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V lednu loÀského roku explodo-
valy v plnírnû spoleãnosti MG Odra
GAS v areálu Nové huti krátce po sobû
tfii acetylenové láhve doslova pod no-
hama nûkolika zamûstnancÛ. Pût
z nich bylo zranûno. PfieÏili jen díky
dvûma kolegÛm - Miroslavu ·iro-
kému a Petru Gibasovi, ktefií ani na
okamÏik nezaváhali s pomocí.

„ZÛstali jste v osudnou chvíli, kdy by
se vût‰ina lidí snaÏila zachránit spí‰e
sebe, u sv˘ch kamarádÛ,“ ocenil ve své
kanceláfii primátor mûsta âestmír Vlãek
jejich stateãn˘ ãin a neb˘valou obûtavost.

„Nebyl ãas vÛbec pfiem˘‰let, co by se
mohlo stát. Teprve pozdûji mi vlastnû

do‰lo, Ïe jsme tam mohli zÛstat úplnû
v‰ichni,“ vzpomínal na událost pûta-
dvacetilet˘ Petr Gibas. Jeho star‰í ko-
lega Miroslav ·irok˘ podobnou explozi
uÏ zaÏil na b˘valém pracovi‰ti. Bez-
prostfiednû po v˘buchu vbûhl mezi ho-
fiící láhve a jednoho ze zranûn˘ch od-
táhl do bezpeãí. „Mûli jsme obrovské
‰tûstí. Plameny ‰lehaly do dvoumetrové
v˘‰ky. Je‰tû dlouho potom jsem mûl
hodnû nepfiíjemné pocity pfii kaÏdém
‰krtnutí zapalovaãem,“ pfiiznal. Oba
stateãní muÏi z ostravské acetylenky se
necítí b˘t v Ïádném pfiípadû hrdiny
a shodují se, Ïe by takto urãitû zareago-
vali i ostatní. (m)

Primátor mûsta ocenil 
odvahu a bleskovou reakci

UÏ posedmé posuzovala soutûÏní
komise jmenovaná radou mûsta
stavby, které pfiihlásili jejich inves-
tofii do prestiÏní soutûÏe o nejlep‰í
a nejzdafiilej‰í dÛm roku. O titul
a dvousettisícovou finanãní odmû-
nu bylo tentokrát ve hfie devût pfii-
hlá‰en˘ch novostaveb a rekon-
strukcí.

Celkové vítûzství a titul DÛm roku
2000 si zcela zaslouÏenû odná‰í rekon-
strukce a pfiístavba Národního divadla
moravskoslezského - Divadla Antonína
Dvofiáka. Této rozsáhlé kulturní investici
mûsta za zhruba 373 mil. korun (120 mil.
korun - pfiístavba) nespornû titul DÛm
roku 2000 slu‰í. Udûlen jí byl za zvlád-
nutí sloÏitého procesu pfii rekonstrukci
objektu a realizaci pfiístavby na vysoké
úrovni, za nekonvenãnost fie‰ení i za ne-

sporn˘ pfiínos obohacující kulturní Ïivot
mûsta Ostravy.

Je zjevné, Ïe na první místo staví hod-
noty, jako jsou kvalita investorského zá-
mûru, stavebního provedení i architekto-
nického fie‰ení také ostatní ocenûné ob-
jekty v soutûÏi. Jako druhá nejlep‰í skon-
ãila novostavba Obchodního a spoleãen-
ského centra Futurum a hypermarketu
Carrefour. K tûmto ocenûn˘m se na dub-
novém slavnostním vyhlá‰ení soutûÏe
pfiipojí také investofii a autofii architekto-
nick˘ch fie‰ení domÛ, které komise na-
vrhla k udûlení ãestného uznání. Jsou to
novostavba kostela sv. Cyrila a Metodûje
v Pustkovci, rekonstrukce rohového do-
mu Na hradbách v centru mûsta a rekon-
strukce Domu s peãovatelskou sluÏbou
v Polance nad Odrou. (Maj)

Titul divadlu velmi slu‰í
Domem roku se stala rekonstrukce a pfiístavba
Národního divadla moravskoslezského 

Z nemocnice pohádkou
na druh˘ konec svûta

Z nemocnice rovnou do daleké
Austrálie se díky poutavému vyprá-
vûní hereãky Dá‰i Bláhové dostali
malí pacienti z Fakultní nemocnice
v Ostravû-Porubû.

Hereãka, dobrodruÏka a spisovatelka
pro nû pfiipravila pofiad Pohádky z klo-
kaní kapsy, kter˘ tématicky vychází z její
kníÏky. Jak nám vysvûtlila zámûr svého
poãínání, chce Dá‰a Bláhová dûtem uká-
zat, Ïe na svûtû mÛÏe b˘t hezky, i kdyÏ je
právû nûco trápí nebo bolí. Pfiekonat
tûÏké období jim mÛÏe pomoci tfieba
i svût pohádkové fantazie.

Za cestami Dá‰i Bláhové po nemocni-
cích severní Moravy stojí paní Eva
Pastu‰ková a nadace Telepace. Nadace
vznikla v roce 1994 a orientuje se na v˘-

chovu a vzdûlávání mládeÏe. Po ãtyfiech
letech se v souvislosti s nadaãním záko-
nem transformovala a vzniklo stejno-
jmenné obãanské sdruÏení. Podle ãlen-
ky Telepace a místopfiedsedkynû komise
pro handicapované dûti a mládeÏ Rady
mûsta Ostravy PhDr. Jaroslavy Weni-
gerové jde o to, vytváfiet nejen pozitivnû
ladûné pofiady pro spoluobãany s nûja-
k˘m omezením, ale neustále pfiipomínat
lidem, jak dÛleÏitá je pomoc bliÏnímu.
„Je to obtíÏné, protoÏe i nûktefií ãelní po-
litici k tomu svou nedÛvûrou k obãanské
spoleãnosti zrovna nepfiispívají. Samy
neziskové organizace se mají co ohánût,
aby daly o své práci vûdût a získaly ve-
fiejnost,“ dodala dr. Wenigerová.

(‰)

BlíÏe na str. 6 – Pût staveb, které…



1. Rada souhlasí s demolicí objektÛ
pavilonu P, B, H a ãásti pavilonu C v are-
álu âerné louky, která se uskuteãní v mû-
sících ãervnu a ãervenci 2001 v rámci
rozsáhlého rozvoje v˘stavi‰tû. Pavilony

byly postaveny na poãátku ‰edesát˘ch let. Jedná se o stavby lehk˘ch ocelov˘ch kon-
strukcí s plechov˘m oplá‰tûním, které je vãetnû nosn˘ch konstrukcí uÏ zcela zkorodo-
vané, sklenûné v˘plnû jsou na mnoha místech rozbité a pfiípadné opravy lze jedno-
znaãnû hodnotit jako nehospodárné. Pfiedpokládané náklady na demolici byly vyãís-
leny na 1,6 mil. Kã.

2. Rada projednala návrh na vyuÏití venkovních prostor areálu b˘val˘ch ka-
sáren Armády âR Ostrava-Bûlsk˘ les (mûsto je vlastníkem areálu na základû
smlouvy o bezúplatném nabytí od âeské republiky, Okresního úfiadu v Opavû) a sou-
hlasila s jejich bezplatn˘m vyuÏitím pro v˘cvik policistÛ Pofiádkové jednotky
Mûstského fieditelství PâR Ostrava. Policie pfiedloÏila celkem 18 termínÛ na období
únor - ãerven 2001 s tím, Ïe doba kaÏdého v˘cviku potrvá od 7.30 do 12.00 hod.

3. V souladu se Zásadami pro poskytování úãelov˘ch dotací obcím na v˘daje
realizované v rámci Komplexního souãinnostního programu prevence kriminality
(KSP) rozhodl Republikov˘ v˘bor pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra âR pfii-
dûlit v‰em mûstÛm, která se v leto‰ním roce zapojila do KSP, obligatorní (zákonnou,
povinnou) dotaci na projekt s názvem Právo na kaÏd˘ den - Street law.

4. Mûstsk˘ obvod Ostrava-Jih poÏádal statutární mûsto Ostravu o souhlas
s umístûním stavby na pozemcích ve vlastnictví mûsta „Rekonstrukce ul. Zkrácené
v Zábfiehu“. Jedná se o investiãní akci mûstského obvodu, kterou financuje mûsto
ze sv˘ch zdrojÛ. Navrhované fie‰ení stavebních úprav v dané lokalitû zachovává
stávající dopravní systém. Stavba má b˘t realizována do 30. ãervna 2001. Zámûr
dokonãit tuto investiãní akci je nasmûrován pfiedev‰ím k termínu zahájení ME ve
volejbale.

5. Rada projednala zámûr zmûny Územního plánu mûsta Ostravy, kter˘ se
t˘ká doplnûní komunikací umoÏÀujících dopravní napojení rozvojové v˘robní plochy
v ·ilhefiovicích. Mûsto Ostrava usiluje o zaji‰tûní rozvojové plochy, kde má b˘t posta-
ven velk˘ - pro mûsto - strategick˘ závod.

Za nejperspektivnûj‰í lokalitu lze v souãasné dobû oznaãit právû lokalitu v ·ilhefiovi-
cích. JiÏ byla zpracována urbanistická studie „PrÛmyslová zóna ·ilhefiovice“, podle
které je fie‰eno dopravní napojení rozvojové plochy pfiímo z budoucí dálnice D47 pro-
stfiednictvím mimoúrovÀové kfiiÏovatky Bohumín a silnice II/466. Dal‰í napojení je fie-
‰eno novou trasou, která tvofií obchvaty obytn˘ch území ·ilhefiovic a Koblova a napo-
juje se na kapacitní síÈ ãtyfipruhov˘ch komunikací u mostu pfies fieku Odru. Zámûr
zmûny územního plánu bude pfiedloÏen ke schválení na bfieznovém jednání zastupitel-
stva.

6. Rada projednala návrh na koupi celého rozestavûného objektu (sekce A1,
A2, A3 a D vãetnû pozemku pod sekcí A3 - ostatní pozemky jsou jiÏ ve vlastnictví mûsta)
od spoleãnosti Carolina, a. s., se sídlem Na jízdárnû ã. 7 v Ostravû 1. ZároveÀ bylo
schváleno jednat o souhrnné cenû a pfiipravit materiál pro bfieznové jednání rady o ce-
nû a zpÛsobu financování.

7. Dne 5. - 7. dubna 2001 se uskuteãní ve Vídni mezinárodní konference 
Tecnoman, na které bude vyhodnocena první ãást projektu. Zapojení mûsta
Ostravy do tohoto projektu spoãívá hlavnû v postupném vytváfiení nového image
mûsta v mezinárodním mûfiítku, získávání nov˘ch kontaktÛ, ve vzájemné koordi-
naci v národních a nadnárodních strategiích. Cílem mûsta Ostravy v I. etapû pro-
jektu bylo na v‰ech jednáních a konan˘ch workshopech prezentovat mûsto v no-
v˘ch ekonomick˘ch rozmûrech, zejména pak v pfiípravû prÛmyslov˘ch ploch pro
strategické investory, podpofie malého a stfiedního podnikání a rozvoji dopravní
infrastruktury.

1. Rada schválila uspofiádání 4. roã-
níku Mezinárodního setkání jízdních po-

licií, které se bude konat 1. záfií 2001. Tato akce má v na‰em mûstû jiÏ dobrou tradici
a stala se nespornû jednou z mála pfiíleÏitostí prezentace práce mûstské policie z ji-
ného úhlu pohledu, neÏ jak se s ní setkává vefiejnost dennû v ulicích Ostravy.

Souãástí mezinárodního klání jízdních policií bude i letos setkání lidí, ktefií si od-
vedli domÛ pejska z tfiebovického útulku. Mimochodem, do pûstounské péãe bylo
v loÀském roce pfiedáno 783 psích tulákÛ a bezdomovcÛ.

2. Rada byla seznámena s projektem Návrat b˘val˘ch prÛmyslov˘ch území do
lokálních ekonomik stfiední a v˘chodní Evropy a souhlasí se Ïádostí o ãásteãné finan-
cování tohoto projektu z prostfiedkÛ Mezinárodního Visegrádského fondu.

Poãítá se, Ïe tento projekt bude financován následovnû:
30 tis. EUR - Mezinárodní Visegrádsk˘ fond
30 tis. EUR - pfiíspûvek Nadace Heinz Endowments z Pittsburghu
45 tis. Kã - pfiíspûvek statutátního mûsta Ostrava
(finanãnû se zapojí i ostatní partnerská mûsta).
3. Rada mûsta vzala na vûdomí informaci o ustavení Traumacentra pro dospûlé

se spádov˘m územím pro kraj Ostravsk˘ a Traumacentra pro dûti se spádov˘m úze-
mím pro kraj Ostravsk˘ a Olomouck˘ pfii Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravû-
Porubû. Ministerstvo zdravotnictví souhlasilo s nav˘‰ením poãtu lÛÏek pro úrazové
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Jednání rady
54. schÛze - 20. 2. 2001

55. schÛze - 6. 3. 2001

oddûlení FN o 30 standardních lÛÏek, a to pfii zachování dosavadní celkové lÛÏkové
kapacity.

4. Navrhovanou stavbou na zafiazení do investiãního rozpoãtu 2001 je
Multifunkãní budova - VTP. Náklady na zaji‰tûní její pfiípravy a zahájení realizace byly
vyãísleny na 20 mil. Kã.

Na základû Regionálního operaãního plánu byl projekt v˘stavby Multifunkãní budovy
VTP (Vûdecko-technologick˘ park) zafiazen jako jeden z pilotních projektÛ programu
Phare 2000. JiÏ se podafiilo zajistit spolufinancování vlastní realizace stavby z fondÛ
Phare ve v˘‰i 2 mil. EUR. Dal‰ím zdrojem jsou prostfiedky ze státního rozpoãtu ve v˘‰i
1 mil. EUR. Znamená to, Ïe tímto zpÛsobem lze pokr˘t více neÏ 75 procent investiãních
nákladÛ stavby. Investorem je statutární mûsto Ostrava, které hradí z vlastních zdrojÛ
zpracování projektové dokumentace a inÏen˘rskou ãinnost. Tyto prostfiedky nejsou pro
úãely programu Phare 2000 zapoãítatelné do celkov˘ch nákladÛ stavby.

Pfiedpokládá se, Ïe v˘stavba Multifunkãní budovy - VTP bude zahájena v fiíjnu le-
to‰ního roku. Objekt je navrÏen tak, aby byl zaji‰tûn maximální moÏn˘ rozsah sluÏeb
v rámci celého areálu Vûdecko-technologického parku. Zafiazení této investice do roz-
poãtu mûsta pro rok 2001 a uvolnûní 20 mil. Kã z Fondu rezerv a rozvoje (v˘nos z pro-
deje akcií SME) musí ale nejdfiíve projít schválením zastupitelstvem mûsta.

Útvar hlavního architekta vypra-
coval jiÏ v ãervenci 1999 informaci
o nabídce k uplatnûní práva státu na
pfiednostní koupi kulturní památky -
Slezskoostravského hradu. Bylo uve-
deno, Ïe areál hradu by mûl b˘t vyu-
Ïíván ke zfiízení nového ostravského
v˘stavi‰tû regionálního v˘znamu.
Zámûr na vybudování nového regio-
nálního v˘stavi‰tû mezi hradem a ob-
jektem Pronto byl v‰ak z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ opu‰tûn s tím, Ïe po-
tfieba mûstského v˘stavi‰tû bude rea-
lizována úpravou stávajících objektÛ
pfiímo v areálu na âerné louce.

V prosinci loÀského roku uloÏila rada
útvaru hlavního architekta provést prÛ-
zkum moÏného vyuÏití hradu pro po-
tfieby odborÛ magistrátu, mûstského ar-
chivu a nûkter˘ch institucí fiízen˘ch mûs-

tem. Útvar obdrÏel fiadu zajímav˘ch pod-
nûtÛ na vyuÏití hradu, a to zejména v ob-
lasti kultury, klubové ãinnosti, rekreace,
ubytování apod.

Z provedeného prÛzkumu vypl˘vá, Ïe
smysluplné a ekonomicky únosné vyu-
Ïití areálu hradu je moÏné nalézt pouze
v souvislosti s revitalizací a nov˘m vyuÏi-
tím tzv. Staré stfielnice.

Doporuãen˘ postup se opírá zejména
o dal‰í jednání se v‰emi vlastníky pozem-
kÛ a nemovitostí v území vymezeném
ul. Bohumínskou, Tû‰ínskou a Fr˘dec-
kou a tokem fieky Luãiny o moÏnosti za-
loÏit spoleãn˘ subjekt, jehoÏ úkolem by
bylo postupnû formulovat a na trhu ne-
movitostí uplatnit spoleãnou nabídku
pozemkÛ a získat investora, kter˘ by zaji-
stil revitalizaci tohoto území v souladu
s územním plánem. (m)

MoÏnosti vyuÏití hradu

V pfiízemí pravého kfiídla budovy
Nové radnice nelze pfiehlédnout pûtapa-
desát nov˘ch po‰tovních schránek umís-
tûn˘ch od 1. bfiezna 2001 ve dvou fia-
dách nad sebou s jmenovkami v‰ech
ãlenÛ zastupitelstva, tedy i samotného
primátora a jeho námûstkÛ. K realizaci
tohoto originálního nápadu pfiimûla ma-
gistrát zejména snaha zjednodu‰it, zkva-

litnit a samozfiejmû i urychlit vzájemnou
komunikaci obãanÛ se sv˘mi zastupiteli.
Mimochodem, ãlenÛm rady i zastupitel-
stva se nápad zamlouvá. Podstatné je, Ïe
velmi pochvalnû se vyjadfiují k této moÏ-
nosti poÏádat o pomoc, radu nebo pfie-
dat námûty a pfiipomínky k vûcem vefiej-
n˘m také samotní obãané.

(m)

Po‰tovní schránky na radnici
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Centrum tísÀového
volání Ostrava
Hasiãi 150
Záchranná sluÏba 155
Mûstská policie 156
Policie âR 158

OstravanÛm staãí zapamatovat si 
alespoÀ jedno z tûchto ãísel. VÏdy se
tak dovolají na dispeãerské pracovi‰tû
CTV, které jim zajistí pomoc.

Letecká záchranná sluÏba 611 11 10
Ved. dispeãer smûny CTV 614 38 24
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Rozhovor
Dana Diváková: Je ‰koda, Ïe po kaÏd˘ch volbách zaãínáme znovu

Pfii pfiíleÏitosti nedávno skon-
ãené kampanû s názvem 30 dní pro
neziskov˘ sektor jsme poÏádali
o rozhovor Danu Divákovou, koor-
dinátorku Asociace neziskov˘ch or-
ganizací Ostravského kraje a fiedi-
telku ostravské poboãky Centra pro
komunitní práci.

PfiestoÏe uÏ zmínûná mûsíãní kam-
paÀ je jak˘msi vyvrcholením va‰í celo-
roãní práce, vy se s jednorázovou pre-
zentací nespokojujete...

„Kampanû organizované odjinud
neÏ z daného regionu nemohou vystih-
nout potfieby tamních obãanÛ a organi-
zací. Proto jsme vytvofiili projekt Ob-
ãansk˘ sektor a média - t˘dny pro ne-
ziskové organizace. V jeho rámci jsme
témûfi cel˘ rok informovali vefiejnost
o aktivitách neziskov˘ch organizací.
Pfiesvûdãili jsme se, Ïe to má mnohem
hlub‰í dopad neÏ mûsíãní kampaÀ.“

Noãní mÛrou ‰patného úfiedníka ãi
komunálního politika by mohl b˘t vá‰
nov˘ projekt pracovnû naz˘van˘ „bou-
rání bariér“, mÛÏete nám ho pfiiblíÏit?

„V prvé fiadû chci fiíci, Ïe nám nejde
o konfrontaci, ale o spolupráci. Pokou-
‰íme se b˘t pouze mostem mezi vefiej-
ností, neziskov˘mi organizacemi a ve-
fiejnou správou. V‰em stranám vysvût-
lujeme, kde se mohou domluvit, a po-
máháme hledat spoleãná témata. Do

tohoto projektu chceme zapojit obãany
i státní správu, obecní úfiedníky i mé-
dia. Jde nám o to, aby padly zbyteãné
bariéry mezi obãanem a obcemi. UÏ
del‰í dobu se snaÏíme obãany uãit znát
jejich práva.

Centrum pro komunitní práci pfii-
pravilo kontaktní a vzdûlávací cyklus.

V bfieznu zaãínáme se semináfiem o re-
formû vefiejné správy. Druhé téma
bude ombudsman, pak probereme zá-
kon o obcích. Chceme, aby obãan vû-
dûl tfieba tak základní vûc, Ïe má
právo pfiijít na jednání zastupitelstva
a v intencích jednacího fiádu na nûm
i vystoupit. Proto by se také - ve vlast-

ním zájmu - mûli obãané zajímat, jak˘
jednací fiád si jejich zastupitelstvo
schválilo.“

¤íkáte, Ïe nûkdy se sv˘mi kolegy po-
ciÈujete únavu. Kdy je nejvût‰í?

„Po kaÏd˘ch nov˘ch volbách. KdyÏ
uÏ se nám koneãnû podafií navázat
kontakty a vstfiícné pracovní vztahy
s pfiedstaviteli samosprávy, pfiijdou vol-
by a v‰echno zaãíná znovu…“

Kdy budete mít pocit, Ïe se va‰e sna-
Ïení zúroãilo?

„Ten snad nemÛÏe b˘t nikdy ko-
neãn˘, ale pfiece jen - moÏná v oka-
mÏiku, kdy lidé pochopí hloubku slov
obãanská spoleãnost. Kdy ve vlastním
zájmu vyfiadíme ze slovníku slova my
a oni. Není rozdíl mezi úfiedníkem, za-
stupitelem, obãanem, neziskovou orga-
nizací, bez ohledu na to, Ïe se nûktefií
chovají, jako by byli rovní a rovnûj‰í.

Typick˘m jevem je politika. Dokud
není politik zvolen, slovem my ozna-
ãuje sebe a obãany. Oni jsou úfiedníci
a ostatní politici. Po volbách jsou rá-
zem oni obãané. A to není dobfie. Proto
bychom byli rádi, aÏ nám jednou zastu-
pitelé a úfiedníci na semináfiích odpoví
na otázku: Kdo je to vefiejnost? slovy:
Pfiece my v‰ichni.“

·árka Honová

Nechceme konfrontaci, ale spolupráci

ZdeÀka Jakubku, známého pfiedstavitele organizace VITA a letos také regio-
nálního koordinátora kampanû 30 dní pro neziskov˘ sektor, jsme poÏádali
o struãnou rekapitulaci akcí, které probûhly minul˘ mûsíc. Podle ZdeÀka
Jakubky ‰lo pfiedev‰ím o to, aby se neziskové organizace co nejlépe prezento-
valy vefiejnosti. PfiestoÏe se jich z více neÏ sedmi set osloven˘ch kampanû
úãastnilo pûtadvacet z celého regionu, akce byly mnohem kvalitnûj‰í neÏ loni.

Zdenûk Jakubka je pfiesvûdãen, Ïe leto‰ní ãtvrt˘ roãník prokázal schopnost
neziskov˘ch organizací spolupracovat s vefiejnou správou i s obchodní sférou. 

Pro dokreslení prÛbûhu kampanû nabízíme nûkolik ãísel:

poãet pofiádan˘ch akcí ................................................... 61
poãet zapojen˘ch organizací ........................................... 25
zamûfiení organizací - voln˘ ãas a sport ...................... 1

- kultura ..................................... 5
- sociální a zdrav. oblast ............ 9
- ekologie .................................... 3
- vzdûlávání a v˘chova .............. 3
- ostatní ....................................... 4

Mezi pofiádané akce patfiily dny otevfien˘ch dvefií, v˘stavy, semináfie, kulaté
stoly, konference, ale i diskuze v âeském rozhlase Ostrava na téma Filantropie
a partnerství. Úspûch zaznamenaly také diskuzní veãery, módní pfiehlídky, sou-
tûÏní debaty a koncerty.

K tématu
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● Kam mám jít, kdyÏ se pfiestûhuji do rodinného domku a chci si objednat popelnici?
Dostavíte se na adresu:
Odbor dopravy a komunálních sluÏeb magistrátu,
Ostrãilova ulice 4 (vûÏov˘ dÛm)
729 30 Ostrava 

● Kdy mohu pfiijít?
Úfiední hodiny:
Pondûlí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hod.
Stfieda 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hod.
âtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00 hod.
(V pfiípadû placení poplatku se pokladna uzavírá v 15.30 hod.)

● Co musím vyplnit?
Pokud se stûhujete do novostavby nebo neobydleného rodinného domku, vypl-

níte tiskopis „Oznamovací povinnost plátce poplatku“ a objednáte si novou sbûr-
nou nádobu. Pokud budete mít zájem, mÛÏete v na‰í pokladnû okamÏitû poplatek
zaplatit.
● A kdyÏ se pfiistûhuji do jiÏ obydleného domu?

V tomto pfiípadû majitel domu nebo správce nemovitosti - plátce poplatku - vyplní
tiskopis „Hlá‰ení zmûn poplatníkÛ poplatku“, kde doplní poãet osob. Ve vlastním zá-
jmu si ovûfite, zda plátce na stávajícím místû bydli‰tû provedl oznámení na tiskopise
„Prohlá‰ení poplatníka k zániku poplatkové povinnosti“.
● Co mám dûlat, kdyÏ mi stávající poãet sbûrn˘ch nádob nestaãí?

Písemnû poÏádejte o pfiistavení dal‰í nádoby a uveìte dÛvod. Tento postup je
platn˘ také v pfiípadû Ïádosti vlastníka nebo správce nájemních budov.
● Proã nemohu mít takov˘ poãet nádob, jak˘ si urãím sám?

U rodinn˘ch domkÛ odvádí plátce poplatek podle poãtu osob, coÏ je v mnoha pfií-
padech ménû, neÏ kolik ãiní cena za odvoz sbûrné nádoby. Ten rozdíl je hrazen
v systému mûsta z ostatních poplatkÛ, pfiípadnû z rozpoãtu mûsta. Neopodstatnûné
navy‰ování poãtu sbûrn˘ch nádob by tedy vedlo k nárÛstu ceny za odvoz a likvidaci
odpadÛ. Pak bychom se mohli doãkat pfiípadného zv˘‰ení poplatku.
● Co mám dûlat, kdyÏ potfiebuji vymûnit sbûrnou nádobu za novou?

Staãí zavolat na tel. ã. 628 30 32 nebo 628 30 33, nahlásit jméno a adresu. Sbûrná
nádoba vám bude do 14 dnÛ vymûnûna.

Nastává na území Ostravy definitivní konec pfieplnûn˘ch sbûrn˘ch nádob a nepofiádku kolem nich?

Poãet popelnic a kontejnerÛ se blíÏí k pûtadvaceti tisícÛm
V únorovém vydání Ostravské rad-

nice jsme se zevrubnû zab˘vali otáz-
kami souvisejícími s poplatky za ko-
munální odpad na území mûsta
Ostravy, a to na základû obecnû zá-
vazné vyhlá‰ky ã. 2/2000. Zjednodu-
‰enû fieãeno - od mûsíce dubna loÀ-
ského roku je kaÏd˘ obãan (vãetnû
dûtí) pob˘vající trvale nebo pfie-
chodnû na území mûsta povinen pla-
tit pau‰ální poplatek.

Vydáním této obecnû závazné vy-
hlá‰ky do‰lo k v˘razn˘m zmûnám v sys-
tému mûsta pfii nakládání s komunálním
odpadem nejen pfii financování, ale ze-
jména pfii samotném zaji‰Èování této
sluÏby odborem dopravy a komunálních
sluÏeb.

„Prvotním úkolem bylo vybudování
databáze odbûratelÛ. Jako v˘chozí
podklad nám slouÏily údaje spoleãnosti
OZO. Znamená to, Ïe jsme nejdfiíve
museli porovnat témûfi 70 tisíc údajÛ
uveden˘ch v databázi OZO, s. r. o.,
s daty veden˘mi ohla‰ovnami mûst-
sk˘ch obvodÛ, a to jak v bytov˘ch, tak
i rodinn˘ch domech,“ uvádí Monika
Kostihová z odboru dopravy a komu-
nálních sluÏeb magistrátu. Její spolu-
pracovník Jifií ·tûpánek dodává, Ïe na

Vy se ptáte, my odpovídáme

základû urãit˘ch nesrovnalostí v po-
ãtech nádob na jednotliv˘ch stanovi‰-
tích byla provedena napfi. inventura
sbûrn˘ch nádob u více neÏ 1 600 rodin-
n˘ch domkÛ.

„V období od 1. ãervence 2000 do
konce loÀského roku jsme pfiijali, ovûfiili
a vyfiídili celkem 2 078 poÏadavkÛ. Z to-
ho 927 se t˘kalo novû zfiizovan˘ch stano-
vi‰È, v 638 pfiípadech se jednalo o roz‰í-
fiení stávajícího poãtu nádob. Dále jsme

byli poÏádáni o 269 v˘mûn popelnic ãi
kontejnerÛ a více neÏ 200krát jsme potvr-
dili jejich odhlá‰ení,“ fiíká J. ·tûpánek
a pfiipomíná, Ïe celkov˘ poãet sbûrn˘ch
nádob se zv˘‰il z pÛvodních 22 702 kusÛ
na 24 681.

Podle M. Kostihové byly prÛbûÏnû
provádûny také zmûny v ãetnosti odvozu
komunálního odpadu. Na území celé Os-
travy byl u rodinn˘ch domkÛ zaveden
odvoz popelov˘ch nádob (110 l) jeden-
krát t˘dnû. Celkov˘ poãet vysypávan˘ch
nádob bûhem jednoho t˘dne se zv˘‰il
z 25 982 na 32 241.

„Dosavadní zku‰enosti s nov˘m sys-
témem potvrzují, Ïe mnoho míst, kde
dfiíve docházelo k pfieplÀování popelnic
a kontejnerÛ a zneãi‰Èování okolí obydlí,
se podafiilo skuteãnû eliminovat na mini-
mum a mnohde odstranit úplnû,“ na tom
se shodli oba pracovníci odboru do-
pravy a komunálních sluÏeb. Upozornili
v‰ak, Ïe nûktefií obãané si nov˘ systém
nakládání s komunálním odpadem vy-
kládají ponûkud svéráznû. J. ·tûpánek
proto upozorÀuje, Ïe na sbûrná stano-
vi‰tû nelze odloÏit v‰e, co v domácnosti
pfiekáÏí. Jedná se hlavnû o nadmûrn˘
odpad, kter˘ patfií pouze do velkoobje-
mov˘ch kontejnerÛ. „Ty jsou bezplatnû

pfiistavovány podle poÏadavkÛ mûst-
sk˘ch obvodÛ na vyhrazená místa nûko-
likrát do roka. Jinak mohou obãané led-
niãky, nábytek ãi koberce odkládat pfií-
mo v areálech OZO ve Fr˘decké ulici
v Kunãicích nebo ve Slovenské ulici
v Pfiívoze. Tzv. nadmûrn˘ odpad pfiijme
také firma Sekos se sídlem ve V˘‰ko-
vické ulici vedle tamního Kauflandu,“
upfiesÀuje na závûr J. ·tûpánek.

(Maj)

● A kdyÏ byla sbûrná nádoba odcizena?
Zcizení nahlásí obãan Policii âR a nás poÏádá o pfiistavení nové sbûrné nádoby.

K Ïádosti je tfieba doloÏit písemné potvrzení o oznámení zcizení.

● Na koho se mám obrátit, kdyÏ není odpad vyváÏen?
Opût staãí tuto skuteãnost oznámit písemnû nebo telefonicky na na‰i adresu.

Situaci neprodlenû provûfiíme a zjednáme nápravu, v pfiípadû nutnosti bude proveden
náhradní odvoz ve‰kerého odpadu, kter˘ se na stanovi‰ti nahromadil.

● Bude mi poté vracen poplatek?
Ne, poplatek není vybírán za konkrétní sluÏbu. Jedná se o podíl jednotlivce na fi-

nancování svozu a likvidace odpadÛ ve mûstû.

● Jsem podnikatel. Na koho se mám obrátit kvÛli pfiistavení sbûrné nádoby k provo-
zovnû?

Podnikatelské subjekty si odvoz odpadÛ objednávají pfiímo u spoleãnosti OZO, s. r. o.
K sepsání smlouvy musí pfiedloÏit zakládající listinu (Ïivnostensk˘ list, v˘pis z obchod-
ního rejstfiíku). Pokud jsou plátci DPH, pak je‰tû dodají osvûdãení o registraci k dani.

Smlouvu lze uzavfiít vÏdy od pondûlí do pátku od 6.00 do 14.00 hod. na adrese:
OZO, s. r. o., provozovna odvozu odpadÛ, Slovenská 1, Ostrava-Pfiívoz (âern˘ po-

tok - koneãná zastávka tramvaje ã. 12), tel. ã. 613 31 86.

● Kolik mÛÏe b˘t vlastnû sbûrn˘ch nádob pfied obydlím?
Poãet sbûrn˘ch nádob stanovuje obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 11/1998, o nakládání

s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území mûsta Ostravy:

poãet nádoba svoz poãet osob obydlí
1 110 l 1 × t˘dnû 5 - 8 RD s topením na jiná 

neÏ tuhá paliva
1 (léto) 110 l 1 × t˘dnû 5 - 8 RD s topením na tuhá paliva
2 (zima) 110 l 1 × t˘dnû 5 - 8 RD s topením na tuhá paliva
1 1 100 l 2 × t˘dnû 20 byt. j. byt. domy s vytápûním

na jiná neÏ tuhá paliva
1 1 100 l 3 × t˘dnû 30 byt. j. byt. domy s vytápûním

na jiná neÏ tuhá paliva
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Podnikání

Dotaz jednoho zvûdavého ãte-
náfie, kolik máme v souãasné dobû
zaregistrováno v Ostravû Ïivností
voln˘ch, byla inspirací pro následu-
jící fiádky na‰í stálé rubriky pod ná-
zvem Podnikání.

Se stejnou otázkou jsem vyrukovala
pfii své poslední náv‰tûvû Ïivnosten-
ského úfiadu na vedoucí Jarmilu We-
czerkovou. „Tûch registrací máme
okolo 73 tisíc. JenÏe k tomu je tfieba
je‰tû pfiipoãíst stovky, moÏná i tisíce
nejrÛznûj‰ích kombinací názvÛ tûchto
Ïivností urãujících rozsah podnikání
pro volné Ïivnosti.“

Nicménû od 1. ledna 2001 zaãíná bû-
Ïet tfiíletá lhÛta pro transformaci stávají-
cích Ïivnostensk˘ch oprávnûní. Zna-
mená to tedy, Ïe na kaÏdého, kdo pod-
niká v rámci volné Ïivnosti, ãeká tzv.
pfieregistrace.

„Po projednání s podnikatelem na-
hradíme stávající prÛkazy Ïivnosti
volné nov˘mi, a to na základû nafiízení
vlády ã. 140/2000 Sb. Obsahuje pfiesnû
124 oborÛ, kam lze podnikatele zafia-
dit. Hlavním zámûrem je co moÏná nej-

pfiesnûji definovat podnikatelské ãin-
nosti,“ fiíká vedoucí Ïivnostenského
úfiadu. Dodává, Ïe zaãínající podnikatel
uÏ musí ohlásit pfiedmût svého podni-
kání podle zmiÀovaného nafiízení.

V návaznosti na platn˘ seznam Ïiv-
ností voln˘ch vydala vláda nafiízení
ã. 469 z roku 2000, kter˘m se stanoví
obsahové náplnû naprosto v‰ech Ïiv-
ností - fiemesln˘ch, vázan˘ch, konceso-
van˘ch a samozfiejmû i voln˘ch. Jak po-
dot˘ká Ing. J. Weczerková, obsahové
náplnû urãují rozsah v˘konÛ jednotli-
v˘ch Ïivností a konkretizují, co vlastnû
mÛÏe a nemÛÏe podnikatel vykonávat.
Napfiíklad v rámci zprostfiedkování ob-
chodu nelze zároveÀ zprostfiedkovávat
nákup a prodej nemovitostí, protoÏe
tyto jsou jiÏ obsahem jiné Ïivnosti, ten-
tokrát realitní.

Bez tohoto „slabikáfie“ se údajnû ve
svûtû podnikání dnes neobejde na-
prosto nikdo. Zájemci si mohou koupit
za pouh˘ch 28,20 Kã Sbírku zákonÛ âR
pod ã. 469, v níÏ najdou aktuální speci-
fikaci ve‰ker˘ch obsahov˘ch náplní
jednotliv˘ch Ïivností. (Maj)

BûÏí tfiíletá lhÛta 
pro Ïivnosti volné

Ve hfie je podpora a rozvoj bydlení
Zastupitelstvo mûsta dne 13. 12. 2000 iniciovalo zpracování 
základních variant pro novou koncepci bytové politiky Ostravy

Pfiechody pro chodce se
ve velkém ru‰it nebudou

UÏ více neÏ dva mûsíce platí nov˘
zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích. Nejvíce otázek vyvola-
la zejména pfiednost chodcÛ na pfie-
chodech, která byla ãasto mylnû in-
terpretována jako „absolutní“. Zá-
kon v‰ak jasnû a pfiesnû stanovuje,
kdy a za jak˘ch okolností má vlast-
nû chodec pfiednost a proã se nesmí
slepû spoléhat na svÛj neomezen˘
pohyb na pfiechodu.

„Chodec musí pouÏít pfiechodu, kfii-
Ïovatek a jin˘ch míst urãen˘ch k pfie-
cházení tehdy, kdyÏ se nacházejí do
vzdálenosti 50 metrÛ. Na druhé stranû
v‰ak nesmí zdolávat zábradlí ãi ostatní
zábrany na vozovce. VozidlÛm s pfied-
nostním právem jízdy a tramvajím pak
musí dát pfiednost vÏdy. Za poru‰ení
tûchto pravidel se mÛÏe chodec doãkat
pokuty do v˘‰e 1 000 korun,“ uvedl ve-
doucí odboru dopravy a komunálních
sluÏeb magistrátu Jifií Tich˘.

JenÏe kaÏdodenní realita na na‰ich
silnicích je na sto honÛ vzdálena znûní
zákona. Chodci zÛstávají stát na kraji
komunikace a auta nezfiídka v plné

rychlosti míjejí pfiechody. Hlavním pro-
blémem je velké mnoÏství pfiechodÛ
v centru mûsta. „V souãasné dobû má-
me navrÏeno ke zru‰ení okolo jedné
stovky pfiechodÛ. Velmi peãlivû bylo
pochopi te lnû pfiezkoumáno je j ich
umístûní a vyuÏití. Ale plo‰ného ru‰ení
se chodci v Ïádném pfiípadû obávat ne-
musejí,“ fiekl Tomá‰ Procházka z téhoÏ
odboru.

Podle J. Tichého Ostravské komuni-
kace, a. s., jiÏ zahájily první etapu po-
stupného ru‰ení vybran˘ch pfiechodÛ
v Moravské Ostravû. V dal‰í fázi se po-
ãítá se sniÏováním poãtu pfiechodÛ na
území mûstského obvodu Ostrava-Jih.
„Na druhé stranû vybavujeme svûtel-
nou signalizací pfiechody pro chodce
na nejfrekventovanûj‰ích úsecích, kte-
r˘mi jsou komunikace Rudná a PlzeÀ-
ská,“ podotkl vedoucí odboru a dodal,
Ïe otázkou ãasu a dal‰ích jednání
a zkoumání je pfiípadné ru‰ení jiÏ sta-
vebnû upraven˘ch znaãen˘ch pfie-
chodÛ, které jsou opatfieny sníÏenou
obrubou a tzv. slepeckou dlaÏbou.

(m) 

Bylo by sporné tvrdit, Ïe bytová po-
litika mûsta Ostravy vÛbec neexistuje.
Jistû, mnohem zajímavûj‰í neÏ stroh˘
pohled na zámûry státu ãi mûsta samot-
ného je zfiejmû souãasná skuteãnost
a podmínky, které na trhu s byty pa-
nují. Staãí otevfiít otázky související na-

pfiíklad s regulovan˘mi nájmy, cenami
novû postaven˘ch bytÛ, prodejem do
osobního vlastnictví, vyuÏíváním stát-
ních dotací na opravy chátrajících pa-
nelákÛ nebo s pokusem zjistit poãet
voln˘ch bytÛ atd.

„To v‰echno jen potvrzuje, Ïe sféra
bydlení patfiila, patfií a patfiit bude mezi
nezastupitelné základní potfieby, které
nám pomáhají vytváfiet Ïivotní úroveÀ

a celkovou kvalitu Ïivota,“ fiíká Regina
Kuchtová z odboru dopravy a komu-
nálních sluÏeb a potvrzuje, Ïe politika
bydlení má kromû technick˘ch a eko-
nomick˘ch aspektÛ také mimofiádnû
siln˘ vliv sociální.

Proto se také ãlenové zastupitelstva

mûsta zasadili o to, aby byla pro Os-
travu urãena pfiesná pravidla a manti-
nely, ve kter˘ch se v oblasti bydlení na
území mûsta do budoucna pohybovat.
„Zahájili jsme velmi intenzivní práce na
specifikaci v˘znamu a budoucího po-
stavení mûsta jako krajské metropole.
Vycházíme z údajÛ, jako je zamûstna-
nost ve mûstû, v˘dûlky, ale i demogra-
fická struktura obyvatelstva. Zji‰Èujeme

rovnûÏ skladbu stávajícího domovního
a bytového fondu vãetnû vlastnick˘ch
vztahÛ s ohledem na úroveÀ a moÏ-
nosti bydlení sociálnû slab˘ch skupin,
pojmenováváme stûÏejní problémy
bydlení jako takového, sledujeme fi-
nancování bydlení z mûstsk˘ch i stát-
ních zdrojÛ apod.,“ uvádí dále R. Kuch-
tová.

V‰e tedy nasvûdãuje tomu, Ïe mûsto

Ostrava se v krátké dobû doãká sou-
hrnn˘ch zásad programu, kter˘ se po-
kusí sjednotit ve‰keré kroky a jedno-
tlivá fie‰ení na poli aktuálního rozvoje
bydlení, a to s dÛrazem na komplex-
nost a vysokou efektivnost. Podle
autorského t˘mu odborníkÛ se samo-
zfiejmû poãítá s aktivní spoluprací zá-
stupcÛ jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ
a rozhodujících vlastníkÛ bytového
fondu. První verze tzv. bytové politiky
mûsta Ostravy vãetnû variantních fie-
‰ení bude pfiedloÏena k projednání ãle-
nÛm zastupitelstva mûsta v mûsíci
kvûtnu 2001.

(Maj)
Základní oblasti rozvoje bydlení, do nichÏ by se mûla Ostrava zapojit:

✓ v˘stavba nov˘ch nájemních bytÛ
✓ rekonstrukce nebytov˘ch objektÛ k bydlení
✓ opravy a rekonstrukce panelov˘ch domÛ

✓ rekonstrukce sídli‰tních celkÛ
✓ v˘stavba fiadov˘ch rodinn˘ch domÛ

✓ návrat bydlení do centra mûsta
✓ pfiíprava pozemkÛ vhodn˘ch pro bytovou v˘stavbu
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● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● DÛm roku ● 

Titul „DÛm roku 2000“ a finanãní ohodnocení ve v˘‰i 200 tisíc Kã získává:

Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo A. Dvofiáka
Smetanovo nám., Ostrava

investor: Mûsto Ostrava, Proke‰ovo nám. 8
autofii arch. fie‰ení: ARKOS, s. r. o., Hrabákova 5, Ostrava

Ing. arch. Josef Havlíãek
Ing. arch. Vít Klime‰
Ing. Pavel Obrouãka
Ing. arch. Stanislav Borák

dodavatel: Stavos Stavba, a. s., Mitu‰ova 25, Ostrava

Pût staveb, které charakterizují rok 2000

Odmûnu ve v˘‰i 100 tisíc korun získává v pofiadí druhé vyhodnocené dílo:

Obchodní a spoleãenské centrum Futurum 
a Hypermarket Carrefour Ostrava
ul. Varenská a Novináfiská, Ostrava

investor: Euro Mall Czech I. (TK development Czech), Staromûstské nám. 20, Praha
Carrefour âR, Podbabská 17, Praha

autofii arch. fie‰ení: Les Architectes CVZ âR, s. r. o., Praha
Ing. arch. Petr âeãek
Pierre-Jean Toussaint

dodavatel: IPS, a. s., od‰tûpn˘ závod 07, Nad Tyrkou 101, Tfiinec III-Kanada

âestné uznání bez urãení pofiadí

Kostel sv. Cyrila a Metodûje 
Pustkovecká ul., Ostrava-Pustkovec

investor: ¤ímskokatolická farnost, NábfieÏí SPB 59, Poruba
autofii arch. fie‰ení: COOP - ARCH, Husitská 9, Olomouc

Ing. arch. Tomá‰ âernou‰ek
Ing. Franti‰ek Zajíãek

dodavatel: SOPOS, V. Kfiesina, Dub nad Moravou

âestné uznání bez urãení pofiadí

DÛm s peãovatelskou sluÏbou
Janovská ul., Polanka nad Odrou

investor: Statutární mûsto Ostrava
Mûstsk˘ obvod Polanka nad Odrou, ul. 1. kvûtna, Polanka nad Odrou

autor arch. fie‰ení: PREMOS, spol. s r. o., Hladnovská 11, Slezská Ostrava
Ing. arch. Janina Brychlecová

dodavatel: SV UNIPS, s. r. o.,Tichá ul., Ostrava-Svinov

âestné uznání bez urãení pofiadí

Rekonstrukce rohového domu Na hradbách
Jiráskovo nám. 9, Moravská Ostrava

investor: Martin Hel‰t˘n, Ostrava-Mariánské Hory
autor arch. fie‰ení: Ing. arch. Milan S˘korsk˘, Zeyerova 12, Ostrava
dodavatel: JTA- Holding, spol. s r. o., Kounicova 3, Ostrava

ADAPO, v. o. s., Meãníkova 8, Ostrava-Vítkovice

Návrh na rozdûlení odmûn dvûma nejzdafiilej‰ím dílÛm bude pfiedloÏen ke schválení zastupitelstvu mûsta
dne 28. bfiezna 2001.
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Více neÏ sto tfiicet tisíc korun z mûst-
ského rozpoãtu pomohlo Zelenému
bodu Ostrava k uspofiádání 26. roãníku
Ekofilmu – Mezinárodního festivalu fil-
mÛ a videopofiadÛ o Ïivotním pro-
stfiedí, pfiírodním a kulturním dûdictví.
S tím roãníkem je to v‰ak trochu sloÏi-
tûj‰í. Poslední roãník Ekofilmu jsme
v Ostravû vidûli v roce 1995, v roce
1996 se festival vÛbec nekonal a o rok
pozdûji se pfiesunul do âeského Krum-
lova. Nyní se v podobû Ozvûn Eko-
filmu vrací do Ostravy. Jak nám potvr-
dili ekologiãtí nad‰enci z organizace
Zelen˘ bod, není to jen nostalgická
vzpomínka na doby, kdy Ostrava
Ekofilmem Ïila. Jde o to, pfiipomenout
nejen pfiíznivcÛm pfiírody a ochrany Ïi-

votního prostfiedí, Ïe je dÛleÏité vidût,
sly‰et a hovofiit o problémech Ïivotního
prostfiedí. Pfiehlídka vítûzn˘ch snímkÛ
probûhne ve ãtvrtek 29. a v pátek 30.
bfiezna v kinû ART v DK Vítkovice vÏdy
od 8.30 do 12 hodin a od 14 do 18 ho-
din. Vstup na promítání je zdarma.
Pofiadatelé doporuãují, mimo jiné,
filmy s názvy Zachráníme zemi?
a ·umn˘ Zlín. Ozvûny Ekofilmu mají
také doprovodn˘ program besed
v Komorní scénû Aréna. V kanceláfii
Zeleného bodu Ostrava si navíc mohou
zájemci vypÛjãit zdarma nûkterou z 480
videokazet  s problematikou ochrany
Ïivotního prostfiedí. Jsou mezi nimi
také vítûzné snímky vût‰iny roãníkÛ
Ekofilmu. (r)

Ekofilm opût v Ostravû

Ostravsko-hranick˘ projekt dokáÏe zpracovat 
a vyuÏít tuny vytfiídûného komunálního odpadu

Ostrava má podobnû jako ostatní
vût‰í mûsta v republice díky sv˘m
dlouholet˘m zku‰enostem se sbû-
rem Ïeleza, papíru a skla pomûrnû
dobrou pozici v zabezpeãení sys-
tému odvozu, zpracování a ukládání
komunálního odpadu. Jen za loÀsk˘
rok bylo v Ostravû vytfiídûno 884 tun
odpadÛ. Pfiedev‰ím se jednalo opût
o sklo a papír, ale také o plasty.

„Na jafie poãítáme s rozmístûním dal-
‰ích 250 kontejnerÛ právû na plasty.
ProtoÏe jedna vûc je dát pfiíleÏitost ob-
ãanÛm tfiídit odpady, druhá pak vlastní

vyuÏití obalového odpadu,“ pozname-
nal technick˘ námûstek spoleãnosti
OZO Petr Bielan v prÛbûhu tiskové be-
sedy na téma odstartování spoleãného
projektu mûsta, spoleãnosti Odvoz
a zpracování odpadu a cementárny
v Hranicích.

Klíãov˘m momentem sbûru a tfiídûní
odpadÛ jsou pochopitelnû vynaloÏené
náklady. Cel˘ projekt dokumentuje, Ïe
pfiísn˘m poÏadavkÛm zákona o odpa-
dech a normám Evropské unie se dá
v na‰ich podmínkách vyhovût. „V Kun-
ãicích byla opût zprovoznûna tfiídicí

âím se py‰ní Martinov?
Nejen v Jeseníkách ãi v Beskydech,

ale i ve mûstech a jejich okolí se na-
cházejí zajímavé pfiírodní lokality
nebo v˘znamné krajinné prvky.
Jeden takov˘ se jmenuje Turkov a na-
leznete ho v ostravském mûstském
obvodu Martinov. 

Na okraji této lokality se nachází mal˘
podnikatelsk˘ areál, ve kterém pÛsobí
dfievozpracující spoleãnosti ve vlastnictví
Statutárního mûsta Ostravy. Areál je svû-
fien mûstskému obvodu Martinov a pro-
toÏe blízkost v˘znamné pfiírodní lokality
je nepominutelná, lze martinovské jen
pochválit za podporu netradiãního vytá-
pûní v˘robních provozÛ. 

PÛvodní kotelna byla nahrazena spa-
lovnou dfievního odpadu vznikajícího
v dfievozpracující spoleãnosti. Podrob-
nou studii financoval Ekologick˘ fond
mûsta Ostravy. Studie v‰ak potvrdila ri-
ziko nedostatku potfiebného mnoÏství
dfievního odpadu, kter˘ se ãasem proje-
voval i v jin˘ch obdobn˘ch ekologick˘ch
kotelnách v republice. Na základû ná-
vrhu Ing. Dalibora  Karáska z oddûlení
energetiky Magistrátu mûsta Ostravy 
a Petra Kramoli‰e z projekce energetiky
nyní v kotelnû vyuÏívají ofiezy z údrÏby

vefiejné zelenû a mûstsk˘ch lesÛ, které
byly dfiíve likvidovány jako odpad na
skládkách. Tím do‰lo navíc i k úspofie
penûz za skládkování. Pokud se t˘ká
teplé uÏitkové vody v létû, ta je ohfiívána
solárním systémem kryjícím potfiebu
tepla od kvûtna do záfií. 

Ve studii byly rovnûÏ rozpracovány 
varianty dodávky tepla ze systému CZT
a plynové kotelny. Pfii v˘bûru varianty
byly porovnány investiãní a provozní 
náklady a stanoveny oãekávané ceny
tepla. Pfii spalování dfievního odpadu
byla stanovena cena ve v˘‰i 90 Kã/GJ
s odpisy 170 Kã/GJ, zemního plynu
190 Kã/GJ, s odpisy 270 Kã/GJ. Pfii do-
dávce tepla ze systému CZT dosáhla ceny
v˘‰e 276 Kã/GJ, s odpisy 326 Kã/GJ. Tato
ãísla hovofiila sama za sebe.

Na základû souhlasu Rady mûsta
Ostravy a komise  Ïivotního prostfiedí
mûsta Ostravy byla stavba ekologické
kotelny podpofiena  ãástkou 2,33 mil.
korun z Ekologického fondu a ãtyfimi
sty tisíci z rozpoãtu mûsta Ostravy.
Zb˘vající ãást 470 000 Kã byla získána
z dotace âeské energetické agentury
v rámci Programu úspor energie pro rok
2000. (r)

linka odpadÛ. Z nich OZO vyrábí spe-
ciální substrát, kter˘ dodává k dal‰ímu
zpracování na náhradní palivo do hra-
nické cementárny. Do projektu jsme in-
vestovali dvacet tfii miliony korun a vy-
naloÏené prostfiedky by se mûly vrátit
nejpozdûji do sedmi let,“ fiekl P. Bielan.
V prÛbûhu zku‰ebního provozu od
podzimu loÀského roku bylo vyrobeno
kolem jednoho tisíce tun substrátu

Palozo. Pfiedpokládá se, Ïe do dvou let
bude OZO dodávat do Hranic okolo 15
tisíc tun tohoto paliva roãnû.

Ostravsko-hranick˘ ekologick˘ pro-
jekt v‰ak není uzavfien ani ostatním
mûstÛm a obcím, odkud mÛÏe b˘t do-
váÏen ke zpracování uÏ vytfiídûn˘ ko-
munální odpad. Osloveni byli napfi. zá-
stupci Fr˘dku-Místku, Opavy, Tfiince
a Kopfiivnice. (Maj)
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V Cannes byl zahájen mezinárodní veletrh realitních a investiãních pfiíleÏitostí MIPIM 2001

Dvefie Festivalového paláce ve
francouzském Cannes se 14. bfiezna
opût po roce ‰iroce otevfiely stov-
kám svûtov˘ch investorÛ, develope-
rÛ, realitních makléfiÛ a hlavnû zá-
stupcÛm mûst prezentujících své in-
vestiãní projekty. Pfii slavnostním
zahájení tohoto nespornû nejv˘-
znamnûj‰ího svûtového veletrhu ne-
movitostí a investiãních pfiíleÏitostí
MIPIM 2001 ani letos nechybûla Os-
trava v ãele s primátorem âestmí-
rem Vlãkem.

Ostrava Region
„Vzhledem k novému krajskému us-

pofiádání jsme se rozhodli jít do leto‰ního
12. roãníku veletrhu s nov˘m obsahem
a názvem stánku z pÛvodního ‚City of
Ostrava‘ na ‚Ostrava Region‘ a pfiedstavit
náv‰tûvníkÛm nejen konkrétní investiãní
projekty, ale rovnûÏ ukázat mûsto v po-
nûkud ‰ir‰ím kontextu celého regionu,“
fiekl krátce pfied odjezdem vedoucí od-
boru ekonomického rozvoje magistrátu
Milan Kolder.

Ostrava v Cannes prezentuje ze-
jména prÛmyslovou zónu v Hrabové
a v areálu Leti‰tû Mo‰nov, dále pak Vû-
decko-technologick˘ park v Porubû.
Kromû toho se náv‰tûvníci ostravské
expozice mohou seznámit s projektem
v˘stavby dálnice D47 a také s v˘sledky
mezinárodní urbanisticko-architekto-
nické soutûÏe na dostavbu území
v centru mûsta Karolina.

„Vítûzn˘ návrh polsk˘ch architektÛ
z Gliwic nejlépe splnil poÏadovaná ná-
roãná kritéria smûfiující k fie‰ení ‰edesá-
tihektarové lokality v tûsné blízkosti
historického jádra. Nadãasov˘ projekt

má jasnou urbanistickou koncepci s vy-
váÏen˘mi kompoziãními vztahy navrho-
vané zástavby i dopravními vazbami,“
uvedl námûstek primátora Vítûzslav
Kuta. Nicménû v lokalitû b˘valé kok-
sovny Karolina pokraãuje dekontami-
nace zeminy a celková rekultivace úze-
mí. Koneãn˘ termín sanace byl stano-
ven na konec roku 2004. Teprve poté
tedy mÛÏe b˘t zahájena realizace této
rozsáhlé investice.

Ale v Ostravû existují i jiná investiãnû
velmi zajímavá území. Jmenovitû to je
napfi. Dolní ãást Vítkovic, haly ve Tfiebo-
vicích a v ·enovû, které mûsto aktuálnû
zafiazuje do nabídky agentury Czech-
Invest, probíhají rovnûÏ jednání o vyuÏití
30 ha pozemkÛ v Hru‰ovû, úvaha o dal‰í
strategické zónû lehkého prÛmyslu v ·il-
hefiovicích atd.

Zájem investorÛ
„Pfiíliv finanãních prostfiedkÛ ze za-

hraniãí bude v leto‰ním roce zfiejmû
rekordní. Zahraniãní investice by mûly
v˘raznû ovlivnit kaÏdou oblast na‰í
ekonomiky, hrub˘ domácí produkt
i kurz koruny, ale pfiedev‰ím v˘voj na
trhu práce smûfiující k niÏ‰ím ãíslÛm
celkové nezamûstnanosti. Podstatné je,
Ïe investofii jiÏ zaãínají nacházet cestu
do Ostravy. Ve Vûdecko-technologic-
kém parku zahájila ãinnost první
ãesko-‰panûlská spoleãnost, islandská
spoleãnost Air Atlanta zahájí je‰tû letos
v Mo‰novû v˘stavbu haly pro opravy
letadel Boeing a velmi nadûjnû se r˘sují
jednání s pfiípadn˘mi investory pro
zónu v Hrabové,“ fiekl M. Kolder.

Zájem zahraniãních investorÛ o âes-
kou republiku skuteãnû sílí. Státní agen-

PrÛmyslové zóny lákají zahraniãní investory

✓ 12. roãník veletrhu realitních a investiãních pfiíleÏitostí MIPIM 2001 se koná ve
dnech 14. - 17. 3. 2001.

✓ V roce 2000 se na témûfi 14 tisících m2 v˘stavní plochy prezentoval rekordní po-
ãet 12 656 úãastníkÛ z jedena‰edesáti zemí.

✓ Mezi nejvût‰í vystavovatele patfií tradiãnû Nûmecko, Velká Británie, USA, Belgie
a pofiádající Francie.

✓ V˘raznû vzrostl poãet vystavovatelÛ, ktefií se specializují v oblasti realit na tzv. 
e-business prostfiednictvím internetu.

✓ Veletrh byl letos poprvé zafiazen ministerstvem prÛmyslu a obchodu do seznamu
oficiálních úãastí na‰í republiky v zahraniãí. âe‰tí vystavovatelé mají tedy moÏ-
nost získat státní dotaci na úhradu ãásti sv˘ch nákladÛ spojen˘ch s úãasti na 
MIPIM 2001.

✓ K nejv˘znamnûj‰ím událostem veletrhu patfií udûlování prestiÏní ceny o nejlep‰í
svûtové projekty uplynulého roku - MIPIM Awards, a to v kategorii kanceláfiské
budovy, rekonstruované kanceláfiské budovy, obchodní centra, nákupní centra
a rezidenãní projekty.

✓ Souãástí doprovodného programu prezentace mûsta Ostravy je konference
âeské republiky pod názvem „âeská republika - investuje s úspû‰n˘mi!“.
Pofiadatelem je stejnû jako v loÀském roce Praha spolu s Pardubicemi a Ostravou.

✓ Atraktivní souãástí expozice ostravského stánku je jiÏ tradiãní imitace velmi nav-
‰tûvovaného golfového hfii‰tû.

✓ K pfiíjemné atmosféfie pfiispûje jiÏ podruhé ochutnávka piva Ostravar Premium -
partnerem mûsta Ostravy na veletrhu jsou totiÏ opût PraÏské pivovary.

tura CzechInvest pfiilákala loni na území
republiky zhruba 1,5 miliardy americ-
k˘ch dolarÛ a oãekává se, Ïe v neztenãe-
né mífie bude pfiíliv penûz pokraãovat.
Jen pro zajímavost, nejvíce penûz ply-
nulo v rámci podpory rozvoje prÛmyslo-
v˘ch zón právû na Ostravsko.

Námûstek primátora V. Kuta potvrdil,
Ïe pohled zahraniãních investorÛ na na‰i
zemi se skuteãnû den ode dne zlep‰uje.
„Pochvalují si daÀové podmínky, úroveÀ
místní infrastruktury a zrychlila se pod-
statnû pfiíprava nov˘ch ploch. Donedáv-
na nás je‰tû brzdila vlastní realizace ná-
roãného investiãního procesu. Dnes uÏ
jej v fiadû pfiípadÛ dokáÏeme zvládnout
v prÛbûhu jednoho aÏ jednoho a pÛl
roku - poãínaje vymezením prÛmyslové
zóny v územním plánu, konãe vyjasnû-
ním majetkoprávních vztahÛ a vydáním
stavebního povolení. Ale to zdaleka ne-
znamená, Ïe vytváfiení a budování prÛ-
myslov˘ch zón by mûlo ve mûstû probí-
hat jakkoli masovû. PrÛmyslová zóna je
pouze prostfiedkem vedoucím k rozvoji
mûsta.“

·ance pro zóny
Na druhé stranû je v‰ak naivní myslet

si, Ïe se taková prÛmyslová zóna okam-
Ïitû zaplní a Ïe na to staãí jeden meziná-
rodní veletrh. „Nelze samozfiejmû oãeká-
vat, Ïe se budeme z Cannes vracet s ku-
pami podepsan˘ch smluv. DÛleÏité je,
aby se zahraniãní investofii dovûdûli
o na‰ich projektech co moÏná nejvíce,“
dodává M. Kolder.

Jedním z dÛleÏit˘ch a platn˘ch aspek-
tÛ, kter˘ ovlivÀuje rozhodování inves-

tora, zda vstoupit do nabízeného území
ãi nikoli, je dostaãující dopravní infra-
struktura, cena a kvalifikace pracovní sí-
ly, ale i sociální a kulturní zázemí daného
území. Samozfiejmû svÛj nemal˘ v˘znam
a vliv sehrává do urãité míry i profesio-
nální prezentace jednotliv˘ch lokalit.
A to v‰echno mûsto Ostrava letos ve
Francii nabízí - ‰ance pro Mo‰nov, Hra-
bovou i Vûdecko-technologick˘ park
jsou proto znaãné…

Pfiipravila M. Václavková

Statisticky by ‰lo jistû doloÏit,
která z otázek zní ve francouzském
Cannes nejãastûji. Prvenství by
zfiejmû získala ta naprosto nejjed-
nodu‰‰í - Proã vlastnû investovat
v Ostravû? Panuje obecná shoda, Ïe
tûch dÛvodÛ by se na‰lo hodnû, ale
mezi nejv˘znamnûj‰í patfií:
✓ mnohaletá prÛmyslová tradice v ‰i-

rokém spektru oborÛ
✓ rozvinutá infrastruktura
✓ dostatek kvalifikované pracovní síly
✓ pfiítomnost dvou univerzit podpo-

fiená soustavou stfiedního ‰kolství
✓ napojení na evropskou silniãní a Ïe-

lezniãní síÈ, zahájení v˘stavby dál-
nice D47

✓ blízkost leti‰tû s rozvojov˘mi plo-
chami

✓ vysoké ratingové hodnocení mûsta
agenturou Standard Poors (A-)

✓ intenzivní spolupráce mûsta v ob-
lasti investiãních nabídek s vládní
agenturou CzechInvest a s Agentu-
rou pro regionální rozvoj

MIPIM ve zkratce
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Investiãní nabídka mûsta Ostravy ve Francii

PrÛmyslová zóna Hrabová
místo: Ostrava-Hrabová
plocha budované etapy: 20 ha
v˘hled dal‰í etapy: 40 ha 

(technologicky progresivní v˘roby)
zahájení stavby: 2000
dokonãení etapy: 2001
náklady mûsta (bez nákupu pozemkÛ): 10 mil. Kã
státní dotace: 8 mil. Kã

V˘hody území:

Pozemky jsou ve vlastnictví mûsta, 
zaji‰tûno je komunikaãní propojení 
Ostrava – Fr˘dek-Místek – Brno – Praha 
a dopravní napojení na síÈ mûstské hromadné dopravy.
Má dostateãnou kapacitu pro pfiipojení na kanalizaci,
vodovod, plyn, teplo, elektrickou energii,
telekomunikace.

Leti‰tû Ostrava-Mo‰nov
místo: leti‰tû Mo‰nov
plocha budované etapy: 22,5 ha
v˘hled dal‰í etapy: 40 ha
zahájení stavby: 2000
dokonãení etapy: 2001
náklady mûsta (bez nákupu pozemkÛ): 26 mil. Kã
státní dotace: 35,5 mil. Kã
jiné zdroje: Evropská unie – Phare

V˘hody území:

Bezprostfiední blízkost mezinárodního leti‰tû, hlavní
Ïelezniãní trasy jih – sever Moravy (s vazbou na Polsko
a Slovensko) a projektované dálnice D47.

Vûdecko-technologick˘ park
(VTP)
místo: Ostrava-Poruba
plocha budované etapy: 10 ha
dokonãena I. etapa: 3 ha
zahájení stavby: 1999
dokonãení II. etapy: 2001 - 2
náklady mûsta (bez nákupu pozemkÛ): 20 mil. Kã
jiné zdroje: Evropská unie – Phare

V˘hody území:

Úzká vazba na V·B-TU Ostrava a moÏnost vyuÏití
vysoko‰kolsk˘ch a vûdeckov˘zkumn˘ch pracovi‰È.
Lokalita je napojena na MHD, v˘hledovû k ní pfiibude
je‰tû kolejová mûstská hromadná doprava v ulici
Opavská.
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Úfiad práce v Ostravû

Pfii zabezpeãování státní politiky
zamûstnanosti mají v ãinnosti na-
‰eho úfiadu práce nezastupitelné
místo nástroje aktivní politiky za-
mûstnanosti (dále APZ). Jejich
smysl je moÏno charakterizovat
jako úãelné pÛsobení specifick˘mi
programy na trh práce s cílem vy-
tváfiet stabilní nová pracovní místa
pro obtíÏnû umístitelné skupiny
uchazeãÛ o zamûstnání (UZ).

Mezi nástroje APZ patfií 
pfiedev‰ím:

✓ zfiizování nov˘ch pracovních míst
uchazeãi o zamûstnání se zájmem
o zahájení samostatné v˘dûleãné
ãinnosti (dále SVâ),

✓ poskytování finanãních pfiíspûvkÛ
pfii tvorbû nov˘ch spoleãensky
úãeln˘ch pracovních míst (dále
SÚPM) zamûstnavateli pro ob-
tíÏnû umístitelné skupiny z fiad
uchazeãÛ o zamûstnání na trhu
práce,

✓ podpora pfii zabezpeãení od-
borné praxe umoÏÀující získání
vhodného pracovního umístûní
absolventÛ ‰kol, uãili‰È a kvalifi-
kace mladistv˘ch s neukonãenou
pfiípravou na povolání, 

✓ poskytnutí finanãní dotace na
úhradu mzdov˘ch nákladÛ vãetnû
sociálního a zdravotního poji‰tûní
pfii zamûstnávání evidovan˘ch
obãanÛ na vefiejnû prospû‰né
práce (dále VPP), 

✓ poskytování finanãního pfiís-
pûvku zamûstnavatelÛm pfii zfií-
zení pracovních míst pro obãany
se zmûnûnou pracovní schopností
(ZPS) v chránûné dílnû nebo
chránûném pracovi‰ti a ãásteãné
úhrady jejich provozních nákladÛ,

✓ zabezpeãování a úhrada vhod-
n˘ch rekvalifikací v závislosti na
v˘voji trhu práce.

V souladu s pfiedpokládan˘m v˘vo-
jem ostravského trhu práce a s ohledem
na profesní skladbu uchazeãÛ o za-
mûstnání byl Oznámením SSZ ãíslo
4/2001 schválen úfiadu práce limitovan˘
rozpoãet na rok 2001 na APZ. Z tohoto
rozpoãtu tvofií podíl závazkÛ z dohod
uzavfien˘ch v letech 1999 a 2000 témûfi
60 procent. 

Oproti minulému roku, kdy jsme po-
mohli k vytvofiení rekordního poãtu

Vliv dlouhodobé nezamûstnanosti na uplatÀování 
aktivní  politiky zamûstnanosti v roce 2001

Délka evidované nezamûstnanosti
období k 31. 12. 1999 k 31. 12. 2000

absolutnû % absolutnû %
do 3 mûsícÛ 4 895 19,2 4 580 17,3
3 - 6 mûsícÛ 4 797 18,8 4 212 16,0
6 - 9 mûsícÛ 3 584 14,0 2 898 11,0
9 -12 mûsícÛ 2 893 11,3 2 351 8,9
12 - 24 mûsícÛ 5 448 21,4 5 892 22,3
nad 24 mûsícÛ 3 906 15,3 6 469 24,5
celkem 25 523 100,0 26 402 100,0

2 590 pracovních pfiíleÏitostí, vytvofiili
zamûstnavatelé a na‰i b˘valí uchazeãi
o zamûstnání s finanãní pomocí Úfiadu
práce v Ostravû (ÚPO) za první dva
mûsíce leto‰ního roku celkem 489 no-
v˘ch pracovních míst, coÏ je o 81
(+19,9 procenta) více neÏ ve stejném
období minulého roku.

I kdyÏ se situace v ostravské neza-
mûstnanosti v poslední dobû mírnû
zlep‰uje, od roku 1998 se velmi rychle
prohlubuje její v˘raznû negativní rys -
délka evidence. Její prÛmûrná délka
u uchazeãÛ, ktefií byli z na‰eho registru
vyfiazeni ve 4. ãtvrtletí 2000 (tzv. délka
ukonãené evidence), pfiedstavovala
264 dní, zatímco ve stejném období
roku 1999 to bylo jen 219 dní. PrÛ-
mûrná doba setrvání v‰ech uchazeãÛ
v evidenci ÚPO meziroãnû stoupla
z 417 na 517 dní.

Poãty uchazeãÛ o zamûstnání podle
délky evidence dokumentuje a znázor-
Àuje uvedená tabulka (Délka evidované
nezamûstnanosti).  

Kategorii tzv. dlouhodobû nezamûst-
nan˘ch (nad 6 mûsícÛ) tvofiilo koncem
roku 2000 jiÏ 17 610 osob, tj. o 1 779
více neÏ v prosinci 1999. Oproti situaci
pfied dvûma lety se jejich poãet zv˘‰il
dokonce o 8 594. Podíl této skupiny
na‰ich klientÛ na celkové nezamûstna-
nosti stoupl na 66,7 procenta, coÏ pfied-
stavuje meziroãní nárÛst o 4,7 procent-
ního bodu. Ve srovnání s prosincem
1998 vzrostlo podílové zastoupení
dlouhodobû evidovan˘ch uchazeãÛ
o 19 procentních bodÛ.

Ze skupiny dlouhodobû nezamûst-
nan˘ch bylo v na‰em registru déle neÏ
jeden rok 12 361 osob (46,8 procenta
z celkového evidenãního stavu ucha-
zeãÛ). K absolutnû nejvût‰ímu nárÛstu
ov‰em do‰lo ve skupinû uchazeãÛ evi-
dovan˘ch déle neÏ 24 mûsícÛ. Jejich
poãet se meziroãnû zv˘‰il o 2 563, ne-
boÈ v prosinci 2000 jsme evidovali jiÏ
6 469 tûchto osob. Znamená to, Ïe té-
mûfi jedna ãtvrtina v‰ech nezamûstna-
n˘ch je bez práce jiÏ déle neÏ dva roky.

Kategorii dlouhodobû 
evidovan˘ch nezamûstnan˘ch
tvofií pfiedev‰ím:

✓ uchazeãi se ZPS (prÛmûrná délka
evidence - 33,9 mûsíce), 

✓ osoby star‰í 45 let (prÛmûrná
délka evidence - 22,9 mûsíce),

✓ lidé bez vzdûlání popfiípadû pou-
ze s ukonãenou základní ‰kolní
docházkou (prÛmûrná délka evi-
dence - 22,1 mûsíce),

✓ pfiíslu‰níci národnostních men‰in,
✓ osoby peãující o malé dítû ãi

o dlouhodobû zdravotnû postiÏe-
ného ãlena rodiny

Souãasnû se zv˘‰il i prÛmûrn˘ podíl
opakovanû evidovan˘ch uchazeãÛ
o zamûstnání na celkové registrované
nezamûstnanosti, a to v roce 2000 aÏ na
67,5 %, coÏ je meziroãnû více o 3,8 pro-
centního bodu.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ, ale ze-
jména pro zv˘‰ení motivace zamûstna-
vatelÛ, jsme od 1. 3. 2001 dotace po-

skytované na úhradu mezd vãetnû po-
ji‰tûní pfii zfiizování spoleãensky úãel-
n˘ch pracovních míst novû odstupÀo-
vali podle délky evidence uchazeãÛ
a rizikov˘ch skupin (viz tabulka Do-
tace).

Finanãní pfiíspûvek se poskytne za-
mûstnavateli za pfiedpokladu, Ïe ucha-
zeãi o zamûstnání pfii uzavfiení pracov-
ního pomûru na dobu neurãitou (nesmí
b˘t dohodnuta konkurenãní doloÏka
podle § 29 Zákoníku práce) zabezpeãí
hrubou mûsíãní mzdu nejménû ve v˘‰i
6 500 Kã.

âásteãná úhrada mzdov˘ch nákladÛ,
tj. vãetnû poji‰tûní, se provádí ãtvrt-
letnû po pfiedloÏení „Mûsíãního v˘kazu
mezd…“ nejdéle 12 mûsícÛ (u obãanÛ
se ZPS a mladistv˘ch se základním
vzdûláním 24 mûsícÛ), a to vÏdy jen po
dobu skuteãného obsazení SÚPM.

Novû zfiízená SÚPM musí b˘t obsa-
zována v˘hradnû na základû „Dopo-
ruãení do zamûstnání“ vydan˘ch obtíÏ-
nû umístiteln˘m UZ a po jejich schvá-
lení ÚPO. Budoucího zamûstnance si
také zamûstnavatel mÛÏe vybrat for-
mou v˘bûrového fiízení, které dle poÏa-
davku zajistí úfiad práce.

Na finanãní pfiíspûvek není právní
nárok. ÚPO jej mÛÏe zamûstnavateli
poskytovat v pfiiznané v˘‰i jen na zá-
kladû písemné dohody.

BliÏ‰í informace je moÏno obdrÏet
zároveÀ se Ïádostí na:

ÚPO
tfiída 30. dubna 2c
oddûlení APZ
4. patro
kanceláfi ã. 415
tel. 61 59 394, 367
nebo kanceláfi ã. 412
tel. 61 59 333, 328 
v úfiední dny pondûlí a stfieda od

8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00
hod.   

Ing. Zdenka Navrátilová,
ÚP v Ostravû

Dotace
délka evidence max. % v˘‰e dotace na mzdy rozdíl oproti max. limit dotace
skupina UZ pfiiznané vã. pojistného (6 500 Kã niÏ‰ímu pásmu ve vztahu ke zv˘‰ené

dotace + 35 % poji‰tûní = 8 775 Kã) mzdû v Kã 
do 6 mûsícÛ 45 3 949 8 000
6 - 12 mûsícÛ 50 4 388 439 8 000
nad 12 mûsícÛ 60 5 265 877 8 000  
ZPS, mladiství 70 6 143 878 10 000



Ilustraãní foto: archiv
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Peníze pro dobré projekty
Dvû stû padesát tisíc korun pro

Ostravu vyãlenila Romská mezire-
zortní komise pfii Úfiadu vlády âes-
ké republiky, aby jimi podpofiila
formou grantÛ zajímavé projekty.
Jak nás informovala romská porad-
kynû Magistrátu mûsta Ostravy L˘-
dia Poláãková, projekty na pfiede-
psan˘ch formuláfiích je tfieba ode-

vzdat v podatelnû magistrátu nej-
pozdûji do 30. bfiezna.

Pokud nûkter˘ ze zájemcÛ nezastihne
poradkyni v její kanceláfii v Husovû ulici,
mÛÏe se s ní setkat vÏdy v první úter˘
v mûsíci ve 14 hodin ve ‰kole Pfiemysla
Pittra v Pfiívoze. Na této schÛzce se mÛÏe
dozvûdût nejen co v‰echno pro Ostravu
romská poradkynû dûlá, ale i fiadu dal-
‰ích potfiebn˘ch informací. (‰)

Potfiebnou lekci pro Ïivot dosta-
nou úãastníci resocializaãních kurzÛ,
které pro mladé lidi organizuje Stfie-
disko pracovní rehabilitace v Ostravû
-Svinovû. Projekt vznikl za podpory
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti
jako poskytovatele finanãních pro-
stfiedkÛ Phare EU.

Také v Ostravû stále pfiib˘vá obãanÛ
evidovan˘ch u úfiadu práce. Jednu ze
skupin nezamûstnan˘ch tvofií mládeÏ po
ukonãení ‰kolní docházky, aÈ v základní
ãi pomocné ‰kole. Tito mladiství ucha-
zeãi o zamûstnání se do evidence úfiadu
práce dostávají pfiedev‰ím proto, Ïe ne-
dokonãili studium na stfiední ‰kole, uãi-
li‰ti, nebo Ïe vÛbec nemûli zájem se dále
profesnû vzdûlávat. Ani rodina jim pfiíli‰
cestu neusnadnila - vût‰ina z nich po-
chází z ne právû inspirativního v˘chov-
ného prostfiedí. Jedná se o dûti ze sociál-
nû slab‰ích rodin, pfiíslu‰níkÛ rÛzn˘ch

minoritních skupin. Tûmto mlad˘m li-
dem vût‰inou schází základní pracovní
návyky, mají potíÏe dodrÏovat spoleãen-
ské a mravní normy. Ve stfiedisku pra-
covní rehabilitace je pro nû pfiipraven re-
socializaãní program, kter˘ je kromû v‰e-
stranné v˘chovy a vzdûlávání zamûfien
na pracovní zácvik klientÛ. PfiibliÏnû
dvacítka mlad˘ch lidí se v jednotliv˘ch
kurzech nauãí základÛm pfiípravy jídel,
stolování nebo péãi o kvûtiny, coÏ mÛÏe
b˘t spolu s osvûdãením o absolutoriu no-
v˘m pfiedpokladem pro získání pracov-
ního a Ïivotního uplatnûní.

DÛleÏit˘m aspektem práce ve stfie-
disku je také skuteãnost, Ïe se zde v rám-
ci základních programÛ a v následn˘ch
motivaãních kurzech setkávají pfiíslu‰níci
majoritních i minoritních skupin. V tole-
rantním prostfiedí se tak uãí jedna sku-
pina chápat druhou.

(ha)

Ve Svinovû pomáhají mlad˘m lidem hledat cestu

Potfiebné lekce pro Ïivot

Oddûlení Centra vãasné inter-
vence odboru sociálních vûcí Ma-
gistrátu mûsta Ostravy zaji‰Èuje mi-
mo poãítaãové propojení mezi Poli-
cií âR a jednotliv˘mi pracovi‰ti ku-
rátorÛ pro mládeÏ na ostravsk˘ch
úfiadech mûstsk˘ch obvodÛ také tzv.
roz‰ifiující aktivity.

Pfii realizaci tohoto cíle pracovníci
Centra vãasné intervence vycházeli ze
stávající sítû sociálních sluÏeb na území
mûsta Ostravy. Po zmapování situace
a s vyuÏitím zahraniãních a domácích
zku‰eností proto zaãali pfiipravovat
a posléze realizovat dva „víkendové te-
rapeutické pobyty“ pro klienty kurá-
torÛ pro mládeÏ (vÏdy 20 dûtí ve vûku
9 - 13 let) a program s názvem Kmotr.

Co toto oznaãení znamená? Jedná se
vlastnû o prÛvodcovskou sluÏbu urãe-
nou rizikové ostravské mládeÏi. Klienty
jsou dívky a chlapci, ktefií se z nûja-
kého dÛvodu ocitli v situaci hrozící so-
ciálním selháním. Mohou mít napfiíklad
konfliktní vztahy se sv˘mi rodiãi, mají
potíÏe pfii zvládání ‰kolních nebo pra-
covních povinností, mohou inklinovat
k rizikové skupinû vrstevníkÛ. Nûktefií
z nich jsou v situaci, kdy se dopustili
trestného ãinu a probíhá vy‰etfiování ãi
soudní projednávání vûci. Dal‰í z kli-
entÛ zase hledají moÏnost, jak se vy-

rovnat se soudním potrestáním a vrátit
se zpût k bûÏnému zpÛsobu Ïivota.
Program tedy pÛsobí jak v oblasti pri-
mární sociální prevence, tak v oblasti
prevence sekundární a terciární. Úãast
v programu je klientÛm nabídnuta, ale
je zcela dobrovolná.

Klienti programu Kmotr jsou pfie-
váÏnû zároveÀ klienty kurátorÛ pro
mládeÏ a klienty Stfiediska probaãní
a mediaãní sluÏby. Zejména pracovníci
probaãního stfiediska tuto novou akti-
vitu uvítali, protoÏe obdobné projekty
v Praze slouÏí jako alternativní zpÛsob
potrestání (napfiíklad v podmínûném
upu‰tûní od potrestání s dohledem).
ProtoÏe v Ostravû podobné alternativní
tresty neexistují, dohodli se pracovníci
Centra vãasné intervence spolu s pro-
baãními pracovníky, Ïe se pokusí tento
program prosadit jako alternativu pro
mladistvé v trestním fiízení také v na-
‰em mûstû.

KlientÛm, ktefií pfiijali tuto formu po-
dané pomocné ruky, je k dispozici
dobrovolník. MÛÏe se jím stát odbornû
pro‰kolen˘ ãlovûk star‰í osmnácti let.
Dobrovolníci pracují v projektu pod
dohledem supervizorÛ bez finanãního
ohodnocení.

Jak nám potvrdili pracovníci Centra
vãasné intervence, program Kmotr

V Ostravû probíhá ojedinûl˘ projekt prevence

Kamarádství místo trestu

Stát: Pomozte si sami!

(Kamarádství MístO TRestu) funguje
v Ostravû od záfií roku 2000, kdy zaãalo
intenzivní ‰kolení dobrovolníkÛ - prÛ-
vodcÛ. Od konce prosince spolupra-
cuje v na‰em mûstû celkem jedenáct
dvojic (klient - dobrovolník), kromû
tûchto jedenácti dobrovolníkÛ a pra-
covníkÛ oddûlení CVI se na fungování
programu podílejí dva externí pracov-
níci.

V záfií tohoto roku se vedení Centra
vãasné intervence bude snaÏit tento
program opût prezentovat studentÛm
Ostravské univerzity a studentÛm Vy‰‰í
odborné ‰koly sociální, aby bylo moÏ-
né získat nové dobrovolníky.

Více se o oddûlení Centra vãasné in-
tervence nebo samotném programu
Kmotr dozvíte na internetov˘ch strán-
kách www.mmo.cz/soc/cvi.html. (ds)

Ministerstvo vnitra âeské repub-
liky uÏ patrnû v dal‰ích letech ne-
bude moci podporovat mûstské pro-
jekty na prevenci kriminality ze
sv˘ch zdrojÛ.

Také prostfiedkÛ ve státním rozpoãtu
ub˘vá a Ostrava uÏ za posledních pût let
získala od státu na nejrÛznûj‰í projekty
více neÏ 25 milionÛ korun. Pracovníci
magistrátu odpovûdní za prevenci krimi-
nality ve mûstû, ale i ãlenové zastupitel-

stva v komisi protidrogové a ochrany ve-
fiejného pofiádku v‰ak ruce v klín sloÏit
nehodlají. UÏ v tûchto dnech pracují ne-
jen na pfiípravû nov˘ch projektÛ, ale i na
strategii grantového systému v prevenci
kriminality a drogové problematiky.
Právû o budoucnosti tohoto nového
grantového systému by mûlo v nejbliÏ-
‰ích mûsících rozhodovat Zastupitelstvo
mûsta Ostravy.

(‰)



Ostravské divadelní soubory „kritizovali“ kritici.
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Den zdraví ve ‰kole
Jak nás informovala Mgr. Daniela

Radková, také letos pofiádá gymná-
zium s v˘ukou zdravého Ïivotního
stylu v HrabÛvce uÏ tradiãní akci s ná-
zvem Den zdraví.

Pofiadatelé zvou 11. dubna v dobû
od 9 do 16 hodin k náv‰tûvû studenty
i vefiejnost. V cel˘ch prostorách ‰koly
v ulici Fr. Hajdy bude pfiipraven pestr˘
program. Nûkoho potû‰í pfiipomínka
velikonoãních tradic, jin˘ se zamyslí

nad potravináfisk˘mi produkty slibují-
cími blahodárné úãinky na zdraví, do-
stupné budou informace o léãebné re-
habilitaci i protidrogové prevenci. Ob-
zvlá‰tû oblíbené jsou poradny Krajské
hygienické stanice. Jejich pracovníci
poskytnou potfiebné informace kufiá-
kÛm hodlajícím se zbavit svého zlo-
zvyku, ale i lidem s vysok˘m krevním
tlakem ãi nezdravou hmotností. 

(‰)

Tak pfiesnû tuhle písniãku zpívala ta-
neãní mistrová ·árka Matyá‰ková, jinak
vedoucí oddûlení v˘chovy v Domovû
pro dospûlé na Li‰ãinû, kdyÏ se je‰tû bez
hudby zkou‰ely první krÛãky mazurky.
První krÛãky v prvních taneãních hodi-
nách, které toto zafiízení Ústavu sociální
péãe pro mentálnû postiÏené Ostrava
zorganizovalo pro své klienty i mladé dá-
my a mladé pány ze stacionáfie v Mug-

linovû a chránûného bydlení. Îe získat
‰arm a eleganci pohybu po parketû není
vÛbec jednoduché, se pfiesvûdãilo, tak
jako v kaÏd˘ch taneãních hodinách, 16
párÛ. A komu v‰echny ty úkroky a otoã-
ky moc ne‰ly, nevadí, v‰ak to zvládne do
listopadu, kdy taneãní hodiny konãí. Tré-
novat se bude ãtrnáct dní.

(lin)

Mûla babka ãtyfii jabka…

Malou slavnost pfiipravují v Domovû
pro dospûlé Ústavu sociální péãe pro
mentálnû postiÏené Ostrava 21. bfiezna,
kdy pfiesnû po roce otvírají dal‰í zrekon-
struované prostory urãené pro internátní
bydlení. V pûkném tfiípokojovém bytû
najde nov˘ pohodln˘ domov 6 klientÛ
tohoto zafiízení. Byt se skládá ze dvou tfií-
lÛÏkov˘ch loÏnic, spoleãného ob˘vacího
pokoje, kuchyÀky a sociálního zafiízení.
V‰echny tyto prostory jsou bezbariérové,

takÏe v pfiípadû potfieby vhodné i pro vo-
zíãkáfie. Mentálnû postiÏen˘m tato forma
bydlení umoÏÀuje více soukromí a samo-
statnosti i vy‰‰í kvalitu samotného Ïivota
v ústavu. K devíti klientÛm, ktefií se do
internátního bydlení v Domovû pro do-
spûlé nastûhovali loni, pfiibylo dal‰ích
‰est muÏÛ. Na slavnostní otevfiení jsou
pozváni i jejich rodiãe a opatrovníci.

(lin)

Nov˘ domov pro klienty

Radostné divadelní vfiení
Pát˘ roãník Festivalu ostravsk˘ch

ãinoherních divadel Ost-ra-var,
kter˘ probûhl poãátkem bfiezna
v na‰em mûstû, pfiilákal hojn˘ poãet
kritikÛ a studentÛ z Prahy, Olomou-
ce a Brna.

Celkem na tfiech divadelních seminá-
fiích si spolu s divadelníky mohli vytfií-
bit názory na prezentované inscenace.

Pokud vás pfiekvapil název festivalu,
vûzte, Ïe se nejednalo o posouzení
známého pûnivého moku. Jak nezasvû-
cen˘m vysvûtloval dramaturg ãinohry
Národního divadla moravskoslezského
Marek Pivovar, název lze volnû roz‰if-
rovat jako „radostné divadelní vfiení na
v˘chodû republiky“.

My‰lenka festivalu se zrodila z jisté-
ho pocitu odtrÏení od ostatních kultur-
ních center. Proto pfii‰el Juraj Deák, ‰éf
ãinohry NDM, s návrhem uspofiádat

festival, na kterém by se jindy jen
vzácnû pfiíchozím kritikÛm z Prahy
a Brna pfiedstavilo co nejvíce ostrav-
sk˘ch divadelních inscenací.

Prezentované inscenace vãetnû ma-
turitní inscenace Janáãkovy konzerva-
tofie poskytly na pûti divadelních scé-
nách pfiehled o divadelním umûní
v metropoli severní Moravy. Pokud má-
me rekapitulovat, kritiky nadchl Prorok
Ilja v Komorní scénû Aréna, Trumf
v nastudování souboru Divadla loutek,
ale tfieba i Tfii sestry ãinohry Národního
divadla moravskoslezského.

Pro úplnost zb˘vá dodat, Ïe organi-
zaci Festivalu ostravsk˘ch ãinoherních
divadel Ost-ra-var uÏ tradiãnû formou
grantÛ podporuje ze svého rozpoãtu
také statutární mûsto Ostrava.

(‰)



sv. Floriánovi a na dolním konci Pros-
kovic byl v sedmdesát˘ch letech téhoÏ
století instalován kamenn˘ kfiíÏ.

„Kostel vznikal v pomûrnû dlouhém
ãasovém rozmezí. Aktivita vycházela
pÛvodnû z Jednoty sv. Floriána, která
byla zaloÏena v roce 1910. V roce 1918
se transformovala na Sbor pro posta-
vení filiálního kostela. JenÏe disponoval
pouze mal˘mi finanãními prostfiedky.
Teprve v roce 1924 byl zakoupen
vhodn˘ pozemek a v období první re-

publiky se podafiilo vybudovat základy
a nakoupit stavební materiál,“ uvádí
BlaÏena Przybylová s tím, Ïe II. svûtová
válka pfiinesla dal‰í problémy. Stavební
práce byly zakázány. Ale toto nafiízení
nebylo proskovick˘mi obãany pfiíli‰
respektováno - v pomalém tempu se
s v˘stavbou kostela pokraãovalo. Po
osvobození byl na jafie roku 1946 do-
konãen a na svátek sv. Václava, tedy
28. záfií, vysvûcen.

(M,B)

Kapliãka sv. Floriána, ul. Na smyãce.

Celkov˘ pohled na parní a vodní ml˘n po pfiestavbû koncem 20. let 20. století.

Budova základní ‰koly postavené v roce 1904.

Rodn˘ dÛm Franti‰ka L˘ska v ulici Nad strouhou. Fota: archiv
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Archiv mûsta Ostravy

Proskovice Znak Proskovic
prakticky kopíruje
peãetní obraz na ty-
páfii, kter˘ byl pouÏí-
ván od roku 1786 aÏ
do roku 1919. V mo-

drém ‰títû je zobrazen sv. Florián, pa-
tron hasiãÛ, ve zlaté fiímské zbroji s ãer-
ven˘m chocholem na pfiilbû. Ve své
pravé ruce drÏí vûdro, ze kterého po-
lévá hofiící dÛm u sv˘ch nohou. V levé
paÏi pak má stfiíbrn˘ prapor.

KdyÏ jsme se spolu s fieditelkou
mûstského archivu domlouvaly na
na‰em seriálovém nahlédnutí do his-
torie malé obce Proskovice, ponûkud
jsem znejistûla. BlaÏena Przybylová
mne v‰ak ubezpeãila, Ïe obavy z pfií-
padného nedostatku zajímav˘ch in-
formací o tomto hezkém kousku ze-
mû poblíÏ Ostravy nejsou v Ïádném
ohledu na místû. Napfiíklad v Dûji-
nách Ostravy si mÛÏeme pfieãíst, Ïe
jméno obce vzniklo pravdûpodobnû
z osobního jména lokátora Prosek.
Ale podle povûsti, která se v Prosko-
vicích traduje, to v‰ak pr˘ bylo násle-
dovnû:

„Na kopcu, tam, jak nûska cesta
z Proskovic do Krmelina, byval ovãak
Matûj. Mûl skromnu dfievjanu chalupu,
stado ovci a 9 synu. Synci uÏ dorastali
a bylo tfieba sa o nû postaraÈ. TuÏ nûz-
bylo Matûjovi nic ineho neÏ zajsÈ do Stare
Vsi na zamek a poprosiÈ pana, aby jim
dovolil prosekaÈ kus lesa a synkum po-
staviÈ chalupy, zaloÏiÈ vlastni hospodafi-
stvi. Starovesky pan Matûjovi povolil.
Temu, Ïe Matûj prosil a ze synkami pro-
sekali les, pomenovali tu malou osadu
Prosekovice.“

PhDr. BlaÏena Przybylová na vysvûtle-
nou dodává: „V pozdûj‰í dobû se ono -e-
z názvu vytratilo, a tak zÛstaly známé
Proskovice. Nicménû ves náleÏela k bis-
kupskému lénu a na první písemnou po-
dobu jejího názvu Proskowicz tak nara-
zíme aÏ v roce 1394 v seznamu statkÛ
a lén olomouckého biskupství. Bylo to
v souvislosti se zmínkou o rytífii Petru
Meisnerovi, kter˘ drÏel Velk˘ a Mal˘
Petfivald a také Proskovice.“

Tato vesnice s 10 selsk˘mi usedlostmi
se zfiejmû odpoutala od petfivaldského
léna nûkdy na pfielomu 15. a 16. století.
Od druhé poloviny 16. století se stala
souãástí biskupského léna Stará Ves a je-
ho osudy sdílela aÏ do zru‰ení poddan-
ství v roce 1848.

Proskovice mûly v˘razn˘ zemûdûlsk˘
charakter a ani rozvoj prÛmyslu na Os-
travsku nemûl na tuto obec pfiím˘ do-
pad. Proskovice se staly pfiímûstskou
obcí, jejíÏ obyvatelé vyuÏili nabídky
pracovních pfiíleÏitostí v relativní blíz-
kosti svého bydli‰tû, zejména pak ve
vítkovick˘ch Ïelezárnách. „Pfiesto zde
nedo‰lo k v˘raznûj‰í migraci, coÏ bylo
zpoãátku - do roku 1926, kdy do‰lo
v rámci pozemkové reformy k parcelaci
dvorÛ olomoucké kapituly - pravdûpo-
dobnû ovlivnûno i nedostatkem staveb-
ních parcel a vût‰í vzdáleností od centra
ostravské aglomerace se ‰patn˘m do-
pravním spojením,“ fiíká fieditelka ar-
chivu.

Obec je od roku 1630 souãástí staro-
bûlské fiímskokatolické farnosti. Ve tfiicá-
t˘ch letech 18. století byla na horním
konci obce postavena kaple zasvûcená

Víte, Ïe...
✔ sv. Floriánovi byla zasvûcena
místní kaple a dnes filiální kostel? 
✔ Panská krãma - nejstar‰í hostinec
- byla postavena staroveskou vrch-
ností v roce 1688?
✔ podle tereziánského katastru
(1750 - 1768) bylo v Proskovicích
9 sedlákÛ, 6 zahradníkÛ a 20 dom-
káfiÛ?
✔ v letech 1771 - 1772 Ïilo v Pros-
kovicích 275 obyvatel, v roce 1843
se jejich poãet zv˘‰il na 465, v roce
1921 jich bylo 575 a v roce 1961 to
bylo uÏ 775 osob?
✔ místní dûti chodily do ‰koly ve
Staré Bûlé aÏ do roku 1869, kdy byla
v Proskovicích otevfiena nová ‰kolní
budova?
✔ roz‰ífiení pÛvodní jednotfiídní ‰ko-
ly na dvoutfiídní bylo podnûtem k po-
stavení nové ‰koly, v níÏ byli ‰koláci
vÛbec poprvé pfiivítáni 1. záfií 1905?
✔ v roce 1911 byl v obci postaven
vodovod?
✔ se v Proskovicích narodil v roce
1904 hudební pedagog, zakladatel
dûtského souboru Jistebniãtí zpû-
váãci, sbûratel la‰sk˘ch lidov˘ch
písní Franti‰ek L˘sek?
✔ k Ostravû byly Proskovice pfiipo-
jeny aÏ k 1. lednu 1975 a Ïe od roku
1960 byla samostatná obec Prosko-
vice souãástí okresu Fr˘dek-Místek?



Ostravské V˘tvarné centrum Chagall patfií uÏ léta k dobr˘m tipÛm, kde lze pfiíjemnû
strávit voln˘ ãas. Jak napovídá pfiehled akcí na této stranû, je v Chagallu stále nûco
k vidûní, ale téÏ ke koupi.
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Pro ty, kdo tvrdí, Ïe Ostrava nabízí málo pfiíleÏitostí, kam zajít a jak se zaba-
vit, nabízíme tipy od poloviny bfiezna do poloviny dubna.

23. 3. V. Tfie‰Àák Divadlo Aréna
29. 3. Skupina Poupata koncert Klub Gama
31. 3. King Diamond koncert Martin - SR
31. 3. Sto zvífiat  klub. pofiad Klub Parník
3. 4. Dan Bárta koncert Klub Parník
3. 4. Zámûna praÏské divadlo DK Poklad
5. 4. To nejlep‰í z Andera vystoupení DK Poklad
11. 4. Nej‰Èastnûj‰í ze tfií praÏské divadlo DK Poklad
17. a 18. 4. JeÏí‰marjájosef Div. na Fidlovaãce DK Poklad

Na tyto akce jsou vstupenky v pfiedprodeji v Mûstském informaãním centru.
Bez záruky v‰ak uvádíme dal‰í mûstské akce plánované jiÏ v závûru minulého roku:

20. - 23. 3. Steaky a saláty pro gurmány Hotel Imperial
23. 3. Semináfi pro uãitele Z· a S· Hvûzdárna J. Palisy
29. - 30. 3. JFO a sbor L. Mátla koncert DK Vítkovice
31. 3. - 1. 4. 6. národní v˘stava psÛ âerná louka
15. 3. - 13. 4. Kamera Skura fotov˘stava Centrum kult. a vzdûlávání
bfiezen Moravia Medica farmac. v˘stava DK Vítkovice
duben Nûmecká kuchynû pro gurmány Hotel Imperial
1. 4. Apríl zábav. program Hornické muzeum OKD
únor – 4. 4. Franti‰ek Drtikol fotografie, obrazy Centrum Chagall
do dubna Fr. ¤ezníãek fotov˘stava Centrum Chagall
do kvûtna Divadelní svût v˘stava návrhÛ Ostravské muzeum
4. - 5. 4. rybí speciality pro gurmány Hotel Atom
5. 4. JFO koncert DK Vítkovice
do 2. 5. Jan Ob‰il scénografie Divadlo A. Dvofiáka
2. 4. âechová, âech koncert DK Vítkovice
5. - 7. 4. PROTECT 2001 v˘stava âerná louka
5. - 7. 4. PoÏár. technika v˘stava âerná louka
5. - 7. 4. BET 2001 v˘stava âerná louka
5. 4. - 21. 5. Ale‰ Lamr obrazy, projekty Centrum Chagall
5. 4. - 27. 5. 50 let Zoo Ostrava v˘stava Ostravské muzeum
7. 4. Otvírání jara historick˘ vlak O.-Svinov – Hradec n. M.
10. - 12. 4. Ostravsk˘ prÛmyslov˘ veletrh âerná louka
12. - 13. 4. JFO koncert DK Vítkovice
14. 4. Svûtov˘ den planetárií Hvûzdárna J. Palisy
14. 4. Zahajovací turnaj golf ·ilhefiovice

● Pfiesto, Ïe hlavní turistická se-
zona teprve zaãne, nav‰tívilo vy-
hlídkovou vûÏ Ostravské radnice
v únoru 1 300 lidí. Pfiíznivé poãasí
a dobr˘ v˘hled pfiilákaly zejména
‰koláky, ktefií mûli jarní prázd-
niny.

● Turistického veletrhu Expotour

Slovakia 2001 ve dnech 15. – 18.
bfiezna se v rámci expozice âeské
centrály cestovního ruchu zúãastní
také mûsto Ostrava prostfiednictvím
stánku Mûstského informaãního
centra. V rámci Dne âeské republiky
tu vystupuje také ostravské Janáãkovo
kvarteto.

Krátce

Co s voln˘m ãasem ve mûstû?

Berlín: Ostrava podruhé
UÏ podruhé se mûsto Ostrava zú-

ãastnilo ve dnech 3. – 7. bfiezna tra-
diãního mezinárodního turistické-
ho veletrhu ITB v Berlínû. KaÏd˘
rok v bfieznu je nejvût‰í akcí svého
druhu v Evropû, berlínsk˘ veletrh
pfiedstihl podobnou tradiãní udá-
lost v Lond˘nû. Prezentují se tu v˘-
znamná mûsta a regiony, cestovní
kanceláfie i podnikatelské subjekty,
které jsou zapojeny do cestovního
ruchu.

Letos se na berlínském v˘stavi‰ti
pfiedstavilo 10 000 vystavovatelÛ ze 179
zemí svûta. V jednom ze 26 pavilonÛ
byla rovnûÏ expozice âeské centrály

cestovního ruchu, v níÏ mezi dvaceti ji-
n˘mi mûlo svou plochu právû mûsto
Ostrava. Tradiãnû nabízelo informace
a materiály t˘kající se turistiky i fiady
akcí na Ostravsku. Pozoruhodn˘ byl
zájem laické vefiejnosti o moÏnosti uby-
tování, kulturní a sportovní akce na
Ostravsku. ¤ada náv‰tûvníkÛ se na po-
dobn˘ch mezinárodních veletrzích hlá-
sí k Ostravû a zajímá se o pobyty zde
uÏ proto, Ïe odsud pocházejí. Pfiekva-
puje je zmûna mûsta v posledním dese-
tiletí minulého století, kdy se zreduko-
val prÛmysl a znaãnû rozrostla oblast
kultury, sportu, obchodu i turistiky.

(o)

O neziskov˘ch organizacích

Pro mladé fotografy

Mezinárodní diskuzní fórum
Obãanské organizace ve spoleãné
Evropû se uskuteãnilo v prostorách
Senátu âR ve dnech 1. a 2. bfiezna
pod zá‰titou senátorky Zuzany Roi-
thové. Na 300 odborníkÛ a zástupcÛ
neziskového sektoru tu hovofiilo na
témata zmûn struktury neziskového
prostoru v âR, o nov˘ch právních
úpravách, zmûnách daÀov˘ch záko-
nÛ, zku‰eností v této oblasti v Nû-
mecku, Rakousku, Maìarsku apod.

V rámci diskuze tu vystoupila také
fieditelka Mûstského informaãního

centra Ostrava Dagmar Kremzerová.
Úãastníci fóra s pfiekvapením vyslechli
zku‰enosti z provozování MIC jako
obecnû prospû‰né spoleãnosti, která si
v‰ak i jako nezisková organizace po-
stupnû je schopna na sebe vydûlávat.
V celostátní diskuzi na téma, zda obec-
nû prospû‰né spoleãnosti jsou vyhovu-
jící formou ãi ne, ale také na téma obo-
rového sdruÏování, spoleãn˘ch postu-
pÛ a vymûÀování poznatkÛ, byly zku-
‰enosti z ostravského MIC velk˘m pfií-
nosem. (o)

Jedineãná ‰ance se nask˘tá v‰em
mlad˘m, ktefií si oblíbili fotografo-
vání a chtûjí své zku‰enosti ukázat
i jin˘m. 

Nadace LANDEK a Klub pfiátel Hor-
nického muzea OKD vypisují 3. roãník
soutûÏe pro mladé fotografy. Témata
soutûÏe jsou:

a) hornické technické památky, pfií-
roda a okolí hornick˘ch lokalit v âeské
republice oãima mládeÏe, 

b) náv‰tûva hornick˘ch muzeí a sta-
r˘ch provozÛ. SoutûÏí se ve vûkov˘ch
kategoriích 6 - 12 a 13 - 18 let, soutûÏní
fotografie musejí mít formát minimálnû
9 × 13 cm, na zadní stranû snímku musí
b˘t uvedeno – název, místo, datum,
jméno a pfiíjmení autora, datum naro-
zení, adresa a telefon. Autofii mohou do

kaÏdé skupiny pfiihlásit nejv˘‰e 5 sním-
kÛ nebo 1 ucelen˘ soubor zábûrÛ.
Snímky je moÏné zaslat po‰tou na ad-
resu Klub pfiátel Hornického muzea
OKD, Pod Landekem, 725 29 Ostrava-
Petfikovice nebo je osobnû odevzdat
v Hornickém muzeu. Uzávûrka soutûÏe
je v pondûlí 21. kvûtna 2001 ve 14.00
hodin.

Snímky budou vyhodnoceny do
15. ãervna a vystaveny v Hornickém
muzeu OKD. Pro vítûze soutûÏe v kaÏ-
dé kategorii jsou pfiipraveny hodnotné
ceny a diplomy. BliÏ‰í informace u Ota-
kara Podhajského a Rodana Broskeviãe
na tel. 069/613 18 47 nebo 613 18 04. 

(k)



Foto: archiv

Útulek pro psy v Ostravû-Tfiebovicích 
nabízí do dobr˘ch rukou:

1. Nelly je asi jeden rok stará fenka, která byla minul˘ mûsíc nalezena v Hra-
bové a pfiedána do útulku. Tato roztomilá psí sleãna je mimofiádnû hodná, velmi
spoleãenská a v dobré fyzické kondici. K dokonalému ‰tûstí jí schází jen láskyplné
pohlazení páníãka a mal˘ koutek, nejlépe v bytû.

2. Bodie nemá zrovna dobré zku‰enosti s lidmi. V jaké péãi asi musela b˘t tato
tfiíletá fenka, kterou vyhodili její pÛvodní majitelé z jedoucího auta ve Slezské
Ostravû? Pracovníci útulku se nestaãí divit a Bodie zfiejmû také. VÏdyÈ se velmi ráda
mazlí, je klidná a nenároãná. Má i velmi dobré hygienické návyky. V kotci jí je
opravdu velmi smutno. Nejlépe by se cítila v pfiítomnosti star‰ího ãlovûka.

3. Rocky je odrostlé ‰tûnû ovãáka, které bylo odchyceno bezradnû pobíhající
v Radvanicích. Vehementnû se domáhalo pomoci u kolemjdoucích obãanÛ. Tento
pes v tzv. telecím vûku se hodí nejvíc na zahradu, a pokud projde kvalitním v˘cvi-
kem, mÛÏe se brzy stát skvûl˘m hlídaãem.
Kontakt:
Útulek pro opu‰tûné psy, Provozní 4, 722 00 Ostrava-Tfiebovice
tel.: 696 72 88
Otevfieno je kaÏdé úter˘ - pátek od 10 do 15 hodin, 
v sobotu vÏdy od 11 do 15 hodin, v nedûli od 11 do 14 hodin.
V pondûlí je pro vefiejnost zavfieno.
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1 2 3

Padesátiny zoologické zahrady 5. 4. - 27. 5. 2001 
50 let Zoo Ostrava
V˘stava fotografií zachycujících historii
a v˘voj zoo od jejího zaloÏení v roce
1951 v Ostravû-Kunãiãkách aÏ po sou-
ãasnost. (Ostravské muzeum)

23. 4. - 27. 4. 2001 
Velká cena Zoo Ostrava
Pfiírodovûdná soutûÏ ‰kolních kolek-
tivÛ pofiádaná ve spolupráci s Kruhem
pfiátel Zoo. (v˘ukové stfiedisko)

26. 5. 2001 
Dûtsk˘ den s Revírní bratrskou po-
kladnou
(amfiteátr zoo)

2. 6. 2001 
Dûtsk˘ den s Frekvencí 1
(amfiteátr zoo)

9. 6. 2001 
Dûtsk˘ den âSSD
(amfiteátr zoo)

12. 6. - 14. 6. 2001 
Setkání pracovníkÛ ãesk˘ch, slo-
vensk˘ch a polsk˘ch Zoo

27. 8. - 31. 8. 2001 
Letní ‰kola mlad˘ch biologÛ
Problematika chovu vzácn˘ch a ohro-
Ïen˘ch druhÛ zvífiat a zajímavosti z je-
jich Ïivota.

15. 9. 2001 
Den seniorÛ
Prohlídka zoo s prÛvodcem, promítání
filmÛ, beseda.

3. 10. 2001 
Prezentace Zoologické zahrady
Ostrava pro âeskou centrálu cestov-
ního ruchu

6. 10. 2001 
Zoo a ‰koly
Setkání s uãiteli biologie Z· a gymnázií
- ekologická v˘chova, beseda. (v˘u-
kové stfiedisko)

19. 11. - 23. 11. 
SoutûÏ mlad˘ch zoologÛ
Pfiírodovûdecká soutûÏ ‰kolních kolek-
tivÛ, ve spolupráci s Kruhem pfiátel
zoo. (v˘ukové stfiedisko)

15. 12. 2001 
Strojení vánoãního stromku
Akce pro dûti a jejich rodiãe.

Zoologická zahrada pfiiláká kaÏ-
doroãnû do svého areálu tisíce ma-
l˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ, ktefií vy-
uÏívají stále ãastûji a hlavnû radûji
krátkodobé rekreace rodinného ty-
pu pfiímo ve mûstû. K dispozici jsou
restauraãní zafiízení, dûtské koutky
i tolik oblíbené kontaktní zoo. Pfie-
dev‰ím dûtem a mládeÏi je navíc ur-
ãena rozsáhlá nabídka vzdûlávací
a osvûtové ãinnosti, kam patfií napfi.
v˘uka biologie, pfiírodovûdné sou-
tûÏe, v˘stavy a fiada dal‰ích akcí.

Leto‰ní rok je pro zahradu velmi v˘-
znamn˘ – pfiipomíná si totiÏ 50 let
svého trvání. A jak jsme byli informo-
váni pracovníky zahrady, dûti i dospûlí
se mohou uÏ dnes tû‰it na nûkolik no-
vinek nejen v rámci chovatelsk˘ch ús-
pûchÛ. Následující pfiehled akcí je toho
dokladem. (m)



Sareza opût záfií novotou
Koncem února byla za pfiítomnosti ostravského primátora Ing. âestmíra Vlãka 
a dal‰ích hostÛ slavnostnû otevfiena novû rekonstruovaná hala Sarezy v Hru‰ovské
ulici. Toto známé sportovní zafiízení bylo zniãeno pfii povodních v roce 1997 a nyní
uÏ opût bude slouÏit sportuchtiv˘m OstravanÛm.

Ostrava a Zlín ve Fiducii
Ostravsk˘ novináfi, publicista a fotoreportér Michal Kubíãek pfiedstavuje své
ãernobílé fotografie z Ostravska a Zlína v galerii Fiducia. Porovnat své vidûní svûta 
s pohledem fotoreportéra mÛÏete aÏ do 7. dubna. Není to v‰ak v tûchto dnech jeho
v˘stava jediná. Souãasnû s vernisáÏí 8. bfiezna ve Fiducii byla zahájena druhá
Kubíãkova v˘stava v Krnovû. Ta prezentuje jeho reportáÏní fotografie z povodní 
v roce 1997.
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Turisté zvou k procházkám
JiÏ dvaaãtyfiicet let existuje Klub

ãesk˘ch turistÛ TJ VOKD Poruba.
V souãasné dobû má sto dvacet ãlenÛ
nejrÛznûj‰ího vûku z celé Ostravy
i okolí.

Do klubu pfiicházejí v‰ichni, ktefií mají
rádi pfiírodu a spoleãnost stejnû zaloÏe-
n˘ch kamarádÛ. Spoleãnû objevují pfií-
rodní krásy, pû‰ky, na kole, na bûÏkách,
pfii jedno i vícedenních akcích. KaÏd˘ si
vybere podle svého zájmu i moÏností
trasy rekreaãní nebo nároãnûj‰í.

Program tras je pravidelnû zvefiejÀo-
ván v mûsíãníku Program, plány jsou vy-
vû‰ovány v sázkov˘ch kanceláfiích. Zá-

jemci se mohou vypravit na ãtrnáctikilo-
metrov˘ v˘let po stopách ostravské his-
torie, na okruh Porubou, pravidelnû silnû
obsazen˘ b˘vá 28. 4. Marathon osvobo-
zení, ale i podzimní turistick˘ pochod 
16. záfií. V‰ech tûchto akcí se mohou zú-
ãastnit také rodiny s dûtmi a domácími
mazlíãky. Start je vÏdy od 7 do 9 hodin
na koneãné MHD Vfiesinská v Porubû.
Pokud máte zájem o ãlenství, mÛÏete
více informací získat na ãísle telefonu
692 60 78. Kromû bezplatného ãtvrtlet-
níku získáte jistû hodnû pfiíjemn˘ch zá-
ÏitkÛ a nové pfiátele. (ova)

Zpráviãky
● Poãátkem února bylo v Ostravû

zaloÏeno Koordinaãní centrum or-
ganizací seniorÛ a zdravotnû posti-
Ïen˘ch. Jeho cílem je vytvofiit pod-
mínky pro vzájemnou a úãelnou
spolupráci a vyuÏít dobrovoln˘ch
aktivit organizací pracujících ve
prospûch obãanÛ star‰í generace
a zdravotnû postiÏen˘ch. Dosud se
ke spolupráci pfiihlásilo patnáct or-
ganizací, mezi nimiÏ jsou kluby dÛ-
chodcÛ, ostravská organizace ââK
ãi Slezská diakonie. BliÏ‰í infor-
mace je moÏné získat na ãísle tele-
fonu 611 65 12.

● Slibné úspûchy mají za sebou star‰í
Ïáci FC NH Ostrava pod vedením tre-
néra Milana Ko‰Èála. DruÏstvo vzniklo
v˘bûrem ÏákÛ fotbalov˘ch tfiíd 2. roã-
níku Z· Ko‰afie z Dubiny a Z· Kos-
monautÛ ze Zábfiehu. Bûhem sedmi let
si v nûm zasportovala celá fiádka chlap-
cÛ. ProtoÏe financování matefisk˘m klu-
bem není moÏné, nesou celou tíhu ná-
kladÛ rodiãe. I pfiesto dokázali tito mladí
sportovci získat nûkolik v˘znamn˘ch
ocenûní a pfiedãít své vrstevníky z fotba-
lov˘ch velkoklubÛ. Mezi nejlep‰í trofeje
patfií vítûzství v Îupním pfieboru mlad-
‰ích ÏákÛ v roce 1999/2000, 3. místo ve
Fotbalovém turnaji o pohár Z· Kopaniny
ãi Turnaj pro 16 ligov˘ch celkÛ, kde byli
pozváni jako náhradníci za FC Brno
a nechali za sebou Slávii i Spartu Praha,
Baník Ostrava a dal‰í finanãnû zabezpe-
ãená druÏstva.

● AÏ do 30. bfiezna potrvá v Galerii
Magna v˘stava prací studentÛ 3. roã-
níku ateliéru volné a uÏité grafiky
prof. E. Ovãáãka z katedry v˘tvarné
tvorby Ostravské univerzity. Galerie

je vefiejnosti pfiístupná v pondûlí
a ãtvrtek od 9 do 19 hodin a v pátek
od 9 do 16.30 hodin.

● Nábor dûtí opût zahájila tenisová
‰kolka. Pokud máte doma sportuchtivé
dítko narozené v roce 1996 pfiípadnû star-
‰í, mÛÏete ho pfiijít pfiihlásit kaÏdou stfiedu
od 15 do 16.30 hodin na tenisové dvorce
TJ Baníku Ostrava v Budeãské ulici v Ko-
menského sadech. Právû zde bude 17.
dubna zahájena v˘uka. Zájemci se mohou
hlásit také telefonicky od pondûlka do
pátku v dobû od 20 do 22 hodin na ãísle
693 42 74 nebo na mobilu 0605 534 752
u vedoucího ‰kolky pana Galajdáka.

● V hotelu Atom probûhnou
20. a 21. dubna v pofiadí uÏ 5. ostrav-
ské dny podpÛrné léãby v onkologii.
Jejich souãástí bude konference zdra-
votních sester a radiologick˘ch labo-
rantÛ a satelitní semináfie farmaceu-
tick˘ch firem. Zá‰titu nad akcí pfie-
vzala âeská onkologická spoleãnost
a hejtman Ostravského kraje.

● Také na bfiezen a duben pfiipravili
pestrou nabídku kulturních, sportovních
i vzdûlávacích akcí pracovníci Domu kul-
tury NH Ostrava-Jih, s. r. o. Pokud vás
zajímají pofiady pro dûti, mládeÏ ãi do-
spûlé, získáte pfiesnou pfiedstavu o ter-
mínu jejich konání na telefonu 676 25 12.

● Preventivnû informaãní sku-
pina Policie âR, Mûstské fieditelství
v Ostravû pofiádá od 14. do 18. bfiez-
na v˘stavu k problematice zneuÏí-
vání drog, kterou zapÛjãilo Policejní
muzeum v Praze. Îáci 8. - 9. roãníkÛ
základních ‰kol se s exponáty v˘-
stavy mohou seznámit v kompreso-
rovnû Dolu Anselm v areálu Hor-
nického muzea OKD Pod Landekem
v Ostravû-Petfikovicích.

Den Zemû v muzeu

Filharmonie zve...

Také letos pfiipravili pracovníci
Ostravského muzea fiadu v˘stav, semi-
náfiÛ, pfiehlídek a pfiedná‰ek pro vefiej-
nost. Od 2. dubna aÏ do 27. kvûtna
bude v prostorách muzea k vidûní v˘-
stava s názvem OhroÏené druhy rostlin
a hub severní Moravy a Slezska, na kte-
rou bude navazovat semináfi se soutûÏí
pro ‰koly ve dnech 19., 20. a 23. dubna.
Zatímco ‰koláci se musejí na semináfi
objednat, vefiejnost mÛÏe pfiijít na pfied-
ná‰ku pfiímo, a to 23. dubna v 16.30 ho-

din. Oslavy doplní také v˘stava s ná-
zvem Cestou z mûsta, ta je v‰ak k vidûní
v Kulturním domû v Hluãínû.

Kromû uÏ zmínûn˘ch akcí  je v‰ak
v muzeu bûÏn˘ provoz, takÏe si ná-
v‰tûvníci mohou prohlédnout stálé ex-
pozice dokumentující dovednost lid-
sk˘ch rukou, Ïivou a neÏivou pfiírodu
ãi botanickou expozici nazvanou
Pfiíroda pro Ïivot. V muzeu je otevfieno
dennû od 9 do 17 hodin, o víkendu pak
od 9 do 13 hodin. (‰)

PfiestoÏe krásné jarní dny budou pa-
trnû zvát pfiedev‰ím k procházkám do
pfiírody, na své si i v dubnu pfiijdou mi-
lovníci hudby. Janáãkova filharmonie
Ostrava pfiipravila fiadu pfiekrásn˘ch
koncertÛ.

UÏ 2. dubna v 19.30 hodin probûhne
ve spoleãenském sále DK Vítkovice 
6. koncert komorního cyklu sk. K, 

5. dubna jsou od 18 hodin na programu
skladby Haydna, Blodeka, Pauera 
a Ravela, 12. a 13. dubna zazní var-
hanní preludium. Obdivovatelé var-
hanní hudby se potû‰í brilantními díly
také 16. a 27. dubna na 10. koncertu
velkého symfonického cyklu sk. A, AR
pod taktovkou francouzského dirigenta
André Bernarda. (r)


