším v republice. „Těší mne, že se setkání jízdních policií stalo událostí
vyhledávanou nejen profesionály, ale i veřejností,“ uvedl A. Zedník při slav-
nostním zahájení závodu. 

Policisté ze sedmi klubů předváděli divákům a odborné porotě výsledky vý-
cviku policejních koní v parkurovém skákání, zrcadlovém skákání a policej-
ním parkuru. Vítězem nejsledovanější disciplíny – policejního parkuru se stal
David Ševčík s koněm Adon, reprezentující Městskou policii Ostrava
(MěPO). Vynikající pracovní symbiózu se svým čtyřnohým svěřencem před-
vedl při zdolávání obtížných překážek, jako například výstupu a sestupu ze
schodů, otevírání branky, zvedání závory, průchodu kordonem sportovních fa-
noušků, nebo chůzí vzad ve vymezeném prostoru. 

Parkur policejních dovedností potrápil především italské jezdce a koně, ne-
boť se s ním setkali poprvé v životě. Podle ředitele MěPO Jana Hulvy chtějí na
základě zkušeností z Ostravy obdobnou soutěž uspořádat příští rok v Římě. 

V rámci programu byly předány ceny autorům vítězných děl soutěže 
Ostravský kůň očima dětí. Primátor ocenil hodnotnými dárky Irenku Foralo-
vou, Veroniku Nězgodovou, Sylvinku Kučerovou a Davida Šedlbauera. „Zví-
řata kreslím pořád, protože je mám moc ráda,“ sdělila vítězka soutěže I. Fora-
lová. Děti i jejich rodiče měli velký zájem vyzkoušet si střelbu z laserové 
pistole. (k)


