
Námûstek primátora Z. PraÏák a I. Nesétová pfii prohlídce vybavení domu na pÛl
cesty. Foto: J. Urban
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âlenové Zastupitelstva mûsta Os-
travy rozhodli pfied prázdninami
o poskytnutí investiãní dotace ve v˘‰i
20 mil. Kã ¤ímskokatolické farnosti
v Moravské Ostravû na rekonstrukci
kostela sv. Václava.

Práce na záchranû tohoto nejstar‰ího
církevního objektu v Ostravû byly zahá-
jeny uÏ v roce 1997. Tehdy byl také kos-
tel definitivnû uzavfien, protoÏe byly za-
znamenány stále vût‰í poklesy nûkter˘ch
ãástí stavby s následn˘m praskáním
zdiva. Havarijní stav zpÛsobila zejména
dÛlní ãinnost, podmáãení základÛ spod-
ními vodami a naru‰ení kanalizace. Bo-
huÏel, svÛj nemal˘ podíl na rychle postu-
pující zkáze památky mûla rovnûÏ tûÏká
nákladní doprava, která byla po dlouhé
roky necitlivû vedena právû v tûsné blíz-
kosti kostela.

Celkové náklady na nezbytnou rekon-
strukci byly na zaãátku oprav vyãísleny
na 50 mil. korun. První etapa byla do-
konãena v závûru loÀského roku a pfii‰la
na 12,9 mil. Kã. Z toho Mûsto Ostrava
uvolnilo ze svého rozpoãtu na záchranu
kostela pfied zfiícením 8,84 mil. Kã, Mi-
nisterstvo kultury âR poskytlo 2 miliony,
církev nûco málo pfies 2 miliony korun.

Obãanské sdruÏení, které vzniklo pfied
tfiemi roky s cílem shromaÏìovat finanãní
prostfiedky na záchranu této vzácné ar-
chitektonické památky a probudit zájem
vefiejnosti, pfiispûlo na opravu kostela 
64 tisíci korunami.

Nicménû technick˘ stav objektu je na-
dále velmi kritick˘. Na základû rozhod-
nutí Útvaru hlavního architekta mûsta
Ostravy byl zpracován pfiesn˘ rozpoãet
rekonstrukce. Náklady II. etapy (rok
2001) byly vyãísleny na 19,132 mil. Kã.
Poãítá se s opravou kopule vûÏe, postup-
n˘m rozebíráním krovu, dokonãením
statického zabezpeãení kostela, klempífi-
sk˘mi a pokr˘vaãsk˘mi pracemi na boã-
ních kaplích, stfie‰e presbytáfie atd.

V pfií‰tím roce by pak mûla celková re-
konstrukce kostela sv. Václava pokraão-
vat provedením fasád, omítek v interiéru
i restaurováním fresek. Pfiedpokládaná fi-
nanãní ãástka pfiekraãuje 18 mil. korun.
Jen fasáda a sanace bude stát 4,1 mil. Kã.

Jak zaznûlo na ãervnovém jednání za-
stupitelstva, skuteãnû ‰tûdrá investiãní
dotace mûsta ve v˘‰i 20 mil. korun
umoÏní zabezpeãit realizaci II. etapy re-
konstrukce kostela vãetnû nûkter˘ch
prací na fasádû objektu. (m)

Díky ‰tûdrosti mûsta
bude kostel zachránûn

PraÏák: „O vytvofiení podobného zafiízení jsme
uÏ dlouho usilovali!“

Ostrava má dÛm na pÛl
cesty do Ïivota

Velkorysá investice mûsta ve v˘‰i
tfiicet milionÛ korun pomÛÏe jednot-
livcÛm i rodinám ve sloÏit˘ch Ïivot-
ních situacích. Koncem ãervna byl
totiÏ v Sokolské ulici v Ostravû otev-
fien „dÛm na pÛl cesty“.

„Je urãen pfiedev‰ím mlad˘m lidem
z dûtsk˘ch domovÛ, ústavní ãi pûstoun-
ské péãe, obûtem domácího násilí, rodi-
ãÛm s dûtmi v krizov˘ch Ïivotních situa-
cích na pfieklenutí doby, neÏ se podafií
vyfie‰it jejich bytové problémy. O vytvo-
fiení tohoto domu, kter˘ doplÀuje spek-
trum zafiízení urãen˘ch pro sociální akti-
vity ve mûstû, jsme uÏ dlouho usilovali,“
fiekl pfii slavnostním otevfiení námûstek
primátora Zbynûk PraÏák. „Jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe velkorysá investice mûsta pfiesa-
hující tfiicet milionÛ korun na zakoupení
b˘valé ubytovny, její rekonstrukci i nej-
nutnûj‰í vybavení bude nûkolikanásobnû
zúroãena v˘znamem sluÏeb, které zde
obãanÛm v nouzi nabízíme,“ dodal.

V tûchto dnech se uÏ postupnû stûhují
první vybraní nájemníci do devítipodlaÏní
budovy se ãtyfiiceti bytov˘mi jednotkami,
kde mají k dispozici prádelnu, su‰árnu,

koãárkárnu i spoleãenskou místnost. Jde
pfiedev‰ím o mladé lidi z dûtsk˘ch do-
movÛ, ktefií dosáhli plnoletosti a nemûli
kam jít, ale tfieba i o rodinu z Mariánsk˘ch
Hor v mimofiádné sociální tísni ãi o ma-
minky s dûtmi, které musely spolu s bez-
domovci bydlet v charitních domech.

„Budoucí nájemníci jsou zafiazováni do
evidence na vlastní Ïádost doplnûnou o
vyjádfiení pfiíslu‰ného úfiadu mûstského
obvodu. ZávaÏnost jejich sociální situace
pak je‰tû posuzuje poradní sbor sociál-
ních pracovníkÛ s tím, Ïe pfiijímáni jsou
jen obãané s trval˘m pobytem na území
mûsta Ostravy,“ dodal vedoucí Centra so-
ciálních sluÏeb Magistrátu mûsta Ostravy
Jifií Drastík.

Zb˘vá dodat, Ïe bydlení osobám v so-
ciální nouzi zde mûsto poskytuje pfie-
váÏnû na dobu tfií mûsícÛ, nájemníci
musí dodrÏovat stanoven˘ fiád a za svÛj
pobyt v „domû na pÛl cesty“ platí. Kromû
skromného, ale pûkného bydlení zde
mají k dispozici také sluÏby sociálních
pracovníkÛ, jejichÏ úkolem je usnadnit
jim návrat do bûÏného Ïivota.

(‰)



1. Státní dotace: âlenové rady roz-
hodli o pfiijetí státní úãelové dotace
v rámci Komplexního souãinnostního
programu prevence kriminality mûsta
Ostravy pro rok 2001 ve v˘‰i 908 000 ko-

run, o jejímÏ pfiidûlení rozhodl Republikov˘ v˘bor pro prevenci kriminality. Mûsto
Ostrava se bude spolupodílet ãástkou ve v˘‰i 120 495 korun, coÏ pfiedstavuje zhruba
deset procent z celkov˘ch nákladÛ na projekty. O rozdûlení získané dotace vãetnû
spoluúãasti mûsta vybran˘m subjektÛm rozhodne zastupitelstvo.

2. Pfiidûlení bytÛ v Kubínovû ulici: Rada mûsta schválila pfiidûlení 14 bytÛ v re-
konstruovaném domû v Kubínovû ulici v Ostravû-Hefimanicích mûstskému obvodu
Slezská Ostrava vzhledem k nutnosti fie‰ení následkÛ povodní, které v roce 1997 za-
sáhly Hru‰ov. Mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava hodlá byty pouÏít pro pfiidûlení rodinám
z té ãásti Hru‰ova, která by mûla b˘t vystûhována, a z unimobunûk, ãímÏ by se mûl
podstatn˘m zpÛsobem vyfie‰it problém bydlení rodin v technicky ‰patn˘ch bytech.
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Jednání rady
61. schÛze - 12. 6. 2001

1. Finanãní pfiíspûvek: Rada mûsta
rozhodla o poskytnutí finanãního pfií-

spûvku z Ekologického fondu mûsta Ostravy ve v˘‰i 10 tis. korun pro DÛm dûtí
a mládeÏe Ostrava-Mariánské Hory. Dotace bude pouÏita na úklid pfiírodní rezer-
vace Rezavka v rámci akce Clean up the World. Uvedená pfiírodní rezervace jiÏ
byla vyãi‰tûna od odpadkÛ v fiíjnu minulého roku, kdy se naplnilo 20 pytlÛ.
Leto‰ní termín úklidu je naplánován na sobotní den bûhem mûsíce záfií nebo fiíjna.
âlenové rady se pfii svém rozhodnutí opírali o doporuãující stanovisko komise Ïi-
votního prostfiedí.

2. Dotace mûstsk˘m obvodÛm: âlenové rady schválili nav˘‰ení neúãelové do-
tace u níÏe uveden˘ch mûstsk˘ch obvodÛ:

Nová Ves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 tis. korun
Lhotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 tis. korun
Pustkovec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 tis. korun
Michálkovice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 666 tis. korun
Poruba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 558 tis. korun
Ostrava-Jih  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 089 tis. korun
Ho‰Èálkovice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 892 tis korun
3. Pfiírodní rezervace: Rada mûsta vydala nafiízení, kter˘m se zfiizuje pfiírodní re-

zervace Pfiemy‰ov s úãinností od 15. ãervence 2001. Posláním pfiírodní rezervace je za-
chování hodnotn˘ch ekosystémÛ na ãásti území fiíãní terasy fieky Odry, které je z kra-
jinno-ekologického hlediska unikátní nejen na území mûsta Ostravy, ale i v celém
Poodfií. Snahou vzniku rezervace je rovnûÏ ochrana tohoto území pfied moÏn˘mi ne-
gativními zásahy. V tomto ãlenitém terénu se na pomûrnû malé plo‰e vyskytuje velké
mnoÏství druhÛ rostlin i ÏivoãichÛ, mezi nimiÏ se nacházejí zvlá‰È chránûné druhy.
Pfiírodní rezervace Pfiemy‰ov se nachází na pozemcích a ãástech pozemkÛ v katastrál-
ních územích Svinov a Polanka nad Odrou. Celková v˘mûra ãiní 30,79 ha.

1. Investiãní a neinvestiãní dotace:
a) Zastupitelstvo rozhodlo o poskyt-

nutí invest. dotace ¤editelství silnic a dál-
nic âR ve v˘‰i 9,1 mil. Kã na dofinanco-
vání akce Místecká – prÛtah Vítkovicemi.

b) V rámci schváleného rozpoãtu byla
schválena úãelová rezerva ve v˘‰i 8 mil.

Kã na financování provozu a údrÏby stadionu TJ VOKD. Dotaci obdrÏí spoleãnost
Sportovní a rekreaãní zafiízení mûsta Ostravy.

2. PrÛmyslová zóna ·ilhefiovice a vyãíslení nákladÛ na pfiípadnou realizaci
technické infrastruktury:

Zastupitelstvo vzalo na vûdomí informaci o hrubém odhadu celkov˘ch nákladÛ po-
tfiebn˘ch k vybudování této prÛmyslové zóny (dopravní stavby a technické vybavení)
– ãiní 680 mil. Kã s tím, Ïe v tomto finanãním objemu nejsou zahrnuty náklady na po-
fiízení pozemkÛ o rozloze asi 300 hektarÛ ani náklady spojené s vlastní v˘stavbou prÛ-
myslové zóny.

Poznámka: V sobotu dne 23. 6. 2001 obãané ·ilhefiovic v referendu prÛmy-
slovou zónu odmítli. Z více neÏ 1 200 oprávnûn˘ch voliãÛ se k hlasovacím ur-
nám dostavilo pfies 800 obãanÛ. Se vznikem zóny nesouhlasilo 504 lidí, pro
bylo 330, 30 hlasÛ bylo neplatn˘ch.

3. Preventivní protipovodÀová opatfiení na fiece Odfie pfies mûsto Ostravu
od Vrbické struÏky po Ondfiejnici: Bylo potvrzeno, Ïe Ostrava je stávajícím systé-
mem hrází prakticky chránûna. Nicménû pro zv˘‰ení bezpeãnosti navrhuje Povodí
Odry v˘‰kové dorovnání stávajících hrází a dobudování nov˘ch hrází na ochranu
mûstsk˘ch ãástí Koblov, Anto‰ovice a Dubí tak, aby bylo dosaÏeno jednotného pfiev˘-
‰ení jejich koruny o 0,80 m nad stoletou vodou po celé jejich délce. Zastupitelstvo
mûsta tento návrh podpofiilo a bude usilovat o zapracování fie‰ení pfiímo do povodÀo-
v˘ch plánÛ Povodí Odry.

4. Zaji‰Èování bezpeãnosti v okolí likvidovan˘ch dÛlních dûl: Generální fiedi-
tel VVUÚ Radvanice (Vûdeckov˘zkumn˘ uheln˘ ústav) Ing. Ctirad Beránek informo-
val zastupitele o zaji‰Èování bezpeãnosti v okolí dÛlních dûl.

V Ostravské ãásti se nachází 245 star˘ch dÛlních jam a 62 ‰tol, coÏ je celkem 307
star˘ch dÛlních dûl, jejichÏ zaji‰tûní si vyÏádá znaãné finanãní prostfiedky a opatfiení na
nûkolik let. Podle stupnû rizika uÏ bylo zaji‰tûno 60 star˘ch dÛlních dûl. Do konce
roku bude v ostravské ãásti revíru zaji‰tûno dal‰ích 45 dÛlních dûl, ãímÏ se v˘raznû
sníÏí riziko ohroÏení obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva byla rozdûlena do tfií etap:
- základní bezpeãnostní opatfiení
- zaji‰tûní, likvidace (ukonãit do roku 2002)
- dofie‰ení v˘stupu metanu (bude vypracována komplexní studie mapující stav, ri-
zika, finanãní náklady na fie‰ení)

Souãasnû je v rámci Integrovaného záchranného systému mûsta Ostravy zpracován
havarijní plán. (r)

62. schÛze - 26. 6. 2001

Jednání 
zastupitelstva

20. zasedání - 20. 6. 2001

Otevfien˘ dopis hejtmana
Moravskoslezského kraje

VáÏen˘ pane primátore,
od prvních dnÛ mûsíce ãervence zaãal fungovat Krajsk˘ úfiad Moravskoslez-

ského kraje ve svém novém sídle v ulici 28. fiíjna v Moravské Ostravû. Po slav-
nostních okamÏicích, které provázely otevfiení rekonstruované budovy, nastalo
intenzivní úsilí smûfiující k samostatné existenci a plnému pracovnímu nasa-
zení. 

VyuÏívám této pfiíleÏitosti, abych Va‰ím prostfiednictvím podûkoval statutár-
nímu mûstu Ostravû za to, Ïe velkoryse umoÏnilo realizovat první pÛlrok exi-
stence krajského úfiadu ve vypÛjãen˘ch prostorách objektÛ, které jsou v majetku
mûsta. Zajistit poãáteãní podmínky a plynul˘ start v˘konu státní správy a kraj-
ské samosprávy by nebylo moÏné bez zásadního podílu mûsta Ostravy, stejnû tak
v˘znamnou pomocí bylo zapÛjãení (v nûkter˘ch pfiípadech i darování) v˘po-
ãetní a kanceláfiské techniky, nábytku a automobilÛ.

PokaÏdé, kdyÏ vstupuji do nové budovy krajského úfiadu, jsem si vûdom role
investora, které se pfii rekonstrukci tohoto objektu ujalo statutární mûsto
Ostrava. DodrÏení v‰ech termínÛ a kvalita odvedené práce jsou bezpochyby
skvûlou vizitkou a potvrzují dobfie známou skuteãnost, Ïe mûsto je spolehliv˘m
investorem, jehoÏ aktivity v této oblasti zásadnû a s velkou kvalitou ovlivÀují
tváfi mûsta i jeho urbanistick˘ rozvoj.

VáÏen˘ pane primátore, mé podûkování je adresováno Vám osobnû a touto
cestou nejen radû a zastupitelstvu mûsta, ale i v‰em zamûstnancÛm Magistrátu
mûsta Ostravy. Pohotové a vstfiícné rozhodování a kvalita odvedené práce na
v‰ech tûchto úrovních napomohly tomu, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj je jako jeden 
z prvních schopen naplnit v plné mífie svou pÛsobnost.

Vûfiím i nadále v dobrou spolupráci.
S pozdravem

Ing. EvÏen To‰enovsk˘,
hejtman Moravskoslezského kraje

Zástupce hejtmana Jifií Carbol doprovázel pfii slavnostním otevfiení nové budovy
krajského úfiadu primátora mûsta âestmíra Vlãka a jeho námûstka ZbyÀka
PraÏáka. Hejtman v tu chvíli leÏel v nemocnici se zranûním Achillovy ‰lachy.

(Kolaudace objektu se pfiedpokládá letos v ãervenci. Na pfiestûhování rodin z domÛ,
které jsou v nejhor‰ím stravu, se pfied nedávnem domluvili zástupci obãanského sdru-
Ïení Vzájemné souÏití s primátorem mûsta Ing. âestmírem Vlãkem a místostarostou
mûstského obvodu Slezská Ostrava Ing. Petrem Kudelou.)
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Rozhovor

Mûstsk˘ útulek pro nalezené psy
byl otevfien v mûsíci srpnu pfied
tfiemi roky. Tehdy je‰tû pro 92
psích bezdomovcÛ. O ãtyfii mûsíce
pozdûji pak byla dokonãena druhá
etapa v˘stavby jednoho z nejmo-
dernûj‰ích zafiízení v âeské repub-
lice, díky níÏ se zv˘‰ila kapacita na
koneãn˘ch 149 kotcÛ.

Vedoucí tfiebovického útulku Zu-
zana KaÀoková fiíká, Ïe základem
profesionální práce kolem kaÏdé-
ho zvífiete vãetnû kvalitního chovu,
v˘cviku i v˘chovy je pfiedev‰ím
dobrá znalost psychologie jeho
chování.

Vy jste zaãínala u jízdní policie, Ïe?
TakÏe máte zfiejmû velmi blízko ke zví-
fiatÛm.

„Nejdfiíve jsem si u mûstské policie
pro‰la bûÏn˘m v˘konem sluÏby. Ke
koním jsem se dostala na popud ka-
maráda, ale bez lásky, úcty a respektu
k nim by to ne‰lo. TotéÏ platí o mém
vztahu ke v‰em pejskÛm, ktefií pro‰li
nebo je‰tû projdou na‰ím útulkem.”

Michochodem, kolik jich za ty tfii
roky bylo?

„Tisíce.”
To nemyslíte váÏnû!
„Ale ano, prakticky máme stále ob-

sazeno. Nakonec poãítejte se mnou:
jen do pûstounské péãe jsme umístili
2 521 psÛ, od zaãátku leto‰ního roku
to je uÏ 411 ãtyfinoh˘ch miláãkÛ. Pro
více neÏ jednu tisícovku zatoulan˘ch
chlupáãÛ si pfii‰li do Tfiebovic jejich
majitelé. Nûktefií byli tak rychlí, Ïe je-
jich pejsek doslova nestaãil vyskoãit 
z vozidla úseku odchytu.”

Zájem o pûstounství je tedy znaãn˘?
„Dokonce se stále zvy‰uje. Ale nû-

kdy se pot˘káme s problémem, Ïe lidé
nedokáÏí pfiesnû specifikovat pod-
mínky a vlastní moÏnosti. Pak záko-
nitû dochází ke zbyteãn˘m nesrovna-
lostem mezi nimi a pejsky. A pfiitom
by nám staãilo sdûlit, neÏ si vybra-
ného pejska odvezou domÛ, zda chtûjí
zvífie temperamentní ãi klidné povahy,
hlídaãe k domku nebo miláãka na po-
hovku. Nûktefií lidé si, bohuÏel, ãasto-
krát vybírají psa podle vzhledu.”

A pak jej vrací…
„A pak jej vrací a nad uvádûn˘mi

dÛvody zÛstává rozum stát. Je si tfieba
uvûdomit, Ïe pes mne nebude veãer
po pfiíjezdu z útulku okamÏitû poslou-
chat na slovo. To je naprost˘ nesmysl.
Nejdfiíve se musíme vzájemnû sezná-
mit a poznat se. Uvedu jeden ‰patn˘
pfiíklad za v‰echny – dovezu domÛ uÏ
tak vystresovaného pejska a nena-
padne mne nic lep‰ího, neÏ ho v rám-
ci oãisty strãit okamÏitû do vany. Ná-
sledná reakce chudáka psa se dá ãekat

– v lep‰ím pfiípadû útûk pod postel,
v tom hor‰ím ‰rámy na rukou po jeho
zubech. Pes prostû potfiebuje nejdfiíve
klid a alespoÀ krátk˘ ãas na adaptaci
v neznámém prostfiedí.”

V kaÏdém pfiípadû je ale více tûch,
ktefií najdou u sv˘ch pûstounÛ sku-
teãnû vytouÏen˘ láskypln˘ domov.

„To je pravda. A mnozí z nich se
pravidelnû setkávají na kaÏdoroãní
akci konané v rámci Mezinárodního
setkání jízdních policií v areálu
Jezdeckého klubu ve Staré Bûlé.
Leto‰ní rok není v˘jimkou – pûstouni
a jejich mazlíãci se setkají v sobotu
1. záfií 2001. UÏ dnes mohou zájemci
telefonicky potvrdit svou úãast na
ãísle 696 72 88. Pfiipravujeme fiadu
atraktivních a originálních soutûÏí 
a dopfiedu mohu prozradit, Ïe jsme
poprvé zafiadili i módní pfiehlídku zú-
ãastnûn˘ch páníãkÛ a jejich psÛ.”

Vidíte, a pfiesto mezi námi Ïijí lidé,
ktefií zastávají názor, Ïe útulek a ze-
jména náklady s jeho provozem spo-
jené jsou pfiíli‰n˘m luxusem pro mûst-
sk˘ rozpoãet.

„Jistû, ideální stav je útulky nemít
vÛbec. Ale v‰e má podle mne plnû 
v rukou sám ãlovûk. Jejich vzájemné
souÏití neb˘vá totiÏ vÏdy dokonalé.
Vím, o ãem hovofiím, tak se k nám do-
stala hladová a vyãerpaná ‰tûÀata 
z kontejneru, psík s rozkopnutou ãe-
listí, vydû‰ená fenka se zlomen˘mi
Ïebry nebo zuboÏen˘ briard, kter˘ vá-
Ïil pouh˘ch dvacet kilogramÛ.
NepfieÏil! Pro tyto chlupáãe a fiadu

ostatních je na‰e zafiízení jedin˘m mís-
tem, kde dostanou ‰anci na dal‰í dÛ-
stojn˘ Ïivot.”

Ale taková moÏnost pr˘ není posky-
tována naprosto v‰em. Na ná‰ re-
dakãní stÛl totiÏ dorazila stíÏnost, Ïe
jste odmítli pfievzít psího nalezence.

„Je to pravdûpodobné. Pfiíjem psÛ
je totiÏ závisl˘ na voln˘ch místech 
v karanténû. Tûch máme tfiicet z cel-
kového poãtu 149 kotcÛ, z toho deset
je vyãlenûno pro ‰tûÀata a zranûné
pejsky. A musíme si rovnûÏ ponechat
rezervu pro odchycené agresivní psy.

Minul˘ mûsíc napadl vlãák dvû
osoby a pokousal, bohuÏel, i jednu
na‰i odchytáfiku.”

Jak je to tedy s tím pfiepychov˘m fi-
nancováním útulku?

„Z mûstského rozpoãtu je roãnû
uvolnûno 6,2 mil. korun. Tolik stojí
krmivo, dezinfekce, léky, veterinární
o‰etfiení, ale i elektrická energie,
voda, pohonné hmoty, ochranné po-
mÛcky, voda, odvoz odpadu vãetnû
nezbytn˘ch oprav, údrÏby a samo-
zfiejmû platÛ zamûstnancÛ.”

Mimochodem, kolik lidí v útulku
pracuje?

„Pouze deset, a to ve dvou smû-
nách. Jsou to Ïeny a v‰echny tuto na-
máhavou a ne vÏdy zrovna pfiíjemnou
práci vykonávají s neskr˘van˘m zauje-
tím a láskou ke psÛm, ktefií je mnohdy
povaÏují za své páníãky. Napfiíklad
sedmiletá fenka Axa je u nás uÏ rok 
a pÛl. A dÛvod? Kdykoli pfiichází po-
tenciální pûstoun, choulí se bojácnû 

Pûstouni a jejich ãtyfinozí mazlíãci se setkají zase po roce 1. záfií 2001 ve Staré Bûlé

·ance pro zatoulané a opu‰tûné psy
v koutû kotce a dûlá, Ïe o nov˘ do-
mov nemá prazvlá‰tní zájem a Ïe se
nikde nemÛÏe mít lépe, neÏ právû 
v na‰em útulku a u sv˘ch o‰etfiovate-
lek. Ale tato mimofiádnû inteligentní
psí dáma potfiebuje nutnû odejít k ãlo-
vûku, jenÏ by ji zase nauãil Ïít jako
normálního psa, kter˘ hlídá a vítá pûs-
touna, kdykoli otevfie branku za-
hrady.”

Marie Václavková

Základní informace 
pro pûstouny (opatrovníky):
✓ Pûstounem je ãlovûk po dobu jed-

noho roku od data umístûní psa do
útulku.

✓ Pfii odebrání svého „psího favorita“
zaplatí 220 Kã (200 Kã je záloha
kupní smlouvy, 20 Kã stojí známka).

✓ Pokud má trvalé bydli‰tû na území
Ostravy, je osvobozen od poplatku
ze psa po dobu 1 roku.

✓ Teprve po roce se stává majitelem
psa.

✓ KaÏd˘ pfiijat˘ pes je tetován do
levé slabiny kódem (dvûma pís-
meny abecedy a ãíslem).

✓ KaÏd˘ z pfiijat˘ch psÛ je zbaven
vnûj‰ích i vnitfiních parazitÛ, oãko-
ván proti vzteklinû, psince, parvo-
viróze, infekãnímu zánûtu jater
a infekãnímu ka‰li.



OSTRAVSKÁ RADNICE4 ãervenec 2001

Jak a kde budeme bydlet
Musíme znát stávající rozsah, aktuální stav a náklady spojené
s údrÏbou a opravami bytového fondu

Zastupitelstvo mûsta schválilo
návrh první etapy koncepce by-
tové politiky mûsta. Jedná se zatím
pouze o analytickou ãást – sbûr
a vyhodnocení konkrétních dat
a údajÛ, jako je celkov˘ stav a poãet
bytÛ v majetku mûsta i jin˘ch orga-

nizací, evidované Ïádosti o pfiidû-
lení bytu vãetnû zdÛvodnûní atd.

Jak nám sdûlila Regina Kuchtová,
vedoucí bytového oddûlení odboru
dopravy a komunálních sluÏeb magis-
trátu, mûsto má ze zákona o obcích
povinnost starat se o svÛj majetek.

Jeho velmi v˘znamnou a obãany sle-
dovanou oblastí je právû bytov˘ fond.
„Chceme-li b˘t dobr˘mi hospodáfii,
musíme skuteãnû znát stávající rozsah,
aktuální stav a náklady spojené
s údrÏbou a opravami bytového
fondu. Na základû takov˘chto údajÛ

mÛÏeme získat docela pfiesnou pfied-
stavu o tom, jaká je a hlavnû jaká bude
potfieba bytÛ v Ostravû, v jaké kvalitû
a ve kter˘ch ãástech mûsta. Otázkou
ale zÛstává, zda stávající rozsah odpo-
vídá poÏadavkÛm mûsta. KaÏdé dal‰í
rozhodnutí související s tímto majet-
kem nemÛÏe b˘t vnímáno pouze 
z ryze pragmatického hlediska, ale 
s dÛrazem na sociální sloÏení a eko-
nomické moÏnosti obyvatelstva v ná-
sledujících minimálnû dvaceti letech,”
fiekl námûstek primátora Ladislav
Stuchlík.

Ke stejn˘m závûrÛm dospûla jiÏ vût-
‰ina velk˘ch mûst na území âeské re-
publiky – Praha, Brno, Liberec, Olo-
mouc nebo PlzeÀ. ZpÛsob fie‰ení se
sice v jednotliv˘ch obcích li‰í, nic-
ménû spoleãn˘m znakem je jedno-
znaãnû zájem co moÏná nejhospodár-
nûji nakládat s bytov˘m fondem a za-
ji‰Èovat jeho údrÏbu, opravy a nezbyt-
nou obnovu.

Jak uvedla Ing. Kuchtová, snaha
mûsta spoãívá ve vytvofiení takové si-
tuace, aby si kaÏd˘ obãan a domác-
nost mohli v pfií‰tích letech zvolit od-
povídající bydlení podle vlastních
moÏností i vynaloÏeného úsilí zá-
jemcÛ. V souvislosti s pfiípravou pra-
covních krokÛ vedoucích ke zpraco-
vání základních variant koncepce by-
tové politiky patfií aktuálnû k hlavním
úkolÛm pfiedev‰ím procesnû upravit
privatizaci bytového fondu na území
mûsta – samozfiejmû pokud je to je‰tû
moÏné. Podstatné je samozfiejmû v˘-
raznûji zlep‰it údrÏbu a správu byto-
vého fondu, roz‰ífiit spolupráci s ostat-
ními vlastníky domÛ a bytÛ, ale také
zkoordinovat napfiíklad zámûry mûsta
s potfiebami jednotliv˘ch mûstsk˘ch
obvodÛ. (Maj)

Pfiíjmy a v˘daje statutárního mûsta Ostravy 
k 31. 3. 2001 (v tis. Kã)

Pfiíjmy bûÏné celkem 859 128
z toho:
daÀové pfiíjmy 727 642
- v tom

daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti 249 139
daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti 23 145
daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob 87 496
daÀ z pfiidané hodnoty 306 946

nedaÀové pfiíjmy 131 486
- v tom

pfiíjmy z pronájmu majetku 50 682
pfiíjmy z úrokÛ 61 428

Kapitálové pfiíjmy 593
Pfiijaté dotace 546 455
Pfiíjmy celkem (po konsolidaci) 1 406 176
V˘daje bûÏné 1 236 361
V˘daje kapitálové 267 737
V˘daje celkem (po konsolidaci) 1 504 098
Rozdíl - 97 922

Dvoumiliardov˘ pfiebytek posílí rozpoãet
Na zaãátku ãervnového jednání za-

stupitelstva zaznûly v zasedacím sále
desítky ãísel. K nespornû nejzajíma-
vûj‰ím patfiily v˘sledky hospodafiení
mûsta za loÀsk˘ rok.

„Pfiebytek hospodafiení ve v˘‰i 2,116
mld. korun posílí zejména investiãní zá-
mûry mûsta. Tyto peníze v‰ak mohou
úãinnû pomoci napfi. i pfii vyrovnání nû-
kter˘ch daÀov˘ch v˘kyvÛ ze zaãátku
roku,” fiekl námûstek primátora Miroslav
Svozil. Dodal, Ïe ãást pfiebytku v objemu
693 mil. Kã je pfiímo zapojena do kapitá-
lového rozpoãtu leto‰ního roku. Dal‰ích
148 milionÛ korun je úãelovû vázáno do
kapitálového rozpoãtu pfií‰tího roku
a dal‰ích 50 milionÛ korun pak posílí rok
2003. Mimochodem, upraven˘ kapitá-
lov˘ rozpoãet ãinil k 31. 12. minulého
roku 1,432 mld. Kã. Letos mÛÏe Ostrava
poãítat s 2,320 mld. korun.

Zpráva o plnûní rozpoãtu za první ãtvrt-
letí 2001 v‰ak jiÏ vyznûla ponûkud napja-
tûji. Ostatnû poãátek kaÏdého roku b˘vá
vÏdy v˘nosovû slab‰í oproti jin˘m mûsí-

cÛm. „Problém spoãívá ve v˘padku daÀo-
v˘ch pfiíjmÛ, hlavnû pak danû z pfiidané
hodnoty a z pfiíjmÛ právnick˘ch osob. Jen
za první tfii mûsíce jsme se pohybovali na
úrovni zhruba 280 milionÛ korun. Nelze
ov‰em pfiehlédnout ani tu skuteãnost, Ïe
v absolutní v˘‰i nebyl v minul˘ch letech
objem daÀov˘ch v˘nosÛ zdaleka takov˘
jako letos,” podotknul Ing. M. Svozil.
DaÀové pfiíjmy byly v tomto období plnûny
pouze na 22,3 %, coÏ pfiedstavuje ãástku
1,4 mld. korun. V˘daje byly zaji‰tûny na ne-
cel˘ch 20 procent, a to v objemu 1,5 mld.
korun. Schodek z mûstského rozpoãtu se
za první tfii mûsíce vy‰plhal k 39 mil. Kã.

Souãasn˘ v˘voj mûstského rozpoãtu
není v Ïádném ohledu pfiekvapiv˘. „V‰e
napovídá tomu, Ïe se podafií v˘padek da-
Àov˘ch pfiíjmÛ sníÏit je‰tû v prÛbûhu let-
ních mûsícÛ a prostfiednictvím kvalitního
fiízení penûÏních tokÛ i finanãních ope-
rací by se mûsto Ostrava nemûlo v Ïád-
ném ohledu dostat do jak˘chkoli v˘raz-
nûj‰ích platebních potíÏí,” ubezpeãil ná-
mûstek primátora Miroslav Svozil. (Maj)
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O ãem mohou rozhodovat mûstské obvody?
Na ãervnovém 20. zasedání zastu-

pitelstva mûsta byla mimo jiné
schválena zmûna obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 11/2000. Jak nám sdûlil
vedoucí organizaãního odboru ma-
gistrátu Pfiemysl Kubeãka, jedná se
o první úpravu Statutu mûsta Os-
travy, a to od ledna tohoto roku,
kdy nabyl úãinnosti.

„PÛlroãní zku‰enosti naznaãily a zá-
roveÀ pfiesnû pojmenovaly, která usta-
novení statutu je nezbytné upravit, aby
se jednotlivá rozhodování orgánÛ
mûsta Ostravy a mûstsk˘ch obvodÛ
zjednodu‰ila, zrychlila a také zpfiesnila.
Dal‰ím dÛvodem, proã zastupitelé pfii-
stoupili k úpravû statutu, byla aktuální
potfieba promítnout do nûj nová usta-

novení zákonÛ,” vysvûtlil Ing. P. Ku-
beãka s tím, Ïe úpravy statutu nemají 
v Ïádném pfiípadû vést k jak˘mkoli zá-
sadním ãi hlub‰ím zásahÛm do systému
fiízení mûsta. Vût‰inou se jedná o pfies-
nûj‰í formulaci dosud platn˘ch ustano-
vení statutu. Pouze nepatrná ãást úprav
se t˘ká posunu v kompetencích rozho-
dovacích orgánÛ mûsta. Na otázku, 
o ãem tedy mohou podle novû pfiijaté
úpravy Statutu mûsta Ostravy rozhodo-
vat orgány jednotliv˘ch mûstsk˘ch ob-
vodÛ, nám Ing. P. Kubeãka vyjmenoval
následující ãinnosti:

✓ poskytování pÛjãek a úvûrÛ z fon-
dÛ na opravy, rekonstrukci a mo-
dernizaci bytov˘ch domÛ a bytÛ,
dále poskytování pÛjãek obãa-

nÛm k pfieklenutí tíÏivé sociální
situace,

✓ zfiizování vûcn˘ch bfiemen na ne-
movitostech, jejichÏ správa je svû-
fiena mûstsk˘m obvodÛm,

✓ umístûní reklamy o plo‰e, která
nepfiesahuje 1 m2 na zdi budovy, 
a pokud se jedná o oznaãení sídla
firmy nacházející se v mûstském
obvodu,

✓ nájmy pozemkÛ pod garáÏemi
a pozemkÛ v zahrádkáfisk˘ch osa-
dách,

✓ udûlení souhlasu s umístûním
stavby na pozemcích svûfien˘ch
do správy mûstského obvodu a se
vstupem na tyto pozemky.

Mûstské obvody rovnûÏ mohou vy-

stupovat v postavení úãastníka fiízení
vedeného podle stavebního zákona.
Jimi zfiízené útvary a referáty, které plní
funkce silniãního správního úfiadu 
a speciálního stavebního úfiadu mohou
rozhodovat pfii v˘konu státní správy 
v záleÏitostech místních komunikací. 

„Se v‰emi tûmito zmûnami statutu se
mohou obãané i podnikatelská vefiej-
nost setkat poãínaje dnem 1. srpna to-
hoto roku, kdy nab˘vají úãinnosti,”
upozorÀuje Pfiemysl Kubeãka. Ale jak
nás ubezpeãil, podrobnûj‰í seznámení
s proveden˘mi úpravami zájemcÛm po-
skytnou uÏ dnes pracovníci úfiadÛ
mûstsk˘ch obvodÛ, pfiíslu‰n˘ch odborÛ
magistrátu a pfiípadnû i zamûstnanci or-
ganizaãního odboru magistrátu. (m)

Pfiestavba svinovského nádraÏí je opût aktuální

Radnici zahalily sítû

Rekonstrukce nádraÏí Ostrava-
Svinov a pfiednádraÏí je opût aktu-
ální. V tuto chvíli je totiÏ jiÏ dokon-
ãen projekt pro stavební povolení 
a nic tedy nestojí v cestû zahájení
stavby II. Ïelezniãního koridoru
právû v prostoru nádraÏí.

Nutno pfiedeslat, Ïe právû svinov-
ské nádraÏí a pfiednádraÏí je mimo-
fiádnû frekventovan˘m místem, ale na
druhé stranû v nevyhovujícím stavu.
Útvar hlavního architekta (ÚHA) proto
prÛbûÏnû sleduje v˘voj projektového
fie‰ení celé oblasti. „V závûru mûsíce
kvûtna nám investor – âeské dráhy –
pfiedloÏil k vyjádfiení zmûnu projektu.
Jednalo se o fie‰ení nástupi‰È a pod-
chodÛ na nádraÏí, které je doplnûno
o vybudování eskalátorÛ, a to na zá-
kladû poskytnuté mûstské dotace ve
v˘‰i zhruba 40 mil. korun,” uvedl
hlavní architekt mûsta Ostravy Ja-
roslav Sedleck˘. Návrh respektuje
pfiedbûÏnû stanovené urbanistické
podmínky i podmínky památkové pé-

ãe a ÚHA je pfiipraven vydat k této do-
kumentaci kladné stanovisko.

„Pokud se t˘ká vlastní odbavovací
budovy nádraÏí, pfiestali jsme jiÏ sledo-
vat my‰lenku realizace nového objektu
mezi stávajícím v˘chodem z koleji‰tû 
a tzv. platem. DÛvody jsou hned tfii.
âeské dráhy nejsou pfiednû na v˘-
stavbu nové odbavovací budovy inves-
tiãnû pfiipraveny. Eskalátory lze z tech-
nick˘ch pfiíãin umístit pouze do jiÏního
podchodu. Tím se pochopitelnû oproti
dne‰nímu stavu zcela zmûní provozní
schéma celého svinovského nádraÏí.
Znamená to, Ïe nová odbavovací bu-
dova by se tak sv˘m umístûním dostala
mimo hlavní trasy pohybu cestujících,”
fiekl Ing. arch. Sedleck˘. Podle nûj v‰ak
tato zmûna podporuje zámûr zachovat
hlavní provoz pfiímo v historické bu-
dovû. Ta v‰ak musí projít nákladnou
rekonstrukcí a dostavbou.

A je‰tû jedna poznámka na okraj – vy-
místûní provozu nádraÏí do nového od-
bavovacího objektu by s vysokou prav-

PrÛãelí radnice mûsta Ostravy se
na krátk˘ ãas zahalilo do ochran-
n˘ch sítí. Jak nás informoval Ja-
roslav Procházka z odboru tech-
nické správy majetku, uÏ 1. ãervna
tohoto roku byla zahájena oprava
ochozu vûÏe za 254 tisíce Kã, která
byla dokonãena 30. 6. 2001.

S prvním prázdninov˘m dnem a po
mûsíãní pfiestávce mohli tedy náv‰tûv-
níci opût vyjet v˘tahem do témûfi pûta-
sedmdesátimetrové v˘‰ky. Na ochozu
je poloÏena nová dlaÏba, renovované 
a tím pádem i bezpeãnûj‰í zábradlí 
a instalovány ãtyfii dalekohledy. Od
konce mûsíce fiíjna, kdy bude vûÏ pro
vefiejnost opût uzavfiena, bude vymû-

nûn stávající osobní rychlov˘tah za mo-
dernûj‰í, bezpeãnûj‰í a estetiãtûj‰í.

„Pracovníci akciové spoleãnosti
Ostravské stavby zahájili 1. ãervence
práce na opravû fasády prÛãelí budovy.
V prÛbûhu prázdnin bude rovnûÏ re-
konstruován balkon, poãítáme také 
s v˘mûnou nûkter˘ch po‰kozen˘ch Ïu-
lov˘ch kvádrÛ v místû hlavního vstupu.
Provedena bude i instalace drÏákÛ pro
uchycení vánoãního stromu a vlajek,”
fiekl Jaroslav Procházka.

Celkové náklady byly vyãísleny na
1,8 mil. korun, které jsou uvolnûny 
z mûstského rozpoãtu. Ve‰keré tyto
úpravy byly pochopitelnû konzulto-
vány a následnû schváleny památ-
kov˘m ústavem. (m) 

dûpodobností pfiispûlo ke vzniku dal‰í
jisté ruiny památkovû chránûného ob-
jektu na území mûsta. NevyuÏít pÛvodní
budovu z roku 1846 – 1847 a nedát ‰anci
celkové rekonstrukci by bylo uÏ z histo-
rického pohledu velmi neuváÏené.

Na návrh ÚHA a po rozhodnutí rady

mûsta je zpracovávána architektonicko-
urbanistická studie rekonstrukce a pfií-
stavby nádraÏní budovy vãetnû úprav
pfiednádraÏního prostoru. V‰e je jedno-
znaãnû smûfiováno k celkové kultivaci
této v˘znamné lokality na území Os-
travy. (m)
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Nechejte se, laskavû, vyfotit znovu
UÏ na podzim minulého roku

jsme informovali v souvislosti se
zmûnami evidence obyvatel 
a správních ãinností v oblasti ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních
pasÛ o tom, jaké fotografie obãanÛ
jsou vyhovující a vhodné k vysta-
vení dokladÛ.

Podle v˘sledku kvûtnového hodno-
cení, které provedl odbor správních
ãinností ministerstva vnitra a kdy bylo
kontrolováno vÏdy 50 kusÛ snímkÛ 
z kaÏdého okresu, nedopadla vût‰ina

mûst pfiíli‰ dobfie. V˘jimkou nebyla,
bohuÏel, ani Ostrava. Jak je napsáno 
v závûreãné zprávû, 37 procent z cel-
kového poãtu dodan˘ch fotografií
svûdãí jednak o nízké profesionální
úrovni osob zab˘vajících se v˘robou
takov˘chto dokladov˘ch fotografií, ale
také o pfiíli‰ vstfiícném postupu pra-
covníkÛ, ktefií pfiijímají Ïádosti o vy-
dání obãansk˘ch prÛkazÛ a cestov-
ních pasÛ.

Jak nám fiekla M. Peroutková, ve-
doucí oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ,

✓ musí odpovídat souãasné podobû
obãana

✓ osoba nesmí mít br˘le s tmav˘mi
skly (s v˘jimkou nevidom˘ch) 
a pokr˘vku hlavy

✓ pozadí fotografie má b˘t bílé aÏ
svûtlemodré a nesmí b˘t ãlenité

✓ v˘‰ka obliãejové ãásti hlavy musí
b˘t minimálnû 13 mm (viz obrázek)

✓ negativ ani pozitiv fotografie nesmí
b˘t retu‰ován a ani jinak upravo-
ván. 

(M)

Spoleãnost Ostravské mûstské lesy
chystá velkou novinku - tzv. lesní
‰kolu. Podle slov Ivany Hálové je sice
je‰tû pfiedãasné hovofiit o tomto zá-
mûru jako o hotové vûci, ale pfií-
pravná jednání se jiÏ uskuteãnila.

„Zatím nemáme oficiální název pro
tuto ponûkud netradiãní ‰kolu bez la-
vic, kterou by mûlo v budoucnu garan-
tovat ministerstvo zemûdûlství. Název
Lesní ‰kola se nám pfiece jen nelíbí, ne-
vystihuje pfiesnû, co bychom od této
aktivity oãekávali,” fiíká Ing. Hálová.
„·kola” by mûla b˘t zamûfiena podle
vzoru sousedního Nûmecka a Polska
hlavnû na ekologii lesa. PÛjde pfiede-
v‰ím o vedení dûtí tak, aby les neniãily,

aby se seznámily s principy hospoda-
fiení apod. Jak fiíká Ing. Ivana Hálová,
pfiesvûdãit nejen dûtskou vefiejnost, Ïe
lesníci nejsou pouze likvidátory dfievin,
nebude lehké. „Náv‰tûvníci lesa a eko-
logové se nezfiídka mylnû domnívají, Ïe
stromy je zbyteãné kácet. Ale opak
b˘vá pravdou, i ty zestárnou. Cel˘ pro-
blém totiÏ tkví v pouhém nepochopení
lesního hospodáfiství jako takového.
A zdaleka nejde vÏdy jen o peníze.” 

V kaÏdém ohledu se mÛÏe tato ne-
tradiãní ‰kola stát ideálním místem, kde
malí milovníci pfiírody získají zajímavé
údaje o funkci lesa, jeho ochranû i po-
skytovan˘ch sluÏbách.

(m)

Lesní ‰kola bez lavic?

Kde mÛÏete pfiihlásit
nebo odhlásit vozidlo?

V souvislosti se zákonem ã. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, kter˘
nabyl úãinnosti 1. ãervence tohoto
roku, ale také napfiíklad v rámci zá-
konného poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vo-
zidla, byly pfievedeny ãinnosti v ob-
lasti evidence silniãních vozidel 
z Policie âR na statutární mûsto Os-
trava, které vykonává na svém území
pÛsobnost okresního úfiadu.

„Jde konkrétnû o pfiihla‰ování a od-
hla‰ování vozidel, schvalování jejich
technické zpÛsobilosti a také vydávání
technick˘ch prÛkazÛ,” fiíká Jifií Tich˘,

vedoucí odboru dopravy a komunál-
ních sluÏeb. Tyto ãinnosti budou tedy
zaji‰Èovány pracovníky Magistrátu mûs-
ta Ostravy, a to v rámci odboru do-
pravy a komunálních sluÏeb se sídlem
v budovû Dopravního inspektorátu
Policie âR (pfiízemí), ul. V˘stavní ã. 55.

Úfiední hodiny pro styk s vefiejností
jsou v pondûlí a ve stfiedu vÏdy od
7.30 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00
hodin. KaÏdé úter˘ a ãtvrtek je otev-
fieno od 7.30 do 11.30 hod. a od 12.30
do 15.00 hodin. V pfiípadû potfieby
mají obãané k dispozici kontaktní tel.
ãísla: vedoucí 614 53 90, informace
614 54 14. (M)

Náv‰tûva zoologické zahrady pro
mnohé dûti i dospûlé neodmysli-
telnû patfií k oblíben˘m prázdnino-
v˘m ãinnostem. Není divu, vÏdyÈ
tento kus nádherné pfiírody pfiímo
ve mûstû nabízí skuteãnû nev‰ední
podívanou – více neÏ 800 zvífiat ve
220 druzích a rasách.

„Ale poãetní stavy chovan˘ch zvífiat
se kaÏd˘ den mûní,” fiíká fieditel zoo
Josef Stehlík a pfiipomíná leto‰ní mi-
mofiádnû cenn˘ odchov trojãat mada-
gaskarsk˘ch lemurÛ vari a kolouchÛ
vietnamsk˘ch sik. Mimochodem, ãer-
nobíle zbarvení lemufii se rozmnoÏo-
vali v Ostravû teprve podruhé. 
O jedno mládû se rozrostla skupina je-
lenÛ milu a severoamerick˘ch jelenÛ
wapiti. V mûsíci kvûtnu se narodily
dvû lamy alpaky, ta první z nich je od-
chována umûle.

„Letos se nám opravdu dafií v od-
chovu sov. Poprvé v historii na‰í za-
hrady se rozmnoÏoval v˘r virginsk˘ 
a vzácn˘ pu‰tík bûlav˘. Jedenáct mlá-
ìat odchovávají dva páry seversk˘ch
sovic snûÏn˘ch. Mláìata sov se líhnou
postupnû, a tak jsou mezi nimi znaãné

velikostní rozdíly. A jiÏ tradiãnû se
nám dafií odchovávat elegantní sovy
pálené. Mláìata tohoto silnû ohroÏe-
ného druhu poskytujeme nûkolik let
pro zpûtné vypou‰tûní do pfiírody,”
uvádí fieditel J. Stehlík.

K celkov˘m zmûnám v poãtu cho-
vancÛ pfiispívají rovnûÏ úspû‰né tran-
sporty zvífiat. Napfiíklad mezi ostrav-
skou a zlínskou zoo se nedávno usku-
teãnila v˘mûna samic velblouda dvou-
hrbého. Ov‰em nejvût‰í transport smû-
fioval podle fieditele J. Stehlíka do
Opole v Polsku. Zaãátkem ãervna se
tak stûhovala Hermína – Ïirafa Roth-
schildova, která je v pofiadí uÏ osmou
dlouhokrkou krasavicí narozenou 
v Ostravû. V tûchto dnech probíhají
jednání o dovozu plameÀákÛ kubán-
sk˘ch a otevfiená je zatím také otázka
dovozu pûti lemurÛ vari z Anglie. Ti
by mûli doplnit letní ostrovní expozici
vybudovanou v minulém roce. JenÏe
dovoz a v˘voz zvífiat ponûkud kompli-
kuje sloÏitá veterinární situace nejen 
u nás, ale v celé Evropû. 

(m)

Îirafa Hermína se v ãervnu
stûhovala do Polska

evidence obyvatel a cestovních do-
kladÛ, stává se, Ïe obãané skuteãnû
pfiikládají ke sv˘m Ïádostem chybné
fotografie. „Za prvních ‰est mûsícÛ le-
to‰ního roku jsme u nás pfiijali celkem
11 587 Ïádostí o vydání cestovního
pasu a 22 246 o vydání obãansk˘ch
prÛkazÛ. A opravdu se setkáváme 
s nedodrÏováním poÏadovan˘ch zá-
kladních parametrÛ fotografií, jako je
v˘‰ka obliãejové ãásti hlavy, dvoumili-
metrové okraje, na fotografiích se ob-
jevují odlesky pouÏitého osvûtlení
apod.”

Pokud se jedná o vyt˘kanou vstfiíc-
nost úfiedníkÛ a jejich pfievzetí chybné
fotografie, jen tûÏko lze star‰ího ãlo-
vûka, kter˘ se objeví se ‰patnou fot-
kou u pfiepáÏky uÏ potfietí, odmítnout
se slovy: Nechejte se, laskavû, vyfotit
znovu. Ale to nemûní nic na situaci, Ïe
kaÏdá fotografie musí splÀovat násle-
dující parametry:
✓ mÛÏe b˘t barevná nebo ãernobílá 

o rozmûrech 35 x 45 mm



Dûtem v nemoci pfiibude tro‰ka radosti
„V nemocnici by se nemûlo léãit jen tûlo, ale i bolavá du‰e,” tvrdí Chantal
Poullain-Polívková, která se svou nadací Archa pomohla zútulnit uÏ nejedno
dûtské oddûlení nemocnic po celé republice. Tentokrát do‰la fiada i na dosud
nevyuÏitou vstupní halu pfiíjmové ãásti dûtského oddûlení Mûstské nemocnice
Ostrava-Fifejdy a na pfiilehlé chodby a ãekárny. Nákladem jednoho milionu
korun byly tyto prostory, kter˘mi roãnû musí projít aÏ deset tisíc mal˘ch
pacientÛ, promûnûny v mal˘ zábavn˘ park h˘fiící barvami a hraãkami. Paní
Chantal podûkoval za její dar nemocnici také ostravsk˘ primátor âestmír
Vlãek. (‰)
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·koly sice na dva mûsíce utichly,
ale v Krizovém centru pro dûti a ro-
dinu Centra sociálních sluÏeb
Magistrátu mûsta Ostravy volno ne-
mají.

Jak nám potvrdila jeho vedoucí
Marta Holãáková, klientÛ stále pfiib˘vá.
Je to i tím, Ïe krizové centrum ve
Veleslavínovû ulici patfií mezi bez-
platná, takzvanû bezprahová zafiízení.
Co to znamená? Po zavolání na ãíslo
612 35 55 se zdej‰í odborníci snaÏí po-
skytnout klientÛm co nejrychleji po-
tfiebnou radu a pomoc. V dobû, kdy se
na první náv‰tûvu v pedagogicko-psy-
chologické poradnû ãi u nûkterého 
z privátních psychologÛ ãeká i nûkolik
t˘dnÛ, je magistrátní krizové centrum
velmi potfiebné zafiízení. O klienty zde

zdarma peãují kromû dvou psychologÛ
sociální pracovnice, sociální asistentka,
právniãka, ale tfieba i faráfi âeskoslo-
venské církve husitské.

Za sedm let existence se dají klienti
centra poãítat uÏ na tisíce. Jen v uply-
nulém roce sem docházelo více neÏ
sedm set ãtyfiicet klientÛ a terapeuti
poskytli asi tfii stovky telefonick˘ch
intervencí. Pfiedev‰ím se jedná o do-
mácí partnerské neshody, v˘chovné
problémy s dûtmi, domácí násilí, ale 
i o t˘rání dûtí. Od roku 1996 vede
PhDr. Marta Holãáková se sv˘mi spo-
lupracovníky také centrální evidenci
t˘ran˘ch, zneuÏívan˘ch a zanedbáva-
n˘ch dûtí. Jen v loÀském roce, bohu-
Ïel, pfiibylo do evidence více neÏ pa-
desát pfiípadÛ. (‰) 

Pomáhají i o prázdninách
Nejen známky pÛsobí rodiãÛm ‰kolákÛ ‰patné spaní

Charitní sociálnû-právní po-
radna, poradna pro Ïeny a dívky,
nabízí své sluÏby potfiebn˘m uÏ od
fiíjna roku 1994. Podle vedoucí po-
raden Mgr. Marie Monsportové je
nav‰tívily bezmála tfii tisíce kli-
entÛ, pfiiãemÏ jen v roce 2000 to
bylo celkem 518 klientÛ.

„V pfiípadû sociálnû-právní poradny
zaji‰Èujeme psychologickou pomoc,
kontakt s odborníky, nabízíme infor-
mace o zafiízeních sociální péãe a mÛ-
Ïeme poskytnout také drobnou mate-
riální pomoc. Kromû toho máme k dis-
pozici informaãní servis o charitních
sluÏbách na Ostravsku.

Dal‰í v˘znamnou sluÏbou je ano-
nymní poradna pro Ïeny a dívky, kte-
r˘m mÛÏeme poskytnout informace 
o moÏnostech antikoncepce, pora-
díme jim, jak fie‰it nechtûné a neãe-
kané tûhotenství, problémy s partne-
rem, vysvûtlíme jim, jaké mají nároky
na sociální dávky, víme i o moÏnos-

tech umísÈování v zafiízení sociální
péãe. Na‰imi klientkami jsou pfieváÏnû
dívky ve vûku od tfiinácti do ‰estnácti
let. Celkem jsme mûli 668 konzultací,
udûlali jsme 64 tûhotensk˘ch testÛ,
z nichÏ 16 bylo pozitivních, uspofiá-
dali 43 pfiedná‰ek pro pût stovek po-
sluchaãÛ,“ vysvûtluje Marie Monspor-
tová a dodává, Ïe ve‰kerou pomoc na-
bízejí pracovníci Charity kaÏdému,
kdo ji potfiebuje, tedy nejen vûfiícím.
BliÏ‰í informace lze získat na adrese
Kofienského 17, Ostrava-Vítkovice, te-
lefonicky pak na ãíslech 35 80 08, pfií-
padnû 662 10 94. Konzultaãní hodiny
jsou v sociálnû-právní poradnû od
pondûlka do stfiedy od 8 do 16 hodin,
ve ãtvrtek od 13 do 16 hodin a v pátek
od 8 do 12 hodin.

Poradna pro Ïeny a dívky je v úter˘
a ve ãtvrtek od 8 do 19 hodin, s po-
lední pfiestávkou od 12 do 13 hodin.

(‰)

Nepomáhají pouze vûfiícím

Nejlep‰ím dárcÛm podûkoval také primátor

Krve v‰ak stále není dost
Koncem ãervna pfievzalo osmde-

sát dárcÛ krve z rukou primátora
mûsta Ostravy Ing. âestmíra Vlãka
zlaté Janského plakety za ãtyfiicet
bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ. I pfies
jejich obûtavost v‰ak v ostravsk˘ch
nemocnicích není krve dost. Ani 
o prázdninách totiÏ neklesají poãty
kardiochirurgick˘ch operací, na
urgentní pfiíjem jsou pfiiváÏeni zra-
nûní z dopravních nehod, popálení
ãi lidé s pracovními úrazy…

„Jak dokumentují zprávy z denního
tisku, do‰lo v posledních dnech k fiadû
tûÏk˘ch dopravních nehod. AÈ uÏ je to
tím, Ïe neklesá agresivita fiidiãÛ a na-
opak houstne provoz díky cestám na
dovolenou, kdy za volant usedají i tzv.
sváteãní fiidiãi, nebo Ïe se na silnicích
objevuje stále více cyklistÛ, dále Ïe
dûti mají více volna a mohou pfii sv˘ch
hrách rovnûÏ utrpût váÏné zranûní –
v˘sledkem je velká nároãnost klinik 
a oddûlení FNsP Ostrava na krev 
a krevní deriváty.

Krevní centrum FNsP (KC), které
kromû matefiské nemocnice zásobuje
v pfiípadû potfieby je‰tû dal‰í nemoc-
nice v regionu, se snaÏí pro toto kri-
tické období získat co nejvíce dárcÛ.
Jejich úbytek je v období prázdnin

zpÛsoben tím, Ïe i dárci vedení v na-
‰em registru odjíÏdûjí na dovolenou,“
fiíká ·tûpán Neuwirth, vedoucí tisko-
vého a informaãního centra Fakultní
nemocnice s poliklinikou v Ostravû-
Porubû.

Jak dále uvedl, vedení nemocnice 
i krevní centrum se proto obracejí na
‰irokou vefiejnost s prosbou, aby po-
mohla fie‰it sloÏitou situaci v dárcovství
krve v období prázdnin. Krevní cent-
rum pfiijímá dárce ve v‰ední dny od
7.00 do 14.30 hod., ve ãtvrtek od 7.00
do 16.30 hod. KC potfiebuje dárce ze-
jména s krevní skupinou 0 – (nula
Rh negativní), která byla v tûchto
dnech vyãerpána pro zranûné z do-
pravních nehod.

KaÏd˘ den, aby byl zaji‰tûn provoz
nemocnice, potfiebuje krevní centrum
nejménû 100 dárcÛ! V pfiípadû tûÏk˘ch
úrazÛ, popálení nebo pfii sloÏit˘ch 
a nároãn˘ch chirurgick˘ch v˘konech
je bûÏné, Ïe jeden pacient spotfiebuje
aÏ osmdesát (i více) krevních dávek!

Také proto vedení nemocnice 
a krevního centra dûkuje v‰em dár-
cÛm za pochopení a obûtavost, která
pro zranûné a nemocné znamená na-
vrácení zdraví a ãasto také záchranu
Ïivota. (‰)



Klaunské divadlo Mimo z Telepace nadchlo dûti i dospûlé.

D. Diváková zpovídala hosty.

Letní parno zmohlo i maÏoretky.

Koncem ãervna se snaÏili pracovníci
Centra pro komunitní práci Moravsko-
slezského kraje (CpKP) a pfiedstavitelé
jednotliv˘ch neziskov˘ch organizací pfii-
blíÏit obãanÛm procházejícím Masary-
kov˘m námûstím v Ostravû samotn˘
smysl „neziskovek” – vytváfiet prostor li-
dem pro jejich koníãky, zábavu, odpoãi-
nek a v pfiípadû potfieby jim pomáhat
tam, kde na to jejich blízcí a stát nestaãí.

Své zástupce zde mûli ekologové, ta-
neãní soubory, obãanská sdruÏení hájící
zájmy nejrÛznûj‰ích skupin poãínaje
zdravotnû postiÏen˘mi, charitativními or-
ganizacemi, vyznavaãi jógy a vysokohor-
ského d˘chání, aÏ po sdruÏení chránící
oprávnûné zájmy nájemníkÛ. Ti v‰ichni
rozdávali propagaãní materiály, kon-
takty, na pódiu hovofiili o plánech na nej-
bliÏ‰ích nûkolik mûsícÛ a zvali zájemce
k náv‰tûvû sv˘ch organizací. ProtoÏe jen
na území mûsta jich pracuje nûkolik desí-
tek a v rámci Moravskoslezského kraje se
jejich poãet rychle blíÏí stovce, mÛÏete
v pfiípadû zájmu poÏádat o radu a bliÏ‰í
informace pracovnice CpKP na ãísle tele-
fonu 613 80 06, pfiípadnû elektronickou
po‰tou: cpkp.ova@telecom.cz.

OSTRAVSKÁ RADNICE8 ãervenec 2001

„To jsme my,” oznamovaly neziskové organizace obãanÛm

PfiestoÏe média neustále pouÏívají
pojmy jako obãanská spoleãnost, de-
mokracie, právo obãanÛ na infor-
mace, na ovlivÀování vefiejného Ïi-
vota, ne kaÏd˘ tûmto pojmÛm rozumí
a uÏ vÛbec ne kaÏd˘ obãan ví, na co
v‰echno má vlastnû právo…

„To je také hlavní dÛvod, proã jsme
pro leto‰ní rok pfiipravili informaãní
kampaÀ s názvem Obãane, má‰ prá-
vo…,” fiíká Dana Diváková, vedoucí
Centra pro komunitní práci Moravsko-
slezského kraje. „Loni jsme uskuteãnili
projekt Fóra zastupitelÛ, bûhem nûhoÏ
jsme zjistili, jak málo jsou obãané infor-
mováni o sv˘ch právech. To je ‰patné.
Hor‰í v‰ak je, Ïe aÏ na vzácné v˘jimky

jsou i pfiedstavitelé vefiejné správy radûji,
není-li obãan pfiíli‰ informován a nedo-
máhá se tedy v‰ech sv˘ch práv.

Ve spolupráci s âesk˘m rozhlasem Os-
trava a ostravskou redakcí Mladé fronty
Dnes pofiádáme diskuzní veãery, napfiíklad
o moÏnosti obãanÛ úãastnit se na pfiípravû
rozpoãtu ãi vzná‰et pfiipomínky k územ-
nímu plánu, pfiiãemÏ lektory jsou pracov-
níci statutárního mûsta Ostravy a Krajského
úfiadu Moravskoslezského kraje. 

Právû tûmito besedami chceme nejen
pomoci vefiejnosti, ale i zainteresovat ve-
fiejnou správu na informovanosti obãanÛ
a zároveÀ pfiesvûdãit její pfiedstavitele
o v˘hodách, které tím pro svou práci zís-
kají,” dodala D. Diváková.

PfiestoÏe Podané ruce – Spoleãnost
pro canisterapii a osobní asistenci
sídlí ve Fr˘dku-Místku, její ãlenové uÏ
nûjakou dobu pÛsobí také v Ostravû.
Psovodi se speciálnû cviãen˘mi psy
totiÏ pravidelnû nav‰tûvují napfiíklad
porubsk˘ Rehabilitaãní stacionáfi
Mûstské nemocnice Ostrava-Fifejdy
nebo Ústav sociální péãev Muglinovû.
V‰ude tam milí „psí doktofii” rozdá-
vají svou lásku a oddanost.

Canisterapie totiÏ vyuÏívá pozitivního
pÛsobení psa na lidské zdraví a psychiku.
Radostí a pohodou, kterou psí terapeuti
s sebou pfiiná‰ejí do ústavÛ, domovÛ dÛ-
chodcÛ a dûtsk˘ch domovÛ, mohou klien-

tÛm pomoci lépe sná‰et tamní prostfiedí
a handicapovan˘m zpfiíjemnit i v˘znamnû
urychlit jejich pfiedepsanou léãebnou kúru. 

Pokud máte komunikaãní schopnosti
a hlavnû dobré srdce, hodného pejska
a ãas na rozdávání, mÛÏete se pfiidat.
Podané ruce – Spoleãnost pro canistera-
pii a osobní asistenci totiÏ hledá dobro-
volné spolupracovníky.

Kromû canisterapie nabízí spoleãnost
Podané ruce potfiebn˘m také asistenãní
sluÏbu. BliÏ‰í informace o její ãinnosti je
moÏné získat na adrese Helena Fejku-
sová, Zborovská 465, 738 01 Fr˘dek-
Místek, telefon 0658/329 09, e-mail: po-
daneruce@seznam.cz.

Obãane, má‰ právo…

Také v Ostravû léãí „psí doktofii”

Rozdávají lásku a oddanost



Strom se má stát symbolem neziskov˘ch 
organizací pÛsobících na území kraje
V rámci prezentace neziskov˘ch organizací Moravskoslezského kraje na
Masarykovû námûstí v Ostravû s názvem To jsme my vyhodnotila porota také
16. roãník písniãkové soutûÏe o vztahu ãlovûka k pfiírodû Cantata natura. Tentokrát
zvítûzila ostravská skupina Fuga.
O ekologii se v‰ak na Masarykovû námûstí pouze nezpívalo. Obãany zde o své
ãinnosti informovalo také nûkolik ekologick˘ch organizací. âlenové jedné z nich,
âeského svazu ochráncÛ pfiírody ze Studénky, s sebou pfiivezli tis, kter˘ vedoucí
Centra pro komunitní práci Dana Diváková pfiedala námûstkovi primátora Ivanu
KniÏátkovi a zástupci hejtmana Jifiímu Carbolovi jako symbolick˘ strom
neziskov˘ch organizací. Ti ho pak spoleãnû zasadili v Sadu dr. Milady Horákové.
Oba zastupitelé tak dali najevo svÛj zájem o dal‰í spolupráci s nad‰enci vûnujícími
svÛj ãas práci v neziskovém sektoru. Podle námûstka primátora Ivana KniÏátka je
v˘znam neziskov˘ch organizací naprosto nepominuteln˘, stejnû jako je
nepominutelná práce dobrovolníkÛ, které tyto organizace sdruÏují. „Státní správa
a samospráva nikdy nebudou pouze vlastními silami schopny zajistit tfieba 
v sociální oblasti ãi volnoãasov˘ch aktivitách pro dûti a mládeÏ v‰echny sluÏby 
v takovém rozsahu a pestrosti, v jak˘ch je obãané potfiebují. Právû za to patfií
dobrovolníkÛm v neziskov˘ch organizacích ná‰ dík,” míní námûstek KniÏátko.

Svou ãinnost prezentovaly neziskové organizace také na panelech.„Psí terapeut“ svou trpûlivost a dobrou náladu nezapomnûl.
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Od vzniku SdruÏení na ochranu ná-
jemníkÛ âR (SON) v Ostravû pfied jede-
nácti lety se ãleny této neziskové organi-
zace na Ostravsku stalo pfiibliÏnû devût
tisíc obãanÛ. Krajská rada zastfie‰ující
místní organizace SON Ostrava-mûsto,
Ostrava-Jih, Bruntál, Fr˘dek-Místek a Hra-
bynû sídlí v ulici âeskobratrské 18 v Do-
mû odborov˘ch sluÏeb.

Jedná se o obãanské sdruÏení zalo-
Ïené na principu solidarity. V‰ichni jeho
ãlenové pracují ve sdruÏení ve svém vol-
ném ãase zdarma. Díky vlastním zku‰e-
nostem a kontaktÛm prosazují opráv-
nûné poÏadavky nájemcÛ bytÛ, radí jim
pfii jednání s majiteli bytÛ, orgány státní
správy a samosprávy, pfiipomínkují novû
vznikající legislativu, pofiádají besedy
a sv˘m ãlenÛm nabízejí se slevou ãasopis
Nov˘ byt.

Rakovina je slovo, které nám na-
vzdory pokroku medicíny nahání
hrÛzu. Onko-Amazonky se v‰ak své-
mu osudu nepoddávají.

Onkologické pacientky – Ïeny po ab-
laci prsu – nalezly ve svém sdruÏení nov˘
smysl Ïivota. âlenky s del‰ím odstupem
léãby posilují ty, které jsou krátce po zá-
kladní terapii nebo útrapy léãby teprve
podstupují. Ov‰em ãinnost Amazonek
nespoãívá pouze v pravideln˘ch schÛz-
kách. Pofiádají besedy s odborníky, reha-
bilitaãní cviãení, plavání, spoleãné vy-
cházky a rekondiãní pobyty. Ve spoleã-
nosti pfiátel s podobn˘m osudem se Ïeny
rychle zbavují strachu a úzkostí. Mohou
otevfienû hovofiit o sv˘ch obavách, nadû-
jích a plánech, protoÏe se vÏdy najde nû-
kdo, kdo poradí a nabídne pomoc. Také
rekondiãní pobyty pro onkologické paci-
enty mají své v˘hody. Mimo to pomáhají
pfii celostátních akcích organizovan˘ch
Ligou proti rakovinû, jako je napfiíklad
Kvûtinov˘ den ãi Bûh Terryho Foxe.

Ov‰em Amazonky neodmítají ani ty
pacientky a pacienty, ktefií nemají zájem
o ãlenství v onkologickém sdruÏení. Ra-
du a informace získají v‰ichni, ktefií po-
tfiebují vûdût, jak se dá plnohodnotnû Ïít
i s tak zákefinou chorobou. Pro kontakt
s neorganizovanou vefiejností mají vyhra-
zeno kaÏdé druhé pondûlí v mûsíci
(mimo prázdniny). Tehdy ãlenky Onko-
Amazonek naleznete v Domû s peãova-
telskou sluÏbou v Gajdo‰ovû ulici ã. 39
v Moravské Ostravû, nedaleko ústfied-
ního autobusového nádraÏí. 

Jak pfiipomíná vedoucí sdruÏení Marie
Váchová, pfiijít mohou i mimoostrav‰tí.
Amazonky totiÏ mají mezi sebou ãleny
a ãlenky i z Bohumína, Karviné, ·enova,
Petfivaldu, Paskova a Vratimova. Pro
v‰echny je zapojení do práce sdruÏení
velk˘m pfiínosem, protoÏe jsou vtaÏeni
do bûÏného Ïivota, takÏe nemají ãas se
zaobírat sv˘m trápením. Podle paní Vá-
chové je zábava a pfiátelství v kolektivu
lep‰í neÏ náv‰tûva psychologa.

SdruÏení Ïen-samoÏivitelek dûtí a mlá-
deÏe vzniklo na jafie pfied tfiemi lety. Jeho
zakladatelku, AlÏbûtu Marinovou z Ko-
pfiivnice, pfiimûla k zaloÏení této organi-
zace tragédie mladé Ïeny, která zabila
sebe i své dítû, protoÏe trpûla nouzí z ne-
dostatku penûz. „SamoÏivitelky” pofiádají
pravidelné právní poradny pro rozvádûjící
se, rozvedené a sociálnû potfiebné, spolu-
pracují s celostátními i mezinárodními or-
ganizacemi, nezapomínají na kulturní
a sportovní vyÏití dûtí a dokonce navazují
i pfiátelské kontakty s organizacemi v part-
nersk˘ch mûstech v zahraniãí. Ov‰em po-
máhat nejsou odhodláni jen v Kopfiivnici.
O ãlenství ãi radu mohou poÏádat také zá-
jemci (muÏi i Ïeny) z Ostravy. BliÏ‰í infor-
mace získají na telefonu 0656/82 15 40 pfií-
padnû elektronickou po‰tou na adrese
marinova@email.cz.

Amazonky se svému osudu nepoddávají

NeÏ sloÏíte ruce v klín

I samoÏivitelky
se scházejí

Hájí práva 
nájemníkÛ
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Úfiad práce v Ostravû

Stále velk˘ poãet mlad˘ch lidí se po
ukonãení vzdûlávacího procesu ãasto
místo plynulého pfiechodu do praxe
stává registrovan˘mi uchazeãi o za-
mûstnání. Mnozí zÛstávají dlouhé mû-
síce bez práce, bez moÏnosti seberea-
lizace a rozvíjení sv˘ch teoretick˘ch
znalostí. Hrozí u nich váÏné nebez-
peãí, Ïe si zvyknou nepracovat nebo
se stanou úãastníky „‰edé“ ekono-
miky. Také se mohou dostat do kon-
taktu s kriminalitou pfiípadnû dro-
gami, a budou tak negativním vzorem
pro své vrstevníky. Neménû závaÏné
je i to, Ïe vzdûlanûj‰í vrstvy mlad˘ch
lidí bez pracovní perspektivy v na‰em
kraji ve zv˘‰ené mífie odcházejí za
prací do jin˘ch ãástí republiky nebo
do ciziny, ãímÏ se pozice Ostravy
i celé oblasti je‰tû více zhor‰uje.

Úfiad práce v Ostravû (dále ÚPO) zpra-
coval v ãervnu leto‰ního roku pravideln˘
rozbor „Evidovaná nezamûstnanost ab-
solventÛ ‰kol a uãili‰È“, kter˘ analyzuje je-
jich pozici na ostravském trhu práce a ús-
pûchy pfii hledání prvního zamûstnání 
v období od loÀského kvûtna do dubna
2001. Analytick˘ materiál je mimo jiné za-
mûfien také na „nové“ absolventy, tzn.
mladé lidi, ktefií ukonãili pfiípravu na po-
volání ve ‰kolním roce 1999/2000, a do
jednoho roku po ukonãení vzdûlání se
zaevidovali na na‰em úfiadu práce.
Sledovali jsme základní charakteristiky
v˘voje evidencí absolventÛ vãetnû jejich
struktur podle délky evidence a stupnû
dosaÏeného vzdûlání. Zhodnotili jsme ak-
tivity ÚPO pfii podpofie tvorby nov˘ch
pracovních míst pro tuto kategorii kli-
entÛ, pfii zabezpeãování rekvalifikací
a stáÏí absolventÛ ‰kol v ziskov˘ch, roz-
poãtov˘ch a neziskov˘ch organizacích.

Charakteristika v˘voje
Koncem dubna 2001 evidoval ÚPO

2 531 absolventÛ ‰kol, uãili‰È a mladist-
v˘ch, tj. 9,8 % z celkového poãtu 25 783
uchazeãÛ o zamûstnání. Registr v‰ech ne-
zamûstnan˘ch se meziroãnû sníÏil o 602
osob, absolventÛ za toto období ubylo
584. JiÏ druh˘m rokem byl „vrchol“ absol-
ventské nezamûstnanosti zaznamenán
v srpnu (v pfiedcházejících letech se kul-
minace projevila aÏ v záfií), a to nejen
z dÛvodu zv˘‰eného zájmu mlad˘ch lidí
nalézt své první zamûstnání ihned po
ukonãení ‰koly, ale v mnoha pfiípadech
i vyuÏitím moÏnosti získat nárok na v˘-
platu hmotného zabezpeãení vãetnû do-
platku do Ïivotního minima. V srpnu
2000 jsme v‰ak evidovali o 363 absol-
ventÛ ménû neÏ ve stejném mûsíci v roce
1999, kdy absolventská nezamûstnanost
(4 046 osob) dosáhla v Ostravû „historic-
kého“ maxima.

V˘voj neuspokojené nabídky práce
absolventÛ ‰kol od kvûtna 1998 do dubna

2001 dokumentuje graf. Zlep‰ení situace
v roce 2000 ovlivnilo jednak zavedení po-
vinné devítileté ‰kolní docházky od roku
1996, coÏ se projevilo v úbytku loÀsk˘ch
„ãerstv˘ch“ maturantÛ, ale znaãnou mû-
rou také na‰e úsilí v oblasti aktivní poli-
tiky zamûstnanosti (dále APZ).

Vybrané struktury
Z poãtu 2 227 absolventÛ ‰kol a uãili‰È

(bez mladistv˘ch) bylo letos koncem
dubna evidováno 801 „nov˘ch“ absol-
ventÛ, coÏ pfiedstavovalo 36 %. Déle neÏ
‰est mûsícÛ bylo v registru ÚPO 1 229
mlad˘ch nezamûstnan˘ch, tj. 55,2 %, pfii-
ãemÏ „noví“ absolventi se na dlouhodobé
absolventské nezamûstnanosti podíleli
34,7 %. Podle dosaÏeného stupnû vzdû-
lání pfievaÏovali vyuãení (739 osob, tj.
33,2 %), dále absolventi stfiedních odbor-
n˘ch ‰kol (574 osob, tj. 25,8 %), absol-
venti s maturitou získanou na stfiedních
odborn˘ch uãili‰tích (296 osob, tj. 13,3 %)
a gymnazisté (236 osob, tj. 10,6 %).
Uvedené první dvû vzdûlanostní katego-
rie si zachovaly stejné pofiadí i u skupiny
„nov˘ch“ – vyuãen˘ch bylo 235 (29,3 %),
absolventÛ stfiedních odborn˘ch ‰kol
jsme evidovali 205 (25,6 %). 

Hlavním handicapem absolventÛ,
kter˘ omezuje jejich nástup do vhodného
zamûstnání, je chybûjící odborná praxe.
V této souvislosti mají nezastupitelnou
úlohu úfiady práce. Nemohou sice pfiímo
ovlivnit situaci u zamûstnavatelÛ ani jejich
postoj k chybûjící praxi, snaÏí se je v‰ak
prostfiednictvím nástrojÛ APZ maximálnû
motivovat k tvorbû nov˘ch pracovních
míst pro tuto obtíÏnû umístitelnou kate-
gorii sv˘ch klientÛ. O tom, jak se to dafií
na‰emu úfiadu práce, svûdãí následující
údaje.

Finanãní podpora Úfiadu
práce v Ostravû pfii 
zabezpeãování odborné praxe

Od kvûtna 2000 do dubna 2001 jsme
poskytli zamûstnavatelÛm finanãní dotace
na rekordních 865 novû vytvofien˘ch pra-
covních míst pro absolventy ‰kol, z toho
na 649 (75 %) míst zabezpeãujících jejich
odbornou praxi v oboru (vãetnû specifické
formy zfiízení 20 spoleãensky úãeln˘ch
pracovních míst – SÚPM – u rozpoãtov˘ch
a pfiíspûvkov˘ch organizací). Zb˘vající po-
ãet se t˘kal vytvofiení 151 standardních
SÚPM a 53 míst na vefiejnû prospû‰né
práce pro absolventy mimo jejich obor.
Pozitivní je, Ïe s finanãní pomocí na‰eho
úfiadu práce zahájilo 12 absolventÛ i samo-
statnou v˘dûleãnou ãinnost. 

V prÛbûhu hodnocen˘ch 12 mûsícÛ
uzavfiel ná‰ úfiad se zamûstnavateli cel-
kem 629 dohod na zabezpeãení odborné
absolventské praxe (poãet dohod je to-
toÏn˘ s umístûn˘mi absolventy). S vyuÏi-

Absolventi ‰kol na Ostravském trhu práce
tím tohoto nástroje APZ bylo umístûno
477 „nov˘ch“ absolventÛ, coÏ pfiedstavuje
75,8 % z celkového poãtu uzavfien˘ch do-
hod. DÛvodem tohoto vysokého podílu
je, Ïe absolventi pfiicházející do evidence
po ukonãení pfiípravy na povolání jsou
podstatnû aktivnûj‰í, a tím i úspû‰nûj‰í
v nalezení vhodného pracovního uplat-
nûní neÏ dlouhodobû evidovaní. Nejvy‰‰í
podíl umístûn˘ch „nov˘ch“ absolventÛ
byl u vysoko‰kolákÛ (86,5 %) a gymna-
zistÛ (78,9 %), naopak nejniÏ‰í u absol-
ventÛ stfiedních odborn˘ch ‰kol (69,5 %).
Z tûchto údajÛ je zfiejmé, Ïe s dosaÏením
vy‰‰ího stupnû vzdûlání se ‰ance mla-
d˘ch lidí na úspû‰né nalezení zamûstnání
zvy‰ují vzhledem k jejich vût‰í flexibilitû,
u vysoko‰kolákÛ hraje v˘znamnou roli
„dospûlej‰í“ vûk. 

Od 1. ledna 2001 jsme v souladu s me-
todick˘m pokynem Správy sluÏeb za-
mûstnanosti Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí âR roz‰ífiili zabezpeãování od-
borné praxe absolventÛ ‰kol i do rozpoã-
tov˘ch a pfiíspûvkov˘ch organizací.
Dohody na tuto formu APZ jsou uzaví-
rány na dobu 12 mûsícÛ s plnou úhradou
mezd vãetnû poji‰tûní. Po jejím uplynutí
mÛÏe absolvent v organizaci získat sta-
bilní pracovní pomûr. Za první ãtyfii mû-
síce t. r. bylo uzavfieno celkem 20 dohod
se stejn˘m poãtem umístûn˘ch uchazeãÛ,
uplatnili se zejména absolventi stfiedních
odborn˘ch ‰kol a gymnázií, a to nejãastûji
v administrativních ãinnostech. 

Rekvalifikace
Z celkového poãtu 445 rekvalifikova-

n˘ch absolventÛ ‰kol, uãili‰È a mladist-
v˘ch bylo do rekvalifikaãních kurzÛ zafia-
zeno 159 „nov˘ch“, coÏ pfiedstavovalo
35,7 %. Nejpoãetnûj‰í skupiny tvofiili ab-
solventi stfiedních odborn˘ch ‰kol (152)
a vyuãení (83). Soustavná péãe je rovnûÏ
vûnována mladistv˘m uchazeãÛm, jejichÏ
podíl k celkovému poãtu rekvalifikova-
n˘ch absolventÛ dosáhl 13,9 %. 

Bez mladistv˘ch bylo bûhem 12 mûsícÛ
zafiazeno do rekvalifikaãních kurzÛ 438

evidovan˘ch absolventÛ ‰kol, z toho 158
„nov˘ch“. Ke konci leto‰ního dubna jich
235 rekvalifikaãní kurzy úspû‰nû ukon-
ãilo. Pracovní uplatnûní zatím nalezlo 138
absolventÛ (tj. 58,7 %), coÏ je velice pfiíz-
niv˘ v˘sledek. Realizované kurzy jsme ori-
entovali zejména na profesní a doplÀkové
rekvalifikace. Nejvíce absolventÛ bylo za-
fiazeno do kurzÛ zamûfien˘ch na ob-
chodní styk se zahraniãím (49 osob), ob-
sluhu osobního poãítaãe (36), zpÛsobilost
v elektroprofesích (33 osob) a na získání
rÛzn˘ch typÛ sváfieãsk˘ch oprávnûní (26
osob). „Noví“ mladí nezamûstnaní proje-
vili zájem pfiedev‰ím o kurzy „Administra-
tivní pracovník pro obchodní styk se za-
hraniãím s v˘ukou angliãtiny a nûmãiny“ 
a „Obsluha osobního poãítaãe“. 

Od fiíjna 2000 ná‰ úfiad práce uplatÀuje
nov˘ nástroj APZ, kter˘m jsou stáÏe absol-
ventÛ ‰kol v ziskov˘ch, rozpoãtov˘ch
a neziskov˘ch organizacích. Do konce le-
to‰ního dubna, tzn. za období sedmi mû-
sícÛ, bylo v rámci rekvalifikací – stáÏí –
umístûno celkem 175 absolventÛ ‰kol, coÏ
dokumentuje, Ïe se tento nov˘ nástroj set-
kal u zamûstnavatelÛ s velmi kladnou
odezvou. V˘raznû nejvy‰‰í zájem byl o ab-
solventy stfiedních odborn˘ch ‰kol (80),
rekvalifikaãní stáÏe byly z 83 % zamûfieny
na rÛznorodé administrativní ãinnosti. 

Zv˘‰enou pozornost také vûnujeme
mladistv˘m uchazeãÛm o zamûstnání.
Cílenû jsou zafiazováni do motivaãních
kurzÛ, které v˘raznû pfiispívají k získání
základních pracovních návykÛ a pfiipra-
vují je na následnou rekvalifikaci. Nejvíce
mladistv˘ch nav‰tívilo rekvalifikaãní kur-
zy malífisk˘ch a zednick˘ch prací a pro-
vozu spoleãného stravování.

Komplexní rozbor, s jehoÏ nejdÛleÏi-
tûj‰ími v˘sledky a poznatky jsme ãtenáfie
Ostravské radnice právû seznámili, mo-
hou zájemci nalézt na internetov˘ch
stránkách ÚPO (adresa - http://ot.urad-
prace.cz/).

Ing. Vladana Piskofiová,
Ing. Lubomír Starostka,

Úfiad práce v Ostravû

V̆ voj poãtu absolventÛ ‰kol a mladistv˘ch



Svátky tráví obyvatelky Domova pro matky s dûtmi v tísni v Budeãské ulici spoleãnû.
Foto: archiv
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Rozhodãí hodnotili 
poslu‰nost i samostatnost

Poãátkem ãervna se v Ostravû
konala soutûÏ nevidom˘ch s vodí-
cími psy. Na startu se se‰lo celkem
14 soutûÏících z celé republiky.
ZasoutûÏit si pfiijeli napfiíklad
z Prahy, ale také aÏ ze severních
âech. Své nejvût‰í zastoupení zde
v‰ak mûla Ostrava, a to se také pro-
jevilo v koneãném pofiadí.

Startující mûli za úkol projít danou
trasu a pod dohledem rozhodãích pl-
nit rÛzné úkoly. Napfiíklad byl pes po-
slán na tzv. slepé místo, odkud ne-
vedla Ïádná jiná v˘chozí cesta. Tam se
pes musel zorientovat a kdyÏ zjistil, Ïe
se odtud nedá dostat jinudy, musel
svého pána zavést na místo, odkud
pfii‰li, a dále pokraãovat v dané trase.

Dal‰í zkou‰kou byla orientace v uza-
vfien˘ch prostorách. Pes zavedl svého
pána do budovy, kde musel nejprve
najít schodi‰tû a poté opût v˘chod.
Byla zde v‰ak i zkou‰ka z poslu‰nosti.
V polovinû trasy ãekal rozhodãí, kter˘
hodnotil poslu‰nost psa. Kromû pl-
nûní klasick˘ch pfiíkazÛ musel pfiinést
i aport anebo zÛstat na místû, pokud
se jeho majitel na chvíli vzdálil. Po
splnûní úkolÛ mohli oba pokraãovat
do cíle.

Vítûzem se stal Ladislav Holba se
psem jménem Aramis. Na dal‰ích mís-
tech skonãila Marie Kudûlková s Dixi
a Ing. Petr ·abas s Cindou, v‰ichni
z Ostravy. 

Martin Adámek

UÏ pûtatfiicet let mohou ma-
minky s dûtmi v tísni získat na pfie-
chodnou dobu stfiechu nad hlavou
v prvním a tedy nejstar‰ím zafiízení
svého druhu v âR, které se nachází
v Budeãské ulici v Ostravû.

Domov pÛvodnû vznikl jako expe-
rimentální úãelové zafiízení tehdej‰í
Nové huti Klementa Gottwalda, po-
zdûji byl spravován Národním v˘bo-
rem mûsta Ostravy a Ústavem sociální
péãe v Ostravû-Muglinovû. Od ledna
leto‰ního roku se stal souãástí Centra
sociálních sluÏeb Magistrátu mûsta

Ostravy. K dispozici je zde celkem de-
set míst pro maminky s dûtmi do vûku
tfií let.

Vedoucí domova i dal‰í personál se
snaÏí Ïenám v krizové situaci vytvofiit
pfiíjemné zázemí a pomoci jim postavit
se opût „na vlastní nohy“. O tom, s ja-
kou láskou se v‰ichni spoleãnû snaÏí
vytváfiet iluzi pohody domova, svûdãí
spoleãné vánoãní a velikonoãní pose-
zení, v˘lety i nedávná oslava Mezi-
národního dne dûtí pofiádaná ve spo-
lupráci s ÚSP v Muglinovû.

(ova)

Pûtatfiicátiny domova 
pro matky s dûtmi

Pouze dobr˘ úmysl nestaãí
Dopisy pfiicházejí nejen k nám

do redakce, ale také radním a za-
stupitelÛm. Z jednoho z nich, na-
psaného paní Kunãíkovou z Ostra-
vy-Pfiívozu radnímu MUDr. Hugo
Pfiibylovi, vyjímáme:

„Peãuji s pfiítelem pfies dva roky
o jednu paní, kdysi nám byla cizí a ny-
ní ji máme rádi jako svoji babiãku.
Chtûli bychom pomoci i dal‰ím obãa-
nÛm, ktefií mají vy‰‰í vûk a jejich ro-
dina nemá moÏnost se o nû celoroãnû
postarat.

Jsem zamûstnaná v DD. Nejednou
vidím, co obyvatelé domova potfiebují.
Nemám sice zdravotní ‰kolu, ale vÏdy,
pokud mÛÏu, pomÛÏu. Chtûli bychom
skuteãnû pomoci spoluobãanÛm. Na-
hradit jim domov (domácího typu) ve
stáfií a v nûkter˘ch okamÏicích b˘t
tfieba i tûmi posledními, kdyÏ jim bude
nejhÛfie. Nemáme se v‰ak od ãeho od-
razit. Máme zatím jenom dÛm, objekt
– tfieba budoucí penzion pro seniory.
Máme urãitou pfiedstavu, ale chybí
nám finance na opravu – získání úvû-
ru na urãité opravy, pofiízení vûcí po-
tfiebn˘ch pro chod onoho penzionu.
Chtûli bychom poÏádat mûsto, zda by
nám neposkytlo úvûr. Ruãením by byl
dÛm. Pfii chodu onoho penzionu by-
chom mohli po nûjaké dobû úvûr zaãít
splácet.“

VáÏená paní Kunãíková, cením si

Va‰í obûtavosti, se kterou peãujete
o star‰í paní, i ochoty pomoci ostat-
ním. Nicménû pokud se chcete pustit
do nelehkého úkolu zfiízení domova ãi
domovinky pro seniory, musí b˘t Va‰e
snaÏení v souladu s platnou legislati-
vou (obchodním zákonem, Ïivnosten-
sk˘m zákonem a dal‰ími pfiedpisy).
Musíte mít pro svou práci také odbor-
ného garanta – protoÏe pí‰ete, Ïe sa-
ma odpovídající vzdûlání nemáte, pak
tedy musíte takového odborného ga-
ranta zamûstnat. Není moÏné, aby
Vám statutární mûsto Ostrava poskytlo
pÛjãku na opravu domu s odkladem
splácení, aÏ zaãne va‰e zafiízení fun-
govat.

Podafií-li se Vám v‰ak Vá‰ projekt
uskuteãnit, nic nebrání tomu, abyste si
na svou ãinnost poÏádali o udûlení so-
ciálního grantu ãi úãelové dotace.

V pfiípadû, Ïe by pro Vás zfiízení
vlastní firmy bylo komplikované, exis-
tuje v Ostravû fiada nestátních a nezis-
kov˘ch organizací, které by uvítaly
pomoc dal‰ích odborníkÛ.

Je‰tû jednou Vám dûkuji za obûta-
vost a ochotu pomáhat tûm, ktefií to
potfiebují. Va‰eho úsilí si velice váÏím
a vûfiím, Ïe ho brzy, po splnûní v‰ech
náleÏitostí, budeme moci podpofiit
grantem ãi dotací.

MUDr. Hugo Pfiibyl, 
ãlen rady a pfiedseda sociální komise RM

Listárna



Foto: archiv
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Ne vÏdy se musí historie opakovat.
V Ostravû uÏ léta Ïije Hanibal, kter˘
místo bitvám a slonÛm dává pfiednost
shromaÏìování autogramÛ. Jeho po-
zoruhodná sbírka uÏ dávno pfiesáhla
ãtyfii tisíce podpisÛ slavn˘ch a dal‰í
kaÏd˘m dnem pfiib˘vají. Nyní pofiádá
svou jubilejní stou v˘stavu!

Zatímco pofiadové ãíslo 4 000 má ve
sbírce Jifiího Hanibala (66) autogram tehdy
ãerstvû zvoleného slovenského prezidenta
Rudolfa Schustera, jedním z posledních
pfiírÛstkÛ byl autogram známého politika
Michaila Gorbaãova. „Dal jsem mu posled-
ní ‰anci, víckrát uÏ bych ho o autogram ne-
Ïádal,“ vysvûtluje svÛj pfiístup k vybran˘m
osobnostem. UÏ dávno totiÏ Jifií Hanibal
pochopil, Ïe ãím b˘vá ãlovûk slavnûj‰í, tím
b˘vá také skromnûj‰í a autogram posílá
bez nejrÛznûj‰ích obstrukcí. „Naopak ãlo-
vûk, kter˘ toho v Ïivotû pfiíli‰ nedokázal,
nemívá pro sbûratele autogramÛ velké po-
chopení. „Také proto Ïádám kaÏdého, aÈ je
to sportovec, filmová hvûzda, státník nebo
politik, pouze tfiikrát. UÏ zpoãátku jsem si
stanovil velmi pfiísná kritéria. Místo v m˘ch
sbûratelsk˘ch albech nacházejí jen lidé,
které si sám vyberu, shromáÏdím o nich
dostupné informace a Ïivotopisy. Nikdy
jsem Ïádn˘ podpis nekoupil za peníze, ani
bych Ïádn˘ neprodal. Nûkteré jsem si vy-
mûnil na burze – to byly autogramy slav-
n˘ch, ktefií uÏ mezi námi nejsou.“

Jak dodává, své kolegy sbûratele nemûfií
podle mnoÏství, ale podle kvality exem-
pláfiÛ. To je také dÛvod, proã se vût‰inou
lehce zachmufií, kdyÏ se první otázka zví-
davého tazatele t˘ká poãtu autogramÛ ve
sbírce. Pan Hanibal nejvíce odsuzuje sbû-
ratele, ktefií nabízejí k prodeji hned nûkolik
autogramÛ známé osoby. To je podle nûj

naprosto neetické. Jen vá‰niv˘ sbûratel
údajnû dokáÏe pochopit, Ïe hodnota
sbírky roste osobnû sesbíran˘mi informa-
cemi a obtíÏností ãi okolnostmi „lovu“.

Na peãlivé prohlédnutí celé sbírky Jifiího
Hanibala byste si museli vzít pfiinejmen‰ím
nûkolik dnÛ dovolené. KaÏd˘ z autogramÛ
totiÏ znamená pfiíbûh, ke kaÏdému se váÏe
nûjaká zajímavost, kaÏd˘ je kamínkem do-
kumentujícím nûkdy uzavfien˘, jindy je‰tû
plynoucí osud ãlovûka. Mezi sportovci Jifií
Hanibal velice obdivuje piloty Formule 1,
takÏe mu nechybí autogramy Grahama
Hilla, Emersona Fittipaldiho, fiada slavn˘ch
sportovcÛ mÛÏe pokraãovat Stanem Miki-
tou, Bobbym Howem, legendárním TreÈja-
kem, ale i na‰imi sportovci.

Své poklady si v‰ak neschovává jen pro
sebe. Pravidelnû vystavuje a zku‰enosti
pfiedal uÏ desítkám zaãínajících sbûratelÛ.
Tak jako on sám obdivoval sbírku auto-
gramÛ herce Lubomíra Lipského, také Jifií
Hanibal je rád, kdyÏ mÛÏe zvídav˘m náv-
‰tûvníkÛm v˘stav pfiedstavit celou tu pest-
rou paletu jmen a osudÛ slavn˘ch. Pfie-
stoÏe je sbírání autogramÛ celoÏivotním
koníãkem pana Hanibala, není koníãkem
jedin˘m. Dfiíve se vûnoval sbírání po‰tov-
ních známek, celá léta rád cestoval.
Vezmeme-li v úvahu, Ïe se sbûrem auto-
gamÛ souvisí i obrovská dopisová agenda
– psaní Ïádostí i podûkování vãetnû po-
zdravÛ k narozeninám, pfiísné vedení kar-
totéky, vyhledávání nov˘ch a nov˘ch dat –
je aÏ neuvûfiitelné, jak pfiísn˘m velitelem
svého ãasu je ostravsk˘ Hanibal.

S v˘sledky celoÏivotního snaÏení
J. Hanibala se mÛÏete známit na v˘stavû
v knihovnû v ulici L. Podé‰tû v Porubû.
V˘stava potrvá do 7. záfií a je pfiístupná
v provozní dny knihovny. (‰áh)

Hanibal dává místo slonÛm pfiednost autogramÛm!

Velké sbûratelské jubileum

Také letos, v dobû od 13. do 17.
srpna, roztanãí ulice na‰eho mûsta
krojovaná krása. V pofiadí uÏ ãtvrt˘
roãník Festivalu mûstsk˘ch folklor-
ních souborÛ s mezinárodní úãastí po-
fiádají Spoleãnost pro kulturu a umûní
Ostrava, Soubor lidov˘ch písní a tancÛ
Hlubina za pomoci Folklorního sdru-
Ïení âR, Folklorního sdruÏení Ostrava,
Komorní scény Aréna, Lidové konzer-
vatofie Ostrava a Domu dûtí a mládeÏe 
v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.

Díky mûstskému a obvodním grantÛm,
ale i grantové podpofie z fondu Evropské
unie, budou moci pofiadatelé a témûfi dvû
stovky taneãníkÛ z dvanácti souborÛ na-
bídnout divákÛm a posluchaãÛm vskutku
nev‰ední umûlecké záÏitky. Jak nám pro-
zradila fieditelka Komorní scény Aréna
R. Huserová, první tóny se rozezní na Jirás-
kovû námûstí uÏ 13. srpna v 16.30 hodin
hudební pozvánkou na festival a následo-

vat bude zahajovací koncert v sále Janáã-
kovy konzervatofie v Ostravû. V dal‰í dny
nav‰tíví taneãníci postupnû mûstské obvo-
dy Mariánské Hory a Hulváky, Slezskou
Ostravu, Ostravu-Jih, Porubu a vrátí se
opût do Moravské Ostravy a Pfiívozu. Záro-
veÀ s festivalem bude uÏ od 1. do 24. srpna
probíhat ve foyeru Nové radnice v˘stava
fotografií z minulého roãníku festivalu, jak
je pofiídil znám˘ ostravsk˘ fotograf Fran-
ti‰ek ¤ezníãek.

Pokud bychom mûli milovníky folkloru
v na‰em mûstû pozvat na nûkter˘ z festiva-
lov˘ch dnÛ, bylo by to obtíÏné. Pofiadatelé
totiÏ pozvali opravdu ‰piãkové soubory,
domácí, ale i ty ze zámofií, takÏe zklamán
snad nebude Ïádn˘ divák a posluchaã. 
Úspûch jistû budou mít kromû domácích
také taneãní soubor ze StráÏnice, z Polska,
Bratislavy, ale tfieba i z Nového Zélandu.

(‰)

Spokojenû hovofií o právû skon-
ãené divadelní sezonû fieditelka
Komorní scény Aréna R. Huserová.
A má proã. VÏdyÈ napfiíklad insce-
nace Prorok Ilja získala na Festivalu
ostravsk˘ch ãinoherních divadel
jedno z nejlep‰ích hodnocení pfií-
tomn˘ch kritikÛ, coÏ otevfielo ostrav-
ské Arénû dvefie na Festival evrop-
sk˘ch regionÛ v Hradci Králové i do
sousedního Polska.

Ov‰em není to zdaleka jen Prorok Ilja,
kter˘ dûlá dobré jméno Arénû i mimo
domovskou scénu. Neuvûfiitelné sté re-
prízy se doãkala také PrÛbûÏná O(s)trava
krve. Jen pro osvûÏení pamûti: tato autor-
ská hra reÏiséra Radovana Lipuse má
podtitul Scénická ‰kytavka aneb Namát-
kov˘ pokus o du‰i mûsta. Texty pochá-
zejí od Oldfiicha Mikulá‰ka, Petra Bez-
ruãe, Josefa Filgase, Petra Hru‰ky, Milana
Kundery, Vojtûcha Martínka a fiady dal-
‰ích, pouÏity jsou i autentické novinové
ãlánky, inzeráty a kabaretní písniãky pr-
vorepublikové Ostravy. Tato hra stále
láká diváky uÏ od roku 1994. Mnohé
tedy jistû potû‰í skuteãnost, Ïe za pfii-

spûní mûstského grantu vznikne koncem
léta v nahrávacím studiu âeského roz-
hlasu Ostrava také profilové „cédéãko“
této inscenace.

Na vavfiínech v‰ak v pfií‰tí divadelní
sezonû v Arénû pospávat nehodlají.
Podle fieditelky R. Huserové se tû‰í nejen
na mladé diváky, ale i na Arénû vûrné
obecenstvo stfiedního vûku. Pfiipraveno
je nûkolik inscenací pro pfiedplatitele,
pro nûÏ je pfiipraven i bonus opravÀující
k bezplatné náv‰tûvû vybraného pfiedsta-
vení. Pfiedplatné je moÏné zaplatit v po-
kladnû divadla, ale i sloÏenkou s tím, Ïe
poslední opozdilci mají ‰anci do 28. záfií.
Vzhledem k tomu, Ïe pfiedstavení v Aré-
nû b˘vají vyprodána, stojí za to se pojis-
tit. UÏ proto, Ïe soubor se velmi tû‰í na-
pfiíklad na hru Neználek podle Stani-
slavského Nikolaje Nosova.

Kromû divadelních pfiedstavení bude
také v pfií‰tí sezonû Aréna pokraãovat ve
spoleãn˘ch projektech se Zelen˘m bo-
dem Ostrava i v besedách zamûfien˘ch
na sniÏování kriminality a rasové nesná-
‰enlivosti mezi mládeÏí. 

(‰)

Tû‰í se na mladé diváky

Sotva skonãilo poslední pfiedstavení sezony,
myslí v Arénû na záfií

Mûsto sv˘m grantem podpofiilo krojovanou krásu

Folklor bez hranic 2001



V areálu Eldorádo b˘valo vÏdy plno a veselo. Foto: archiv

Celkov˘ pohled na Michálkovice v roce 1913. Foto: archiv
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Archiv mûsta Ostravy

PÛvodním peãet-
ním obrazem Mi-
chálkovic byl pluh,
kter˘ charakterizo-
val ryze zemûdûlsk˘
ráz obce. Toto vy-

obrazení bylo navíc doplnûno pís-
meny OM, coÏ znaãí obec Michál-
kovice. V roce 1928 obec zaãala
pouÏívat nov˘ znak. Nepro‰el v‰ak
potfiebn˘m schvalovacím fiízením.
Jeho návrh se stal základem nového
znaku obvodu. Vzhledem k tomu,
Ïe Michálkovice leÏí ve Slezsku,
v dûleném ‰títû nahofie vyrÛstá po-
lovina slezské orlice. V dolní pol-
cené ãásti jsou umístûna v zeleném
poli vpravo zkfiíÏená hornická kla-
dívka pfiipomínající tûÏbu uhlí.
V modrém poli vlevo je srp, kter˘
naznaãuje pÛvodní zemûdûlsk˘ cha-
rakter obce.

Víte, Ïe...
✔ v roce 1865 byla postavena tzv.

stará kolonie, zvaná také U jámy
Michal, a Ïe v roce 1878 se zaãala
stavût kolonie Jánská, v roce 1880
kolonie Na Michálce, v roce 1883 ko-
lonie Ferdinandova, o rok pozdûji
kolonie Petrská a v roce 1890 kolo-
nie Josefská?

✔ jáma Michal byla vyhlá‰ena ná-
rodní kulturní památkou, kterou
spravuje Památkov˘ ústav v Ostravû
a Ïe od loÀského dubna je pfiístupna
vefiejnosti?

✔ v letech 1849 – 1866 byly Mi-
chálkovice pfiipojeny k Polské Ostravû?

✔ 1. dubna 1907 byly pov˘‰eny
na mûstys?

✔ teprve v roce 1872 byla v obci
zfiízena ‰kola a Ïe se jednalo o sou-
kromou závodní ‰kolu, kterou nav-
‰tûvovaly zejména dûti zamûstnancÛ
dolÛ?

✔ 18. 9. 1906 byl slavnostnû po-
svûcen nov˘ ‰kolní prapor ãeské
obecné ‰koly, jehoÏ souãástí byla
zlatem vy‰ívaná stuha s nápisem
„âeské mládeÏi”?

✔ v lednu 1904 byl vysvûcen místní
kostel Nanebevzetí Panny Marie?

✔ od roku 1941 jsou Michálko-
vice souãástí Ostravy ?

Michálkovice

Léto je v plném proudu a ostravská
koupali‰tû se pfii teplotách vy‰‰ích 
20 stupÀÛ Celsia zaplÀují stovkami
milovníkÛ koupání, cachtání a fiá-
dûní v chladivû osvûÏující vodû a v‰e-
mi tûmi, ktefií trpûlivû vystavují svá
tûla prudkému slunci, aby nachytali
trochu bronzu jako od mofie.

ditelka archivu, uÏ v roce 1843 zakoupil
rakousk˘ erár zdej‰í kutací pole a zaãal
hloubit jámu Ferdinand, v roce 1850
pak jámu Michal. O ‰est let pozdûji tudy
zaãala smûfiovat své aktivity Severní
dráha Ferdinandova. Ta nejdfiíve od-
koupila jámu Michal, následnû zaãala
s hloubením jam Petr a Pavel. V roce
1868 byla zahájena v˘stavba jámy Jan
a v roce 1879 jámy Josef. V letech 1913
– 1915 se tûÏba koncentrovala na jeden
z nejstar‰ích dolÛ – jámu Michal (poz-
dûji Petr Cingr). Ostatní jámy slouÏily
jako jámy vûtrné.

„Tento prÛmyslov˘ boom se pochopi-
telnû velmi v˘raznû odrazil v neoby-
ãejnû rychle stoupajícím poãtu obyvatel,
jeho národnostní skladbû a ve staveb-
ním rozvoji. Nejstrmûj‰í vzestup je spo-
jen s rozvojem tûÏby uhlí a kulminuje
poãátkem 20. století. V roce 1843 Ïilo
v Michálkovicích 275 obyvatel, v roce
1890 jiÏ témûfi tfii tisíce. Do roku 1910 se
poãet zv˘‰il na 6 818 osob. V období
první republiky zaãalo docházet k po-
zvolnému poklesu. V roce 1930 zde Ïilo
5 702 lidí, v roce 1991 bylo v obci pfiihlá-
‰eno 2 446 obyvatel. (M, B)

Fotografie z michálkovického areálu
Eldorádo z poãátku tfiicát˘ch let minu-
lého století jsou pfiesvûdãiv˘m dÛkazem
toho, Ïe nabídka odpoãinku a rekreace 
u vody neztratila ani po mnoha desetile-
tích vÛbec na atraktivnosti. ¤editelka
mûstského archivu BlaÏena Przybylová
vzpomíná, Ïe i ona sama si v dûtství, 
i kdyÏ to bylo ponûkud pozdûji, nene-
chala nikdy ujít pfiíleÏitost letního kou-
pání, ãastokrát právû v Michálkovicích.

„Název vsi je pravdûpodobnû odvo-
zen˘ podle jména lokátora Michala nebo
Michálka. Poprvé je v písemné podobû
uveden uÏ v roce 1440, a to v souvislosti
s darováním Michálkovic, Polské Ostravy
a dal‰ích obcí tû‰ínsk˘mi kníÏaty pánÛm
z Tvorkova. AÏ do roku 1848 byly Mi-
chálkovice souãástí slezskoostravského
panství. V˘jimkou bylo pouze období let
1630 – 1714, kdy byly nejdfiíve v majetku
Jifiího Go‰ického z Go‰ic a od roku 1636
Goãálkovsk˘ch z Goãálkovic. K slezsko-
ostravskému panství je znovu pfiipojil
v roce 1714 Jindfiich Vilém hrabû Vlãek
z Dobré Zemice,” uvádí B. Przybylová.

Michálkovice byly typickou zemûdûl-
skou vesnicí. Napfi. v roce 1843 se neza-
b˘valy zemûdûlstvím z padesáti rodin
zde Ïijících pouze dvû. Radikální pro-
mûnu pfiinesla vsi tûÏba uhlí. Jak fiíká fie-



Kopfiivnice – muzeum Tatry. Foto: archiv

·tramberk. Foto: archiv
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MIC má jedniãku
„Ostrava má informaãní centra svû-

tové úrovnû…“ – takového hodnocení
se doãkaly poboãky Mûstského infor-
maãního centra Ostrava od kanadské
delegace, o jejíÏ náv‰tûvû pí‰eme na
této stranû. Vysoko byla hodnocena
vstfiícnost a schopnost personálu po-
hotovû informovat, a to dokonce v nû-
kolika svûtov˘ch jazycích.

V MIC Ostrava dostanete kromû infor-
mací a aktuálních ti‰tûn˘ch materiálÛ
i vstupenky na nejrÛznûj‰í pfiedstavení.
UpozorÀujeme, Ïe ãervnové pfiedstavení
Dívãí válka se pfiesouvá na 27. fiíjna, vstu-
penky jsou v platnosti. Koncert skupiny
Elán bude 24. záfií v PKS Ostrava, vstu-
penky jsou k dostání. V MIC lze rovnûÏ za-
koupit pûknou videokazetu o náv‰tûvû
belgického krále nebo pro milovníky kul-
tury publikaci Barvy, tóny, slova. (o)

Je tfieba více plánovat budoucnost
V polovinû ãervna opût zavítali

do Ostravy hosté z partnerského
kanadského mûsta Hamiltonu.
Tentokrát  bylo jejich cílem z do-
savadních zku‰eností (nebyli tu
poprvé) poradit mûstu v oblasti
plánování a fiízení místní strate-
gie ekonomického rozvoje a také
nalézt nûkteré obchodní pfiíleÏi-
tosti pro kanadsk˘ privátní sek-
tor.

Tajemník hamiltonské radnice
D. A. Lychak a ãlen rady R. F. Powers
se s pracovníky odboru ekonomic-
kého rozvoje statutárního mûsta
Ostravy podívali do rozvojov˘ch lo-
kalit Karoliny, v˘robní zóny v Hra-
bové, podnikatelské zóny a leti‰tû
v Mo‰novû, Ostravû-Hru‰ovû, pro-

hlédli si také ‰ilhefiovick˘ zámek
a pfiilehlé golfové hfii‰tû v blízkosti
této obce. Nav‰tívili Agenturu pro re-
gionální rozvoj a Euroinfocentrum,
seznámili se s pÛsobením Business
Innovation Centra Ostrava a Vûdec-
ko-technologického parku v Ostravû-
Porubû. Souãástí bohatého programu
byla rovnûÏ odborná exkurze v po-
vodí Odry a na vodním díle Morávka.
Dal‰í ãlenka kanadské delegace paní
Anna Bradfordová, která nav‰tívila
Ostravu opakovanû, zhodnotila pfii-
pravenost ostravského regionu a pfie-
dev‰ím mûsta Ostravy k rozvoji turis-
tiky, mimochodem velmi pozitivnû.

Kanad‰tí partnefii pfii setkání s pri-
mátorem â. Vlãkem, ãleny Rady mûs-
ta Ostravy, vedoucími odborÛ a pfied-

staviteli v˘znamn˘ch ostravsk˘ch in-
stitucí konstatovali, Ïe Ostrava má
jako celek v‰echny pfiedpoklady
a nástroje stát se nov˘m hnacím hos-
podáfisk˘m motorem regionu i státu.
Má technicky zdatnou pracovní sílu
a dobrou strategickou pozici blízko
hranic sousedních státÛ. Dobfie zpra-
covan˘ územní plán zahrnuje pfiíleÏi-
tosti pro dal‰í ekonomick˘ rozvoj. Je
v‰ak tfieba preciznûji upfiesnit strate-
gii investic a pfiipravit dlouhodobûj‰í
plány rozvoje.

Za nejzávaÏnûj‰í pro dal‰í rozvoj
povaÏují rychlou v˘stavbu dálnice
D47, zlep‰it by se také mûla spolu-
práce podnikatelsk˘ch subjektÛ s re-
gionální hospodáfiskou komorou.

(k)

Tip na v˘let: Novojiãínsko
Snadno dostupn˘ autem, na kole

i vefiejnou dopravou je kousek od
Ostravy okres Nov˘ Jiãín. VÏdyÈ uÏ
Klimkovice a blízk˘ Pfiíbor do nûj
patfií.

Novojiãínsko je region s neb˘valou
koncentrací památek. V historicky nej-
cennûj‰ích ãástech mûst Nov˘ Jiãín, 
·tramberk a Pfiíbor byly vyhlá‰eny mûst-
ské památkové rezervace, ve mûstech
Fulnek, Bílovec a Odry mûstské památ-
kové zóny. Okresní mûsto Nov˘ Jiãín
pfiekvapí velmi zachoval˘m námûstím 
s renesanãním loubím a zámkem.
Mûsteãko ·tramberk s hradní vûÏí – trú-
bou – a malebn˘mi dfievûn˘mi domky 
v podhradí pfiesvûdãí, Ïe se mu právem
fiíká „moravsk˘ Betlém“. Starobyl˘ Pfiíbor
je spjat s piaristickou kolejí a s uãitel-
sk˘m ústavem, jedním z nejstar‰ích na
Moravû. A nezapomeÀme na mûsto
Fulnek s chrámem Nejsvûtûj‰í Trojice,

zámkem a b˘val˘m Bratrsk˘m sborem,
ve kterém pÛsobil J. Á. Komensk˘.

Památníky zdej‰ích osobností do-
kládají bohatou kulturní minulost
okresu. V Pfiíbofie se narodil proslul˘
zakladatel psychoanal˘zy Sigmund
Freud, ve VraÏném-Hynãicích pak ob-
jevitel zákonÛ dûdiãnosti Johan
Gregor Mendel a z Hodslavic pocházel
historik Franti‰ek Palack˘. Do ·tram-
berka mÛÏeme zavítat za dílem rodáka
z nedaleké Kopfiivnice, malífie ZdeÀka
Buriana.

Dlouhodobé v˘robní tradice jsou
zachyceny v unikátních sbírkách
Technického muzea automobilové v˘-
roby Tatra v Kopfiivnici, které je jed-
ním z nejlépe modernû pojat˘ch indu-
striálních muzeí v âR a pfiipravené 
i pro zahraniãní náv‰tûvníky. Také va-
gonáfiské muzeum v zámku ve Stu-
dénce fiekne hodnû v‰em milovníkÛm

vláãkÛ a Ïelezniãní dopravy. Staro-
nov˘m záÏitkem je nedávno znovu-
otevfiené muzeum v˘voje v˘roby klo-
boukÛ svûtoznámé firmy Tonak. Po
tfiíleté rekonstrukci v prostorách novo-
jiãínského muzea je pfiipravena oprav-
du pozoruhodná expozice mapující
historii v‰ech moÏn˘ch ãepcÛ, cy-
lindrÛ a kloboukÛ nejrÛznûj‰ích tvarÛ
i zajímav˘ch materiálÛ. VÏdyÈ také
Tonak má ve svém seznamu uÏ více
neÏ ãtyfiicet zemí, do kter˘ch vyváÏel
ãi vyváÏí. V expozici proto nechybí
ani klobouk pro kanadskou jízdní po-
licii.

Za náv‰tûvu urãitû stojí majestátné
zfiíceniny hradu Star˘ Jiãín, kde ve
staré zámecké vûÏi vítá náv‰tûvníky
pfiíjemné obãerstvení i plápolající krb.
Také nedalek˘ zámek Kunín se po-
stupnû navrací ke svému pÛvodnímu
baroknímu vzhledu a jeho prostory

mají uÏ zanedlouho slouÏit jako mu-
zeum.

Milovníci pfiírody mají na Novoji-
ãínsku moÏnost nav‰tívit dvû chrá-
nûné krajinné oblasti – Beskydy 
a Poodfií, dva velkoplo‰né pfiírodní
parky a velk˘ poãet rezervací. Celé
území okresu má také více neÏ 210 km
znaãen˘ch cyklotras. Hlavní osu tvofií
dálková trasa Moravská brána (ã. 5),
která je souãástí celoevropské cyklo-
turistické sítû. Kopíruje dnes jiÏ histo-
rickou „jantarovou stezku“ propojující
Stfiedozemí a Baltské mofie. Její prÛ-
chod okresem Nov˘ Jiãín mûfií 45 km.
Na ni navazuje hustá síÈ regionálních 
i místních cyklotras. Informaãní turis-
tická centra v Novém Jiãínû, Kopfiiv-
nici, Fren‰tátû p. R., Pfiíbofie, ·tram-
berku, Odrách, Bílovci a Jeseníku nad
Odrou fieknou v‰e o moÏnostech trávit
v okrese pfiípadnû i dovolenou. (o)



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

1. Linda je roãní fenka stfiedního vzrÛstu, která se do útulku dostala uÏ jako
‰tûnû. Na zaãátku tohoto mûsíce to bylo dvanáct mûsícÛ, které strávila v tfiebovic-
kém kotci. Mezi ostatními pejsky se jí líbí, ale tato temperamentní a vÏdy dobfie na-
ladûná psí sleãna by si jiÏ zaslouÏila nov˘ domov. A protoÏe je dobr˘m hlídaãem,
nejlépe by jí bylo na zahradû u rodinného domku.

2. Bessy – tato dvouletá fenka kfiíÏence nûmeckého ovãáka pobíhala hladová 
a vystra‰ená v Bûlském lese. Je poslu‰ná a dokáÏe ohlídat kaÏdé obydlí, páníãkovo
pfiedev‰ím. Podle pracovníkÛ útulku je Bessy vhodná i k ostraze objektÛ firem 
a podnikÛ.

3. Brix je sice uÏ star‰í psí pán, ale v mimofiádné fyzické kondici. Zhruba sedmi-
let˘ ãistokrevn˘ stfiední kníraã (pepfi a sÛl) byl nalezen uvázan˘ u plotu. Nûkdo se
ho snaÏil tímto nelítostn˘m zpÛsobem zbavit. A pfiitom Brixík lidi miluje, vyhle-
dává jejich pfiítomnost a je vdûãn˘ za kaÏdé pohlazení.

Adresa:
Útulek pro opu‰tûné psy, Provozní 4 , 722 00 Ostrava-Tfiebovice

tel.: 696 72 88
Konto na podporu a financování ãinnosti útulku:

ãíslo úãtu u HypoVereinsbank: 210 102 8001/3800
Otevfieno:

úter˘ – pátek 10 – 15 hodin, sobota 11 – 15 hodin, nedûle 11 – 14 hodin
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Pfiedev‰ím dûti a dfiíve narození se stávají obûÈmi podvodníkÛ

Bezbranní ve své dÛvûfiivosti
Také v Ostravû se v poslední dobû

zaãínají mnoÏit pfiípady, kdy se pod-
vodníci snaÏí okrást dÛvûfiivé dÛ-
chodce. Není to tak dávno, co se muÏ
stfiedního vûku dokonce vydával za
spolupracovníka redakce Ostravské
radnice.

Do bytÛ vytipovan˘ch lidí se snaÏil do-
stat pod záminkou, Ïe dûlá v˘zkum pro
magistrát. Jindy se odvolával na mûstské
informaãní centrum, nyní zase nabízí li-
dem, Ïe v˘hodnû zúroãí peníze, které do-
stanou jako od‰kodnûní za totální nasa-
zení. Ve v‰ech tûchto pfiípadech si ne-
‰Èastníci mohou b˘t více neÏ jisti, Ïe se se
sv˘m majetkem uÏ neshledají.

Vedoucího oddûlení prevence krimi-
nality sociálního odboru Magistrátu
mûsta Ostravy PhDr. Vladimíra Gembala
jsme se proto zeptali, jak se lidé mohou
pfied podvodníky chránit:

„Pfiedev‰ím opatrností a nedÛvûfii-
vostí. PfiestoÏe se kriminologové stále
pfiesnûji snaÏí ve sv˘ch v˘zkumech od-
povûdût na otázky, zda mÛÏe b˘t osob-

nost obûti pfiíãinou zloãinu ãi zda napfií-
klad existují sklony k tomu b˘t obûtí, uÏ
dnes víme, Ïe nejvíce ohroÏen˘mi skupi-
nami jsou dûti, Ïeny a stafií lidé nad 60
let. Jejich spoleãn˘m rysem je totiÏ bez-
brannost, dÛvûfiivost a u dvou poslednû
jmenovan˘ch skupin také osamocenost
a mnohdy i majetek.“ Podle dr. Gembala
láká podvodníky a zlodûje pfiedev‰ím
fakt, Ïe u seniorÛ poãítají s moÏn˘mi tû-
lesn˘mi a du‰evními handicapy, s ustále-
n˘mi stereotypy a s pohybem na malém
prostoru. Zpravidla totiÏ jezdí stejn˘mi
dopravními prostfiedky, ve stejnou dobu
chodí na po‰tu, do obchodu, na vy-
cházky… Ztrátu penûz, ale i dal‰ích
vûcí, zejména váÏou-li se k nim celoÏi-
votní vzpomínky, pociÈují velmi bolestnû
a se stupÀujícím se strachem z krimina-
lity mají tendence se izolovat od svého
okolí a stávají se tak je‰tû bezbrannûj-
‰ími.

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe stejnû jako v pfií-
padû dûtí, také se seniory je tfieba neu-
stále laskavû a trpûlivû hovofiit o rafino-

vané vynalézavosti podvodníkÛ, pfiipo-
mínat jim, jak dÛleÏité je napfiíklad oteví-
rat hlavní dvefie pouze s bezpeãnostním

fietízkem, nepou‰tût cizí lidi do bytu, byÈ
se ohánûjí institucemi, které jsou ve v‰e-
obecné váÏnosti. Je jim nutné i vysvûtlo-
vat, jak postupovat v kritick˘ch situacích
a kde v pfiípadû potfieby naleznou po-
moc. To je úkol nejen pro odborníky
a média, ale pfiedev‰ím pro jejich blízké,“
míní dr. Gembal. (‰áh)

Opu‰tûné byty v dobû prázdnin 
a dovolen˘ch jsou velk˘m lákadlem
pro mnohé zlodûje a nenechavce.
Signálem pro pachatele mÛÏe b˘t
nejen pfieplnûná po‰tovní schrán-
ka, ale i zataÏené Ïaluzie ãi rolety.
Policisté i stráÏníci se shodují, Ïe
není proto nikdy zbyteãné, a uÏ vÛ-
bec ne teì na zaãátku mûsíce ãer-
vence, zopakovat si nûkteré zásady
o ochranû majetku v na‰ich obyd-
lích.

Zlodûji vnikají do objektu pfiedev‰ím
dvefimi a okny. Pfii v˘bûru techniky 
k ochranû majetku je proto ideální kom-
binace mechanick˘ch a elektronick˘ch
bezpeãnostních prvkÛ. Jedná se hlavnû 
o známé bezpeãnostní zámkové sys-
témy, dvefie, mfiíÏe, ale i bezpeãnostní fó-
lie a Ïaluzie.

Odborníci dále upozorÀují, Ïe pfii ja-
kékoli ztrátû nebo odcizení klíãÛ je tfieba
pokaÏdé vymûnit zámkovou vloÏku. 
S potenciálním nebezpeãím by mûly b˘t
obeznámeny zejména dûti - tedy o nut-

nosti zamykání dvefií pfii svém odchodu 
z bytu i o bezpeãném chování pfii setkání
s cizími lidmi. V prÛbûhu ‰kolního roku
tyto a dal‰í informace získají sice ‰koláci
v rámci bezpeãnostnû vzdûlávacích akcí
mûstské policie a Policie âR, ale není po-
chyb o tom, Ïe opakování je matka
moudrosti.

V pfiípadû odjezdu na dovolenou si
máme vÏdy zajistit v˘bûr schránky a uãi-
nit taková opatfiení, která budí dojem
na‰í pfiítomnosti v bydli‰ti. To lze zabez-
peãit napfi. programovateln˘m osvûtle-
ním nûkter˘ch místností. Vyplatí se rov-
nûÏ neprezentovat na po‰tovních schrán-
kách a zvoncích své akademické tituly.
Îenám, které Ïijí samy, je doporuãováno
oznaãit dvefie, schránku i zvonek jmé-
nem s muÏskou koncovkou nebo tzv. ro-
dinn˘m jménem (Novákovi).

A na závûr dÛleÏitá rada, jak úãinnû
pfiedcházet nechtûné náv‰tûvû zlodûje:
staãí b˘t více v‰ímav˘ a mít otevfiené oãi.
Jen tak se sniÏují bezpeãnostní rizika.

(Maj)

Jak pfiedcházet vykradení
bytu o dovolené?



Vítûzné druÏstvo Ïen z Ostravy. Foto: Jifií Urban
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Záchranáfii ze Sportovních a rekreaãních zafiízení mûsta Ostravy byli nejlep‰í

Na porubsk˘ch koupali‰tích jste v bezpeãí!

Mistry republiky se koncem
ãervna v Tûrlicku stalo na celostátní
soutûÏi Vodní záchranné sluÏby ââK
v Ïenské i muÏské kategorii druÏstvo
vodních záchranáfiÛ z Ostravy.

Dívá-li se v‰ak nestrann˘ pozorovatel
bûhem soutûÏe vodních záchranáfiÛ na
nad‰ence, ktefií se za úporného de‰tû 
a v nepfiíjemnû vlezlé zimû se zaujetím
vrhají do ledové vody, musí si nutnû po-
loÏit otázku, co je u tohoto koníãku drÏí.
„Nad‰ení a moÏnost b˘t s pfiáteli. Na‰i
ãlenové jsou vût‰inou svobodní, ve vûku
od 15 do 26 let. Ov‰em pokud zvládnou
ve‰keré poÏadavky, které tady hodno-
tíme na soutûÏi, mohu témûfi s jistotou
tvrdit, Ïe se v krizové situaci dokáÏí
úlohy zachránce zhostit na v˘bornou,“
prozradil nám prezident Vodní zá-
chranné sluÏby ââK Jifií Batûk.

Z oficiálních statistik vypl˘vá, Ïe
roãnû utone v âeské republice asi tfii sta
lidí, za stejnou dobu jich dobrovolní
vodní záchranáfii zachrání pfiibliÏnû tfii-
náct set – to jsou ãísla, která nepotfiebují
komentáfi. Co v‰ak vede mladé chlapce 
a dûvãata k tomu, aby trávili hodiny
svého volna zdarma kolem vodních
ploch a ãekali, aÏ nûkdo bude potfiebo-
vat jejich pomoc?

„TûÏko fiíci, vím ale jistû, Ïe to není te-
levizní seriál PobfieÏní hlídka. Z toho
máme spí‰ legraci. ¤ekl bych, Ïe je to
dobrá parta a jistota zábavy, napûtí a nû-
kdy i dobrodruÏství pfii soutûÏích,“ míní
prezident vodních záchranáfiÛ a rozhodãí
Jifií Batûk, a patrnû má pravdu. Osobnû
jsme se pfiesvûdãili, Ïe dobrá nálada na
soutûÏi je opravdu nakaÏlivá.

V pofiadí 29. mistrovství âR Vodní zá-
chranné sluÏby ââK se v Tûrlicku (okr.
Karviná) zúãastnilo 10 muÏsk˘ch a 6 Ïen-
sk˘ch druÏstev, která soutûÏila, mimo
jiné, v plavání v ‰atech, s cihlou, figuri-
nou imitující tonoucího, zachraÀovala to-
noucího z loìky, pomocí plováku ãi
míãe, pfiiãemÏ rozhodãí peãlivû mûfiili
nejen ãas, ale hodnotili i kaÏdiãk˘ detail
záchranné akce. âlenkami vítûzného
t˘mu Ïen byly MUDr. Andrea Boháãová,
Alena Vebrová a Katefiina Korbelová. 

V kategorii muÏÛ pak David Koudelka,
Mgr. Pavel Navrátil a David Jankovsk˘.
Vût‰ina tûchto záchranáfiÛ bude bdít nad
va‰í bezpeãností, pokud se bûhem nû-
kterého z tepl˘ch letních dnÛ rozhod-
nete vyuÏít k rekreaci koupali‰tû a ba-
zény v Porubû. Jak nám potvrdili pracov-
níci tûchto zafiízení, kromû plavání se zde
mÛÏete pobavit i pfii stolním tenise, mini-
golfu, tenise, pláÏovém volejbalu ãi pfii
nyní populárním petanque. 

(‰áh)

Zpráviãky
● AÏ do 8. srpna potrvá ve V˘-

tvarném centru Chagall v Ostravû v˘-
stava keramick˘ch objektÛ polské v˘-
tvarnice Elêbiety Grosseové, absol-
ventky Akademie v˘tvarn˘ch umûní
ve Var‰avû. Jak pfiipomínají pofiada-
telé v˘stavy, ve volné tvorbû tíhne 
autorka k tématÛm z oblasti makro-
kosmu, k ÏivlÛm vodû a ohni vyjádfie-
n˘m sochafisky bravurnû zvládnutou
fieãí.

● Bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ
bude v nedûli pro vefiejnost uzavfieno
Ostravské muzeum, v ostatní dny se ote-
vírací doba nemûní (od pondûlí do
pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9
do 13 hodin). Náv‰tûvníci si v muzeu
mohou prohlédnout kromû stál˘ch ex-
pozicí je‰tû probíhající v˘stavu Meã –
symbol moci, cti a odvahy. Pro sbûratele
hub – zaãáteãníky také letos nabízí své
sluÏby mykologická poradna. Tu lze
nav‰tívit kaÏdé pondûlí od 14 do 17 ho-
din.

● Mimofiádn˘ úspûch zazname-
nali ve ·kole Ïivota také v umûlecké
oblasti. Na 10. roãníku hudebního
festivalu pro dûti a mládeÏ Zlat˘ tón
v polském Rybniku, kde byla letos
poprvé vyhlá‰ena soutûÏ pro posti-
Ïené, získali v polovinû ãervna
Grand prix – Velkou cenu festivalu.
Ve tfiicetiminutovém programu za-
znûly v podání pûti klientÛ ústavu 
a tfií vychovatelek flétny, harmo-
nika, sólov˘ i sborov˘ zpûv.

● V nedûli 17. ãervna pfiivezli vítûz-
ství fotbalisté SK Medvûdi z T˘denního
a denního pobytu pro mládeÏ ze
Tfiebovic Ústavu sociální péãe Ostrava.
V národním turnaji Unified, kter˘ ve
spolupráci s âesk˘m hnutím speciál-
ních olympiád pofiádal ústav ve Mûstû
Albrechticích, se utkalo 10 druÏstev 
z celé republiky. Nejlep‰ím stfielcem
turnaje byl Radim Teru z chránûn˘ch
bytÛ v Muglinovû, kter˘ vsítil 14 bra-
nek.

Poãátkem ãervna se uskuteãnil v po-
fiadí uÏ 25. roãník tradiãní ostravské muzi-
kologické konference Janáãkiana. Letos
pfiipravili pofiadatelé – katedra hudební
v˘chovy Pedagogické fakulty OU a sekre-
tariát Mezinárodního hudebního festivalu
JanáãkÛv máj – konferenci na téma âe‰tí
hudební klasikové na prahu 21. století.
Konferenci finanãnû podpofiilo také statu-
tární mûsto Ostrava.

Zájem o navrÏené téma projevilo cel-
kem ãtyfiiadvacet odborníkÛ, jedenadva-
cet z nich se jednání zúãastnilo. Pfie-
dev‰ím hudebnû a pedagogicky oriento-
vané pfiíspûvky vzbuzovaly Ïivé debaty 
o moÏnostech pfiijímání souãasné váÏné
hudby mladou generací. Tradiãní muzi-
kologické konference jsou od roku 1977
nezanedbatelnou souãástí Janáãkova
máje, coÏ v pfií‰tím roce potvrdí uÏ pûta-
dvacetiletá tradice ostravsk˘ch Janáãkian.

Ve ·kole Ïivota, kde jsou v denním
pobytu umístûni mladí od 15 do 26 let
a uãí se tradiãním fiemeslÛm – ko‰íkáfi-
ství, ruãnímu tkaní kobercÛ a v˘robû ke-
ramiky, dostali v minul˘ch mûsících zají-
mavou zakázku. Pro Sokol HrabÛvka,
kter˘ je organizátorem ‰kolní ligy há-
zené, vytvofiili pro hráãe i trenéry netra-
diãní ceny – keramické tuÏkovníky.
KaÏd˘ z objednan˘ch 200 kusÛ tûchto
nádobek byl originál. Ozdoby vym˘‰lel
a vyrábûl Martin Svoboda. Inspiraci hle-
dal hlavnû v pohádkov˘ch kníÏkách a je-
jich ilustracích. 

Janáãkiana 2001

Ceny sportovcÛm

JiÏ po‰esté pfiijeli sportovci ze
·koly Ïivota ve Vítkovicích Ústavu so-
ciální péãe pro mentálnû postiÏené
Ostrava z národního turnaje v pfieha-
zované s vítûzn˘m pohárem. V kate-
gorii Unified, v níÏ hrají ãtyfii handi-
capovaní a dva trenéfii, nemají os-
trav‰tí zfiejmû soupefie. Turnaj se kaÏ-
doroãnû koná v Dfievûnicích u Jiãína
za úãasti více neÏ 30 druÏstev men-
tálnû postiÏen˘ch sportovcÛ z celé re-
publiky. Ten leto‰ní – jiÏ 6. roãník –
se uskuteãnil 1. ãervna.

Obhájili vítûzství

Nová cyklomapa
V souãasné dobû vychází za nema-

lého pfiispûní magistrátu aktualizovaná
mapa cyklistick˘ch stezek a tras. Jak nám
sdûlil Martin Krejãí ze spoleãnosti
Udimo, nová mapa obsahuje oproti loÀ-
skému vydání kromû jiÏ zprovoznûn˘ch
tras a pfiipravovan˘ch akcí v leto‰ním
roce také kilometrické vzdálenosti na
mezimûstsk˘ch trasách. Na území mûsta
Ostravy jsou pak popsány trasy, a to pís-
meny od A po Z. A co jistû pfiivítá kaÏd˘
z vyznavaãÛ cyklistiky – mapa od firmy
3A Design pfiesnû eviduje nejen trasy 
v na‰em mûstû, ale i v jeho okolí od Opa-
vy aÏ po Karvinou a Fr˘dek-Místek. (m)


