
INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ¤Í 2002

KONCERTY. Na odstraňování následků ničivých záplav v Čechách při-
spěli také účinkující a návštěvníci charitativních koncertů v Ostravě.
První z nich se konal 4. září v Paláci kultury a sportu, druhý následo-
val 5. září v Divadle loutek. Další kulturní akce, jejichž výtěžek je ur-
čen na povodňová konta, například koncert Janáčkovy filharmonie
Ostrava, připravuje odbor kultury a vzdělanosti magistrátu na říjen.

VáÏení obãané,
prázdninové měsíce bývají cha-
rakteristické všeobecným zvol-
něním tempa na pracovištích,
čerpáním dovolených, odpočin-
kem, novými zážitky a vším, co
je s tímto ročním obdobím spo-
jeno.

Letošní prázdniny se však
v naší republice i některých
sousedních státech výrazně od-
lišovaly. Podruhé v období pěti
let nás postihly ničivé záplavy,
které během několika dní změ-
nily život obrovskému počtu
lidí a vyžádaly si nepředstavi-

telné materiální škody. Bohužel, živelní pohroma má na svědomí do-
konce i raněné a mrtvé.

Srpen 2002 byl velmi podobný červenci 1997. Tentokrát se zkáza na-
šemu regionu i městu vyhnula. Avšak ti, kteří před pěti lety pocítili běs-
nění vodního živlu na vlastní kůži, prožívali události v pěti českých kra-
jích stejně bolestně, jako kdyby se týkaly jich samotných. Je nesmyslné
rozvíjet úvahy o tom, která povodeň byla horší, i když jsme byli svědky
některých snah o srovnání. Odpověď na tuto otázku nikdo neumí dát
a ani nedá. Mnohem důležitější je skutečnost, že zkušenosti z roku 1997
bylo možno plně využít letos v Čechách. Bez nich by možná následky
povodní byly ještě horší. Hovořím-li o zkušenostech, mám na mysli po-
znatky záchranářů, hasičů, policie, vojska, tedy profesionálních i dobro-
volných jednotek, které se podílely a podílejí na záchraně lidských ži-
votů i majetku, a to i přesto, že tento boj byl v mnoha případech odsou-
zen k prohře.

Jsem rád a velmi oceňuji, že město Ostrava, jeho občané, organizace
a záchranáři zareagovali na záplavy v Čechách skutečně rychle a oka-
mžitě poskytli pomoc. Ta má několik podob a věřím, že zdaleka ještě
nekončí. Jako první vyrazily do postižených oblastí hasičské jednotky
s technikou potřebnou pro záchranné práce. Odjely ve dvou vlnách
a byly složeny jak z profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Hasičský
záchranný sbor města Ostravy byl v rámci krajské pomoci nejvýznam-
nějším subjektem nejen počtem vyslaných lidí, ale i objemem techniky.
Na základě doporučení rady města zastupitelstvo schválilo přímou fi-
nanční pomoc ve výši 3,5 milionu korun, která byla určena pro posti-
žené obce a města Jihočeského, Středočeského, Plzeňského, Karlovar-
ského a Ústeckého kraje, všem rovným dílem po 500 000 korunách.
Další pomoc byla ve stejných částkách zaslána Praze a partnerskému
městu Drážďany.

Naše materiální pomoc se podle požadavků krizových štábů postiže-
ných krajů skládala z dek, spacích pytlů, teplákových souprav, jídelních
misek a příborů… Věci v celkové hodnotě 1,3 milionu korun byly ode-
slány ze zásob, s nimiž hospodaří Hasičský záchranný sbor města Os-
travy. Město Ostrava rovněž zřídilo zvláštní účet pro finanční dary ob-
čanů a organizací. Adresáty poukázaných financí budou opět postižená
města a obce, jimž peníze zasíláme prostřednictvím krajských úřadů.
Opomenout nemohu ani aktivitu našich strážníků městské policie.
V pondělí 26. srpna odjeli do Ústí nad Labem. Tam posílili hlídky, které
zabezpečovaly majetek evakuovaných lidí a pomáhaly se záchrannými
pracemi po opadnutí vody. 

Při odstraňování důsledků povodní bude zapotřebí solidarity neposti-
žených vůči těm, kteří se s řáděním vodního živlu budou ještě dlouho
vyrovnávat. Věřím, že tato solidarita neopadne s poklesem intenzity tis-
kových a televizních zpráv ze zaplavených oblastí. Za každou pomoc
chci všem, kteří ji poskytli a ještě poskytnou poděkovat.

Ing. Čestmír Vlček
primátor města Ostravy

Bilance srpnových povodní v Če-
chách je děsivá. Záplavami bylo
celkem zasaženo 43 okresů, voda
zcela zatopila 99 obcí, částečně 347.
Do kontaktu s povodněmi se dostalo
více než 15 procent obyvatel České
republiky. Evakuováno bylo asi 220
tisíc lidí. O život přišlo 16 lidí. Od-
had celkové škody se pohybuje
v rozmezí 60 až 90 miliard korun.

Na kontech charitativních organi-
zací přibývají další a další peníze. Po-
dle údajů ze začátku září sbírky vyne-
sly 200 milionů korun. Na ostrav-
ském zvláštním účtu bylo k 9. září

891 372 korun. Pomoc se však nesou-
střeďuje pouze na povodňová konta.
Do zaplavených obcí míří kromě fi-
nančních příspěvků rovněž materiál
nutný k odstranění škod. Do nejposti-
ženějších oblastí byli vysláni profesi-
onální hasiči i městští strážníci. Hlásí
se noví dobrovolníci. Starostové
všech ostravských obvodů jsou neu-
stále v kontaktu s těmi obcemi, kde
velká voda řádila a zanechala po sobě
spoušť podobně jako před pěti lety
v našem městě. Náklad humanitární
pomoci byl již odvezen do Lnářů,
Tchořovic i zničených Metel. (m)

Zvlá‰tní úãet mûsta Ostravy u Komerãní banky,
kam mÛÏete poslat pomoc:

27-5539270277/0100

Z Ostravy mífií do âech humanitární pomoc
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30. července 2002 – 85. schůze
Ekologický fond

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z Ekologického
fondu města Ostravy:
– ve výši 64 tisíc korun pro městský obvod Ostrava-Jih na úpravu neudržo-

vaných ploch s ruderálním porostem mezi ul. Závodní a Místeckou a na li-
kvidaci černé skládky panelů,

– ve výši 995 tisíc korun pro městský obvod Proskovice na pořízení vzdu-
chotechniky a regulace, čechradla a podavače štěpky do kotle a úpravy stá-
vajícího ústředního topení v objektu MŠ v Proskovicích,

– ve výši 1 632 tisíc korun pro městský obvod Vítkovice na výstavbu čis-
tírny odpadních vod pro rekonstruované a modernizované bytové domy Je-
remenkova 1 a Zalužanského 2,

– ve výši 20 tisíc korun pro městský obvod Slezská Ostrava na zpracování
projektové dokumentace údržby zeleně na pozemcích města u Slezskoos-
travského hradu,

– ve výši 180 tisíc korun pro odbor životního prostředí MMO na pořízení
dokumentárního filmu o likvidaci struskového odvalu Hrabová.

Finanční příspěvek

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tisíc
korun Církevní základní škole Přemysla Pittra na úhradu provozních ná-
kladů. Církevní základní škola, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-
opavské, pomáhá sociálně potřebným dětem. Poskytuje vzdělání především
dětem z lokality Moravská Ostrava a Přívoz. Ve školním roce 2001/2002
navštěvovalo školu 222 žáků, z toho v přípravném ročníku 12 žáků a 16 dětí
docházelo do mateřské školy.

20. srpna 2002 – 86. schůze
Pomoc strážníků Městské policie Ostrava

Na vedení Městské policie Ostrava se s žádostí o pomoc obrátil ředitel
Městské policie Ústí nad Labem. Toto město bylo zasaženo povodní a v sou-
vislosti s tím, bylo potřebné
zajistit mnoho úkolů souvise-
jících s ochranou veřejného
pořádku, bezpečností osob
a majetku a odstraňováním
povodňových škod, které
není Městská policie Ústí
nad Labem vzhledem k jejich
rozsahu vlastními silami
schopna zajistit.

Rada města souhlasila
s vysláním celkem 31 stráž-
níků Městské policie Ostrava
na pomoc do Ústí nad La-
bem.

Informace o stavu veřej-
ného pořádku

Ředitel Městské policie
Ostrava (MěP) Jan Hulva in-
formoval členy rady o stavu
veřejného pořádku ve městě
Ostrava za měsíc červenec
2002. Strážníci zajišťovali
veřejný pořádek při kultur-
ních a sportovních akcích.

Výpůjčka pozemků

Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků v katastrálním území Moravská
Ostrava Moravskoslezskému kraji pro výstavbu objektu Moravskoslezské
vědecké knihovny v Ostravě.

Majetkový odbor Magistrátu města Ostravy obdržel žádost zástupce hejt-
mana Moravskoslezského kraje k zajištění pozemků pro připravovanou vý-

stavbu nové budovy vědecké knihovny. Na společných jednáních bylo do-
hodnuto, že po dobu výstavby budou předmětné pozemky Moravskoslez-
skému kraji vypůjčeny. Po ukončení výstavby mu budou zastavěné pozemky
darovány.

Návrh prodeje bývalého kina Mír

Členové rady souhlasí s návrhem prodat z vlastnictví města Ostravy ne-
hrající kino Mír ve Vítkovicích Gymnastickému klubu Vítkovice za kupní
cenu 1,2 milionu korun. O prodeji bude rozhodovat zastupitelstvo města na
svém jednání dne 25. září.

V současné době uvedenou budovu využívá na základě smlouvy o vý-
půjčce z roku 1997 Gymnastický klub Vítkovice. Od té doby byla budova
postupně upravována tak, aby se stala specializovanou tělocvičnou sportovní
gymnastiky.

Gymnastický klub Vítkovice, který má v současné době 208 členů, z toho
126 dětí do 14 let, patří k nejúspěšnějším klubům v tomto sportovním od-
větví.

Pracovní skupina pro koordinaci prací a přípravu města Ostravy na
uspořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004

Rada města rozhodla o ustanovení pracovní skupiny pro přípravu a koor-
dinaci prací spojených s uspořádáním Mistrovství světa v ledním
hokeji v roce 2004.

Tato vrcholová hokejová akce je v celém sportovním světě sledována s mi-
mořádnou pozorností. Hladký průběh mistrovství může výrazně napomoci
kladnému image pořadatelské země i jednotlivých měst, ve kterých se zá-
pasy hokejového mistrovství světa uskuteční.

Ostrava v poslední době prokázala své schopnosti uspořádat vrcholné spor-
tovní akce (Zlatá tretra, Mistrovství Evropy ve volejbale mužů, Davis Cup),
a proto chce připravit i pro hokejové mistrovství co nejkvalitnější podmínky.
Detailní harmonogram příprav bude zpracován ve spolupráci se zástupci ho-
kejové svazu. Řada věcí však musí začít být realizována v co možná nejkrat-
ším termínu, proto byla ustanovena pracovní skupina, která bude koordinovat
veškeré záležitosti týkající se organizační i technické přípravy mistrovství.

21. srpna 2002 – mimořádné zasedání
Pomoc oblastem postiže-
ným povodněmi

Zastupitelstvo rozhodlo
poskytnout v rámci katastro-
fálních povodní jako výraz
solidarity finanční pomoc ve
výši 3 milionů korun krajům: 
Jihočeskému 500 tisíc Kč,
Středočeskému 500 tisíc Kč,
Plzeňskému 500 tisíc Kč,
Karlovarskému 500 tisíc Kč,
Ústeckému 500 tisíc Kč
a Praze 500 tisíc Kč.

Zastupitelstvo města roz-
hodlo poskytnout v rámci ka-
tastrofálních povodní jako
výraz solidarity peněžní dar
také partnerskému městu
Drážďany ve výši 500 tisíc
korun.

Humanitární pomoc
Zastupitelstvo rozhodlo

o poskytnutí humanitární
pomoci z majetku města Os-
travy krajům postiženým po-
vodněmi v hodnotě 1,3 mili-

onu korun prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje.

V oblastech postižených povodněmi je výrazný nedostatek materiálu pro
zabezpečení nouzového ubytování, stravování, ošacení a pracovní materiál
pro likvidaci následků záplav. (ad)

❏ Jednání zastupitelstva mûsta

❏ Jednání rady mûsta



Mají se přednostně pumpovat mi-
liony korun do oprav vozovek nebo
raději investovat do údržby zeleně či
nové světelné signalizace? Jedno-
značnou odpověď jsem od náměstka
primátora Ladislava Stuchlíka, který
řídí na magistrátu od roku 1999 od-
bory dopravy, komunální a bytový
a živnostenský úřad, nedostala. Bez
jakéhokoli úmyslu se náš rozhovor
neustále stáčel k tématům souvisejí-
cím zejména s otázkami dopravy
a právě tolik diskutovaných oprav
vozovek v průběhu prázdninových
týdnů. Snad nás k tomu inspirovalo
slavnostní znovuotevření ulice
30. dubna.

❑ Tváříte se velmi spokojeně.
Aby ne, ulice 30. dubna patří ur-

čitě k jedné z významných doprav-
ních tepen města. A její nový kabát
si zaslouží jedničku. Za docela krát-
kou dobu, od loňského podzimu do
poloviny srpna, se podařilo kromě
položení živičného povrchu vozovky
vybudovat nové chodníky a 85 par-
kovacích stání. Zároveň byly obno-
veny inženýrské sítě, vysázeny stro-
my a upravena zeleň. Celkové ná-
klady se pohybují v částce zhruba 19
milionů korun. To je skvělá odpověď
na vaši otázku, co říkáte?

❑ Souhlasím, ale projet v minu-
lých týdnech ulicemi na jeden zá-
tah, to bylo prakticky nemožné.
V jednu chvíli se prostě objevilo
příliš mnoho uzavřených vozovek
i mostů a Ostrava se stala jednou
velkou objížďkou. Dokážete si
představit reakce řidičů?

Denně sedím za volantem a na
vlastní kůži zažívám peripetie s prů-
jezdností některých komunikací.
V průběhu letošního roku byl uza-
vřen nebo částečně omezen silniční
provoz na 12 úsecích z důvodu
oprav a rekonstrukcí. V převážné
míře již byly realizovány a v roze-
stavěném stavu zůstávají už jen tři
investiční akce. Otázkou je, zda je

to dostatečný počet z pohledu nut-
ných oprav. Podle mého názoru je
totiž potřeba financovat zlepšení
stavu vozovek na území města pod-
statně větší, než na co máme. V sou-
časné době patří k nejsledovanějším
rekonstrukce silničního mostu na
ulici Hlučínské, kde jsme byli nu-
ceni přesměrovat dopravu na Petř-
kovice a Hlučín. Tato opatření po-
chopitelně doprovází skutečně zhor-
šená dopravní situace v tomto úseku.
Je si třeba uvědomit, že není vždy
snadné získat finanční krytí oprav
technicky nevyhovujících vozovek
a mostů. Je také pravdou, že pro-
příště budeme muset vytvořit a za-
bezpečit užší koordinaci termínů
s úřadem Moravskoslezského kraje,
který při svém vzniku dostal do
vínku silnice I.třídy. A právě do-
pravní zatížení na těchto silnicích
z důvodu uzávěr je třeba posuzovat
velmi citlivě.

❑ Oč jednodušší by byla do-
pravní situace, mít zde konečně
dálnici.

Neřeknu nic objevného ani no-
vého. Ostrava dálnici potřebuje jako
sůl z nejrůznějších hledisek, o nichž
už bylo řečeno a napsáno mnohé a
která jsou obecně známá, takže bych
se jen opakoval. Ale rád bych připo-
mněl, že v souvislosti s uzávěrami
opravovaných důležitých doprav-
ních tahů se výrazně projevila ob-
rovská absence dálničního průtahu
městem. V červnu letošního roku
byla po několika odkladech pode-
psána smlouva mezi Českou repub-
likou a konzorciem vedeným izrael-
skou firmou Housing&Construction
o výstavbě dálnice D47. Osmdesáti-
kilometrová trasa, kterou vybudují
výhradně české stavební firmy, by
měla být hotova v roce 2009 s tím,
že její první etapa bude zprovozněna
o dva roky dříve. Pak mimoúrov-
ňová křížení a napojení na důležité
dopravní tepny podstatně zklidní ze-
jména průjezdy samotným městem
a zvýší kapacitní možnosti objížděk
při potřebných výlukách.

❑ Mimochodem, křižovatky - to je
kapitola sama pro sebe. Seřízení je-
jich signalizace na takzvanou zelenou
vlnu, kdy řidič projede plynule pade-
sátikilometrovou rychlostí z jednoho
konce Ostravy na druhý, je jednou
provždy odsouzeno do kategorie ne-
splněných přání?

Chci věřit, že nikoliv. Městská
doprava je systém příliš složitý na
to, abych dnes něco sliboval. Ostat-
ně se o to snaží i jiná evropská, srov-
natelně velká města. Zatím neznám
jediné, kterému by se tento problém
podařilo vyřešit ke spokojenosti na-
prosto všech.

❑ Kolik máme vlastně ve městě
řízených křižovatek?

Je jich čtyřicet sedm a pětadvacet
řízených chodeckých přechodů. Asi
třicet procent z těchto uzlů má zasta-
ralou a nevyhovující konstrukci.
Proto postupně procházejí celkovou
modernizací. U většiny křižovatek
s tramvajovou dopravou uplatňu-
jeme přednost právě tramvají, čímž
sledujeme preferenci hromadné do-
pravy. Tento trend je rovněž prosa-
zován u nově zřizovaných křižova-
tek. U rekonstruované křižovatky
Výškovická - Čujkovova ověříme
ještě letos moderní zařízení pro ak-
tivní preferenci tramvají i autobusů.
Za pomoci takzvaného dohledového
systému - nové ústředny - je prů-
běžně monitorován provoz signali-
zace z jednoho místa a jednotlivé
křižovatky není třeba neustále fy-
zicky kontrolovat a objíždět.

❑ Ale cyklisté si stýskají, že na
ně na křižovatkách pamatováno
není .

Máte pravdu, určitým nedostat-
kem stávajících světelně signalizač-
ních zařízení ve městě je problém
semaforů pro cyklistické stezky. Do
budoucna si to zřejmě vynutí jisté
úpravy příslušné legislativy.

❑ A přitom počty vyznavačů
cyklistiky se rok od roku zvyšují.

Cyklistická doprava se do popředí
zájmu dostává zcela oprávněně, a to

nejen v rámci turistiky. V Ostravě je
dnes zhruba 139 kilometrů cyklistic-
kých tras a asi 29 km stezek. Každo-
roční rozšiřování město realizuje ve
spolupráci s jednotlivými městskými
obvody. Ale vše je limitováno finan-
cemi. Letos se nám například poda-
řilo získat ze Státního fondu dopravní
infrastruktury 1,3 milionu na vybudo-
vání cyklotrasy v městském obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Počítáme
s propojením Komenského sadů
s Hrabovou.

❑ V ulicích ovšem za posledních
deset let přibylo především osob-
ních automobilů. Co je v tomto
ohledu největším problémem?

Parkování. Bilance nabídky par-
kovacích míst v historické části
města a také v centrech sídlišť je ne-
dostatečná. A řešení? Připravujeme
vybudování záchytných parkovišť
mimo inkriminovaná centra s ná-
sledným využitím městské hro-
madné dopravy. Jde ovšem o inves-
tičně velmi náročné stavby, které ne-
budou stát zítra.

❑ Od července platí v centru
města nový systém placeného par-
kování, který byl zaveden přede-
vším proto, aby se tu zklidnila do-
prava a ulice nebyly ucpané stojí-
cími auty. Podařilo se?

Částečně. V každém ohledu už
auta nestojí na chodnících a v záka-
zech. Podle dostupných informací
dosud vydal městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz přes 550 karet
podnikatelům a 30 karet si do konce
prázdnin koupili lidé, kteří v centru
města bydlí a chtějí zároveň parko-
vat. K dispozici je 2 205 parkova-
cích míst.V současné době neznáme
lepší řešení. Jsem přesvědčen, že si-
tuační rozmístění parkovacích ob-
jektů a stání je v rozumné vzdále-
nosti, také cena za parkování nepře-
vyšuje úroveň poplatku v okolních
městech. Je třeba jen trochu slevit ze
svého pohodlí a zvyknout si na to,
že ne pokaždé dojedeme až před
vchod firmy nebo obytného domu,
kde bydlíme. (M)
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❏ Rozhovor

„Dennû sedím za volantem a na vlastní kÛÏi zaÏívám peripetie s prÛjezdností nûkter˘ch
komunikací,“ fiíká námûstek primátora Ladislav Stuchlík

Zhor‰ená dopravní situace: rekonstrukce pokraãují
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PROVOZ NA MOSTù M. S¯KORY BUDE OPùT OBNOVEN 16. ZÁ¤Í. Oprava ob-
jektu však potrvá až do konce října. Od 22. dubna je při plné uzávěře mos-
tu kromě vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchran-
ného systému nepřetržitě prováděna izolace, dilatační závěry, probíhají
práce na nových chodnících a povrchu vozovky včetně výměny veřejného
osvětlení i nátěrů všech ocelových částí mostu. Investorem této rekon-
strukce za více než 15 milionů korun je město Ostrava zastoupené akcio-
vou společností Ostravské komunikace, zhotovitelem je MAKOS a. s.

Na mimořádném zasedání 21.
srpna schválili zastupitelé města
koupi takzvaného trojlístku ostrav-
ských sportovišť. Bezprostředně po
hlasování náměstek primátora Miro-
slav Svozil řekl:  „Není třeba vel-
kých slov, převedení Paláce kultury
a sportu, stadionu SSK Vítkovice
a sportovní haly Ledňáček do ma-
jetku města je výsledkem dlouhodo-
bého společného úsilí akciové spo-
lečnosti Vítkovice a statutárního
města Ostravy. Byli jsme ujištěni, že
jednání o eventuálním převodu ho-
telu Atom budou samozřejmě ve-
dena, a to v okamžiku, až budou
uhrazeny veškeré platby věřitelům
a finanční úřad z něj sejme zástavní
práva. Teprve pak může být hotel
nabízen k prodeji.“

Při koupi trojlístku bude převe-
deno 99 procent akcií dceřiné společ-
nosti Vítkovice Aréna na město. Cel-
ková kupní cena činí 34,650 milionu
korun.  „ Oproti memorandu došlo ke
snížení finančních prostředků, které
uvolníme na modernizaci a opravy
těchto sportovišť v následujících čty-

řech letech z původních 250 milionů
na 185 milionů korun,“ uvedl
M. Svozil. Město navíc poskytne
společnosti Aréna neinvestiční dotaci
ve výši deset milionů korun na krytí
provozních nákladů.

Rozhodnutí srpnového zastupitel-
stva s nadšením přijali zejména ho-
kejoví fanoušci, protože v Paláci
kultury a sportu se bude v roce 2004
konat světový šampionát v ledním
hokeji.  „Klíčovou a prestižní zále-
žitostí města je v tuto chvíli sku-
tečně pořádání mistrovství světa. Na
přípravu nám zbývají už jen necelé
dva roky a co neuděláme letos, to už
nestihneme. Rada města proto jme-
novala tým odborníků - jakýsi pří-
pravný výbor, který bude vše koor-
dinovat. Jen oprava haly přijde
zhruba na 197 milionů korun, rekon-
strukce dopravní infrastruktury si
vyžádá dalších tři sta milionů. Podle
dostupných informací by nám stát
měl poskytnout ze svých zdrojů 220
milionů korun,“ dodal náměstek pri-
mátora Miroslav Svozil. (M)

Mezinárodní konference Pová-
lečná totalitní architektura a otázky
její památkové ochrany, kterou pod
patronátem primátora města Čest-
míra Vlčka pořádá Státní památkový
ústav v Ostravě, se bude konat ve
dnech 18. - 19. září v zasedací míst-
nosti magistrátu (dveře č. 306).

Akce se zúčastní přední čeští i za-
hraniční odborníci, zabývající se

problematikou architektury totalit-
ních režimů. Součástí konference
bude exkurze po vybraných stav-
bách na Ostravsku.

Ve výstavní síni útvaru hlavního
architekta magistrátu (4. poschodí
budovy Radnice města Ostravy)
byla v srpnu instalována výstava
pod názvem Architektura sorely na
Ostravsku. (m)

Totalitní architektura na radnici

„Mistrovství svûta v ledním hokeji 2004 se bude konat v Ostravû, pro jeho úspû‰nou pfiípravu
udûláme maximum,“ fiíká námûstek primátora Miroslav Svozil

Mûsto koupilo trojlístek ostravsk˘ch sportovi‰È

Kontrolní oddělení živnosten-
ského úřadu dokončilo o prázdni-
nách (květen – červenec 2002)
kontrolu podnikatelů kosmetic-
kých služeb. 

Na to, s jakými výsledky dopadla,
jsme se zeptali vedoucí živnosten-
ského úřadu magistrátu Jarmily
Weczerkové:  „Zkontrolovali jsme
201 podnikatelů. Bohužel jsme byli
nuceni uložit čtyřicet jedna bloko-
vých pokut v celkové výši čtyřiapa-
desát tisíc korun. Nejčastějšími pro-
hřešky bylo stále se opakující nedo-
statečné označení provozovny,
neohlášené změny, jako je například
zahájení nebo provozování živnosti
v dané provozovně.“ 

Jak dále uvedla vedoucí  živno-
stenského úřadu, kontroloři při této
příležitosti zjistili, že podnikatelé
v oblasti, která souvisí s ochranou
zdraví a života lidí, kam lze mimo-
chodem zařadit kromě již uvede-
ných kosmetických služeb také ka-
deřnictví, pedikúru, manikúru, ma-
sérské služby, provoz solárií,
koupališť či saun, stravovací služby,
potravinářské výrobny a podobně,
často vůbec netuší, že jejich čin-
nosti, které provozují, jsou upraveny
zákonem 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví. 

Zákon upravuje velmi podrobně
veškeré podmínky provozování
těchto činností včetně vypracování
provozních řádů, vybavení provo-
zoven atd. Takže živnostenský zá-
kon umožňuje živnost provozovat,
ale způsob provozování je v mnoha
případech upraven zvláštními před-
pisy. Za jejich porušení udílí sankce
Krajská hygienická stanice a rovněž
živnostenský úřad. V současné době
jsou kontrolovány pracovníky živ-
nostenského úřadu činnosti v obo-
rech poskytování tělovýchovných
služeb, provozování tělovýchov-
ných zařízení a zařízení sloužících
k regeneraci a rekondici. Rovněž
jsou to činnosti, při kterých je poru-
šována integrita lidské kůže (teto-
vání), masérské, rekondiční a rege-
nerační služby, provozování solárií,
ale také oční optika, průvodcovská
činnost, obchod se zvířaty určenými
pro zájmové chovy a drezúra zvířat. 

„Podnikatelé, kteří získali
v těchto činnostech živnostenský
list do 1. března 2000, musejí do
1. dubna 2003 živnostenskému
úřadu doložit doklady o odborné
způsobilosti. Pokud tak neučiní,
bude jim živnost zrušena,“ upozor-
ňuje vedoucí živnostenského úřadu
magistrátu. (m)

Maséfii, kadefiníci i hostin‰tí
pod drobnohledem

Investiční akce související
s MS v ledním hokeji, které bu-
dou financovány ve výši 219 812
tisíc Kč ze státního rozpočtu
a z rozpočtu města Ostravy ve
výši 86 204 tisíc Kč:
– křižovatka Ruská - Závodní,
– kolejové propojení Pavlovova -

Výškovická,
– přístavná kolej Palkovského,
– Svinov - komunikace a parko-

viště v přednádražním prostoru,
– parkoviště a tech. infrastruk-

tura u Paláce kultury a sportu,
– úpravy ulice Závodní a komu-

nikace v okolí hotelu Atom,
– tramvaj. zastávky na ul. Ruské

před Palácem kultury a sportu,
– úpravy ul. Porubské a komuni-

kací v okolí Zim. stadionu v Po-
rubě,

– rekonstrukce křižovatky ulic
Opavské a Porubské,

– rekonstrukce Paláce kultury
a sportu,

– zastřešení druhé ledové plochy
Zimního stadionu v Porubě.

❏ Podnikání 



Statutární město Ostrava je vlastníkem rozestavěného objektu
META v katastrálním území Moravská Ostrava.V zájmu stabilizace
zaměstnanosti v ostravském regionu, především pak osob se změně-
nou pracovní schopností (ZPS), se nabízejí možnosti využití této bu-
dovy pro podnikatelskou činnost. Přihlásit se mohou subjekty za-
městnávající občany se ZPS a dále pak i ostatní subjekty působící
v oblasti státní správy, zdravotnictví, výroby, služeb apod.

Preferováni budou zájemci, kteří mají vztah k zaměstnávání osob
se ZPS a garantují vytvoření nových pracovních míst. Objekt META
se nachází v centru města s velmi dobrou dopravní dostupností a je
ohraničen ulicemi Nemocniční, Na Fifejdách a Cingrova (naproti
haly Tatran).

Budovu tvoří čtyři bloky A, B, C a D. Blok A a B lze využít k tech-
nicko-administrativním účelům, bloky C a D pro lehké výrobní čin-
nosti. Účelovost jednotlivých prostorů je možno ve finální fázi upra-
vit pro potřeby uživatelů.

Zájemci si mohou tento objekt prohlédnout každé úterý, vždy od 9
do 11 hodin v doprovodu Miroslava Neussera z Magistrátu města
Ostravy (tel. č. 069/628 22 37). Nabídky s uvedením rámcových pod-
mínek na využití objektu META mohou zasílat do 15. října 2002 na
adresu:  Magistrát města Ostravy, odbor ekonomického rozvoje, Pro-
kešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Kontaktní osoby:  Tomáš Bojda, tel. 628 30 79 
Vladimír Šmidák, tel. 628 30 16

NOVÉ BYTY VE ·KOLCE. Projekt rekonstrukce a výstavby bytové ná-
stavby mateřské školy v Proskovicích byl zahájen v dubnu loňského
roku a dokončen na konci prázdnin tak, aby děti 2. září zahájily školní
rok v novém. Celkové náklady dosáhly zhruba 12 mil. Kč. Zhotovite-
lem investice byla společnost Ostravské stavby, která mimo jiné pro-
vedla zateplení objektu, vyměnila okna a dveře. Na střešní nástavbě
školky, kde vznikne 5 bytových jednotek, byly umístěny sluneční ko-
lektory. Jak nás informoval starosta Proskovic, na podzim bude pře-
vedeno vytápění plynem na biomasou. „Celý komplex opatření zaru-
čuje dostatečné teplo a počítáme se značným snížením nákladů. Opra-
vená mateřská škola totiž splňuje parametry nízkoenergetického
domu,“ řekl starosta J. Němček. (m)
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Evropská unie věnuje více než 50
milionů korun z programu Phare
2000 na výstavbu Multifunkční bu-
dovy v areálu Vědecko-technologic-
kého parku (VTP) v Ostravě-Pust-
kovci, která byla zahájena v polo-
vině minulého měsíce.

Stavba hlavní administrativní bu-
dovy s celkovou užitnou plochou
zhruba 6 000 m2 je investicí, na niž
náklady překročí částku 100 mil.

korun. Evropská unie dotuje pro-
jekt z jedné poloviny. V rámci ce-
lého projektu VTP již bylo inves-
tičně připraveno asi 3,5 ha území,
dalších zhruba 6,5 ha je ve stadiu
projekční přípravy a výběru zhoto-
vitele. Zároveň probíhá příprava
výstavby dalšího objektu, jehož re-
alizace a způsob financování bude
značně záviset na celkovém vý-
sledku zahajované stavby. (m)

Peníze z Evropské unie

Na základě zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích zřídilo zastupitelstvo statu-
tárního města Ostravy kontrolní vý-
bor. Jeho činnost je orientována,
ostatně jak vyplývá z jeho přívlastku,
na kontrolu plnění usnesení zastupi-
telstva i rady města. Dále kontrole
podléhají ostatní výbory zastupitelstva
a úřadu města v činnostech na úseku
samostatné působnosti, a to z hlediska
dodržování právních předpisů včetně
obecně závazných vyhlášek a naří-
zení. „Samozřejmě plníme i kontrolní
úkoly, kterými nás pověřilo zastupi-
telstvo a kterému předkládáme zprávy
z provedených kontrol,“ vysvětluje
předseda devítičlenného kontrolního
výboru a zároveň člen rady Jan Ho-
luša s tím, že v letošním roce bylo za-
tím provedeno jedenáct kontrol vybra-
ných usnesení. Jednalo se například
o postup projektové přípravy a reali-
zace eskalátorů na svinovském nád-
raží a využití poskytnuté dotace, o in-
formace ve věci jednání s potenciál-
ními strategickými partnery o postupu
prací a využití části Bělského lesa
v sousedství prameniště pitné vody.

„Na základě kontrolních šetření
bylo zjištěno, že řešení problému Běl-
ského lesa, respektive otázek souvi-
sejících s vlastnictvím bývalého are-

álu Tatra, se zbytečně protahuje
a jeho využití občany města je v ne-
dohlednu. Kontrolní výbor proto po-
žádal primátora o zpracování a před-
ložení komplexního materiálu využití
areálu tak, aby mohl být zařazen
a projednán na nejbližším zastupitel-
stvu. Několikrát se na nás obrátili
i občané města s požadavkem na pro-
věření postupů některých úřadů měst-
ských obvodů,“ uvádí J. Holuša.

Mimochodem, výbor pravidelně
sleduje výsledky kontrol hospoda-
ření městských obvodů a příspěvko-
vých organizací, které zabezpečil od-
bor interního auditu a kontroly ma-
gistrátu. „Hodnotí rovněž komplexní
zprávy odboru týkající se nejen vý-
sledků hospodaření za daný rok, ale
také vyřizování stížností a píse-
mných návrhů podaných občany.
Členové kontrolního výboru se
v první polovině roku rovněž zúčast-
nili rozborů hospodaření jednotli-
vých příspěvkových organizací, ana-
lyzovali zprávy a konstatovali, že
vážným problémem je nesystema-
tické vedení těchto organizací, a to
zejména v případu změn v účetnictví
a přechodu z rozpočtové na příspěv-
kovou organizaci,“ dodává předseda
výboru J. Holuša. (m)

Postupují v souladu se zákonem?

Nabídka objektu Meta

Příprava prvního ostravského pro-
jektu regenerace panelových sídlišť
vrcholí a ještě letos by měla být za-
hájena celková rekonstrukce zeleně,
parkovišť, komunikací, hřišť a veš-
kerého mobiliáře včetně veřejného
osvětlení na fifejdském sídlišti
v Mariánských Horách a Hulvákách.
„Regenerace panelových sídlišť ne-
znamená, že budeme opravovat stá-
vající stav prostředí, ale chceme dát
tomuto specifickému území slouží-
címu k bydlení novou urbanistickou
tvář,“ řekla Regina Kuchtová, ve-
doucí bytového oddělení odboru ko-
munálního a bytového magistrátu.
Dodala, že mariánskohorská radnice
v čele se starostkou architektkou Li-
anou Janáčkovou rozhodla o kvali-
tativním posunu celého projektu.
Zrekonstruovány budou nejen plo-
chy mezi jednotlivými paneláky, ale
i domy samotné, což nebývá v na-
šich podmínkách zrovna obvyklé.
Nepůjde pouze o estetické úpravy,
jako je například natření fasády či
zateplení domů, ale o komplexní re-
konstrukce, které budou obsahovat
také výměnu oken, zateplení střech,
modernizaci vstupních prostorů, vy-
tvoření teras v přízemí domů, počítá
se rovněž s modernizací občanské
i přestavbou objektů technické vy-
bavenosti apod.

Takový rozsah prací se samo-
zřejmě promítne do celkových ná-
kladů. Proto zastupitelstvo města

schválilo na svém březnovém zase-
dání na tuto rozsáhlou a finančně
náročnou investici fifejdského síd-
liště s 1 292 byty osmdesátimilio-
nový úvěr. Úroky budou částečně
kryty z dlouhodobého programu
oprav panelových domů. Splátky
úvěru pak budou financovány
z vlastního nájemného. „Regeneraci
panelových sídlišť financuje ze se-
dmdesáti procent stát, třicet procent
pak uvolní ze svého rozpočtu město
Ostrava. Celková částka na regene-
raci byla vyčíslena na 225 milionů
korun. Letos zahajovaná první etapa
představuje 13 milionů korun,
z toho 8,2 milionu přislíbil stát,“ po-
dotkla Regina Kuchtová.

Souběžně jsou připravovány další
podobné projekty, a to sídliště na
ulici Varenská v Moravské Ostravě
a sídliště v Pustkovci. Estetické
a stavební proměny odmítli občané
v Zábřehu v prostoru ulic P. Lu-
mumby, Kischova, Svornosti a Jis-
křiček.  „Nenašli jsme společnou
řeč, proto byla vybrána náhradní lo-
kalita v okolí ulice Volgogradská.
Sympatické je to, že si město v žád-
ném případě nedělá co chce, ale
s občany bydlícími v daném sídlišti
intenzivně komunikuje a projednává
jednotlivé kroky. Ti mají možnost se
k záměru regenerace vyjádřit a na-
vrhnout, jak by mohl být sídlištní
prostor v budoucnu využíván,“
uvedla R. Kuchtová. (m)

Fifejdské sídli‰tû ãekají 
zásadní zmûny



„Nemylte se, není radnice jako
radnice,“ říká vedoucí střediska in-
formačních služeb magistrátu
Ivana Šotková a vysvětluje, že po-
kud přichází občan vyřídit nějakou
záležitost na radnici, ne vždy se má
vydat na Prokešovo náměstí. Rad-
nici totiž mají i v městském ob-
vodu Ostrava-Jih nebo Poruba.
„Nebudete za hlupáka, když se
k nám přijdete  zeptat dříve, než
začnete bezradně pobíhat po Nové
radnici a obcházet jednotlivé kan-
celáře. V budově totiž sídlí nejen
Magistrát města Ostravy, ale také
obvodní úřad Moravská Ostrava
a Přívoz, Ministerstvo životního
prostředí ČR, Fond národního ma-
jetku a pobočka agentury CzechIn-
vest. Přitom magistrát má dalších
pět pracovišť mimo radnici,“ vzka-
zuje I. Šotková.

Kdo se tedy vypraví na úřad, re-
spektive magistrát, měl by nejdříve
- pokud nejde najisto - navštívit
středisko informačních služeb. Ote-
vřeno má v pondělí a středu od 8 do
17 hodin, v úterý do 15.30, ve čtvr-
tek do 16 a v pátek do 14 hodin. Jak
jsme se mohli sami přesvědčit, jeho
pracovnice dokáží vždy velmi
ochotně zodpovědět téměř každý
dotaz a poslat občana do správných
dveří.

Pro informaci, radu nebo ověření
listiny sem v úřední den přijde
okolo jednoho tisíce lidí. Pravdou
je, že už samotný objekt Nové rad-
nice je pro mnohé občany obrovský
labyrint, kde je docela snadné za-
bloudit. Když k tomu ještě připo-
čteme úskalí a časovou náročnost
některých úředních jednání, pak
častokrát nezbývá, než se obrnit
notnou dávkou trpělivosti, a to
i přesto, že drtivá většina magistrát-
ních úředníků chápe a vykonává
svou práci jako službu občanům.

A právě pro vaši snazší orientaci
ve světě formulářů, nařízení, para-
grafů, povolení a žádostí budeme
postupně na stránkách Ostravské
radnice zveřejňovat potřebné infor-
mace v rámci nové rubriky, kterou
jsme příznačně nazvali Malý prů-
vodce velkou radnicí. (M)

Registrace zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob

■ Kam se podává návrh na zá-
pis do registru?

Magistrát města Ostravy, odbor
vnitřních věcí.

■ Kdo návrh podává?

Osoba zmocněná zakladateli
nebo ustavující členskou schůzí
(dále jen zmocněná osoba).

■ Jaká je forma podání?

Písemný návrh na zápis zájmo-
vého sdružení právnických osob do
registru, který lze doručit poštou
nebo osobně na odbor vnitřních
věcí, oddělení civilně-správní (do-
poručuje se osobní podání). Správní
poplatek se za podání návrhu ne-
platí.

■ Co je třeba předložit?

a) písemný návrh na zápis do re-
gistru podaný zmocněnou oso-
bou,

b) zakladatelskou smlouvu nebo zá-
pis o ustavující členské schůzi,

c) stanovy podle zákona číslo
40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník).

■ Jaký je průběh registrace?

Odbor vnitřních věcí zkontroluje
podání z hlediska jeho souladu
s požadavky stanovenými v § 20f
a následujících občanského záko-
níku.

Správní orgán vydá rozhodnutí
o zápisu do registru zájmových
sdružení právnických osob.

Nemá-li podání zákonem vyžado-
vané náležitosti nebo jsou-li neú-
plné, vyzve odbor vnitřních věcí
zmocněnou osobu, aby v určené
lhůtě odstranila vytýkané nedo-
statky. Při osobním jednání referent
odboru vnitřních věcí pořídí zápis
o výzvě k odstranění nedostatků,
který v jednom vyhotovení předá
zmocněné osobě. Pokud nedostatky
nebudou odstraněny, nelze registraci
provést.

Dojde-li ke změně stanov v usta-
noveních, která se zapisují do re-

gistru, je nutné tuto skutečnost pí-
semně oznámit odboru vnitřních
věcí, který změny v registru zazna-
mená a sdružení zašle oznámení
o změně v zápisu do registru.

Zánik zájmového sdruÏení
právnick˘ch osob

a) Jestliže při zániku sdružení ne-
přechází jmění sdružení na práv-
ního nástupce, doručí zmocněná
osoba odboru vnitřních věcí do-
klad o likvidaci sdružení. Zlikvi-
dované sdružení bude vymazáno
z registrace.

b) Sdružení zaniká výmazem z re-
gistru. Odbor vnitřních věcí vydá
po doručení dokladu o likvidaci
rozhodnutí o výmazu sdružení
z registru.

Oznámení o konání
shromáÏdûní obãanÛ

■ Kam se podává oznámení
o konání shromáždění občanů?

a) úřad příslušného městského ob-
vodu, nepřesahuje-li místo shro-
máždění území městského ob-
vodu,

b) Magistrát města Ostravy, odbor
vnitřních věcí, pokud místo ko-
nání shromáždění přesahuje úze-
mí městského obvodu,

c) Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, pokud místo konání shro-
máždění přesahuje území města
Ostravy,

d) Ministerstvo vnitra, pokud místo
konání shromáždění přesahuje
hranice kraje.

■ Kdo oznámení podává?

Oznámení podává svolavatel, tj.
buď za právnickou osobu se sídlem
na území ČR osoba zmocněná v této
věci za ni jednat jejím jménem,
nebo fyzická osoba starší 18 let,
která má české státní občanství.

■ Jaká je forma podání?

Písemné oznámení o konání shro-
máždění občanů podané poštou
nebo osobně úřadu příslušnému po-
dle odst. 1 (doporučuje se osobní
podání), a to ne dříve než 6 měsíců
přede dnem konání shromáždění
a nejméně 5 dnů před konáním
shromáždění (oznámení v kratší
lhůtě lze přijmout pouze v odůvod-
něných případech). Správní popla-
tek se za podání oznámení neplatí.

■ Čím se svolavatel prokazuje?

Fyzická osoba občanským průka-
zem, zástupce právnické osoby
zmocněním a občanským průka-
zem.

■ Co obsahuje oznámení?

a) údaje o svolavateli: u fyzické
osoby jméno, příjmení, trvalý po-
byt, u právnické osoby její název,
sídlo a jméno, příjmení, trvalý
pobyt toho, kdo je zmocněn
v této věci jejím jménem jednat,

b) účel shromáždění, den a místo
jeho konání, doba zahájení, před-
pokládaná doba ukončení (koná-
li se na veřejném prostranství),
předpokládaný počet účastníků,

c) opatření, která svolavatel pro-
vede, aby se shromáždění konalo
v souladu s právními předpisy
(potřebný počet pořadatelů star-
ších 18 let, způsob jejich ozna-
čení atd.),

d) jde-li o pouliční průvod, uvede se
výchozí místo, trasa a místo
ukončení, má-li se shromáždění
konat pod širým nebem mimo
veřejné prostranství, přikládá se
souhlas majitele popř. uživatele
pozemku.

■ Co se děje s oznámením
dále?

a) bezvadné oznámení podané
poštou vezme úřad na vědomí, při
osobním podání oznámení potvrdí
svolavateli splnění oznamovací po-
vinnosti,

b) vykazuje-li oznámení nedo-
statky, vyzve svolavatele k jejich
neprodlenému odstranění a po jejich
odstranění postupuje dle písm. a),

c) vykazuje-li oznámení důvody
stanovené zákonem pro zákaz shro-
máždění, nejpozději do 3 dnů ode
dne, kdy obdržel oznámení úřad
shromáždění rozhodnutím zakáže,
shromáždění lze rozpustit za záko-
nem stanovených podmínek.
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Centrální budova Magistrátu mûsta Ostravy je pro mnohé obãany obrovsk˘m labyrintem

Mal˘ prÛvodce velkou radnicí
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Letošní motto celorepubliko-
vého Dne bez aut zní: Budoucnost
patří šetrné dopravě! Hlavním cí-
lem této akce je alespoň jednou
v roce upozornit veřejnost na ne-
blahý vliv automobilové dopravy
ve městě. Desátý ročník ekologická
organizace Děti Země vyhlásila na
20. září a koná se za podpory mi-
nisterstva životního prostředí.
V loňském roce se Dne bez aut zú-
častnilo 168 organizací v 72 měs-
tech České republiky.

Několik státních i nestátních or-
ganizací a firem při této příležitosti
připravuje zajímavé akce. Například

19. září v 18 hodin bude v Komorní
scéně Aréna známý světoběžník Ví-
tězslav Dostál vyprávět o cestování
na kole. V sobotu 21. září si zájemci
mohou vyzkoušet sjetí Odry či Os-
travice na kánoích a kajacích. Ten-
týž den bude otevřeno dopravní
hřiště v Přívoze. Děti si tady mohou
bezpečně natrénovat jízdu na kole
v podmínkách podobných měst-
skému provozu. Ke Dni bez aut se
připojí i starostové městských ob-
vodů včetně primátora Čestmíra
Vlčka. V rámci propagace cyklis-
tické dopravy se 20. září zúčastní
IV. ročníku Jízdy ostravských sta-
rostů. Trasa tentokrát povede z Bar-
tovic přes Radvanice, Michálkovice,
Heřmanice, Slezskou Ostravu až do
centra města. Součástí akce je pre-
zentace výstavby cyklistických tras
v uplynulém období a schválení
plánu jejich dalšího rozvoje v příš-
tím roce. (l)

NOVINKY ZE ZOO. Žirafy se staly předmětem obdivu návštěvníků při
Africkém dni, který se konal koncem prázdnin. K vidění bylo také ně-
kolik nových přírůstků. K nejzajímavějším v ptačích expozicích patří
mláďata plameňáků kubánských. Tradiční je odchov u sovice sněžní
a sovy pálené, která v přírodě už téměř vymizela. Raritou jsou holubi
krvaví, kteří se v zajetí rozmnožují poměrně zřídka. Ve voliérách jsou
na návštěvě páry supů a orlosupů z pražské zoo, kterou těžce zasáhly
srpnové povodně. Nový druh obohatil kolekci opic. Jde o dva samečky
gibona bělolícího, kteří pocházejí z francouzské zoologické zahrady
v Cleres. Tento druh opic žije na severu Vietnamu a Laosu a tomu také
odpovídají jejich jména Laos a Cuc Phuang. Ve své původní domovině
je tento druh kriticky ohrožen a ostravská zahrada se zařadila do pro-
gramu na jeho záchranu. Návštěvníci je mohou vidět na opičích ostro-
vech za pavilonem hrochů směrem k safari. Dne 4. října v zoo oslaví
celosvětový Den zvířat. Při této příležitosti budou zájemcům odbor-
níky podrobněji představena mláďata narozená v letošním roce. Ně-
která z nich v tento den absolvují také slavnostní křtiny. (l)

Město plné zeleně. Tak vypadá
Ostrava při pohledu z ptačí perspek-
tivy, například z radniční vyhlídkové
věže. Stromů neubývá, přestože
mnohé z nich musejí uvolnit místo
novým komunikacím či nákupním
centrům. Kácení dřevin z důvodu
stavby však bývá povoleno pouze za
předpokladu provedení náhradní vý-
sadby na jiném místě. Tuto povin-
nost nelze splnit jiným způsobem,
tedy ani převedením adekvátní fi-
nanční částky městskému obvodu.
Díky tomuto opatření, na jehož do-
držování dohlíží odbor životního
prostředí magistrátu, většina nově
vysazovaných stromů pochází právě
z náhradní výsadby. Město tak ročně
ušetří značné finanční prostředky.
Například při stavbě obchodního
centra Ikea byla uložena náhradní
výsadba za přibližně 6,3 milionu ko-
run. V loňském roce bylo vydáno 94
rozhodnutí o uložení náhradní vý-
sadby v celkové výši přesahující 13
milionů korun, což představuje ně-

kolik tisíc nových stromů.  „Vzhle-
dem k poměrně značnému rozsahu
povolovaného kácení dřevin na mís-
tech velkých staveb je i celkový ob-
jem ukládaných náhradních výsadeb
velký a v některých městských ob-
vodech se začíná projevovat nedo-
statek připravených lokalit. Z tohoto
důvodu postupně iniciujeme kom-
plexní rekonstrukce ploch veřejné
zeleně, uličních stromořadí a po-
dobně. Novým prvkem je rozšiřo-
vání výsadeb i ve volné krajině, pře-
devším podél polních cest a místních
komunikací v okrajových částech
města. Poznatky z jiných statutárních
měst a okresů, kde je institut náhrad-
ních výsadeb uplatňován v minimál-
ním rozsahu, potvrzují, že Ostrava
má v této oblasti trvale vysoký kre-
dit. To se samozřejmě příznivě pro-
jevuje na funkčním stavu veřejné ze-
leně a celkovém zlepšování život-
ního prostředí,“ konstatoval vedoucí
odboru životního prostředí Milan
Fencl. (l)

Ostrava se zelená

Kromě tradičních psů či koček se
součástí domácností stále častěji stá-
vají i exotická zvířata ze vzdálených
koutů světa. Jejich dovoz a nákup

koriguje Úmluva o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně
žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (CITES). Spolu s Českou re-

publikou ji dosud podepsalo 145
zemí světa. Účelem CITES je posta-
vit mezinárodní obchod s ohrože-
nými druhy zvířat a rostlin pod spo-
lečnou kontrolu tak, aby se zabránilo
jejich úplnému vyhubení následkem
bezohledného získávání pro ob-
chodní účely. Úmluva se netýká jen
živých organismů, ale i jakýchkoliv
jejich částí či výrobků z nich vytvo-
řených.

Předmětem ochrany CITES je
v současné době asi 5 000 druhů zví-
řat (primáti, kytovci, sloni, noso-
rožci, dravci, papoušci, sovy, kroko-
dýli, leguáni, chameleóni, varani,
někteří hadi a želvy, velcí tropičtí
motýli apod.) a 25 000 druhů rostlin
(sněženky, bromélie, kaktusy, cy-
kasy, aloe, tropické masožravé rost-

liny, vzácné tropické dřeviny apod.).
Vybrané exempláře podléhající
ochraně tzv. registrací jsou dostupné
ve specializovaných prodejnách.
Obchodníci mají povinnost označit
takové zvíře nápisem: CITES, druh
podléhající registraci. Nový majitel
zvířete musí při koupi obdržet origi-
nální registrační list, do kterého pro-
davač zapíše jeho jméno a přidá ra-
zítko prodejny. Zákon pak ukládá
vlastníkovi povinnost dostavit se
s registračním listem do čtrnácti dnů
na příslušný úřad a zvíře si nechat
tzv. přeregistrovat. Ohlásit musí
také všechny následující změny,
především další prodej nebo úmrtí
zvířete. V Ostravě tuto činnost za-
jišťuje odbor životního prostředí ma-
gistrátu. (o)

Pozor pfii koupi exotického domácího mazlíãka
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Na červnovém zasedání byla za-
stupitelům města předložena infor-
mativní zpráva o zpracovaných ana-
lytických, provozních a koncepč-
ních materiálech v oblasti městské
zeleně. V minulém roce byl tento
obsáhlý a velmi podrobný materiál,
tehdy ještě v rozpracované podobě,
prezentován zástupcům Evropské
unie. Ostrava totiž usilovala o dotaci
v rámci programu INTERREG, a to
na projekty strategického rozvoje re-
kreačních funkcí  příměstských lesů
v návaznosti na propojení s měst-
skou zelení, na vybudování infor-
mačního systému o možnostech re-
kreace v příměstských lesích a pi-
lotní program pedagogiky lesa.
„Zpracovávaný způsob a nabízené
možnosti využívání dat a veškerých
údajů o veřejné zeleni v Ostravě pří-
tomné nadchl. Lidé z Evropské unie
se postavili a tleskali. Poněkud nás
to zaskočilo, ale na druhou stranu
potěšilo,“ přiznává vedoucí odboru
komunálního a bytového magistrátu
Anna Hálová.

Unikátní databanka
Na území města Ostravy je

zhruba 2 800 hektarů zeleně, 1775
ha veřejné zeleně, z toho v majetku
města asi 1 065 hektarů. Na rozdíl
od jiných srovnatelných měst v re-
publice byla a dosud je správa
a údržba zeleně v majetku města
svěřena jednotlivým městským ob-
vodům. „Při zevrubné analýze fi-
nančních nákladů na údržbu ve-
řejné zeleně se objevily propastné
a nezdůvodnitelné rozdíly. Podle
dostupných údajů z roku 1998 stála
například v Nové Vsi údržba jed-
noho metru čtverečního veřejné ze-
leně 33 haléřů, v Plesné až 35 ko-
run. Navíc jsme se setkali s názo-
rem, že městské obvody nemají

Textová i digitální podoba pasportu a nabízená data nadchla zástupce Evropské unie

Ostrava má podrobnû zmapovanou vefiejnou zeleÀ

Městský obvod Park Parkově Sídlištní Nábřeží Stromořadí Zeleň Zeleň Celkem
upr. plocha zeleň a aleje dopr. staveb ostatní * (ha)

Moravská Ostrava a Přívoz 48,83 17,99 35,50 0,63 3,75 8,56 23,10 138,36

Slezská Ostrava 13,65 17,08 17,58 1,53 4,51 20,36 26,57 101,28
Ostrava-Jih 14,16 19,05 251,19 - 4,46 39,09 57,16 385,11

Poruba 20,38 30,37 180,83 - - 11,38 39,30 282,26
Mariánské Hory a Hulváky 2,52 4,95 16,50 - 0,80 2,34 9,47 36,58

Vítkovice 6,71 2,10 5,14 - - 5,18 11,59 30,72
Svinov 3,02 3,13 1,30 - 0,87 3,05 9,42 20,79

Nová Bělá - 0,29 - - 0,88 0,72 0,87 2,76
Stará Bělá - 0,61 - - - 0,24 0,88 1,73

Hošťálkovice - - 0,24 - - 0,12 2,28 2,64
Petřkovice - 0,53 0,51 - - 0,31 13,82 15,17

Pustkovec 1,59 0,14 0,17 - - 0,09 4,36 6,35
Proskovice - 0,28 - - 0,01 - 0,30 0,59

Hrabová - - 4,24 - - - 0,63 4,87
Krásné Pole - 0,11 0,04 - - - 0,25 0,40

Plesná - - - - - - 0,20 0,20
Lhotka - 0,02 - - - - 0,14 0,16

Nová Ves - - - - - 2,22 0,30 2,52
Michálkovice 4,16 1,00 0,51 - 0,01 1,09 1,40 8,17

Radvanice a Bartovice - 0,24 2,14 - 0,40 0,78 1,61 5,17
Třebovice 0,18 0,74 0,04 - 0,09 12,04 1,52 14,61

Martinov - 0,02 0,08 - - 0,30 0,89 1,29
Polanka - 0,36 0,49 - 1,23 0,36 0,63 3,07
Celkem (ha) 115,20 99,01 516,50 2,16 17,01 108,23 206,69 1064,80

V˘mûra vefiejné zelenû v majetku mûsta svûfiená mûstsk˘m obvodÛm

k dispozici patřičné údaje. A tak
byly v rozporu s rozpočtovými pra-
vidly chybně zařazovány plochy,
jako jsou hřbitovy, sportoviště, ze-
leň školských zařízení či zeměděl-
ský půdní fond jako veřejná zeleň.
Navíc neujasněnost ve vlastnic-
kých vztazích mohla vést k neo-
právněnému vynakládání finanč-
ních prostředků z rozpočtu města
na údržbu cizího majetku,“ vysvět-

luje Denisa Zettelová, správkyně
pasportu zeleně.

To byl také jeden z hlavních dů-
vodů, proč město iniciovalo pří-
pravu základní analýzy a dokumentů
pro oblast veřejné zeleně v Ostravě,
která by umožnila městským obvo-
dům vyhodnotit účelnost a opodstat-
něnost uvolňovaných finančních
prostředků a která by dokázala mi-
nimalizovat častokrát chaotické

a nesystémové kroky. „V roce 2000
jsme tedy začali zpracovávat tři sa-
mostatné, na sebe navazující materi-
ály, a to analýzu stavu údržby ze-
leně, pasport zeleně a generel zeleně
včetně velmi náročného terénního
průzkumu. Celkové náklady pře-
sáhly 7 milionů korun. V rámci
těchto nákladů byly z ekologického
fondu města uvolněny prostředky ve
výši 3,3 milionu korun. Dnes má
tedy Ostrava jako jediné město
v České republice do každičkého de-
tailu zmapovanou veřejnou zeleň,“
říká A. Hálová s tím, že městské ob-
vody mají konečně kompletní data-
banku o evidenci veřejné zeleně,
kterou spravují.

Její kolegyně unikátnost tohoto
počinu dokládá konkrétními pří-
klady: „Díky pasportu zeleně si dnes
mohou jednotlivé městské obvody
pouhým kliknutím počítačovou
myší vyhodnotit finanční možnosti
na údržbu. Zatím si vede pasport ze-
leně sedm městských obvodů. Ostat-
ním připravujeme data a podklady
přímo u nás. Dokumenty, které jsme
schopni zpracovat projektantům, ne-
bývalou měrou sníží náklady spo-
jené s pracemi přímo v terénu. Po-
dle našich propočtů je to minimálně
o 30 procent. V mapě, kterou do-
stane zájemce do ruky, jsou vyzna-
čena data nezbytná pro základní ori-

* ostatní zeleň - do této kategorie je zahrnuto více různých typů zeleně (např. zeleň rekreační, ochranná, zeleň vodotečí a vod-
ních ploch, stabilizační vegetace svahu apod.) 



entaci, takže takový projektant již
nemusí pobíhat v lokalitě a kroko-
vat nebo vyměřovat pásmem. Kdo
to někdy zkusil, ví o čem hovořím.
Pasport je kompatibilní s mapovým
serverem městského informačního
systému. To znamená, že do naší
mapy lze automaticky zakreslit také
potřebné inženýrské sítě, detailní
přehled o daném prostoru včetně
vlastnických vztahů.“

Za tyto služby se samozřejmě
platí a podklady je možné získat na
odboru městského informačního sy-
stému:

Mapové údaje (počítačový tisk):
– formát A0 . . . . . . . . . . . . 250 Kč
– formát A1  . . . . . . . . . . . 150 Kč
– formát A2   . . . . . . . . . . . 100 Kč

Cena za digitální výstup z pa-
sportu zeleně, která není součástí
Geografického informačního sy-
stému města Ostravy (GISMO), činí
300 korun za jeden hektar.

Textové údaje (počítačový tisk):
– barevný formát . . . . . . A4 12 Kč
– černobílý  formát . . . . A4 1 Kč

Evidence vlastníkÛ je nutná
Podle A. Hálové je veřejná zeleň

definována jako zeleň městského
charakteru mimo zemědělský a lesní
půdní fond na veřejných prostran-
stvích. Ve zpracované analýze jsou

evidovány a popsány základní údaje
o stavu údržby, o rozloze a skladbě
veřejné zeleně na území jednotli-
vých městských obvodů, a to bez
ohledu na vlastnické vztahy. „Plo-
chy jsou posuzovány z hlediska kva-
lity prováděné údržby, vybavenosti,
čistoty, ale i podle režimu návštěv-
nosti, prostorové struktury a zdra-
votního stavu dřevin. Při využití
těchto podkladů je rozhodující vý-
měra veřejné zeleně v majetku
města. Nejlépe hodnocené typy ze-
leně jsou nesporně parky a parkově
upravené plochy, kterých je celkem
355 hektarů, z toho v majetku města
214. V péči o ně však zjišťujeme
dílčí nedostatky. Zanedbané a neod-
borně udržované jsou zejména po-

rosty dřevin. Naopak trávníky jsou
často sekány zbytečně často, což za-
těžuje rozpočet,“ tvrdí vedoucí od-
boru a potvrzuje, že obdobné pro-
blémy, ale v širším měřítku, vznikají
při údržbě sídlištní zeleně. Té je na
území města celkem 667 hektarů,
z toho v majetku města 515,5 ha.

„Pasport zeleně je zpracován
v textové i digitální podobě. Nava-
zuje a současně rozšiřuje analýzu
stavu údržby zeleně o údaje z ka-
tastru nemovitostí a obsahuje rovněž
data o rozloze trávníků, záhonů,
chodníků a o skupinách dřevin. Jeho

součástí je rovněž evidence o počtu
a složení jednotlivých komponentů
městského mobiliáře,“ vysvětluje
Denisa Zettelová. Z pasportizace
však byly vyloučeny plochy tzv. vy-
hrazené zeleně a zemědělské po-
zemky. „Aby byl pasport funkční,
musí splňovat podmínku evidence
vlastníků v katastru nemovitostí po-
dle identifikačních čísel. V současné
době je majetek města svěřený měst-
ským obvodům uveden pod zhruba
35 identifikačními čísly a je možné,
že se dosud nepodařilo dohledat veš-
kerá čísla a na ně navazující maje-
tek,“ dodává D. Zettelová.

Generel zeleně je podkladem pro
stanovení rozvojových aktivit v ob-
lasti veřejné zeleně. Zabývá se plo-

chami městské i krajinné zeleně
i začleněním města do krajiny ve
vztahu k životnímu prostředí. Jak
uvádí A. Hálová, generel ovlivní
rozvoj stavebního území tak, aby
se zvýraznily kompoziční i pro-
vozní spojitosti mezi stavebními
a nestavebními plochami města
a zprostředkuje postupnou obnovu
základních rysů krajiny ostravské
sídelní aglomerace. Ale jeho vý-
znam se zvýší teprve tehdy, až se
stane jedním z podkladů územního
plánu.

Připravila: M. Václavková
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Moravská Ostrava
a Přívoz . . . . . . . . . . . . 270,89 ha
Slezská Ostrava . . . . . . 250,55 ha
Ostrava - Jih . . . . . . . . 498,67 ha
Poruba . . . . . . . . . . . . . 388,02 ha
Nová Bělá . . . . . . . . . . . . 5,85 ha
Nová Ves . . . . . . . . . . . . . 8,68 ha
Michálkovice . . . . . . . . 17,12 ha

Polanka . . . . . . . . . . . . . . 8,67 ha
Pustkovec . . . . . . . . . . . 20,18 ha
Krásné Pole . . . . . . . . . . 0,74 ha
Radvanice a Bartovice . 24,83 ha
Proskovice . . . . . . . . . . . 2,17 ha
Třebovice . . . . . . . . . . . 34,56 ha
Hrabová. . . . . . . . . . . . . 14,89 ha
Martinov . . . . . . . . . . . . . 7,25 ha

Plesná. . . . . . . . . . . . . . . . 4,46 ha
Stará Bělá . . . . . . . . . . . . 5,89 ha
Hošťálkovice . . . . . . . . . . 4,90 ha
Petřkovice . . . . . . . . . . . 15,89 ha
Vítkovice . . . . . . . . . . . . 66,30 ha
Mariánské Hory . . . . . . 85,87 ha
Svinov . . . . . . . . . . . . . . 34,84 ha
Lhotka . . . . . . . . . . . . . . . 3,38 ha

Celková rozloha vefiejné zelenû (bez ohledu na vlastnické vztahy)

Celková rozloha veřej. zeleně města Ostravy bez ohledu na  vlastnické vztahy činí 1774,6 ha 

VE ZKRATCE
■ Park je souvislá upravená
plocha zeleně, na které cha-
rakter a skladba vegetace
(především stromů a keřů)
odpovídá potřebám pro plno-
hodnotný odpočinek. Požada-
vek na možnost poskytnutí
účinné rekreace v přírodním
prostředí je podmíněn také
dostupností plochy.

■ Největší rozloha funkčního
typu park (bez ohledu na
vlastnické vztahy) je v ob-
vodu Moravská Ostrava
a Přívoz – 60,36 ha. Ve Slez-
ské Ostravě je 25,30 ha
parku, v Porubě 23,29 ha,
v městském obvodu Ostrava-
Jih 15,42 ha. V ostatních ob-
vodech není funkční typ park
evidován.

■ Parkově upravená plocha
je menší upravená plocha ze-
leně, u které převažuje deko-
rativní funkce. Na rozdíl od
parků neposkytuje tato plo-
cha plnohodnotné prostředí
pro odpočinek.

■ Sídlištní zeleň jsou plochy
zeleně uvnitř soustředěné by-
tové zástavby, bezprostředně
navazující na zástavbu a ur-
čené k využívání obyvateli
sídlišť. Zvláštností ploch je
přítomnost charakteristické
vybavenosti - např. sušáky na
prádlo, klepače, stání pro ná-
doby na komunální odpad
apod.

■ Rozloha funkčního typu
sídlištní zeleň bez ohledu na
vlastnické vztahy představuje
v obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz 76,95 ha, ve Slezské
Ostravě 42,25 ha. V měst-
ském obvodu Ostrava-Jih
tvoří sídlištní zeleň už 279,98
ha a v Porubě 204,93 ha.

■ Vybavenost jsou drobné
technické prvky, které zvyšují
obytnost přírodního prostředí
ploch zeleně. Patří zde mobi-
liář (odpadkové koše, lavičky,
pítka, klepadla, sušáky)
a herní a sportovní prvky
(průlezky, skluzavky, hou-
pačky, fotbalové a jiné branky,
baseballové koše, tyče na upev-
nění volejbalových sítí).

■ Do kategorie veřejné ze-
leně nepatří: zeleň hřbitovů,
zeleň škol a školek, krajinná
(zemědělská) zeleň - louky,
pastviny, role, ovocné sady,
doprovodná zeleň podél vod-
ních toků a doprovodná zeleň
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Velice nepříznivý vývoj na os-
travském trhu práce pokračoval také
ve druhé polovině prázdnin a evido-
vaná nezaměstnanost prudce roste
nepřetržitě již třetí měsíc. Oproti
stejnému období předchozího roku,
kdy se stav nezaměstnaných osob od
konce května zvýšil o 1 033, je na-
víc intenzita letošního tříměsíčního
vzestupu téměř dvojnásobná
(+1 843 osob). Počet uchazečů o za-
městnání nejenže po dvou letech
opět překonal sedmadvacetitisíco-
vou hranici, a to velmi výrazně, ale
zároveň dosáhl dosavadního histo-
rického maxima za celou dobu exi-
stence Úřadu práce v Ostravě.

K 31. 8. 2002 registroval náš úřad
celkem 27 330 osob, což je o 421
více než koncem července. Sou-
časně se jedná o největší srpnový
nárůst za poslední tři roky, na kte-
rém se více než 45 % podíleli absol-

venti škol, učilišť a mladiství. Cel-
kový přírůstek byl výraznější u žen,
jejichž evidenční stav stoupl o 299
na dosud nejvyšší zaznamenanou
úroveň (13 499), nezaměstnaných
mužů přibylo jen 122. V meziroč-
ním srovnání je nyní v registru o 968
občanů bez práce více, od srpna
2000 (prozatímní rekord) se jejich
řady rozšířily o 269. Míra nezaměst-
nanosti se v průběhu uplynulého
měsíce zvýšila z 16,6 na 16,8 %.
U žen dosáhla největší hodnoty
v celé polistopadové historii
a stoupla až na 18,7 %. U mužů je
tradičně nižší a činí nyní 15,4 %.

Současná situace na ostravském
pracovním trhu je velice vážná, loň-
ské mírné pozitivní změny nepokra-
čují a byly jen dočasné. Ani výhled
na další období není příznivý
a s meziročním snížením nezaměst-
nanosti nelze v Ostravě v žádném

případě počítat. Lze očekávat, že
stav registrovaných osob hledajících
zaměstnání se v prosinci 2002 ve
srovnání se stejným obdobím minu-
lého roku naopak podstatně zvýší.
Původní prognóza nezaměstnanosti-
musela být s ohledem na možný ne-
gativní dopad obrovské srpnové ži-
velné pohromy na ekonomiku někte-
rých ostravských zaměstnavatelů
upravena, bohužel směrem k vyšším
hodnotám. Pokud nebude ukončo-
vání sezonních prací alespoň čás-
tečně kompenzováno tvorbou dal-
ších nových pracovních míst a v dů-
sledku katastrofálních povodní ztratí
větší množství ostravských subdo-
davatelů zakázky u zaplavených
českých a jihomoravských firem,
mohlo by být koncem letošního roku
ve městě bez práce více než 28 000
občanů.

Nově se v srpnu ucházelo o za-
městnání 2 020 osob (z toho 585 -
téměř 30 % - absolventů škol, uči-
lišť a mladistvých). To je o 657

méně než v červenci a o 81 méně
než před rokem. Mezi novými kli-
enty ÚPO byli z jednotlivých profesí
zastoupeni především prodavači
a pracovníci bez kvalifikace a dále
řidiči, číšníci a servírky. Z větších
ostravských podniků převažovali
mezi novými uchazeči o zaměstnání
bývalí zaměstnanci akciových spo-
lečností OKD (21 - včetně osob
uvolněných z dceřiných společ-
ností), Nová huť (17), Vítkovice (16)
a obchodní s.r.o. Hruška (16).
Služby ÚPO rovněž vyhledalo 53
bývalých živnostníků, kteří ukončili
svoji samostatnou výdělečnou čin-
nost.

Letní zvyšování nezaměstnanosti
každoročně ovlivňují zejména mladí
lidé, kteří po ukončení vzdělávacího
procesu většinou poprvé vstupují na
trh práce. Letos byl jejich prázdni-
nový „příliv“ v meziročním srov-
nání o 81 osob silnější. Celkový stav
absolventů škol, učilišť a mladist-
vých během posledních dvou mě-
síců stoupl o 560, a to na 3 614 osob,
což je o 186 více než loni v srpnu.

Vyřazeno z evidence bylo 1 599
uchazečů, z nichž 1 094 (68,4 %)
nalezlo pracovní uplatnění, tj. o 32
více než v předchozím měsíci.

Velmi závažný a alarmující je
další výrazný úbytek volných pra-
covních míst. Jejich stav se oproti
červenci snížil o 58, takže v závěru
měsíce bylo pro zájemce a uchazeče
o zaměstnání v databázi k dispozici
jen 671 pracovních příležitostí, což
je téměř o 40 % méně než před ro-
kem a nejméně za poslední dva
roky. Na jedno volné pracovní místo
připadá nyní v Ostravě 40,7 osob, tj.
o 16,5 uchazeče více než v loňském
srpnu a zároveň nejhorší poměr od
června 2000.

Jiří Zaorálek, 
oddělení analýz a prognóz

❏ Úfiad práce v Ostravû

Leto‰ní srpnov˘ v˘voj nezamûstnanosti v Ostravû

Na touze lidí získat dobře place-
nou práci v zahraničí se vedle
seriózních agentur stále znovu snaží
vydělat také různí chytráci a pod-
vodníci.

Dosud ještě není soudně uzavřen
známý případ podvodu, před nímž
varovala policie veřejnost právě
před dvěma lety. Jak uvedl major
JUDr. Karel Vašíček, vedoucí dru-
hého odboru Služby kriminální po-
licie a vyšetřování Policie České re-
publiky v Ostravě, tehdy se totiž po-
licisté od českého honorárního
konzula na Novém Zélandu dově-
děli, že v této zemi zůstali nejen bez
slíbené práce, ale v některých přípa-
dech i bez peněz na cestu zpět domů
lidé, kteří uvěřili dvěma podvodní-
kům slibujícím, že jim na Novém
Zélandu zajistí práci a honorární
konzul se obával, že mohou u nás
doma v podvodu pokračovat.

Muži tehdy zveřejnili v tisku na-
bídku práce při sklizni ovoce na No-
vém Zélandu s odměnou 18 až 20
novozélandských dolarů na hodinu
(zhruba 250 až 300 korun). Odletěli
tam se skupinou patnácti zájemců,
které ale na místě ponechali jejich
osudu. Žádnou práci jim nezajistili.
Pro získání zaměstnání na Novém
Zélandu je nutné mít pracovní povo-
lení a je tedy možné nanejvýš sehnat
krátkodobou brigádu. Někteří z pod-
vedených lidí této možnosti také vy-
užili, protože neměli peníze na zpá-
teční cestu.

„Podvodníci, nebyli to žádní sva-
toušci, měli s policií již co do činění
dříve, se obohatili o zhruba 130 tisíc
korun, ale dopad na peněženky těch,
kterým zprostředkovali pobyt na No-
vém Zélandu, byl vyšší,“ vysvětluje
major Vašíček. Někteří si totiž z opa-
trnosti koupili letenky sami (zpáteční

stála 37 tisíc korun), ale bohužel ne-
mohou jejich úhradu uplatňovat jako
utrpěnou škodu. Je otázka, zda posti-
žení lidé kromě tvrdé zkušenosti
ještě někdy něco za svůj výlet na
Nový Zéland získají. Aniž ještě pro-
běhl soud, před nímž by byl podvod
obou mužů posuzován z trestního
hlediska, mohou se jednotliví poško-
zení lidé soudit o úhradu utrpěné
škody v občanskoprávním řízení.
Dodejme, že jeden z nich se ovšem
nyní pohybuje podle policistů mimo
republiku „někde v teplých krajích“.
Jejich oběťmi byli z větší části lidé
vedeni na úřadu práce jako neza-
městnaní, několik dělníků, dva sou-
kromí podnikatelé a student.

Různí podnikavci se již poučili
a v inzerátech nenabízejí přímo
zprostředkování zaměstnání, to by
si na ně posvítil úřad práce, který
prověřuje, zda inzerent má pro zpro-

středkování povolení ministerstva
práce a sociálních věcí, a také poli-
cie z důvodů podezření ze spáchání
trestného činu neoprávněného pod-
nikání. Podnikavci tedy nabízejí
pouze informace o výnosném za-
městnání v zahraničí. Prodej těchto
údajů není možné postihovat. Lidé
by ale měli být u takových inzerátů
obezřetní. Proč by měli platit za in-
formace, které jsou většinou běžně
dostupné například na internetu či
ve zprostředkovatelských agentu-
rách? Nejrozumnější je, pokud mají
zájem pracovat v zahraničí, zeptat
se na tuto možnost na úřadech
práce, případně si vyhledat jednu
z téměř tří set legálních zprostřed-
kovatelen práce v ČR na internetové
stránce ministerstva práce a sociál-
ních věcí www.mpsv.cz. Jejich ak-
tuální seznam mají rovněž úřady
práce. (SB)

Nevydafiená cesta na Nov˘ Zéland: bez práce i penûz



V září končí prázdniny nejen
dětem, ale také divadelníkům.
Zkušebny jsou v plné permanenci,
vrcholí přípravy na první premi-
éry, do hlediště opět usedne obe-
censtvo. Zkrátka, začíná nová di-
vadelní sezona. Na co se tentokrát
mohou milovníci lehkonohé múzy
Thálie těšit? Odpověď na tuto
otázku jsme hledali v třech ostrav-
ských divadlech.

Návrat Hamleta
Národní divadlo moravskoslezské

(NDM) pod svou střechou hostí
hned čtyři soubory - balet, činohru,
operu a operetu. „Náš repertoár musí
být stejně pestrý, jako chutě našich
diváků. V každém z žánrů jsme při-
pravili klasiku i modernu. Například
proslulé Labutí jezero i netradiční
tanečně pohybové divadlo Time of
Dance 3, v opeře pak Čerta a Káču
pro celou rodinu i náročnou fran-
couzskou operu Židovka. Pokraču-
jeme v inscenování Shakespearo-
vých her. Mám velkou radost, že
díky novým posilám v našem čino-
herním souboru budeme moci opět
po letech nastudovat Hamleta.
Vedle něj na repertoáru přibude také
tragikomická hra současné irské au-
torky Mariny Carr s názvem Maja,
Caligula Alberta Camuse a další za-
jímavá představení. První premiérou
sezony bude opereta Na tý louce ze-
lený 5. října,“ říká ředitel NDM Lu-
děk Golat.

Ani během letních měsíců diva-
delní prostory neovládla ospalá
prázdninová atmosféra. Rušno bylo
především v Divadle Jiřího My-
rona, kde až do začátku září probí-
hala první etapa montáže elektroa-
kustické a scénické technologie fi-

nančně podpořená grantem vlády
Japonského císařství. Výsledkem
bude mimo jiné také kvalitnější
zvuk v hledišti. Po nedávné roz-
sáhlé rekonstrukci Divadla A. Dvo-
řáka jde o další investici města do
této oblasti. A jak se zdá, návštěv-
níci jsou spokojení. Svědčí o tom
především plná hlediště na většině
představení. „Naše divadlo je pře-
devším službou občanům. Spoluvy-
tváříme kulturní identitu města,
kultivujeme mladé lidi, vychová-
váme nové diváky. Komise kultury
rady města významně podpořila
myšlenku rodinného vstupného,
takže za snížené ceny nás mohou
pravidelně navštěvovat také rodiče
se svými potomky,“ dodává L. Go-
lat.

Oãekávaná rekonstrukce
Komplexní rekonstrukcí budovy

Knihovny města Ostravy u Sýko-
rova mostu získá nové důstojné
sídlo nejen knihovna, ale také Ko-
morní scéna Aréna (KSA).

„V současné době se zpracovává
projektová dokumentace, v roce
2003 by rekonstrukce měla začít
a v září 2004 bychom se mohli pře-
stěhovat z dosavadních prostor na
Masarykově náměstí. To je ideální
předpoklad. Jaká bude skutečnost
teprve uvidíme. Společné sídlo kni-
hovny a divadla považuji za velmi
šťastné řešení, které bude ku prospě-
chu kultury ve městě i návštěvníků
obou zařízení. Spolupráci jsme si už
několikrát vyzkoušeli, například
v rámci Evropského svátku hudby
nebo dětského festivalu Arénka
a vždy fungovala bezchybně. Obě
organizace navíc mají společného
zřizovatele - statutární město Os-

travu,“ rekapituluje ředitelka KSA
Renáta Huserová. Stěhování divadla
je však ještě daleko, takže v polo-
vině září mohlo v klidu začít zkou-
šení nové hry na repertoáru. Mladý
režisér Akram Staněk pro diváky
připravuje hru svého učitele Arnošta
Goldflama Komplikátor, jejíž pre-
miéra je plánována na listopad.
Další bude následovat v lednu příš-
tího roku a se souborem Arény ji na-
studuje ruský režisér Sergej Fedo-
tov. Jeho inscenace jsou známy oso-
bitou poetikou a atmosférou.

V dalších letošních projektech
Aréna sází především na umělec-
kého šéfa Pavla Cisovského a další
dlouholeté spolupracovníky Tomáše
Jirmana, Václava Klemense, Rado-
vana Lipuse. R. Huserová vysvět-
luje: „Každý z těchto režisérů se po
svém vyrovnává s komorním pro-
středím s padesáti místy v hledišti
a sedmičlenným stálým souborem,
kterým disponuje naše scéna. Všem
se to osobitým způsobem daří. Ra-
dek Lipus u nás uvádí původní dra-
matizace. Pavel Cisovský si vybírá
klasiku inscenovanou v netradičním
komorním prostoru. Svůj osobitý
směr mají i inscenace Janusze
Klimszi. Pravidelně také dáváme
prostor mladým začínajícím režisé-
rům, což je vždy oživení. Tohoto di-
vácky atraktivního a dobře přijíma-
ného trendu se stále držíme.“

Divadlo v Plzni
Ostrava měla své zástupce na jed-

nom z nejprestižnějších divadelních
festivalů v České republice. Desá-
tého ročníku Mezinárodního festi-
valu Divadlo, který se konal od 12.
do 15. září v Plzni, se zúčastnila také
Divadelní společnost Petra Bezruče

(DPB) s představením Skleněný
zvěřinec. Pozvánka do Plzně přišla
po úspěšné prezentaci této hry na
festivalu Ostravar.

Novou sezonu v tomto divadle
významně ovlivní srpnové povodně,
přestože do jeho budovy nepřitekla
ani kapka vody. Svou scénu totiž na-
bídlo k hostování souborům z Čech,
které takové štěstí neměly a momen-
tálně nemají kde hrát. V říjnu se
proto v Ostravě objeví Činoherní
studio z Ústí nad Labem s hrou
S. Becketta 4 malá dramata a Če-
chovovým Ivanovem. V lednu při-
jede pražské Divadlo v Dlouhé s ús-
pěšným představením Jak jsem se
ztratil a novinkou Garderobiér. Na
obnovu Činoherního studia je určen
také obsah pokladničky na dobro-
volné příspěvky, která je umístěna
v recepci divadla.

S hrou Hráč N. V. Gogola se
17. října na jevišti DPB představí
Komorní divadlo Čeljabinsk
z Uralu. To už bude mít domácí sou-
bor za sebou dvě první premiéry této
sezony, a to dětský muzikál pro ce-
lou rodinu Královna Koloběžka I.
a českou premiéru hry ostravského
autora Tomáše Vůjtka Výmlat.

Následovat budou dramatizace
dvou stěžejních románů světové
literatury: Švejka s Norbertem Li-
chým v hlavní roli a Idiota, jehož re-
žie se ujme legendární Sergej Fedo-
tov. K dalším novinkám na reper-
toáru patří monodrama Jordan, které
vzniklo ve vězení jako autentická
zpověď dvacetileté vražedkyně a
klasická komedie Morálka paní Dul-
ské. Činnost soukromé Divadelní
společnosti P. Bezruče je podporo-
vána tříletým finančním grantem
města Ostravy. (LO)
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FOLKLOR VE MùSTù. Komorní scéna Aréna se podílela na organizaci
velmi úspěšného mezinárodního Festivalu městských folklorních sou-
borů Folklor bez hranic, jehož pátý ročník se konal v polovině srpna
v několika ostravských obvodech. Zaplněné Jiráskovo náměstí zaujali
zřejmě nejexotičtější z téměř dvou set účinkujících členové souboru
Bubny z Japonska.

Snímek z poslední premiéry předcházející sezony v NDM, opera  Dvě
vdovy Bedřicha Smetany.

Ostravská divadla nabídnou klasiku i modernu
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Ostravský astronomický víkend
tradičně přivádí do areálu Hvěz-
dárny a planetária (HaP) Johanna
Palisy VŠB-TU Ostrava řadu zá-
jemců o hvězdnou oblohu. Letošní
jubilejní desátý ročník je připraven
na víkend od 21. do 22. září a nese
název Po stopách galaxií. Jeho sou-
částí budou tři půldenní bloky věno-
vané ústřednímu tématu, sobotní
podvečerní povídání o významné
osobnosti astronomie Edwinu Hubb-
lovi a večerní pořad Jazz pod hvěz-
dami.

Astronomičtí nadšenci i laici se
mohou do hvězdárny a planetária
vydat v sobotu 12. října na Den

otevřených oken do vesmíru. Celý
den budou přístupné všechny zdejší
prostory a připraven atraktivní pro-
gram.

Příležitostí k návštěvě je však
dost v průběhu celého školního
roku. „Naše pracoviště není vědec-
kým ústavem, jsme tady především
pro veřejnost. Hlavním úkolem pla-
netária i hvězdárny je popularizace
astronomie jako vědy a příbuzných
přírodovědných oborů. Více než
osmdesát procent návštěvníků tvoří
žáci a studenti všech typů škol, po-
čínaje dětmi z mateřských školek
až po vysokoškolské studenty z ce-
lého kraje. Roční návštěvnost se

v posledních pěti letech pohybuje
mezi 50–55 tisíci lidmi, to vše
pouze s pěti stálými lektory. Audio-
vizuální vzdělávací pořady pro
školy i veřejnost jsou vesměs pů-
vodní. Tematicky se dotýkají hned
několika oborů, především astrono-
mie, ekologie a kosmonautiky.
K novinkám patří cyklus přednášek
Astronomické repetitorium, který
od září představuje deset témat sou-
časné astronomie. Přednášejícími
jsou přední čeští odborníci, což je
záruka srozumitelnosti i naprostým
laikům se zájmem o tento obor,“
říká vedoucí HaP J. Palisy Tomáš
Gráf.

Hvězdárna má k dispozici dvě ko-
pule. Západní kopule slouží veřej-
nosti k pozorování oblohy. Ta se ko-
nají kromě srpna celý rok, každou
středu a sobotu večer za jasného po-
časí. K dispozici jsou vždy kvalifi-
kovaní demonstrátoři, kteří návštěv-
níkům objasní, co právě v daleko-
hledu vidí. Východní kopule je
vybavena pro odborná pozorování.
Celý areál leží na katastrálním
území Krásného Pole a od roku
1980, kdy byl dokončen, patří Vy-
soké škole báňské - Technické uni-
verzitě. Provoz hvězdárny a plane-
tária již řadu let finančně podporuje
statutární město Ostrava. (LO)

·KOLA PO REKONSTRUKCI. Petřkovické děti zahájily nový školní rok
v komplexně zrekonstruované základní škole. Obnova historicky
cenné budovy z roku 1907 si vyžádala investice ve výši 23 milionů ko-
run z městského rozpočtu. Slavnostního otevření se zúčastnil také ná-
městek primátora Miroslav Svozil. Zdejší žáci patří mezi dalších více
než 31 tisíc dětí, které v novém školním roce navštěvují ostravské zá-
kladní školy.

DùTSK¯ PARLAMENT. Zasedací sál zastupitelstva města na začátku
srpna zaplnili členové parlamentů dětí a mládeže z celé České repub-
liky. Čtyřicet dětí ve věku 12 až 18 let se sešlo s primátorem Čestmírem
Vlčkem. Zajímaly se například o činnost a pravomoci jednotlivých ko-
misí rady města nebo o způsob řešení problémů se sprejery v Ostravě.
Návštěvu magistrátu děti zakončily na vyhlídkové věži Nové radnice.

Zdravé mléko
V letošním školním roce bude

na ostravských školách pokračovat
program podpory spotřeby škol-
ního mléka. Jeho cílem je udržení
a zvýšení zájmu o mléko a mléčné
výrobky, jejichž konzumace pro-
spívá správnému vývoji a růstu
dětského organizmu. Na konci loň-
ského roku bylo do tohoto pro-
gramu zapojeno 75 % škol v České
republice. Krajská hygienická sta-
nice v Ostravě ve spolupráci se
Společností pro výživu připravila
motivační soutěž o zajímavé ceny.
Nejpilnější odběratelé (jednotlivci,
třídní kolektivy, školy) školních
svačin, které se skládají z mléka
nebo mléčného výrobku a pečiva,
budou vyhodnoceni v květnu příš-
tího roku při příležitosti Meziná-
rodního dne mléka. (l)

Gymnázium slaví
Všichni absolventi, pedagogové

a příznivci Gymnázia Olgy Havlové
jsou zváni na oslavy 30. výročí jeho
založení. V prvních letech existence
bylo toto gymnázium známé jako
„malá Thällmannka“. V roce 1986
přesídlilo na ulici M. Majerové v Po-
rubě. Nynější název získalo v roce
1996 a o rok později bylo zařazeno do
sítě škol UNESCO. V pátek 4. října
od 12 do 20 hodin bude škola ote-
vřena všem, kdo se chtějí seznámit
s její nynější podobou nebo si připo-
menout svá gymnaziální léta. V so-
botu 5. října od 18 hodin je připraven
společenský večer v Kulturním domě
na nám. SNP v Zábřehu. Vzhledem
k omezené kapacitě sálu organizátoři
upozorňují na nutnost včasné rezer-
vace vstupenek v sekretariátu gymná-
zia. Tel. č.: 695 36 70. (o)

Ostravský dětský sbor můžeme
bez obav zařadit mezi nejúspěšnější
v České republice. Začátek školního
roku je tradiční dobou náborů, kdy
rodiče mohou přivést malé zpěváčky
a přihlásit je do přípravného oddě-
lení. Své zázemí má sbor v Základní
umělecké škole E. Marhuly v Hu-
dební ulici č. 6, poblíž kostela
v Mariánských Horách. Děti absol-
vují nejen sborový zpěv, ale také
hlasovou výchovu a hudební nauku,
současně mohou navštěvovat hodiny
hry na vybraný hudební nástroj.

Každého zájemce tady přivítají
s otevřenou náručí, protože jak při-
znává sbormistr Milan Chromík, se
získáváním malých talentů mají ob-
čas potíže. „Zpívání v kolektivu
dnes není mezi mládeží moc oblí-
bené. Mohou si vybírat z množství
zájmových kroužků a dalších láka-
del, které velkoměsto nabízí. Jedi-
nou podmínkou přijetí je opravdový
zájem o zpívání, věk minimálně šest
let, a také dobré rodinné zázemí,
protože některé děti k nám musejí
dojíždět přes celé město,“ vysvětluje
M. Chromík a hned také dodává dů-
vody, proč se stát členem dětského

sboru: „Nejlepší žáčci ze tří příprav-
ných oddělení postoupí do sedmde-
sátičlenného hlavního sboru. Díky
městským grantům, příspěvkům ro-
dičů a pomoci Nadace Ostravský
dětský sbor můžeme důstojně repre-
zentovat doma i v zahraničí. Sbor
žije svým životem, děti si pomáhají,
vytvářejí se přátelské vztahy na celý
život. Snažím se je vést ke smyslu
pro zodpovědnost, k samostatnosti
a důslednosti. To jsou všechno vlast-
nosti, které se jim v životě budou
hodit. Navíc jde o smysluplné pro-
žití volného času, naši svěřenci ur-
čitě nemají čas tropit hlouposti.“

O kvalitě Ostravského dětského
sboru svědčí řada prestižních oce-
nění, která si přiváží ze svých za-
hraničních vystoupení. V Ostravě
děti absolvují několik vystoupení
v průběhu celého roku, pravidelně
spolupracují s Janáčkovou filhar-
monií, velmi oblíbené jsou chrá-
mové koncerty, jarní a vánoční kon-
certy v Domě kultury Vítkovice.
K nejčerstvějším úspěchům patří
srpnový společný koncert s japon-
ským sborem Junior Choir Hama-
matsu. (lo)

V planetáriu otevfiou okna do vesmíru

Zpûváãci, hlaste se!
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MENS SANA znamená Zdravá
mysl. To je právě ta část člověka,
které se snaží prospívat občanské
sdružení s tímto názvem. Vzniklo
v roce 1996 a smyslem jeho existence
je dát duševně nemocným lidem šanci
na co nejlepší uplatnění ve společ-
nosti, pomáhat zdolávat intoleranci
a předsudky v myšlení ostatní popu-
lace a v neposlední řadě pak přispívat
k vytváření účinného systému péče
a služeb pro tuto skupinu občanů.

To, že duševně nemocní nejsou
žádní bubáci, už vědí i děti z okol-
ních mateřských školek, které pravi-
delně docházejí do zdejší keramické
dílny. Ti ostatní se o tom mohou
přesvědčit na Dni pro všechny, který
se koná 10. října od 9 do 18 hodin
v Domě duševního zdraví Skautské
ulici č. 1081 v Porubě, kde MENS
SANA sídlí. „Stěžejní osou naší čin-
nosti jsou tři projekty. Otevřený
dům, Právo na práci a Centrum den-
ních aktivit. V jejich rámci našim
klientům nabízíme například sociál-
něprávní poradenství, odborné soci-
ální poradenství, socioterapii s ná-
cvikem soběstačnosti a psychosoci-
álních dovedností, velmi oblíbené
kurzy vaření a angličtiny, terapii
tancem a poezií, výtvarnou, kera-
mickou a arteterapeutickou dílnu,“
vysvětluje Jana Langová ze sdru-
žení. Díky projektu Právo na práci,

jehož cílem je znovuzařazení du-
ševně nemocných do pracovního
procesu, funguje v budově také prá-
delna, mandlovna a stolařská dílna.
„Denně se tady vystřídá průměrně
pětadvacet klientů z celého města
i blízkého okolí. Jsme totiž jediným
zařízením svého druhu na Ostrav-
sku. Někteří z nich bývají při první
návštěvě omezení nejrůznějšími
bloky, bojí se cestování, cizích lidí.
Společně se nám daří tyto bariéry
překonávat. Lidé se u nás cítí dobře,
jejich stav se zlepšuje. A to je ta nej-
lepší motivace pro další práci,“ do-
dává J. Langová.

MENS SANA slouží především
duševně nemocným lidem (nejčas-
těji s psychotickým onemocněním),
dlouhodobě nezaměstnaným, kteří
mají psychické obtíže a lidem
s kombinovanou poruchou (soma-
tické onemocnění spojené s psy-
chickými obtížemi). Přijít sem ale
může opravdu kdokoliv. Třeba si
jen tak na chvíli odpočinout od
shonu všedního dne a realizovat se
v některé z mnoha nabízených akti-
vit. Činnost sdružení je finančně
podporována městem Ostrava
a dalšími orgány státní správy a sa-
mosprávy. (LO)

DÛm du‰evního zdraví nabízí své sluÏbyDomovinka
pomáhá 

Slezská diakonie nabízí pomoc
rodinám se seniory trpícími demencí
(zejména Alzheimerova typu a vas-
kulární demencí). V budově bývalé
oční školy v Nové Vsi provozuje za
podpory magistrátu a ministerstva
práce a sociálních věcí domovinku
Siloe. K dispozici je také terénní pe-
čovatelská služba Elim i psychote-
rapeutická a sociálně-právní po-
radna pro oběti násilí Elpis.

Domovinka je v provozu každý
všední den od 7.30 do 17.00 hodin.
Je určena seniorům v takovém sta-
diu onemocnění, kdy už nemohou
zůstávat doma sami. Zároveň je po-
mocí pro rodiny, které o takto ne-
mocné příbuzné každodenně pečují.
Denní centrum umožňuje jejich se-
trvání v rodinném prostředí a odda-
luje tak dosud nejběžnější řešení ne-
únosné situace - umístění do ústav-
ního zařízení. Kapacita domovinky
je osm až deset osob, doprava kli-
entů z přilehlých městských částí je
zajištěna mikrobusem. V průběhu
dne se senioři zapojují do různých
terapeutických programů, cvičení
a dalších vhodných aktivit, jako je
pobyt na zahradě a krátké vycházky.
Podrobnější informace jsou k dispo-
zici v Centru sociální pomoci Slez-
ské diakonie, tel. 661 75 81. (r)

Dobrovolníci - společníci osamě-
lých seniorů. Pod tímto názvem pra-
cuje od začátku tohoto roku skupina
dobrovolníků, kteří bez nároku na
odměnu navštěvují osamělé a posti-
žené seniory a pomáhají jim. Jde o
pomoc formou návštěv, rozhovoru,
telefonického kontaktu a drobných
služeb, jako je vyřizování osobních
záležitostí, předčítání, doprovod k lé-
kaři či na procházku apod. Návštěvy

jsou vykonávány průměrně jednou
týdně  v domácnostech, domovech
důchodců, domech s pečovatelskou
službou i v nemocnicích. Dobrovol-
níci projdou vstupním pohovorem,
výcvikem vedeným psychologem, je
jim hrazeno místní jízdné a pojištění
proti škodě. Zájemci z řad dobrovol-
níků i klientů mohou kontaktovat
sdružení Senior servis, tel. č. 0776
774 157 nebo 0737 485 235. (r)

Pozvánka
Koordinační centrum organizací

seniorů a zdravotně postižených
zve na setkání se zástupcem hejt-
mana Moravskoslezského kraje Jo-
sefem Jalůvkou, které se koná
17. září v 15 hodin v klubu Atlan-
tik. Cílem akce je zvýšení informo-
vanosti o programu rozvoje kraje
ve vztahu k problematice a poža-
davkům důchodců a zdravotně po-
stižených.

Spotfiebitelé
na radnici

Sdružení obrany spotřebitelů ČR
zve občany na besedu, která se koná
24. září od 16.00 do 17.30 hodin
v budově ostravské Nové radnice,
místnost č. 306. Beseda je součástí
informační kampaně zaměřené na
seznámení spotřebitelů s aktuálními
změnami jejich práv v souvislosti
s novelou Občanského zákoníku.

Nová poradna sdružení Onko-
Amazonky funguje od září v prosto-
rách Domu dětí a mládeže na Ostr-
čilově ulici v centru města. Jeho
členky tam v pondělí od 10 do 12
hodin, každé druhé a čtvrté pondělí
v měsíci odpoledne od 14 do16 ho-
din, a také ve středu od 10 do 12
a od 14 do 16 hodin poskytují všem
zájemcům rady a informace týkající
se jednoho z nejzávažnějších one-
mocnění - rakoviny.

Občanské sdružení Onko-Ama-
zonky oficiálně vzniklo v roce 1992.
Na začátku stálo sedm žen postiže-
ných rakovinou prsu, které si uvědo-
mily, jak moc jim pomáhá vzájemná
komunikace. Nyní má více než sto
členek z celého kraje a je otevřené
všem pacientům s onkologickým

onemocněním. „Sama na sobě jsem
poznala, co tahle choroba obnáší, tři
roky jsem počítala každý den. Chvíli
trvá, než opadne prvotní strach
a začnete vidět světlo na konci tu-
nelu. Kontakt s vyléčenými nebo pa-
cienty v léčbě je nesmírně důležitý
pro psychiku. Najednou zjistíte, že
pokud se člověk nepoddá, i s touhle
diagnózou se dá dlouhodobě nor-
málně žít,“ konstatuje členka sdru-
žení Ludmila Váchová.

Díky finanční podpoře města Os-
travy, jednotlivých městských ob-
vodů a ministerstva zdravotnictví
nabízí Onko-Amazonky zájemky-
ním rehabilitační tělocvik, rekon-
diční pobyty, výlety, pravidelné od-
borné přednášky a řadu dalších akti-
vit v průběhu celého roku. (lo)

Ostravská univerzita zpracovala
studii s názvem Sociálně demogra-
fická analýza města Ostravy v návaz-
nosti na rozvoj sociálních služeb - II.
etapa, která by se měla stát základem
koncepce rozvoje této oblasti.

V této souvislosti hodlá odbor so-
ciálních věcí magistrátu vyvolat dis-
kusi občanů, zástupců nestátních a ne-
ziskových organizací i dalších odbor-
níků na téma možností a potřeb
rozšiřování sociálních služeb ve městě.
„Myslím si, že nabídka sociálních slu-
žeb ve městě se rok od roku rozšiřuje,
ale i při výběru vhodných grantových
projektů zjišťujeme, že mohou být ob-
lasti, ve kterých schází specializovaná
služba. Navíc také z lékařské praxe
vím, že na potřebu péče často mívají
odborníci ve státních a nestátních zaří-
zeních odlišný názor než laici - paci-
enti a jejich rodiny. Proto veřejnou dis-

kuzi vítám,“ uvedl předseda sociální
komise a člen rady města Hugo Přibyl.

Aktuálnost debaty o dalším roz-
voji sociálních služeb ve městě po-
tvrzují také data získaná zmíněnou
analýzou. Podle ní žije v Ostravě až
3,5krát více občanů se zdravotním
postižením, než je jejich průměrný
výskyt v ČR. Stoupá nezaměstna-
nost, zvyšuje se podíl dětí, mladist-
vých a mladých dospělých mezi pa-
chateli trestné činnosti. Optimistický
není ani předpoklad vývoje věkové
skladby obyvatelstva. Zatímco
v roce 2000 bylo 18, 2 % obyvatel
Ostravy v postproduktivním věku,
v roce 2020 půjde o 27, 7 %. Stárnutí
Ostravanů vyvrcholí po roce 2030,
kdy staří lidé budou tvořit více než
polovinu obyvatelstva. Text analýzy
je dostupný na internetových strán-
kách města Ostravy www.mmo.cz.

Ostravské sdruÏení Senior servis
hledá dobrovolníky i klienty

Pfiipravuje se vefiejná debata

Poradna Onko-Amazonek
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V příbězích našich prarodičů o ži-
votě v Ostravě mimo jiné vždy za-
znívá i řada jmen židovských podni-
katelů. Každý z nás už určitě slyšel
jméno Markus Strassmann a Strass-
mannův pivovar. Vyprávění o náku-
pech se neobejde bez zmínek o zá-
žitcích při zkoušení a výběru zboží
u „starého“ Borgra či v obchodních
domech Bachner, Rix apod. 

„Židovská komunita na Ostravsku,
koncentrovaná především do Morav-
ské Ostravy, tvořila v tomto dyna-
micky se rozvíjejícím městě ekono-
micky významnou skupinu obyvatel-
stva. S projevy antisemitismu se Židé
setkávali v praktickém životě asi
běžně. Tato averze vůči nim vychá-
zela ze stereotypního vnímání židov-
ského etnika především jako lichvářů
nebo majitelů různých krčem a kořa-
len,“ uvedla ředitelka městského ar-
chivu Blažena Przybylová. V Morav-
ské Ostravě se Židé mohli začít usa-
zovat až od 90. let 18. století. Hlavní
imigrační vlna pak následovala ve
druhé polovině 19. století. Ze sčíta-
cích archů z roku 1921 pro Morav-
skou Ostravu vyplývá, že k Židům se
hlásilo 4 969 ze 41 765 obyvatel.

Podle ředitelky archivu výrazný
zásah do života této komunity, která

se hlásila převážně k české nebo ně-
mecké národnosti, přinesla okupace
území německým vojskem v březnu
1939 a  zavádění diskriminačních
opatření vůči této skupině obyvatel
a jejich eliminace ze společenského
života. Vydávaná nařízení a vy-
hlášky postupně krok za krokem
omezovaly možnosti podnikání,
vzdělávání, ale také osobní svobodu.
Jejich firmy byly uzavřeny nebo byl
vedením pověřen správce - německy
Treuhänder. Nesměli provozovat ani
soudní ani lékařskou praxi. Byl
omezen pohyb ve městě např. vydá-
ním zákazu navštěvovat parky, vy-
cházet po 20. hodině. Přídělový sy-
stém byl pro židovské obyvatele
ještě více okleštěn než pro ostatní.
Davidova žlutá hvězda (povinné
označení na ošacení) a výrazné pís-
meno J (Jude) v osobních dokladech
umožňovaly jednoznačnou identifi-
kaci příslušníků židovské komunity
na veřejnosti. Cedulky se zákazem
vstupu se ocitly na většině veřejných
budov.

Nacističtí představitelé přicházeli
s návrhy „konečného řešení židov-
ské otázky“. Ostrava díky tomu zís-
kala jeden smutný primát v podobě
vůbec prvního židovského tran-

sportu, již v říjnu 1939, do Niska
nad Sanem. Tento první pokus skon-
čil organizovaným návratem ales-
poň části ostravských židovských
mužů zpět v roce 1941. 

„Všechna tato diskriminující opa-
tření byla v Moravské Ostravě zavr-
šena v září 1942. Je tomu tedy šede-
sát let, kdy židovští obyvatelé byli

postupně shromažďováni s povole-
ným zavazadlem v Habrmannově
obecné škole v Přívoze (dnes střední
škola v ulici Na Mlýnici) v relativní
blízkosti nádraží. 18., 22., 26. a 30.
září 1942 začala pro většinu účast-
níků těchto nedobrovolných  tran-
sportů do Terezína cesta bez ná-
vratu,“ dodala B. Przybylová.  

S Davidovou hvûzdou na kabátû

Památník obětem holocaustu v sadu M. Horákové.

Koncentrační tábor v Nisku nad Sanem.

Obecná škola v Přívoze - poslední  zastávka před transporty.

❏ Archiv mûsta Ostravy
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Všichni na start!

Kam teď? Sláva vítězům!
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Na pátém roãníku Setkání jízdních policií slavili ostrav‰tí stráÏníci deset let své existence

Sobotní den ve Staré Bûlé nabídl skvûlou podívanou

Pýcha Národního hřebčína Kladruby nad Labem – čtyřspřeží běloušů.

Jezdecký areál ve Staré Bělé se po-
slední srpnovou sobotu stal dějištěm
pátého ročníku Setkání jízdních poli-
cií spojeného s jezdeckými soutěžemi.
Díky účasti bratislavských strážníků
šlo tentokrát o setkání mezinárodní.
Do startovní listiny se kromě nich
a hostitelů z Ostravy zapsali také pří-
slušníci městské policie (MěP) z Brna,
Pardubic a Policie České republiky
(PČR) z Brna a Zlína.

Primátor Čestmír Vlček při slav-
nostním nástupu připomněl deset let
existence ostravské městské policie.
„Strážníci si dokázali získat respekt

svého zřizovatele, kterým je statu-
tární město Ostrava, a především
jeho obyvatel. Měli jsme možnost
v mnoha případech ocenit jejich po-
moc a včasný zásah,“ konstatoval.
Č. Vlček při této příležitosti předal
pamětní list za zásluhy o vznik Měst-
ské policie v Ostravě jejímu prvnímu
řediteli Karlu Kosovi a bývalému
primátorovi Jiřímu Smejkalovi.

Zvláštností sobotních závodů byla
skutečnost, že policejní koně nejsou
cvičení pro parkurové skákání. Je-
jich hlavním posláním je pomoc
strážníkům při hlídkové činnosti

v hůře přístupných oblastech. O to
obdivuhodnější byly předváděné su-
verénní výkony. Vítězem soutěže
v parkurovém skákání o pohár ředi-
tele městské policie se stal Radim
Bodlák z PČR Zlín. Pohár primátora
města Ostravy v zrcadlovém skákání
získal Zdeno Daniel z MěP Brati-
slava, který si odvezl také pohár
hejtmana Moravskoslezského kraje
za nejlepší výkon ve speciálním po-
licejním parkuru.

Součástí slavnostního dne bylo
také setkání pracovníků třebovic-
kého útulku pro psy s pěstouny a no-

vými majiteli zdejších odchovanců.
Tuto akci již tradičně provází bez-
prostřední, příjemná atmosféra. Di-
váci nadšeně tleskali všem pětadva-
ceti pejskům, od malinkého Jonáška
až po huňatého německého ovčáka
Míšu, kteří se po strastiplné části
svého života konečně ocitli v dob-
rých rukou. Porota posuzovala jejich
šikovnost na překážkové dráze,
vzhled, poslušnost a vzájemný sou-
lad s novým pánem. Vzhledem
k množství soutěží a cen žádný
z účastníků neodešel s prázdnou. 

(LO)
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Stfiíbrná medaile
z mistrovství

Pod záštitou mezinárodního fotba-
lového svazu FIFA se koncem srpna
konalo ve Zlíně Mistrovství Evropy
ve sjednocené kopané mentálně po-
stižených sportovců. Mezi patnácti
týmy z deseti evropských zemí si vý-
borně vedli fotbalisté SK Medvědi
z Třebovic z ostravského Ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené.
Obsadili druhou příčku za týmem
Monaka. Medvědi se na mistrovství
kvalifikovali druhým místem na 6.
letních hrách speciálních olympiád,
které se konaly začátkem prázdnin
v Olomouci. V konkurenci 850 spor-
tovců ze 122 klubů z České repub-
liky i zahraničí získali stolní tenisté,
atleti, plavci a fotbalisté z ostrav-
ského ústavu 13 zlatých, 10 stříbr-
ných a 9 bronzových medailí.

Úspû‰ní
baseballisté

Hráči baseballového týmu Ar-
rows Ostrava se koncem července
zúčastnili mezinárodního turnaje
v italském San Lorenzu. V kvalitní
konkurenci týmů z Itálie, Chorvat-
ska a výběru americké letecké zá-
kladny Aviano si žáci Arrows vybo-
jovali třetí místo. Kadeti na turnaji
ani jednou neprohráli a odvezli si
pohár pro vítěze své kategorie. 

SKAUTI NA NÁMùSTÍ. Devadesáté výročí svého vzniku oslavil Junák,
svaz skautů a skautek ČR, velkolepou akcí - Moravskoslezským Jam-
boree. Záštitu nad ním převzal primátor Čestmír Vlček. Součástí
dvoudenního setkání, které se konalo od 6. do 8. září ve sportovně-re-
kreačním areálu hlučínské Štěrkovny, byl průvod centrem Ostravy.
Slavnostního nástupu před budovou Nové radnice se zúčastnilo více
než 1 000 skautů z celé republiky. Junák je se svými 53 000 členy nej-
větším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České re-
publice. Život ve skautském oddíle či družině pomáhá nalézt cestu
k přírodě, k druhým i k sobě samým.

Fotbalov˘ turnaj
Centrum primární prevence Re-

narkon zorganizovalo na konci
prázdnin fotbalový turnaj pro rom-
ské děti a mládež. Pozvání přijali
Romové z Moravské Ostravy a Pří-
vozu, Vítkovic a komunitního centra
na Liščině. Více než padesát mla-
dých fotbalistů sehrálo řadu napína-
vých utkání v duchu fair play. Pohár
pro vítěze si nakonec odneslo druž-
stvo s názvem Brazílie, které ve fi-
nále porazilo tým 1. máje.

Salichovci slaví
Slezský soubor Heleny Salichové

slaví 25. výročí své existence. Při
této příležitosti se 21. září v 17.30
hodin v Domě kultury Poklad v Po-
rubě koná slavnostní koncert Za na-
šima humny. Soubor, jehož tance
a písně se vyznačují lyrickou poetič-
ností, vznikl v roce 1977 pod vede-
ním Hany Podešvové a věnuje se
především folkloru z oblasti opav-
ského Slezska.

Hvûzdn˘ koncert
Sportovní a rekreační zařízení

města Ostravy chystají na 23. září od
19 hodin v prostorách porubské-
ho zimního stadionu tříhodinovou
koncertní show Vaša Patejdla a jeho
hostů - Petera Nagyho, Kataríny
Hasprové a Joža Ráže se skupinou
Elán. Rodiny s dětmi si mohou za-
koupit zlevněné vstupné. Bližší in-
formace o koncertu a předprodeji
vstupenek jsou k dispozici na tel. č.
6977 314 nebo e-mailové adrese:
marketing@sareza.cz

Herecká galerie
V prostorách Union banky v centru

města byla otevřena Herecká galerie.
Každý všední den od 8 do 17 hodin si
mohou návštěvníci prohlédnout na-
příklad koláže M. Horníčka, grafiky
J. Suchého a J. Jakubiska, olejomalby
R. Hrušínského či S. Fišera. Součástí
expozice jsou také pozoruhodné řez-
bářské výrobky, jejichž autory jsou
vězni z heřmanické věznice.

Pochod seniorÛ
Krajská hygienická stanice v Os-

travě pořádá 28. září už čtvrtý roč-
ník oblíbeného Pochodu nejen seni-
orů. Průběžný start se uskuteční od
9.30 do 11.00 hodin u restaurace
Hotelík v Kyjovicích-Zátiší. Vítáni
jsou všichni bez ohledu na věk a fy-
zickou zdatnost. Přibližně dvoukilo-
metrová trasa je vhodná i pro vozíč-
káře, handicapované a rodiny
s dětmi. V Budišovicích jsou pro vý-
letníky připraveny rytířské hry.
Všichni turisté obdrží účastnický
list, který opravňuje 30. září k bez-
platnému vstupu do krytého bazénu
v Ostravě-Porubě a 1. října k vol-
nému vstupu do Hornického muzea.
Bližší informace lze získat na tele-
fonním čísle 611 85 05.

Počasí je pro cykloturistiku na-
dále příznivé, a proto se tento měsíc
vydáme poněkud dále než jindy. Zá-
roveň tím plníme slib, že vám nabíd-
neme více možností pro vyjížďku
směrem na Hlučínsko.

Výchozím bodem je VII. stavební
obvod Poruby, zastávka autobusů
Duha. Odtud je na sever kolem res-
taurace Koliba vedena trasa D, která
přes Martinov míří k řece Opavě.
Sledujeme Jantarovou stezku, trasu
č. 5, k nádraží Děhylov. To je také
druhý možný výchozí bod. Od nád-
raží jedeme velmi krátký úsek smě-
rem k hlučínské Štěrkovně, ale před
mostem přes řeku Opavu zabočíme
doleva k chatové osadě Rybárna.
Projedeme chatovou osadou a po-
kračujeme dále podél železniční
trati, podjedeme ji a po polní cestě
vjedeme do Jilešovic. Zabočíme
vpravo, podjedeme opět pod tratí
a po zatáčce vlevo a vpravo míříme

po silnici k mostu přes řeku Opavu
a pokračujeme směrem na Kozmice.
Tam začínají hned tři cyklotrasy po
takzvaném Prajsku, a to trasa 6093
do Darkoviček (a dále do Šilheřo-
vic), trasa 6096 přes Bohuslavice do
Chuchelné a 6095 přes Závadu zase
do Chuchelné. Vybrat si můžeme
kteroukoli z nich a okruh si naplá-
novat podle vlastních představ.
K dispozici jsou ovšem ještě jiné
značené trasy, které stojí za to pro-
jet: 6091 Bohuslavice - Závada -
Vřesina - Hať - Šilheřovice, 6092
Chuchelná - Píšť a 6094 Píšť - Vře-
sina - Darkovičky. Z turistických za-
jímavostí lze nabídnout například
park a kapli s hrobkou Lichnov-
ských v Chuchelné, kapli a roubený
špýchar v Píšti, kostel v Bohuslavi-
cích nebo zbytky tvrze na jihový-
chodním okraji Závady.

Pokud se vrátíme do Jilešovic
a nenastoupíme s kolem do vlaku,

můžeme vystoupat serpentinami
směrem na Dobroslavice. Odtud
máme kraj pod sebou jako na dlani.
V Dobroslavicích si můžeme po
největším denním výstupu do
kopce odpočinout u místní restau-
race, případně si zajít do bývalého
zámeckého parku nebo si prohléd-
nout starý kamenný most. Za Dob-
roslavicemi směrem na Děhylov je
odbočka do Plesné, kde pod koste-
lem zabočíme vpravo a u zastávky
autobusů se napojíme na trasu M,
jejíž směrovky nás dovedou až na
VIII. porubský obvod a odtud po
trase Q až ke křižovatce nedaleko
Duhy. 

Trasy nejsou snad s výjimkou
stoupání nad Jilešovicemi příliš ná-
ročné, protože však nevedou všechny
po silnicích, je dobré mít vhodné
kolo. Informace o trasách na Hlučín-
sku zájemci získají také v obcích,
kterými budou projíždět. (Mar)

·lápnûme do pedálÛ: cestou na severozápad

Prvenství ve třech kategoriích
vybojovali koncem srpna ostravští
senioři na mezinárodním sportov-
ním setkání v Košicích. Šedesát
prošedivělých reprezentantů z Bu-
dapešti, Ostravy a Košic si změřilo
síly ve stolním tenise, plavání, te-
nise, kuželkách, volejbale i v pla-
vecké štafetě. Výkvět ostravských
seniorů přesvědčivě zvítězil v pla-
vání, tenise a kuželkách. Publikum
nadchla sedmaosmdesátiletá He-
lena Mráčková, která předvedla
skoky do vody. Vedoucí porub-

ského Domu s pečovatelskou služ-
bou Astra Taťjana Kaňková, která
výpravu na Slovensko spoluorgani-
zovala, prozradila i další zajíma-
vosti. Příjemná atmosféra vytvo-
řená hostiteli i nová přátelství
vzniklá mezi účastníky prý zapůso-
bila na dalšího z elánem hýřících
ostravských seniorů natolik, že se
ve svých dvaaosmdesáti letech za-
čal učit maďarsky. Prý proto, aby
příští rok přivítal maďarské spor-
tovce - a hlavně sportovkyně - v je-
jich rodném jazyce.

Ostrava bodovala v Ko‰icích

V˘stava v muzeu
Angličan David John Lloyd vy-

stavuje své rozměrné práce tvořené
nejrůznějšími výtvarnými techni-
kami v prostorách Hornického mu-
zea v Petřkovicích. Nevšední expo-
zice s názvem Černý projekt je pří-
stupná od 12. září do 12. října.


