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Diskuzní fórum na téma Podpora
malých a středních podniků -

konkrétní kroky k plnění jedné z pri-
orit programového prohlášení vlády,
se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu

ve Vědecko-technologickém parku
v Ostravě-Porubě. Záštitu nad ním
převzal primátor Aleš Zedník. Od-
borníci z Vysoké školy báňské -
Technické univerzity, ministerstva

práce a sociálních věcí, hospodářské
komory, úřadů práce a CzechInvestu
hledali společně cesty, jak v Ostravě
i Moravskoslezském kraji dále rozví-
jet tuto oblast, která je v evropské
chartě pro malé podniky nazývána
páteří evropské ekonomiky.

„Malé a střední podniky jsou zá-
kladním zdrojem pracovních příleži-
tostí, jsou hybnou silou inovace.
Také nejcitlivěji reagují na změny
v prostředí pro podnikání. Už při
svém vzniku překonávají řadu ús-
kalí, od těch administrativních až po
problémy se získáváním úvěrů. Je
tedy nutné pro ně vytvořit nejlepší
možné prostředí, takový právní, da-
ňový a administrativní rámec, který
zlepší jejich postavení, a usnadnit
jim přístup ke špičkovému výzkumu
a technologiím,“ řekl A. Zedník.
Dodal, že město Ostrava stimuluje
formou grantů podnikatele, přináše-
jící nápady v oblasti nejmoderněj-
ších technologií a výrobních po-
stupů. „Existence vědecko-techno-
logického parku, v němž mohou

firmy své záměry rozjíždět, naši
snahu potvrzuje,“ prohlásil primá-
tor.

O konkrétních projektech hovořil
náměstek primátora Vít Ruprich.
„Letos Ostrava ze svého rozpočtu
vyčlenila deset milionů korun
v rámci Programu podpory inovač-
ních aktivit malého a středního pod-
nikání, vědy a výzkumu. Firmám
mají tyto granty pomoci zavádět do
výroby výsledky výzkumu a vývoje,
ať už vlastního nebo aplikovaného
z vysokých škol či od jiných 
vědecko-výzkumných institucí,“ po-
znamenal náměstek.

Peníze získalo osm ostravských fi-
rem, například na vytvoření diagnos-
tické laboratoře, vývoj značkovačů
pro automatizované systémy značení
kovových materiálů, výrobu drtiče
odpadního polystyrénu či na vývoj a
výrobu měřících systémů na bázi vir-
tuální instrumentace. „Tímto způso-
bem chceme pomáhat malým a střed-
ním podnikům i v budoucnosti,“
uvedl náměstek V. Ruprich. (ta)

V předvečer Dne státnosti a u pří-
ležitosti historicky první prezentace
nestátních neziskových organizací
v Ostravě přijal primátor Aleš Zedník
a náměstek Zbyněk Pražák 27. října
zástupce patnácti organizací, na je-
jichž činnost, v dobrém slova smyslu,
upozornili samotní Ostravané v an-
ketě, kterou pořádala naše redakce a
Centrum pro komunitní práci. V září
jsme přímo v ulicích oslovili 118 ob-
čanů, dalších bezmála 250 nám svůj
tip napsalo. 

„Uvědomuji si, že občané nezis-
kovky mnohdy znají, až když je z ně-
jakého důvodu potřebují. Ani pak si
však příliš neuvědomují, kolik hodin

musejí lidé v neziskovkách věnovat
dobrovolné práci ze svého volného
času, aby jejich pomoc byla na profe-
sionální úrovni. Jsem přesvědčen, 
že v našem městě na profesionální
úrovni je, což potvrzuje skutečnost,
že některé neziskové organizace zís-
kaly přísně posuzované granty 
z evropských zdrojů,“ uvedl primátor
Aleš Zedník.

V Ostravě působí několik stovek
nestátních neziskových organizací
v oblasti kultury, sportu, volnočaso-
vých aktivit, ekologie, ale i sociálních
služeb. Město je každoročně podpo-
ruje milionovými částkami grantů a
dotací. Mimochodem, za poslední

čtyři roky ze svého rozpočtu poskytlo
na činnost neziskového sektoru téměř
224 milionů korun.

„Jistě, peníze znamenají pro nezis-
kový sektor hodně, ale obyčejná slova
díků někdy hřejí mnohem víc. Proto
jsme se rozhodli založit novou tradici
a v předvečer Dne státnosti každo-
ročně přivítat v Nové radnici zástupce
těch neziskovek, jejichž práce Ostra-
vany zaujala a kterou považují za dů-
ležitou. Přál bych si, abyste vnímali
naše první společné setkání jako pro-
jev ocenění toho, co vše vykonáváte
pro občany našeho města,“ uvedl Aleš
Zedník.

Mezi oceněnými nechyběli zá-
stupci Slezské diakonie, občanského
sdružení VITA, Ostravské organizace

vozíčkářů, Diecézní charity ostrav-
sko-opavské, ale ani Speciální školy
Diakonie ČCE Ostrava, agentury So-
lokapr či Koordinační rady seniorů a
zdravotně postižených. Snad největší
a neskrývanou radost projevovali We-
richovci - sdružení pro srandu.
Ostatně, podmínkou členství v této or-
ganizaci je smysl pro humor, tole-
rance a občanská slušnost.

Šéfredaktor občasníku Werichovci
Karel Bartovský, šéfredaktor časopisu
VOZKA Petr Dzida a členka redakční
rady časopisu Senior TIP Blanka Malá
obdrželi za uchovávání odkazu Jana 
Wericha, obětavé a vyvážené šíření in-
formací o životě zdravotně postiže-
ných a  seniorů Cenu novinářů - nád-
herné slepotisky O. Zoubka. (m)

Malé firmy jsou hybnou silou inovace

Diskuzního fóra na téma podpora malých a středních podniků 
v Ostravě se zúčastnili také nám. primátora V. Ruprich (vlevo), primá-
tor A. Zedník (uprostřed) a starosta Ostravy-Poruby M. Novák (vpravo).

Malé firmy jsou hybnou silou inovace

Ostravané vybrali nejlep‰í neziskovky



Ministr práce a sociálních věcí
Zdeněk Škromach navštívil

v pátek 22. října Ostravu. Při této
příležitosti zavítal do Nové radnice,

kde bezmála dvě hodiny jednal se
zástupci města. Tématem číslo
jedna byly aktuální otázky zaměst-
nanosti v Moravskoslezském kraji.

„Počet nezaměstnaných v tomto
roce v regionu klesá. K 30. září 
evidoval Úřad práce v Ostravě 
29 039 uchazečů o zaměstnání. Je to
méně než v minulých měsících, pře-
sto však je stále v regionu v průměru
zhruba o šest procent nezaměstna-
ných více než v celé České repub-
lice,“ uvedla ředitelka Úřadu práce
Ostrava Yvona Jungová. 

„Je třeba, aby systém vyplácení
podpor v nezaměstnanosti, ale i so-
ciálních dávek fungoval a nedochá-
zelo k jeho zneužívání. V posledních
dvou letech se počet vyplácených
dávek ztrojnásobil. Velkou zátěž ne-
sou samotné obce a vím, že prováza-
nost zákonů je nezbytná, stejně jako
zajištění standardních služeb. Není
to lehké, když si uvědomíme, že na
jednoho zprostředkovatele připadají
až čtyři stovky klientů,“ řekl ministr
Škromach. Podle něj se od 1. října
letošního roku podmínky značně
zpřísnily, ale vždy zůstávají v této
oblasti nejdůležitější motivační a so-
ciální prvky zachovávající důstoj-
nost člověka. Jak dále v diskuzi za-

znělo, Česká republika je druhá
v pořadí s nejnižším počtem lidí na
hranici bídy.

„Město Ostrava věnuje maxi-
mální pozornost tvorbě nových pra-
covních míst. Připravujeme řadu
projektů. V současné době jsme nej-
dále s realizací šedesátihektarové
průmyslové zóny v Hrabové. Cel-
kové náklady na její vybudování
byly vyčísleny na 650 milionů ko-
run, z toho stát hradí 150 milionů.
Zbývající část uvolnilo ze svých
zdrojů město. Podstatné je, že zde
může najít práci až tři tisíce lidí,“
konstatoval náměstek primátora Petr
Kajnar. 

„Posilování zaměstnanosti ve
městě a regionu vidíme v rozvojo-
vých programech vykazujících vyšší
přidanou hodnotu. Máme zájem, aby
do Ostravy, ještě nedávno vnímané
jako město těžkého průmyslu, při-
cházely firmy s takzvaným inovač-
ním nábojem a takové, které využí-
vají nové informační technolo-
gie,“ poznamenal primátor města
Aleš Zedník. (m)
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PIETNÍ AKT. Vznik samostatného československého státu si 
28. října připomenuli občané Ostravy položením květů u památ-
níku v Husově sadu. Význam státního svátku i úlohu prvního pre-
zidenta Tomáše Garrigua Masaryka zdůraznil ve svém projevu
primátor Aleš Zedník. Věnce a květiny položili zástupci města,
kraje, městských obvodů, politických klubů zastupitelstva města
a dalších organizací. Pamětní odznak u příležitosti 60. výročí bojů
čs. zahraničních jednotek u Dukly a Dunkerque ve druhé světové
válce udělila přímým účastníkům a významným osobnostem Čes-
koslovenská obec legionářská. Další občané obdrželi pamětní me-
daile Českého svazu bojovníků za svobodu. (t)

Statutární město Ostrava prodává
budovu č. p. 1062 na pozemku parc.
č. 398/5 včetně pozemku, vedlejší
stavbu na pozemku a zahradu v ka-

tastrálním území Radvanice. Bu-
dova se nachází v ulici Na Kopci 22.
Bližší informace podá Pavlína 
Bařinová, telefon: 596 283 247, ma-
jetkový odbor magistrátu.

❏ Oznámení

Pfiipomínka prvního transportu ÎidÛ
U příležitosti 65. výročí prvního

transportu Židů v Evropě z Ostravy
do polského Niska se 18. října u pa-
mátníku v Sadu Milady Horákové
uskutečnila vzpomínka na oběti ho-
locaustu. „Jde o nejhorší kapitolu v
historii lidstva, o snahu zlikvidovat
celý jeden národ,“ uvedl primátor
Aleš Zedník. Dodal, že lidé nesmí
dopustit, aby se něco podobného v
historii opakovalo.

Vzpomínkového aktu se zúčastnil
předseda Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Lubomír Zaorálek, mi-
mořádný a zplnomocněný velvysla-
nec státu Izrael Arthur Avnon,
honorární generální konzul České
republiky a předseda Izraelské spo-
lečnosti přátel ČR Chanan Rozen,
zástupci Židovské obce v Ostravě a
dalších institucí, politických stran a
organizací. (t)

Den boje za svobodu a demokracii
Konfederace politických vězňů,

pobočka Ostrava, pořádá pod záštitou
statutárního města Ostravy v úterý
16. listopadu v 15.30 hodin ve
vstupní hale Radnice města Ostravy
slavnostní setkání u pamětní desky
obětem zla k uctění Dne boje za svo-
bodu a demokracii.

V tomto období se Ostravané tra-
dičně scházejí v Nové radnici, aby si
společně u příležitosti státního svátku
připomněli 17. listopad 1939 a 1989.
Jsou to významné události, které byly
vsazeny do jiného času a jiného his-
torického rámce, přesto nelze pro
jedno zapomínat na druhé. (m)

Majetek Radniãní restaurace k prodeji
Statutární město Ostrava nabízí

k prodeji přebytečný movitý majetek
Radniční restaurace za cenu podle
znaleckého posudku. Koupit je
možné konvektomat MD 10-11 a
podstavec pod něj, myčku GS 41-S,
elektrický sporák SA 40, elektrický

kotel KE 22, elektrický robot RE 22,
lednici Derby apod. Zájemci o pře-
bytečný movitý majetek si mohou
dohodnout prohlídku u zaměstnance
odboru technické správy majetku 
M. Švancera v pracovní dny od  7 do 
8 hod. na tel. čísle: 596 282 099.

Podmínky pro vyplácení sociálních dávek jsou pfiísnûj‰í

Ministr práce a soc. věcí Z. Škromach 
a primátor A. Zedník.



Slonicím Suseele a Jumbo se v novém výběhu evidentně líbí. První z nich je zvláště mlsná a zelené větvičky jí velmi chutnají. Osmiletý „francouz-
ský mladík“ Jacki je zvídavý, ostatně jako každý dospívající.

Od 12. listopadu si mohou zájemci prohléd-
nout v ostravské zoo nový pavilon slonů, do je-
hož výstavby město investovalo osmdesát pět
milionů korun. Tři sloni indičtí byli do Ostravy
přepraveni z Holandska a Francie v říjnu.
„Adaptace jsme se hodně obávali, ale zatím
všechno probíhá bez mimořádných problémů.
Také novostavba zvířatům vyhovuje a odolává
jejich zvídavosti. Všichni tři sloni jsou totiž
velmi zvědaví a podnikaví a zkoušejí pevnost za-
bezpečovacích i vratových systémů. Občas se
jim podaří něco rozebrat. Máme však dobrou
spolupráci s dodavatelem a tyto závady jejich
pracovníci ihned odstraňují,“ řekl ředitel zoolo-
gické zahrady Petr Čolas.

■ Už se spolu zvířata seznámila?
Samice Jumbo a Suseela jsou na sebe zvyklé,

v Holandsku spolu žily více než 20 let. Osmiletý
samec Jacki z Francie se chová přiměřeně svému
věku, je velmi aktivní. Se samicí Jumbo se už
přátelsky kontaktuje přes bezpečnostní zábrany,
takže v okamžiku, kdy se začne více „kamarádit“
i se Suseelou, všechna 3 zvířata se pokusíme
umístit společně.

■ Slony má zahrada po třinácti letech. Co
jste připravili ke slavnostnímu zahájení?

Ve spolupráci se svým zřizovatelem Magistrá-
tem města Ostravy a se Severomoravskou plyná-
renskou, a. s., byl pro děti připraven bohatý pro-
gram se soutěžemi i různým překvapením.
Vydali jsme novou příručku o historii chovu
slonů v naší zoo, doplněnou o zajímavosti ze ži-
vota zvířat v přírodě, mapky a fotografie. Také
jsme nachystali řadu suvenýrů s logem slonů - od
pravítek, tužek až po trička.

■ Zatím máte ve znaku hlavu rysa. Neuva-
žujete nyní o jeho změně na slona?

Změnu loga jsme nedávno provedli. Tuto koč-
kovitou šelmu, přesněji řečeno její téměř identic-
kou hlavu, má totiž ve znaku příliš mnoho zoo-
logických zahrad, například v Bratislavě,
Tallinu, Moskvě, Plocku, Magdeburgu a také
Unie českých a slovenských zoo. Sloni, lvi, tygři
či různé druhy opic se v emblémech zoo často
vyskytují. Zjistili jsme však, že žádná evropská
zoo nemá ve znaku hrocha. Tato zvířata jsou ne-
jen nesmírně atraktivní pro naše návštěvníky, ale
málokdo ví, že kromě Prahy je Ostrava jediným
místem, kde jsou dnes hroši v České republice

chováni. V novém logu Zoo Ostrava je tedy
hroch ve spojení s akácií, která symbolizuje naši
současnou snahu o výrazné obohacení stávají-
cích expozic zvířat o netradiční kolekce rostlin.

■ I v této souvislosti se hodně hovoří o bo-
tanizaci areálu Stromovky. Můžete tento zá-
měr přiblížit?

Pro návštěvníky jsou zatím stále nepřístupné
velké plochy areálu. Je to škoda, protože zde ros-
tou více než sto padesát let staré nádherné buky
a obří duby. Zachovaly se tu vzácné mokřady, na
haldách a dalších plochách se vyvinula speci-
fická flóra. Rozmanitost rostlinné říše je ohro-
mující, sahá od mikroskopických, jednobuněč-
ných řas k vzrostlým stromům. Mezi těmito
extrémy je značné množství více než čtvrt mili-
onu volně rostoucích druhů rostlin i nespočet
kultivarů vyšlechtěných člověkem. Naším zámě-
rem je v budoucnu představit návštěvníkům
Stromovky jak společenstva rostlin planě rostou-
cích, tak i ucelené kompozice okrasných rostlin
a jejich kultivarů. I proto chceme vybudovat ně-
kolik kilometrů přístupových i obslužných cest
a stezek s informačními tabulemi o těchto vzác-
ných rostlinách, v podmínkách průmyslové 

Ostravy pozoruhodně zachovaných ekosysté-
mech, ale také dětská hřiště, posezení, vyhlídky,
lanovou visutou lávku a další atrakce.

■ Nedávno jste získali velké chovatelské
ocenění. Mezinárodní komise pro chov le-
murů vám svěřila vzácný druh. Jak se to po-
dařilo?

Je to skutečně poprvé, kdy mezinárodní ko-
mise odborníků na základě našich výsledků
v chovu souhlasila s přesunem tak vzácného
druhu, jako je poloopice lemur černý Sclaterův,
mimo hranice západní Evropy. Jde o nejvzácnější
zvířata v ostravské zoo a jsme jediným chovate-
lem tohoto druhu v České republice. Ve světo-
vých zoologických zahradách jich žije pouze tři-
cet šest, v přírodě přežívá několik posledních set
zvířat. Samce získala zoo z odchovu v Zoo Kolín
nad Rýnem, samici z Mulhouse ve Francii.

■ Ostravská zoo je plnoprávným členem
Evropské asociace evropských zahrad a akvá-
rií (EAZA). Dalším krokem na pomyslném
žebříčku je přihlásit se do Světové asociace
zoo a akvárií (WAZA). Usilujete o to, aby se
zoo zařadila mezi tyto světově uznávané za-
hrady?

Jde o vysoce prestižní organizaci, jejímž čle-
nem se nemůže stát každý. Zájemce musí splňo-
vat přísná kritéria, vykázat odbornost personálu,
dodržování všech mezinárodně platných regulí
pro chov zvířat, podílet se na ochranářských
projektech a ochraně přírody. Základní kritéria
splňujeme, musíme však postupně modernizo-
vat nebo v některých případech i přímo zrušit již
zastaralé objekty, jako je medvědinec z roku
1961, pavilon velkých kočkovitých šelem a pů-
vodní pavilon slonů, kde jsou dnes chováni no-
sorožci. Oba objekty byly postaveny v roce
1962. Změny čekají také na pavilon opic z roku
1966 či staré tygří klece z roku 1971. Dlouhou
dobu spolupracujeme na menších projektech
s ochranářskými organizacemi v České repub-
lice. Od roku 1996 se podílíme na ochraně ohro-
žené sovy pálené. Do volné přírody bylo během
těchto let vypuštěno téměř 200 mladých sov pá-
lených odchovaných v zoo. Loni jsme se zapo-
jili do programu ochrany dalšího silně ohrože-
ného druhu naší fauny - sýčka obecného.
Hledáme rovněž cesty, jak se aktivně zapojit do
některých vybraných ochranářských projektů
v rozvojových zemích. (ta)
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„Chceme se stát ãlenem svûtové asociace,“ fiíká fieditel zoo Petr âolas

V‰ichni tfii sloni jsou velmi zvûdaví

P. Čolas
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■ MOSTY V PROVOZU. Slavnost-
ním přestřižením pásky, kterého
se zúčastnil také náměstek pri-
mátora Jaromír Horák (na
snímku), byla 22. října zprovoz-
něna jedna z hlavních výjezdo-
vých tras z centra Ostravy – se-

verní frýdlantský
most. Dodavatel
r e k o n s t r u k c e
společnost ODS -
Dopravní stav-
by Ostrava, a. s.,
předal stavbu tý-
den před termí-
nem. Most začali
stavbaři opravo-
vat letos 15.
května. Důvo-
dem byl špatný
technický stav
nosné konstruk-
ce (a částečně i
její spodní části)

způsobený zatékáním. Náklady
ve výši 36 milionů korun hradil
Státní fond dopravní infrastruk-
tury. Na opravu nájezdové
rampy z ulice Místecké poskytlo
peníze Ředitelství silnic a dálnic
České republiky.

■ KRYT¯ BAZÉN
V NOVÉM. Od 4.
října mohou Os-
travané opět vyu-
žívat služeb Kry-
tého bazénu v
Ostravě-Porubě,
který byl od čer-
vence letošního
roku uzavřen. Po
více než sedm-
nácti letech pro-
vozu se zde usku-
tečnila generální
oprava za 17 mili-
onů korun. Stav-
baři obnovili pů-
vodní podlahové
vytápění, nově
jsou vybudovány hydroizolační
a tepelné vrstvy, odvodněny
ochozy. V bazénových vanách
došlo k výměně části technolo-
gických rozvodů. Bazén je dopl-

něn o vodní atrakce a podvodní
osvětlení. Rekonstrukce byla
hrazena z rozpočtu statutárního
města Ostravy, jež je jediným
vlastníkem tohoto areálu. 

■ KONFERENCE VYSOKOPECA¤Ò. Asi sto dvacet odborníků z Polska,
Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Spolkové republiky Německa, Indie,
Rakouska, Slovenska a dalších zemí se zúčastnilo 11. mezinárodní
konference vysokopecařů, která se konala 19. - 21. října v Ostravě.
Záštitu nad ní převzal primátor Aleš Zedník. K řadě sekcí letos při-
byly dvě nové, v nichž účastníci jednali o ekologii a jakosti. První kon-
ference se konala v roce 1963 v Praze.

·ance pro nezamûstnané Ïeny
Nezaměstnaným ženám střed-

ního věku a po mateřské dovolené
je určen projekt Evropské komise
Leonardo da Vinci e-Chance for
Women (e - šance pro ženy). Koor-
dinátorem se stala Pedagogická fa-
kulta Ostravské univerzity (OU),
která spolupracovala s Francií, Ně-
meckem, Řeckem, Španělskem,
Finskem a Slovenskem. Výsled-
kem je CD, s jehož pomocí se 

klientky nenásilnou formou učí
úplné základy práce s počítači.
Před zahájením distribuce testo-
valo tento program ve spolupráci
s úřady práce ve všech zúčastně-
ných zemích několik stovek žen.
Ostravský úřad práce chce do
těchto kurzů v příštím roce zařadit
kolem tří stovek nezaměstnaných.
Evropská unie poskytla na projekt
450 tisíc euro. (ta)

Dny zdraví na âerné louce
Ve dnech 3. a 4. prosince se

uskuteční na Černé louce v pavilonu
A jubilejní - desáté Dny zdraví.
V loňském roce je navštívilo kolem
10 tisíc lidí nejen z České re-
publiky, ale i Slovenska a Polska.

„V posledních letech se tradiční
Dny zdraví rozrostly o nabídky slu-
žeb státních i soukromých nemoc-
nic a zdravotnických zařízení, které
působí v Moravskoslezském kraji.
V roce 2003 se prezentovalo po dva
dny celkem devět zdravotnických
zařízení, která zajistila 39 zdravot-
nických poraden s možností doplň-
kových screeningových vyšetření.
Příležitosti nechat se vyšetřit či zís-
kat radu v některém z poradenských

center využilo asi tři tisíce občanů,“
řekla MUDr. Šárka Andělová, ga-
rantka akce. 

Dodala, že také letos budou veš-
keré služby a vyšetření pro návštěv-
níky Dnů zdraví zdarma. Rovněž
spojení s Veletrhem zdraví není ná-
hodné. Občané si mohou zakoupit
řadu výrobků sloužících k podpoře
zdravého životního stylu.

Ve spolupráci s Českou lékař-
skou komorou se bude konat
v rámci této největší akce svého
druhu v České republice dvouden-
ní konference na téma Prevence 
a nové způsoby léčby onkologic-
kých a kardiovaskulárních onemoc-
nění. (m)

❏ Stfiípky
Podle § 25 odst. 3 zákona o za-

městnanosti, který platí od 
1. října letošního roku, nebrání
zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání výkon
činnosti na základě pracovního
nebo služebního poměru, pokud
je činnost vykonávána v rozsahu
kratším než polovina stanovené
týdenní pracovní doby a mě-
síční výdělek je nižší než polo-
vina minimální mzdy, přičemž
musí být splněny obě tyto pod-
mínky. 

Možný je i výkon činnosti na zá-
kladě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (dohoda 
o pracovní činnosti, dohoda 
o provedení práce), pokud za ob-
dobí, na které byly sjednány, mě-
síční odměna nebo průměrná mě-
síční odměna je nižší než polovina
minimální mzdy (může tedy být
maximálně 3 349 Kč).

Obdobné pravidlo se podle no-
vého zákona o zaměstnanosti vzta-
huje také na řadu dalších čin-
ností.

Za značně nespravedlivé dosud
považovali někteří uchazeči o za-
městnání zejména to, že zdarma
pracovali v nově vzniklých druž-
stvech vlastníků a poté, kdy se to
zjistilo, museli vracet podporu
v nezaměstnanosti, sociální dávky
a ke všemu si doplácet zdravotní
pojištění. Nenapadlo je, když sku-
tečně nepřijali žádnou odměnu, že
pobírají dávky v nezaměstnanosti

v rozporu s platnou legislativou a
to proto, že vykonávali činnost, u
níž se předpokládá, že je finančně
odměňována. To do 1. října vylu-
čovalo možnost být evidován jako
nezaměstnaný a pobírat příslušné
dávky.

Nově se do takových, pro ně-
které postižené téměř osudových,
potíží nedostanou ti, kteří budou
zapsáni ve statutárních orgánech
obchodních společností či druž-
stev, pokud si pohlídají výši od-
měn. I zde je totiž nyní možný při-
výdělek. 

Měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výděl-
kem nesmí ale přesáhnout polo-
vinu minimální mzdy (3 450 ko-
run). Vedle členů družstev se to
týká společníků nebo jednatelů
společností s ručením omezeným,
komandistů komanditní společ-
nosti nebo společníků veřejné ob-
chodní společnosti, členů předsta-
venstva akciové společnosti a
členů dozorčí rady obchodní spo-
lečnosti. Uchazeči o zaměstnání
musí úřadu práce výkon těchto čin-
ností, jejich rozsah a výši odměn
ohlásit a doložit. Případné přivý-
dělky a odměny za činnosti ve sta-
tutárních orgánech se samozřejmě
sčítají.

Přivýdělek uchazeče o zaměst-
nání nesmí být překážkou při zpro-
středkování vhodného zaměstnání
úřadem práce a pro přijetí nabídky
vhodného zaměstnání. (SB)

Jak je to s pfiiv˘dûlkem?
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Zastupitelstvo projednalo a schválilo ná-
vrh metodiky pro sestavování návrhu roz-
počtu města pro rok 2005.

Zatímco státní rozpočet prošel prvním čte-
ním, statutární město Ostrava má zpracovány
požadavky jednotlivých odborů magistrátu,
příspěvkových organizací, obecně prospěšných
i obchodních společností a dalších subjektů do
návrhu rozpočtu pro příští rok. Poprvé je roz-
počet města připravován v novém počítačovém
modulu, který umožňuje balancování rozpočtu
a kvalitní výstupy podle různých hledisek jeho
členění. 

„V případě schválení státního rozpočtu, což
je pro nás klíčová záležitost, bude ještě v letoš-
ním roce rozpočet statutárního města Ostravy
sestaven včetně takzvaného souhrnného dotač-
ního vztahu, který definuje vztah státního roz-
počtu k rozpočtu statutárního města Ostravy. 
I v letošním roce je připravována krizová vari-
anta pro případ neschválení státního rozpočtu
ještě do konce roku, takzvané rozpočtové pro-
vizorium,“ říká náměstek primátora Jaromír
Chalupa.

Snad největší diskuze v této souvislosti kaž-
doročně vyvolává dělení neúčelové dotace jed-
notlivým městským obvodům. „Základem pro
příští rok bude částka ve výši 510 milionů korun,
která bude rozdělena podle stejných kritérií roku
2004. Znamená to, že ve vazbě na počet obyva-
tel bude rozděleno 50 procent dotace, 10 procent
podle rozlohy městského obvodu, 20 procent
pak podle rozlohy zelených ploch svěřených
městskému obvodu mimo plochy škol, škol-
ských zařízení a posledních 20 procent podle
metrů čtverečních komunikací svěřených měst-
ským obvodům,“ uvádí náměstek primátora.

Pokud jde o neinvestiční účelové dotace pro
jednotlivé městské obvody, pak se pro příští
rok počítá s 50 miliony korun. Například na
výkon samostatné působnosti ve školství to
představuje 36,579 milionu korun, na správu
a údržbu hřbitovů celkem 5 milionů korun, na
plavecký výcvik žáků základních škol 3,421
milionu korun a na provoz dvou bazénů
v městských obvodech Moravská Ostrava
a Přívoz a Ostrava-Jih se počítá s 5 miliony 
korun. (M)
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Finanãní pomoc pro Proskovice
Městský obvod Proskovice se

v roce 1999 stal příjemcem státní
dotace ministerstva pro místní roz-
voj v rámci Programu podpory vý-
stavby nájemních bytů a technické
infrastruktury ve výši 5,5 mil. Kč.
Dotace byla určena na vybudování
technické infrastruktury ke 110 by-
tovým jednotkám.

Kontrolou Finančního úřadu
(FÚ) Ostrava I byly zjištěny nedo-
statky zakládající povinnost odvodu
za porušení rozpočtové kázně. Pla-
tebním výměrem FÚ bylo měst-
skému obvodu Proskovice uloženo
odvést do státního rozpočtu ne-
oprávněně použité prostředky v 
objemu 5,5 mil. Kč a penále ve

stejné výši. Na základě žádosti ob-
vodu vydalo ministerstvo financí
rozhodnutí, kterým bylo penále čás-
tečně prominuto (2,75 mil. Kč). Od-
vod za porušení rozpočtové kázně
však prominutí nepodléhá. Zna-
mená to, že v současné době má
městský obvod Proskovice vůči
státu závazek 8,25 mil. Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o
poskytnutí návratné finanční výpo-
moci v celkové výši 6,9 mil. Kč
městskému obvodu Proskovice na
úhradu odvodu do státního rozpočtu
a penále, a to letos i v následujících
dvou letech v objemu 2,3 mil. Kč
ročně s tím, že obvod bude splácet
450 tis. Kč každý rok. (m)

Magistrát pfiijímá Ïádosti o úvûr
Zastupitelstvo města v roce

1997 zřídilo fond na opravu a mo-
dernizaci bytového fondu poškoze-
ného povodní v červenci 1997. Od
roku 1999 lze čerpat finanční pro-
středky také na byty a domy, které
povodní zasaženy nebyly.

Žádat o úvěr může pouze vlast-
ník obytné budovy nebo bytu na
území města. Peníze lze poskyt-
nout na opravu rodinného domu
(až do výše 500 tis. korun), na
opravu bytového domu (400 tis.
korun na 1 byt) nebo na opravu
bytu (200 tis. korun).

Úroková sazba činí u fyzických

osob 5 % p.a. a u právnických osob
7 % p.a. Výše splátek je stanovena
na 3 až 8 let. Úvěr je jištěn zásta-
vou nemovitosti nebo ručením.

Žadatel  může peníze použít na
opravy podlah, poškozených omí-
tek, na rekonstrukce elektroinsta-
lace a plynoinstalace, ale také na
výměnu dřevěných prvků či jiné
prokazatelné opravy bránící uží-
vání obytné budovy nebo bytu.

Bližší informace zájemci získají
na odboru komunálním a bytovém
magistrátu (bytové oddělení) nebo
na odboru financí a rozpočtu 
(oddělení finančního řízení). (m)

Schvalování mûstského rozpoãtu je pfiede dvefimi

Náměstek primátora J. Chalupa.

Seniofii nesouhlasí se zru‰ením
parkovi‰tû u domu kultury  

Město by nemělo dopustit likvi-
daci parkoviště naproti Domu kul-
tury města Ostravy, soudí členové
Poradního sboru seniorů a zdra-
votně postižených ostravského pri-
mátora, přičemž upozorňují na
komplikace, které by vznikly zdra-
votně postiženým osobám při pře-
chodu ze vzdálenější parkovací plo-
chy, ale i na možné ekonomické
dopady v hospodaření samotného
domu kultury.

„Podle dostupných informací po-
čítá Moravskoslezský kraj s výstav-
bou vědecké knihovny, což je sice
projekt zajímavý po umělecké
stránce, ale počítá se zrušením dosa-
vadního parkoviště. Už nyní je při
souběhu koncertů a divadelních
představení kapacita okolních par-
kovacích míst nedostatečná. Ne-
bude-li město kromě kvalitních pro-
gramů v domě kultury nabízet i
běžný standard souvisejících služeb
včetně dopravní dostupnosti, ne-
může se zájmem obyvatel počítat,“

uvedl člen poradního sboru Lubomír
Pásek. Poradní sbor doporučil pri-
mátorovi Aleši Zedníkovi hledat
s vedením kraje taková řešení, která
budou v zájmu obyvatel města i jeho
návštěvníků.

Pozornost poradního sboru nebyla
věnována pouze parkování. Po jed-
nání s ředitelem městské policie Ja-
nem Hulvou projevily přibližně tři
desítky seniorů zájem pomáhat dě-
tem přecházet cesty před školami, a
také o bezpečnostní řetízky, které by
byly montovány do bytů osaměle ži-
jících osob.

Náměstek primátora Z. Pražák
členy poradního sboru seznámil s
komunitním plánem. Podle ostrav-
ského sociologa Juraje Hona jde o
závažný strategický dokument,
který si zaslouží nejen projednání a
schválení zastupitelstvem města, ale
především zapracování hlavních po-
žadavků na rozvoj terénní sociální
péče do rozpočtu města na příští 
rok. (š)

ZASTÁVKY ÚST¤EDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAÎÍ JSOU P¤EMÍSTùNY.
Na základě informací ČSAD, a.s., byla 5. listopadu dopoledne přemís-
těna v souvislosti s výstavbou nového autobusového terminálu (ná-
draží) a podle dohodnutého plánu stanoviště Ústředního autobusového
nádraží (ÚAN) do prostoru před výpravní budovu. Autobusové linky
odjíždějí ze stejných čísel stanovišť jako dosud. V tomto prostoru bu-
dou autobusová stanoviště po dobu výstavby obchodního centra a no-
vého autobusového terminálu. Také výpravní budova bude cestujícím
sloužit bez omezení. (m)
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Letošní den GIS připadá
na 18. listopad. Při této
příležitosti se v Institu-
tu geoinformatiky HGF,
VŠB – TU Ostrava ote-
vřou dveře všem, kteří se
chtějí seznámit s moder-
ními technologiemi – se zaří-
zeními mobilních komunikací, se
sestavováním map na počítači, s vy-

tvářením počítačových modelů kra-
jiny a animací a s dalším uplat-

něním tzv. geoinformač-
ních technologií. 

Podrobnější informa-
ce zájemci najdou 
na internetové stránce:
http://gis.vsb.cz. Hromad-

né návštěvy je nutné ob-
jednat předem na adrese

ivana.ceskova@vsb.cz nebo na 
telefonu: 597 325 598. (r)

Den GIS 2004

Svaz mûst a obcí fie‰il 
problémy samosprávy

Ve středu 3. listopadu se v Kul-
turním domě města Ostravy setkali
představitelé měst a obcí Moravsko-
slezského kraje, aby diskutovali o
svých problémech v rámci České re-
publiky i Evropské unie. Jednání za-
hájil primátor města Ostravy Aleš
Zedník. Ve svém projevu konstato-
val důležitost navazování kontaktů
mezi městy, předávání zkušeností a
společného řešení situací, které
města i obce mohou trápit. Podotkl
také, že setkávání zástupců měst a
obcí s hejtmany je pro sílící vliv
krajů velmi užitečné. Závěrem pri-
mátor zdůraznil, že Ostrava, jakožto
největší město Moravskoslezského
kraje, musí na sebe vzít zodpověd-
nost za jeho prospívání.

Představitelé měst a obcí dále jed-
nali o fondech a legislativě Evrop-
ské unie, partnerské spolupráci měst
a právní problematice.

Svaz měst a obcí byl založen
v roce 1907 v Kolíně. V současné
době sdružuje 2 650 členů, kteří re-
prezentují 75 % obyvatel České re-
publiky. Svaz je dobrovolnou, nepo-
litickou a nevládní organizací,
jejímiž řádnými členy jsou obce ve
smyslu zákona o obcích. Po roce
1990, kdy došlo k obnovení jeho
činnosti, se stal konstruktivním part-
nerem pro vládní i parlamentní poli-
tickou reprezentaci. Spolupracuje na
návrzích legislativních opatření for-
mou připomínkování právních no-
rem v oblastech týkajících se místní
samosprávy. Pod pojmem „Svaz“ je
nutné vidět především starosty a pri-
mátory, kteří se nad rámec starostí o
svou obec věnují i obecným problé-
mům samosprávy.

Město Ostrava je členem Sva-
zu měst a obcí od 20. března 
1990. (k)

Rada města schválila znění textu
dopisu, v němž se obrací na  Posla-
neckou sněmovnu Parlamentu
České republiky ve věci přiznáva-
ného příspěvku na výkon státní
správy. Statutární město Ostrava se
cítí objektivně znevýhodněno a ob-
rací se na poslance, aby při projed-
návání zákona o státním rozpočtu
České republiky pro rok 2005 (II.
čtení) posoudili a zvážili dopady
uplatňované metodiky pro výpočet
příspěvku na výkon státní správy
ve městech Ostrava, Brno a Plzeň.
Tento příspěvek oproti jiným 201
pověřeným obcím s rozšířenou pů-
sobností dosahuje 47 % celkových
nákladů oproti zhruba 90 % u ostat-
ních pověřených obcí, což dotčená
města znevýhodňuje a poškozuje.

Při naplňování cílů druhé fáze
reformy veřejné správy byla k
31. 12. 2002 ukončena činnost
okresních úřadů a jimi vykonávané
kompetence byly přesunuty na
územní samosprávu obcí III. typu -
s rozšířenou působností.

Statutární město Ostrava (po-
dobně jako Brno a Plzeň), na rozdíl
od nově vzniklých obcí III. typu,

plnilo funkci okresního úřadu již
v minulosti. Na výkon této přene-
sené působnosti dostávalo příspě-
vek ze státního rozpočtu podle sta-
novených kritérií. K 1. lednu 2003
byl z celkového počtu delimitova-
ných funkčních míst z okresních
úřadů stanoven pro statutární město
Ostrava limit 37 navýšených
funkčních míst k zajištění výkonu
státní správy v nových podmín-
kách. Ministerstvo financí stano-
vilo výši příspěvku na zabezpečení
výkonu státní správy pro obce
s rozšířenou působností na jedno
delimitované funkční místo převe-
dené z okresních úřadů o asi 
114 000 Kč vyšší než před 1. led-
nem 2003. Zatímco nově ustano-
vené obce III. typu obdržely na
všechny delimitované zaměstnance
nově stanovenou částku, příspěvek
na zaměstnance již státní správu
vykonávající v předchozích letech
u tří zmiňovaných měst zůstal za-
konzervován v původní hodnotě.
Jen v případě Magistrátu města Os-
travy jde o 420 zaměstnanců, kteří
vykonávali přenesenou působnost
před 1. lednem 2003. (m)

Kam s komunálním odpadem?
V těchto dnech občané Ostravy na-

jdou ve svých poštovních schránkách
brožuru s názvem Kam s odpady v
Ostravě. Tuto útlou knížečku připra-
vila společnost OZO Ostrava s.r.o. ve
spolupráci s Magistrátem města Os-
travy, odborem komunálním a byto-
vým, a společností EKO-KOM, a.s. 

„Věříme, že malý průvodce systé-
mem hospodaření s komunálním od-
padem přinese Ostravanům mnoho
užitečných a zajímavých informací a
řadu praktických rad,“ říká ředitel
společnosti OZO Ostrava Karel
Belda.

Vladimíra Karasová, vedoucí
Centra odpadové výchovy OZO do-
dává: „Občané, kterým z jakéhokoli
důvodu brožura do schránky doru-
čena nebude, ji budou moci získat i v
informačním středisku magistrátu
nebo přímo v sídle společnosti 
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká ulice, 
Kunčice.“

Kam s odpady v Ostravě je sku-
tečně velmi potřebné čtení, a nemělo
by chybět v žádné domácnosti.
Kromě základních údajů o tom, kde

občan najde sběrné dvory, kromě
veškerých adres a telefonních linek,
se pozorný čtenář také doví, že v
současné době je na území Ostravy
rozmístěno 26 422 nádob na směsný
komunální odpad, 598 kontejnerů na
plasty a 572 na sklo. „Počítáme s
tím, že do roku 2009 by se měly je-
jich počty zdvojnásobit,“ říká ředitel
K. Belda s tím, že jen loni Ostravané
vyprodukovali 69 665 tun komunál-
ního odpadu, což je v přepočtu na
jednoho obyvatele asi 222 kilo-
gramů.

„Když už jsme u čísel, pak ne-
mohu opomenout jedno hodně vy-
soké – 9 446 žáků a studentů ostrav-
ských základních, ale i středních
škol, kteří dosud navštívili některý
ze vzdělávacích pořadů Centra odpa-
dové výchovy. Ti všichni se naučili
zásadám správného hospodaření s
odpady a v našich provozech se na
vlastní oči přesvědčili, že tříděný od-
pad nekončí na jedné skládce, ale v
maximální možné míře je zpracová-
ván k dalšímu využití,“ podotýká 
V. Karasová. (m)

Dopis Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR

Faktu, že i v Ostravě se najdou
stanoviště zvláště chráněných a silně
ohrožených druhů živočichů, dosud
věřil málokdo. V posledních třech le-
tech se však ukazuje, že na důlních
odkalištích a podobných biotopech
se vyskytují velmi vzácné druhy vá-
žek, rak bahenní a škeble rybničná,
které odborníci považují za bioindi-
kátory čistých vod. Aleš Dolný 
z Ostravské univerzity tomuto pa-
radoxnímu jevu říká stabilita v
nestabilitě. 

Poklesy způsobené v hornické kra-
jině intenzivní těžbou uhlí a zaplněné
podzemními vodami,
a také odkaliště, jsou
ideálním prostředím
pro vážku jasnoskvr-
nou a vážku plavou,
které jsou velmi cit-
livé na znečištěnou
vodu. I přesto, že
voda, v níž se vážky
vyvíjejí, je tmavě zka-
lená, dno bahnité a
černě zbarvené, jsou
tato místa jedna
z mála v České repub-
lice, kde lze tyto
vážky spatřit. Proč tomu tak je, Aleš
Dolný vysvětluje takto: „Celé území
není využíváno k bydlení ani země-
dělskému hospodaření a přítoky pro-
tékají v celých svých délkách lesními
porosty. Stejně jako v případě raka
bahenního, kterého nacházíme v ka-
lištích, lze říci, že živočichům je
upřímně jedno, že bahno, v němž žijí,
je černé. Rozhodující je jeho che-
mické složení, výška vodního
sloupce a skladba okolní vegetace.“

Katedra biologie a ekologie Os-
travské univerzity provádí na těchto
netypických lokalitách své výzkumy

v rámci výzkumného záměru Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR a za finanční podpory
grantové agentury Ostravské univer-
zity. V rámci tohoto projektu zkou-
mají také výskyt raka bahenního a
škeble rybničné na Ostravsku. Para-
doxem, který vědci spolu se studenty
Ostravské univerzity zjistili, je, že
rak bahenní si oblíbil vody odkališť
právě pro jejich vysoký obsah mine-
rálních částic a nedostatek světla
(průhlednost vody nepřesahuje 20
centimetrů), které brání přemnožení
řas v nádržích. Raci tak netrpí ob-

růstáním, a voda
v nádržích má do-
statečný obsah kys-
líku.

Náměstek primá-
tora Mirko Jašurek
dodává, že příroda
je ohromně silná:
„Populace uvede-
ných ohrožených
druhů, které žijí
v tak netypickém
prostředí, jsou pa-
radoxně v současné
době schopny pře-

žívat lépe, než v prostředí, které je
pro ně původní. Nacházíme tak rela-
tivně stabilní ekosystémy v prostředí
nestabilním - v prostředí odvalů, spo-
jovacích kanálů a nádrží s uhelnými
kaly. Tyto lokality samozřejmě ne-
mají statut chráněných území. Je
proto třeba zvážit, zvláště vlastníky
pozemků, jak se zjištěnými informa-
cemi zacházet a jakým způsobem ta-
ková území v budoucnu využívat či
chránit.“

Město podobné iniciativy ekologů,
vědeckých pracovníků i občanských
sdružení vítá a podporuje. (kon)

VáÏky, raci a ‰keble i v Ostravû

❏ K tématu Foto: D. Bárta
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Deset roãníkÛ soutûÏe DÛm roku

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
vyhlašuje 11. ročník soutěže

Dům roku 2004
■ Soutěž je určena pro investory novostaveb

nebo rekonstrukcí budov, nacházejících se
na správním území města Ostravy a dokon-
čených v letech 2003 a 2004.

■ Titul Dům roku a finanční odměnu ve
výši 200 tisíc korun obdrží nejvýše hodno-
cené dílo. 

■ V pořadí druhé vyhodnocené dílo získá 
100 tisíc korun. 

■ Kromě udělení titulu „Dům roku“ a od-
měny za umístění na druhém místě má rada
města právo na základě doporučení sou-
těžní komise udělit dalším budovám čestná
uznání bez určení pořadí, která nejsou spo-
jena s finančním ohodnocením.

■ Budovy zkolaudované v období od 1. ledna
2003 do 31. prosince 2004 může do sou-
těže přihlásit pouze jejich investor, a to
odevzdáním přihlášky na sekretariátu
Útvaru hlavního architekta Magistrátu
města Ostravy, kancelář č. 423 (4. po-
schodí), nejpozději do 12 hodin dne 
28. února 2005. 
Přihlášku lze rovněž poslat poštou tak, aby
byla doručena nejpozději do 28. 2. 2005.

■ Přihláška je k dispozici u sekretáře sou-
těže ing. arch. Kamila Mojžíška (e-mail:
kmojzisek@mmo.cz, tel.: 596 282 482)
nebo na internetových stránkách magis-
trátu: www.mmo.cz 

Deset ostravských staveb se zatím honosí
titulem Dům roku. Vítězné objekty všech
ročníků městské soutěže byly prezentovány na
výstavě fotografií ve foyeru Nové radnice 
(1. až 12. 11.).

Na vernisáži primátor města Aleš Zedník za
účasti investorů a architektů uvedl, že tato ryze
specifická soutěž a výběr nejvyvedenějšího domu
daného roku si vydobývá stále větší prestiž. „Těší
mne, že mezi vyhodnocenými stavbami, jsou také
objekty, jejichž investorem je statutární město
Ostrava. Tuto skutečnost můžeme posuzovat jako
důkaz kvality investiční činnosti města.“

Do soutěže o Dům roku bylo dosud přihlášeno
146 staveb. Statutární město Ostrava postavilo
nebo zrekonstruovalo vítězný dům v roce 1996
(Integrovaný dům), 1999 (Divadlo loutek
Ostrava), 2000 (Divadlo A. Dvořáka) a v roce
2003 (Multifunkční budova I - VTP Ostrava).
Kromě deseti titulů odborná komise udělila ještě
34 čestných uznání.

Soutěž o titul Dům roku nelze vnímat jako od-
bornou architektonickou prezentaci v působnosti
České komory architektů a Obce architektů.
Snaha o zvýšení úrovně stavebnictví je pochopi-
telně v soutěžních podmínkách prvořadá, opomí-
jena nejsou ani architektonická hlediska, ani to jak
stavby dotvářejí městské prostředí a jak s ním
souzní. Soutěž si dává za cíl při zachování všech
těchto odborných aspektů ještě jeden úkol, a to  na
úroveň jednotlivých staveb nahlížet také očima
samotných Ostravanů. (M)

2003 - Multifunkční budova VTP

2002 - Dům knihy Librex

2001 - Cestovní centrum Fischer Ostrava

2000 - Divadlo Antonína Dvořáka

1999 - Divadlo loutek Ostrava

1998 - Zimní stadion Ostrava-Poruba

1997 - Finanční úřad Ostrava-Jih

1996 - Integrovaný dům 

1995 - Administrativní budova ICEC s.r.o.

1994 - Československá obchodní banka a.s.



Zastupitelstvo města rozhodlo
v květnu minulého roku, s ohledem
na potřebu vytvoření aktuálního pro-
gramového dokumentu a už přijaté
závěry a studie, o pořízení Strategic-
kého plánu rozvoje města. Za tímto
názvem se neskrývá nic jiného, než
popis a přesná formulace představy
o budoucím vývoji a pozici Ostravy.
Na konci září 2004 byl schválen ná-
vrh a řídicí skupinou vybrána tak-
zvaná globální vize, která velmi
pregnantně popisuje stav, jehož by
mělo být v blízké budoucnosti, re-
spektive do roku 2013, dosaženo.
Ústřední téma Ostravy, i když zatím
v neoficiální a pracovní podobě, zní:
„Zelená Ostrava - město aktivních
lidí - metropole vzdělávání, prů-
myslu, obchodu a zábavy.“

S cílem zapojit veřejnost do zpra-
cování dokumentu, jakým je strate-
gický plán rozvoje města a zároveň
posouzení jeho vlivů na životní pro-
středí - SEA, se uskutečnilo 14. října
v Nové radnici veřejné projednávání
obou rozpracovaných materiálů.

Ostrava by se tedy měla proměnit
v modernější a určitě životaschop-
nější metropoli Moravskoslezského
kraje. Nikdo dnes nepochybuje o
tom, že má k tomu dostatečné před-
poklady i schopné lidi tento záměr
koncepčně realizovat. Strategické
plánovaní je jedním ze způsobů, jak
problémy města správně pojmeno-
vat a jak najít právě pomocí expert-
ních analýz optimální řešení vedoucí
k jejich nápravě či odstranění. Spe-
cifikaci problémů města můžeme
opřít o diskutované a palčivé otázky
současnosti. Je to například nekom-
paktní struktura zastavěného území
města a existence rozsáhlých starých
průmyslových ploch zasahujících do
centrální části města, nízká atrakti-
vita prostředí v sídlištních částech
Ostravy i centra města, nesoulad
mezi kvalifikační strukturou lid-
ských zdrojů a poptávkou na trhu
práce, nedostatečná spolupráce mezi

institucemi vědy, výzkumu a podni-
katelskou sférou, nevyvážená na-
bídka služeb a aktivit určených pro
volný čas, staré ekologické zátě-
že atd.

„Používání strategického pláno-
vání pro rozhodování místní samo-
správy obecně souvisí s prosazová-
ním trendů, které jsou cha-
rakteristické pro takzvanou novou
ekonomiku. Jedním z nejvýrazněj-
ších prvků je globalizace, spojená s
uvolňováním obchodních bariér a
rychlým zvyšováním mobility kapi-
tálu i pracovních sil. Konkurence
v této nové ekonomice neprobíhá z
geografického hlediska pouze na
úrovni států, ale naopak se výrazně
přesunuje na úroveň regionální a lo-
kální,“ říká náměstek primátora Vít
Ruprich.

Odrazem snah o zavádění nových
přístupů v řízení veřejného sektoru
na místní úrovni je také využití me-
tody strategického plánování, umož-
ňující efektivně reagovat na rychle
se měnící vnější podmínky rozvoje,

jež staví firmy, ale také jednotlivá
města a regiony v sílící konkurenci,
před náročná rozhodnutí. Obecně se
dá říci, že cíle strategického plánu
města mohou být orientovány jak
„dovnitř“, tzn. na zvýšení efektivity
výkonu místní samosprávy, tak i
„ven“, tzn. na zlepšení podmínek
pro podnikání, život ve městě apod.

„Strategický plán města Ostravy
je připravován pro potřeby města a
stane se nástrojem intervence tohoto
samosprávného orgánu v oblasti
jeho sociálního a ekonomického
rozvoje. Z tohoto pohledu jde pouze
o přípravnou fázi, která by měla ini-
ciovat koncepční a na dlouhodobé
cíle zaměřenou sociální, ekonomic-
kou a environmentální politiku
města. Plánování je klíčovým prv-
kem řízení a v tomto ohledu by rea-
lizace strategického plánu města
měla zajistit podporu aktivit a pro-
jektů, které se budou navzájem posi-
lovat a nikoliv vylučovat nebo si od-
porovat,“ říká vedoucí projektu
přípravy Strategického plánu roz-
voje města Ivo Staš z odboru ekono-
mického rozvoje magistrátu. Strate-
gický plán má podle jeho tvůrců
odpovědět na otázky, jakých cílů
chce město dosáhnout v horizontu
příštích 10 až 15 let, jakým způso-
bem má být dosaženo těchto cílů,
jaké nástroje a zdroje k tomu použít.

Jak říká nám. primátora Vít 
Ruprich, strategický plán zohled-
ňuje vize, cíle a priority vyplývající
ze souvisejících koncepčních mate-
riálů, zpracovaných na regionální a
nadregionální úrovni, jako jsou
např. koncepce Moravskoslezského
kraje, Program rozvoje kraje, Strate-
gie regionálního rozvoje apod. a vy-
tvoří programový rámec rozvojo-
vých projektů a dalších priorit,
kterými se město bude ucházet o
prostředky z fondů EU i jiných
zdrojů.

„Předpokládaný termín ukončení,
respektive schválení dokumentu za-
stupitelstvem města, je 15. prosince
letošního roku. Finální verze návrhu
strategického plánu bude předsta-
vena na pracovním semináři zastupi-
telstva města 25. a 26. listopadu
s tím, že souběžně je zpracováván
návrh jeho implementace a také pro-
gram rozvoje na následující dva
roky,“ doplňuje náměstek Ruprich.

Vize města směřuje až k roku
2013, takže příprava tohoto doku-
metu si žádá v expertní rovině spo-
lupráci s renomovanými subjekty,
jakými nesporně jsou DHV CR,
spol. s r. o., Praha, sdružení firem
RPIC - ViP s.r.o. Ostrava a Agen-
tura pro regionální rozvoj, a.s.,
Ostrava.

Co považujete za největší
problém našeho města?
■ L. KLÍMOVÁ, důchodkyně:

„Nejvíc se bojím výbuchu
metanu. Tato otázka se ne-
řeší, alespoň jsem v poslední
době nic o nějakých nových
opatřeních neslyšela. Až zase
něco bouchne, bude pozdě!“

■ J. KONEČNÝ, dělník: „Jed-
noznačně nezaměstnanost! A
je naprosto jedno, jestli se
týká dvacetiletých nebo lidí
po padesátce.“

■ H. BĚLOHORSKÁ, stu-
dentka: „Ostrava je po dva-
cáté hodině mrtvé město. Veš-
keré pokusy o oživení centra
ztroskotaly, přitom super-
markety se prohánějí celé ro-
diny. Docela děsivá skuteč-
nost!“

■ J. SLÁMA, podnikatel: „Dlou-
hé debaty na téma podpory
malého a středního podni-
kání.“

■ K. ANTOŠOVÁ, úřednice:
„Určitě to je stav komunikací.
To věčně ucpané město plné
objížděk a uzávěr dokáže vy-
točit i toho největšího flegma-
tika.“

■ K. DVOŘÁKOVÁ, v domác-
nosti: „Odliv mozků, ale jak
chcete tady udržet mladého
vědce, když pro něj nemáme
nejen odpovídající pracovní
místo, ale nedokážeme ho ani
zaplatit, třeba jako v Praze.“

■ O. HAMERSKÝ, státní za-
městnanec: „Nezaměstnanost
je příliš vysoká ve srovnání
s okolním světem, pořád hle-
dáme nějaké vize, ale Ostrava
pomalu a jistě chřadne. To je
jako kdybychom na tříštivou
zlomeninu ordinovali aspi-
rin.“
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Zelená Ostrava - mûsto aktivních lidí - metropole vzdûlávání, prÛmyslu, obchodu a zábavy

Pfiíprava Strategického plánu rozvoje mûsta Ostravy fini‰uje

Veřejné projednávání strategického plánu se uskutečnilo 14. 10. v Nové
radnici za účasti primátora A. Zedníka, předsedy řídící skupiny, nám. 
V. Rupricha, předsedy výkonného týmu, konzultantů V. Gelnara z ARR
Ostrava, a.s., Z. Karáska a M. Gavendy z RPIC - ViP s. r. o.

❏ Anketa

Dolní oblast Vítkovic
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Do debaty o rozvojových otázkách města se zapojila odborná, ale i laická veřejnost. Dvoustranu připravila: M. Václavková

Strategick˘ plán 
rozvoje statutárního

mûsta Ostravy obsahuje:

■ Akční plán na rok 2004 s vý-
hledem do roku 2006 (jako
příprava projektů k získání
prostředků ze strukturálních
fondů EU od roku 2005).

■ Program rozvoje na období
2005 - 2006.

■ Strategii rozvoje na období
2005 - 2013 a strategickou
vizi. Tento dokument je před-
mětem SEA posuzování.

Struktura Strategického plánu rozvoje mûsta:

Územní rozvoj
Lidské zdroje a trh práce
Hospodářský rozvoj
Doprava a technická infrastruktura
Kvalita života
Životní prostředí
Řízení a správa města

Cíle v oblasti územního rozvoje:
• Překonat sektorovou nekompaktní strukturu, včetně revitalizace starých prů-

myslových ploch a jejich opětovného začlenění do funkční struktury města.
• Přeměnit prostředí v sídlištních částech města na prostředí městské.
• Zlepšit kvalitu vstupů do města (silnice, nádraží, letiště).
• Posílit metropolitní funkci města zejména revitalizací jeho centrální části.

Cíle v oblasti lidských zdrojů a trhu práce:
• Připravovat a nabízet konkurenceschopnou pracovní sílu v široké struktuře

profesí pro průmysl, obchod a služby.
• Trvale zvyšovat podíl obyvatel zapojených do celoživotního vzdělávání.

Cíle v oblasti hospodářského rozvoje:
• Vytvářet podnikatelsky příznivé prostředí pro zakládání a rozvoj místních

firem, zejména malých a středních.
• Využívat vědomostní a výzkumný potenciál ve městě pro aplikace v odvět-

vích s vysokou přidanou hodnotou.
• Zvýšit podíl podnikatelských subjektů se sídlem a provozovnami na území

města.
• Zlepšit podmínky pro efektivní rozvoj cestovního ruchu.

Cíle v oblasti kvality života:
• Zlepšit kvalitu bydlení v bytových domech a zvýšit diferenciaci nabídky

bydlení ve městě.
• Účinnými preventivními opatřeními snižovat kriminalitu a výskyt sociálně

negativních jevů ve městě.
• Rozvíjet a zkvalitňovat zdravotní péči a sociální služby ve vazbě na konkrétní

cíle a opatření stanovené v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb.
• Rozvíjet nabídku na kvalitní využití volného času pro všechny skupiny oby-

vatel a návštěvníků města.

Cíle v oblasti dopravní a technické infrastruktury:
• Výrazně zlepšit vnější dostupnost města napojením na nadregionální

dopravní infrastrukturu.
• Odstranit úzká hrdla v dobře koncipovaném dopravním systému města.
• Posílit úlohu veřejné osobní dopravy a dalších ekologických forem dopravy.
• Dobudovat kanalizační síť v oblastech, kde dosud chybí a postupně rekon-

struovat síť stávající.

Cíle v oblasti životního prostředí:
• Zvýšit podíl využívání komunálních odpadů s konečným cílem komplex-

ního řešení nakládání s komunálním odpadem na území města.
• Snižovat emise z průmyslových podniků i z dopravy.
• Snížit rizika starých ekologických zátěží pro životní prostředí a zdraví

obyvatel na úroveň umožňující nové využití dotčeného území.
• Posílit ekologické funkce krajiny.
• Chránit zdroje podzemních vod pro potřeby zásobování obyvatelstva.

Cíle v oblasti řízení a správy města:
• Optimalizovat organizaci, řídící a výkonné procesy města.
• Podporovat efektivní spolupráci a partnerství mezi veřejnou sférou, nezis-

kovou sférou, podnikatelskými subjekty a veřejností.
• Zlepšit účinnost marketingu města.
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(Pokračování z minulého čísla)

■ Kdo může podnikat?
Na území České republiky je to jakákoliv fy-

zická nebo právnická osoba, která splňuje pod-
mínky vstupu do živnostenského podnikání.
Právo svobodně podnikat vyplývá z Listiny zá-
kladních práv a svobod čl. 26. Podnikatelé z kte-
rékoli země Evropské unie mají podle článku 43
a následující Smlouvy o založení Evropského
společenství právo podnikat na území jiného
členského státu za stejných podmínek jako do-
mácí osoby. Podmínky pro vstup zahraničních
osob jsou stejné jako pro naše podnikatele a ne-
měly by obsahovat zvláštní a nepřiměřené poža-
davky. Toto jednání by nemělo obsahovat žádné
projevy diskriminace či neodůvodněné poža-
davky pro podnikání na našem území. Pro po-
souzení, zda jde o zahraniční osobu, není rozho-
dující občanství, ale pobyt, respektive bydliště
u fyzické osoby a umístění sídla u osoby práv-
nické. Právo živnostensky podnikat mají tedy fy-
zické osoby, společnosti obchodního práva, 
občanská sdružení a příspěvkové organizace,
které provádějí živnost jako doplňkovou činnost,
azylanti a všechny ostatní subjekty, o kterých to
stanoví zvláštní zákon.

■ Je vhodnou formou společného podni-
kání sdružení podle občanského zákoníku?

Ano, není nutné zakládat obchodní společnost.
Toto podnikání umožňuje využití výhod společ-
ného podnikání, spolupráce a snížení nákladů.
Písemná forma je vhodná, ale není povinná.
Sdružení nemá právní subjektivitu, nemůže mít
zaměstnance ani živnostenské listy. Právní
úkony činí jednotliví členové sdružení, kteří mají
také živnostenské listy. Sdružení vede jedno
účetnictví a je zakládáno k určitému účelu a ča-
sově bývá omezeno. Když některý z členů
ukončí členství, odpovídá za závazky vzniklé
v době jeho účasti. Bylo by vhodné zvážit, zda
není lepší založit některou z obchodních společ-
ností. Ta je způsobilá k právním úkonům, může
zaměstnávat osoby a omezuje riziko ztráty osob-
ního majetku při neúspěšném podnikání.

■ Jaké podmínky je třeba splnit?
Pro úspěšný vstup do podnikání je nutné splnit

dvě základní podmínky provozování živnosti.
Jsou to podmínky všeobecné a podmínky
zvláštní, v živnostenském zákoně stanovené 
v § 6.

Všeobecnými podmínkami je dosažení věku
18 let, způsobilost k právním úkonům a bezú-
honnost. Dále musí fyzické osoby, které již pod-
nikaly nebo podnikají na území ČR, doložit do-
klady o tom, že nemají nedoplatky na platbách
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a že nemají
žádné daňové nedoplatky. Příslušné doklady vy-
hotovuje místně příslušná správa sociálního za-
bezpečení a místně příslušný finanční úřad.

■ Jak je posuzována bezúhonnost?
K posuzování bezúhonnosti lze nejprve říct, že

nejde o beztrestnost. Také trestaný občan může
mít za určitých podmínek živnost. Bezúhonnost
vždy posuzuje živnostenský úřad, a to na základě
doloženého výpisu z rejstříku trestu. Pokud je
v rejstříku trestu záznam, posoudí tento záznam

z hlediska bezúhonnosti vždy živnostenský úřad
podle pravomocného rozsudku soudu.

Živnostenský zákon stanoví, kdo se nepova-
žuje za bezúhonného. V prvním případě je to ten,
kdo byl odsouzen k nepodmíněnému trestu od-
nětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně,
ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trest-
nými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest
odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.
Rovněž není bezúhonný ten, kdo byl trestán za
trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková
podstata souvisí s podnikáním, a na který se ne-
vztahuje předchozí odstavec, nebo kdo byl od-
souzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, je-
hož skutková podstata souvisí již se samotným
předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen.

■ Je pravdou to, že živnostenský úřad vy-
dává živnostenské listy trestaným?

Ano, posouzení je výhradně v kompetenci živ-
nostenského úřadu a jen ten může posoudit, zda
živnostenský list nebo koncesní listina bude či
nebude vydána. Například občan má záznam
v trestním rejstříku za to, že zanedbal povinnou
výživu podle § 213 trestního zákona. Je podmí-
něně trestán a žádá o řemeslnou živnost zednic-
tví. V tomto případě živnostenský úřad živno-
stenský list vydá. Pokud by však byl dotyčný
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svo-
body za tentýž trestný čin k trestu delšímu jed-
noho roku, pak živnostenský úřad již dotyčného
nepovažuje za bezúhonného, živnostenský list
nevydá a konstatuje, že živnostenské oprávnění
ohlášením nevzniklo.

■ Jak postupuje živnostenský úřad v pří-
padě nedbalostních trestných činů?

U nedbalostních trestných činů není posuzo-
vána souvislost s podnikáním, ale souvislost
s daným předmětem podnikání, který hodlá zá-
jemce provozovat. Je zřejmé, že toto posuzování
je vzhledem k předmětu podnikatelské činnosti
mírnější. Umožňuje posoudit např. dopravní ne-
hodu osobním automobilem při návratu z dovo-
lené, kdy došlo také k ublížení na zdraví tak, že
dotyčný může podnikat a je pro účely živnosten-
ského zákona bezúhonný. Záznam v rejstříku 
trestu je tedy vždy vhodné konzultovat předem
na živnostenském úřadě ještě před podáním ohlá-
šení, případně před podáním žádosti o koncesi.
Lze se tak vyhnout zbytečným problémům při
placení správních poplatků.

■ Kdy vyžaduje živnostenský úřad potvr-
zení o tom, že podnikatel nedluží na daních
ani platbách sociálního zabezpečení?

Pokud podnikatel už podnikal, musí doložit,
že nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na
platbách sociálního zabezpečení, ani na pří-
spěvku na politiku zaměstnanosti. Potvrzení ne-
musí dokládat případný ustanovený odpovědný
zástupce.

■ Co se stane, když je podnikatel odsouzen
v průběhu podnikání?

V tomto případě je povinností příslušného
soudu zaslat pravomocný rozsudek živnosten-
skému úřadu a ten ho vyhodnotí a posoudí, zda
dotyčná fyzická osoba splňuje podmínku bez-
úhonnosti. Pokud tomu tak není, zahájí správní

řízení ve věci zrušení živnostenského opráv-
nění.

■ Kdy může odsouzený podnikatel znovu
požádat o živnost?

Opět bude záležet na příslušném soudu. Když
půjde o podmíněný trest a odsouzený se ve zku-
šební době choval slušně a splnil uloženou pod-
mínku, pak soud vysloví, že se dotyčný osvědčil.
Pokud šlo o trest nepodmíněný, pak po jeho vyko-
nání soud může trest na žádost odsouzeného po
době stanovené trestním zákonem zahladit. Pak se
na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

■ Podnikatel byl odsouzen k trestu obecně
prospěšných prací. Jak hodnotí živnostenský
úřad tuto skutečnost?

Trest spočívá v tom, že odsouzený je povinen
vykonat práce ve prospěch obce, obvykle při
údržbě zeleně, úklidu cest apod. Po vykonání
těchto prací se na pachatele hledí, jako by nebyl
odsouzen.

■ Veškeré doklady nesmí být starší kolika
měsíců?

Všeobecné podmínky musí být splněny sou-
časně a doklady nesmí být starší tří měsíců.

■ Co znamenají zvláštní podmínky?
Zvláštní podmínky jsou definovány v zákoně

jako odborná nebo jiná způsobilost, a to pokud je
živnostenský zákon nebo zvláštní zákon vyža-
duje. Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné
je stanovena v živnostenském zákoně, u živností
vázaných v příloze č. 2 a pro živnosti konceso-
vané v § 27 a přílohou č. 3. Živnosti řemeslné
jsou většinou monoprofesní, tzn. že se prokazují
především výučním listem a dokladem o tříleté
praxi. U živností vázaných jde o živnosti, které
jsou vázány na určitý zvláštní předpis. Je třeba
také průkaz, osvědčení nebo oprávnění vydané
podle zvláštního zákona. U živností koncesova-
ných pak jde o živnosti s povolením státu, na kte-
rých má stát zvláštní zájem, proto je u nich
možné stanovit podmínky.

■ Co se rozumí tzv. jinou způsobilostí?
U některých živností koncesovaných se poža-

duje i negativní lustrační osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpo-
klady pro výkon některých funkcí ve státních or-
gánech a organizacích České a Slovenské repub-
liky. Týká se koncesovaných živností zabývajících
se zbraněmi, střelivem, výbušninami apod.

Příkladem ukládání podmínek mohou být pod-
mínky koncesované živnosti „Taxislužba“ uve-
dené v příloze č. 3 živnostenského zákona, jimiž
jsou bezúhonnost a spolehlivost řidičů taxislužby
a jejich odborná způsobilost podle zákona 
č. 111/2004 Sb., o silniční dopravě ve znění po-
zdějších předpisů.

U některých živností dochází při jejich prová-
dění k přímému kontaktu mezi klientem a oso-
bou poskytující služby. Podnikatel je i v tomto
případě povinen prokazovat při jejich ohlášení
odbornou způsobilost, ale při konkrétním prová-
dění je současně povinen zajistit jejich provádění
osobami splňujícími požadavky odbornosti. Jde
např. o živnosti kosmetické služby, pedikúra,
manikúra, vodní záchranářská služba a další.
Vláda k této problematice přijala nařízení 
č. 209/2001 Sb., které obsahuje seznam osobně
prováděných živností.

(Pokračování příště)

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb podnikání od A do Z



„Kmodernímu městu patří
bezesporu zázemí v podobě

sítě obchodů a služeb. Nejinak
tomu bylo ve Vítkovicích, nej-
dynamičtěji se rozvíjejícím prů-
myslovém městě v Rakousku-
-Uhersku s největším a nejmoder-
nějším hutním závodem v monar-
chii. Vedle drobných živnostníků
se zde obchod odbýval v četných
prodejnách, kantýnách a zařízeních
v režii Vítkovických železáren. Za
pozornost stojí zejména závodní
tržnice,“ říká ostravský archivář
Antonín Barcuch.

První vítkovická závodní tržnice,
zvaná Warenhalle, byla postavena
17. prosince 1885. Budova svou
vnitřní dispozicí, tvořenou deseti
prodejními prostory a vnitřním za-
řízením, plně odpovídala účelu, pro
který byla zřízena. Stála při dnešní
ulici Mírové vedle budovy fary.
Vzhled této dnes již neexistující
stavby o rozměrech 17,9 m x 12,3 m
se hmotou ani provedením (režné
červené zdivo, kulatá okénka) příliš
nelišil od o něco mladší a stále exi-
stující tržnice v Jeremenkově ulici.
Jen její štítová stěna byla sedlová a
vzhledem se tak přizpůsobovala
domům sousední Štítové kolo-
nie.

Jak uvádí A. Barcuch, 1. října
1920 byly veškeré prodejny tržnice
(měla totiž několik filiálek v děl-
nických koloniích) pronajaty
Ústřednímu konzumnímu a úspor-
nému družstvu Budoucnost v Mo-
ravské Ostravě. Nedlouho poté,
ještě v roce 1920, obdrželo ředitel-
ství Vítkovických železáren něko-
lik peticí s tisíci podpisy. Žádost
směřovala k jedinému, aby byla
tržnice znovu zřízena jako zá-
vodní. Tak se také 29. května 1922
skutečně stalo.

„Ve srovnání s drobnými živ-
nostníky se v závodní tržnici i jejich
pobočkách prodávalo za nižší ceny.
To vyvolalo spor s obchodníky a
hostinskými zastupovanými Ob-
chodním grémiem v Moravské 
Ostravě a Společenstvem hostin-
ských a výčepníků tamtéž. Obě in-
stituce argumentovaly, že závodní
tržnice je největší prodejnou potra-
vin v republice s denním obratem
asi 60 tisíc korun (pozn.: v roce
1926), jejímž možnostem drobný
živnostník nemůže konkurovat.
Spor byl vyřešen v roce 1936, kdy
se Vítkovické horní a hutní těžíř-
stvo zavázalo, že pro své zaměst-
nance vydá nepřenosné legitimace a
nebude zakládat další filiálky.

Tento na tehdejší dobu speci-
fický, dnes bychom řekli bezhoto-
vostní, prodej probíhal následovně:
dělník či úředník si ve svém mateř-
ském závodě vyzvedl nákupní
knížku na své jméno s číslem. Na-
koupil. Zboží mu bylo vydáno a
zúčtováno v nákupní knížce. Tu
pak předložil svému závodu a
částka v ní uvedená mu byla sra-
žena ze mzdy,“ vysvětluje A. Bar-
cuch.

V roce 1936 se v závodní tržnici
prodalo celkem 12 179 tun vý-
robků, z toho nejvíce brambor 
(1 467 t), žitné mouky (1 416 t),
cukru (1 349 t) a chleba (1 265 t).
Denně tu nakupovalo 3 028 odbě-
ratelů a roční obrat dosáhl 33,2 mi-
lionu korun. Největší denní obrat
připadl na 22. prosince 1936 a činil
téměř 188 tisíc korun. Bilanční
zpráva za tento rok konstatuje, že
„následkem zvýšené frekvence je
prodejna přeplněna, stává se, že se
nelze hnouti se zbožím ven, přitom
se odehrávají scény, o kterých
nelze se zde šířiti.“ Vedle potravin

se prodávalo i drogistické zboží,
nádobí a domácí potřeby.

Antonín Barcuch připomíná, že
2. července 1917 se Vítkovice
staly dějištěm hladových bouří, při
nichž byla vydrancována závodní
tržnice a další obchody. Pamětníci
vzpomínají: „Do tržnice se lezlo
okny. Ti, co byli uvnitř, vyhazovali
mezi shromážděné cukr v homo-
lích, bílý i uzený špek, čokoládu,
kávu, balíky koření, cikorku, rýži,
hrách, veškeré smíšené zboží, co
bylo po ruce.“ Přitom došlo ke
střelbě, které padlo za oběť šest
dělníků. Tuto událost donedávna
připomínala litinová pamětní
deska, která byla osazena na obyt-
ném domě na Mírovém náměstí.
Jejím autorem je Z. Žáček. Odha-
lena byla 2. července 1986 a sne-
sena v roce 1991.

„V roce 1899 byla Vítkovickými
železárnami vystavěna budova
další tržnice takzvané Markthalle.
Později byla předána do užívání
obci. Uvnitř bylo umístěno 11
otevřených prodejních míst a 
5 míst sklepních. Stanoviště v této
tržnici byla pronajímána drobným
pěstitelům a řemeslníkům z blíz-
kého okolí. Stavba o rozměrech
21,8 m x 12,3 m dodnes stojí mezi
ulicí Tržní, Jeremenkovou a Hala-
sovou a od roku 1988 je památ-
kově chráněna,“ poznamenává 
A. Barcuch s tím, že od starší trž-
nice se liší jen tím, že střední část
jejího trojosého průčelí je převý-
šena nepřehlédnutelným tabulovi-
tým štítem. Obě tržnice totiž byly
z neomítaného červeného zdiva a
měly stejnou architektonickou
kompozici. (A&M)
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❏ Archiv mûsta Ostravy

Zapomenutá Ostrava: závodní trÏnice ve Vítkovicích

Markthalle v roce 1905 ... ... o 99 let později.

Mírová ul. za kostelem sv. Pavla, v pozadí vpravo budova závodní
tržnice (Warenhalle) z roku 1885 (fotografie byla pořízena v roce 1961).



Stovky lidí si prohlédly 30. 
října nově postavený dřevěný

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
v Ostravě-Hrabové, který se stal ne-

odmyslitelným symbolem této
obce. Jedinečná sakrální stavba
z roku 1543 shořela 2. dubna 2002.
Hrabovský kostel patřil mezi nej-
hodnotnější dřevěné dochované pa-
mátky na severovýchodní Moravě.
Představoval architekturu, v níž se
vzájemně prolínaly stavební prvky
z období pozdní gotiky a renesance.

„Zoufalství občanů Hrabové po
požáru bylo nevýslovné, ale už
druhý den jsme hovořili se staros-
tou Bohumilem Rundtem o 
obnově této památky. A nyní za dva
a půl roku nový svatostánek věří-
cím zpřístupňujeme,“ řekl ostrav-
sko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz.

Řemeslníci ze Vsetínska použili
při stavbě repliky stejnou techniku
jako při vzniku originálu v 16. sto-
letí a spotřebovali 500 kubíků
dřeva, které zdarma poskytly Lesy
České republiky. Základ věže je po-
staven ze dřeva čtyř 150letých
dubů. „Trámy jsou ručně opraco-
vané, originální jsou tesařské spoje.

Tam, kde jsme si nebyli s postupy
jisti, pomáhal architekt Antonín Zá-
vada,“ řekl tesař Karel Juráň. Ně-
které nástroje si museli nechat
zvlášť k tomuto účelu vyrobit. No-
vostavba se od historické památky
liší jen interiérem a novým sociál-
ním zařízením.

Celkové náklady dosáhly dvaceti
dvou milionů korun. Šestnáct mili-
onů zaplatila Generali pojišťovna, u
níž byla stavba pojištěna. Veřejné
sbírky vynesly téměř dva a půl mi-
lionu korun, dva miliony korun po-
skytlo statutární město Ostrava.

Při slavnostním předání obnove-
ného svatostánku 30. 10. biskup po-
světil dva nové zvony, ulité ve zvo-
nařské dílně akademického sochaře
Josefa Kadlece v Halenkově. (ta)
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HUMBLE BOY V âESKÉ PREMIÉ¤E. Činohra Národního divadla
moravskoslezského uvedla 16. října českou premiéru hry Humble
Boy britské dramatičky Charlotte Jones.  Představení poutavým
způsobem vypráví příběh mladého fyzika Felixe Humbla a jeho
matky. „Jde o hořkou komedii. Její hrdina řeší velké záhady lidstva,
z druhé strany není schopen vyřešit vztahy ve vlastní rodině,“ řekl
režisér Radovan Lipus. Inscenace nastoluje stejné otázky lidské cti,
morálky a slušnosti, jaké trápily už Shakespearova Hamleta. Roli
Felixe Humbla ztvárnil David Viktora, jeho matku hraje Marie
Logojdová, Mercy Alexandra Gasnárková, Rosii Pavlína Kafková.
Hudbu složil Pavel Helebrand a kostýmy vytvořila Eva Kotková. (ta)

Divadlo mal˘ch
Jedinečnou příležitost prezento-

vat se na jevišti skutečného divadla
nabízí zdravým i handicapovaným
dětem jedenáctý ročník přehlídky
dětské tvorby Arénka, který se
bude konat 22. - 26. listopadu v Ko-
morní scéně Aréna. Letos předvede
dvacet tři souborů z mateřských,
základních, uměleckých i speciál-
ních škol dvacet devět inscenací a
ukázek.

„Po každém dopoledni se usku-
teční rozprava o předvedených
hrách s odborníky, připraveny jsou
semináře pro studenty Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity zamě-
řené na divadelní tvorbu,“ řekla ře-
ditelka Arény Renata Huserová.
Kejklířské divadlo z Českých Bu-
dějovic uvede inspirativní předsta-
vení O kouzelné kuličce. (ta)

S bíl˘m konûm ve znaku
Mladým zájemcům o regionální

dějiny je určen 6. ročník soutěže S bí-
lým koněm ve znaku. Zaměřen je
v souvislosti se 110. výročím měst-
ské hromadné dopravy v Ostravě na
cestování v minulosti.

Studenti a žáci prokazují v písem-
ném testu znalosti o městě, v němž
žijí, zodpovídají otázky z regionál-
ních dějin, poznávají významné pa-
mátky UNESCO, znaky jednotlivých
ostravských městských obvodů, ur-
čují k čemu sloužily vyobrazené pří-
stroje a nástroje a také smysl nářeč-
ních výrazů z našeho kraje. Soutěžící
musí vyluštit nápis a zjistit, kde se ve

městě nachází. Vypracované odpo-
vědi je třeba doručit do Ostravského
muzea nejpozději do 26. listopadu.

Autoři nejlepších došlých odpo-
vědí se utkají 7. prosince v ústním se-
mifinále. Slavnostní finále proběhne
14. prosince v Ostravském muzeu.
Konzultace k soutěži pro žáky i pe-
dagogy si lze domluvit s autorkami
soutěže Kateřinou Barcuchovou a
Lucií Augustinkovou e-mailem na
adrese: metis@centrum.cz nebo tele-
fonicky na čísle: 737 976 884. Statu-
tární město Ostrava poskytlo na 
konání soutěže grant ve výši 15 tisíc
korun. (ta)

Hrabová má opût svÛj symbol

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, kancelář primátora
vyhlašuje soutěž  

O nejsympatičtější návrh novoročního PF 2005 
pro primátora města Aleše Zedníka

Podmínky:
◆ rozměr velikosti papíru A4
◆ libovolná technika
◆ soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy – děti do 15 let

(základní školy, mateřské školy, školní družiny, zájmové kroužky,
dětské domovy, ústavy sociální péče)

◆ jednotlivé návrhy označte jménem, věkem, kontaktní adresou a tel.
spojením

Návrhy zašlete nejpozději do  2. prosince 2004 na adresu:
Statutární město Ostrava, kancelář primátora

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava
kontaktní osoba: Markéta Šostoková, tel.: 596 283 131 

e-mail: msostokova@mmo.cz
Ceny pro jednotlivce:
malířské potřeby, sáňky, prezentační materiály města Ostravy,
zásoba sladkostí MAOAM a HARIBO, plyšový medvěd
Ceny pro kolektiv: 
barevná televize, malířské potřeby, prezentační materiály města Ostravy,
maxi zásoba sladkostí MAOAM a HARIBO

Vyhodnocení soutěže se uskuteční dne 16. prosince 2004
v dopoledních hodinách u příležitosti rozsvícení vánočního stromu

před  Novou radnicí na Prokešově náměstí.

Barokní skladby
Komorní soubory Landek Quartet

a Ostrava Brass Quintet složené z
hráčů operního orchestru Národního
divadla moravskoslezského zahrají
9. prosince v kostele sv.Václava na
adventním koncertu. Sólistkou bude
sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová.
Zazní skladby barokních autorů Su-
sata, Myslivečka, Händela a také
Vánoční hudba Adama Michny z
Otradovic v úpravě Stanislava
Strouhala pro smyčcový kvartet,
žesťový kvintet a soprán. Začátek je
v 19.30 hodin.

Vánoční řemesla
Tradiční setkání s lidovými ře-

mesly a předvánočními i vánočními

zvyky se bude konat 11. - 12. pro-
since v prostorách Sdružení Tele-
pace na Kostelním náměstí. Vlast-
noručně zhotovené výrobky si
návštěvníci mohou odnést domů.
Akce po oba dny  trvá od 14 do 18
hodin.

Komorní koncert
K roku české hudby připravili 

22. listopadu v Janáčkově konzerva-
toři koncert pedagogové a studenti
Institutu pro umělecká studia Os-
travské univerzity. Na programu
jsou skladby Janáčka, Martinů a
Rejcha v podání klavíristů Elišky
Novotné a Lukáše Michela, na
housle hrají Luděk Cap, Jan Nie-
derle, Martina Bačová. Dále vy-
stoupí violista Pavel Vítek, violon-
cellista Jiří Hanousek a další.

❏ Krátce
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■ CENA ZA GERONTOLOGII. Pri-
mátor města Ostravy A. Zedník
předal 13. října při zahájení Ge-
rontologických dnů Cenu za mi-
mořádný přínos v oboru geron-
tologie pro rok 2004 ředitel-

ce Domova dů-
chodců ve Vít-
kovicích Haně
Ježkové (na fo-
tografii). Na 8.
ročníku se pět
set odborníků a
specialistů zdra-
votní a sociální
sféry z České re-
publiky i ze za-
hraničí zabý-
valo analýzou
s o u č a s n é h o
stavu stárnoucí
a starší gene-

race a komplexním řešením péče
o seniory. Účastníci navštívili re-
habilitační ústav v Hrabyni, no-
vě otevřený Domov důchodců 
v Hlučíně a v Petruškově ulici 
v Ostravě.

■ RENARKON PLN¯ KOUZEL. O
víkendu 29. a 30. října připravili
klienti terapeutické komunity
Renarkon v Čeladné-Podolán-
kách halloweenské strašení pro
děti z Dětského domova v Če-
ladné. Kluci a holky prožili noc
plnou soutěží, kouzel, halloween-
ského hodování, vyhlášení mi-
sáka, šered i nejodpornějších
skutků. Vstup byl pouze v mas-

kách. Menu ob-
sahovalo sovu
na pařezu, neto-
pýry z lineckého
těsta a spoustu
dalších dobrot,
které vlastno-
ručně připravili
klienti terapeu-
tické komunity.
Mnozí z nich po-
prvé v životě po-
znali, jak je fajn
dělat něco pro
jiné. Děti z do-
mova zase našly

velké kamarády a terapeuté
mohli navázat první kontakt pro
preventivní besedy, které v dět-
ském domově připravují. Oslavy
se účastnil také náměstek primá-
tora Zbyněk Pražák, který byl
před sedmi lety u zrodu myš-
lenky podpořit vznik obecně pro-
spěšné společnosti Renarkon, za-
bývající se prevencí a léčbou
drogových závislostí.

■ ENFACES DùTEM.
Do poloviny listo-
padu si mohou lidé v
Ostravě koupit CD
občanského sdru-
žení Enfaces dětem.
Studenti středních
škol v modrých trič-
kách prodávají CD
nosiče s pěti fotogra-
fickými seriály. Pří-
běhy nabízejí mož-
nosti dětem i mla-
dým lidem, jak se
zachovat v různých
životních situacích.
„CD stojí padesát korun. Jde o
druhou distribuční charitativní
kampaň. V té první jsme vybrali
přes 77 tisíc korun,“ řekl 
místopředseda tohoto sdružení

Radomír Čáp. Jedno z prvních
CD si od studentek Alžběty 
Kováčové a Denisy Zálesné kou-
pil náměstek primátora Zbyněk
Pražák (na snímku).

Mobilní hospic slouÏí uÏ rok
Mobilní hospicová jednotka Cha-

rity Ostrava slouží více než rok. Za
tu dobu měla v péči třicet čtyři kli-
entů. Projekt podporovaný pro-
středky programu Phare Evropské
unie umožňuje poskytovat kvalitní
včasnou pomoc seniorům a lidem
vyžadujícím neustálou péči v do-
mácím prostředí.

„Zvyšuje se tak kvalita jejich ži-
vota, uchovává lidská důstojnost ve
stáří i v posledních stádiích života,“
uvedl koordinátor projektu David
Tichý. Občané nejsou vyloučeni z
rodinného a společenského dění.
Tým tvoří lékař, dvě kvalifikované
zdravotní sestry, psycholog, fyzio-

terapeut, sociální pracovník, du-
chovní a hospicoví dobrovolníci.
Mobilní hospicová jednotka zapůj-
čuje svým klientům zdravotnické
pomůcky, jako jsou polohovací po-
stele, odsávačky, lineární dávko-
vače, kyslíkový přístroj, mecha-
nické vozíky apod.

Pro hospicové dobrovolníky po-
řádá Charita Ostrava kurzy. Jejich
absolventi navštěvují nejen charitní
střediska, ale také oddělení Fakult-
ní nemocnice s poliklinikou v 
Ostravě-Porubě. Během devíti mě-
síců tohoto roku u lůžek šedesáti
pacientů strávili kolem čtyř set ho-
din. (ta)

Úspû‰ní stomici
Lidé s vývodem střeva nebo mo-

čových cest se již třináct let sdružují
při Slezském klubu stomiků
Ostrava. Ten pro ně připravuje před-
nášky, prezentace firem dodávají-
cích pomůcky, zájezdy, výlety a
mnoho dalších akcí včetně rekondič-
ních pobytů, o které je velký zájem.

V letošním roce se pobytu s bo-
hatým rehabilitačním a společen-
ským programem zúčastnilo přes
110 osob. Akce jsou již řadu let pod-
porovány granty Magistrátu města
Ostravy. V létě byla pro stomiky
otevřena také nová poradna v Měst-
ské nemocnici Ostrava-Fifejdy, kte-
rou vede fundovaná stomasestra
Naďa Kubíková. 

České úspěchy v této oblasti re-
prezentoval na evropském a světo-
vém kongresu stomiků v Portu před-
seda Ostravského klubu stomiků
Pavel Kreml. Práce českých stomiků
byla v Portu vysoce oceněna. Sdru-
žení stomiků v České republice
ILCO zvítězilo v celosvětové sou-
těži o nejlepší organizaci Světového
dne stomiků.

Příští evropský kongres, který je
plánován na rok 2008, se bude konat
v České republice. 

Více informací o problémech ži-
vota se stomií a o akcích připrave-
ných Slezským klubem stomiků
Ostrava naleznete na internetových
stránkách www.ILCO.cz/Ostrava (k)

Projekt Rodina odvedle
Organizátorem projektu Rodina

odvedle je občanské sdružení
SLOVO 21,  které ve spolupráci s ne-
státními neziskovými organizacemi
České republiky podporuje integraci
dlouhodobě žijících cizinců do české
společnosti. Projekt oslovuje a vybírá
české rodiny a rodiny v ČR žijících
cizinců, které se setkají u společného
oběda. Cílem projektu je napomáhat
přiblížení se uzavřeným komunitám
imigrantů a zároveň snaha připravit
majoritní společnost na příchod ci-
zinců do České republiky. Koncem li-
stopadu se tak setká sto rodin cizinců
trvale žijících v České republice se

stovkou českých rodin. Setkání pro-
běhne u typického českého oběda,
který připraví česká rodina. Během
oběda se obě rodiny seznámí, popoví-
dají si o svých osudech, předají si
drobné dárky, prohlédnou fotografie.
Organizátoři projektu předpokládají,
že rodiny navážou přátelství založená
na podobných radostech i starostech
bez ohledu na jejich barvu pleti, či
styl života. Projekt podporuje Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR.
Všichni, kdo mají zájem se připojit k
„Rodinám odvedle“ mohou kontakto-
vat občanské sdružení Slovo 21 –
www.slovo21.cz (k)

Den zdravého hubnutí 
V sobotu 20. listopadu pořádá 

ostravská společnost STOB spolu s
Janáčkovou konzervatoří setkání pro
všechny zájemce o zdravější životní
styl. V rámci pestrého programu je
připravena poradna snižování nad-
váhy pro dospělé i děti, měření tuků
v těle, stanovení optimální hmot-
nosti, přednáška a konzultace s od-
borníky o obezitě, výživě, zvládání
stresů a dalších zajímavostech a no-
vinkách. Organizátoři nabídnou pro-
dukty zdravé výživy, ochutnávku

pokrmů vhodných pro hubnutí,
sportovní oblečení, pomůcky a ma-
teriály pro zdravé hubnutí. Návštěv-
níci budou mít možnost vyzkoušet si
aerobik, dance aerobik, břišní tance
a cvičení s overbally. Program ce-
lého dne je zdarma, navíc budou
všichni účastníci zařazeni do sloso-
vání.

Zájemci získají podrobnější in-
formace na internetové adrese:
www.stobstyl.zde.cz nebo na tel. č.:
596 735 226. (k)

❏ Stfiípky
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Hipoterapie a haptika
pomáhají

„Sdružení KAFIRA si vás dovoluje pozvat do
nově otevřených kurzů určených pro zájemce se
zrakovým handicapem,“ zve ve svém dopise Ka-
teřina Bauerová a dodává: „Do kurzů hipoterapie
a haptiky se zájemci mohou hlásit průběžně na
tel.: 777 574 360.“ Hipoterapie probíhá každou
středu v Equicentru Hrabová, haptika každé pon-
dělí v soukromé umělecké škole v Hrabůvce.
Sdružení dále nabízí své poradenské a vzdělávací
služby, možnost doplnit si vzdělání o dovednosti
na PC, asistenci při výběru a koupi kompenzač-
ních pomůcek a pomáhá zrakově postiženým hle-
dat si uplatnění na trhu práce.

Znáte Solokapra?
Solokapr.cz - tak zní adresa osobitých interne-

tových novin, jejichž redaktory jsou převážně děti
a mladí lidé přicházející s pozitivním pohledem na
lidi a události, o nichž píší. „Redakce i obsah So-
lokapra propojují svět dětí a dospělých včetně
profesionálních novinářů, což nemá na českém
mediálním trhu obdoby,“ uvádí dopis, který jsme
obdrželi od novinářů Solokapra. Redaktorem se
může stát každý, kdo má chuť fotit, kreslit či psát.
„V Solokaprovi poznávám nové lidi, získávám
spoustu kontaktů a hlavně tu můžu říkat svůj
vlastní názor,“ chválí si noviny redaktorka Libuše
Lenártová, studentka prvního ročníku střední
školy. Za redakci vám doporučujeme – podívejte
se na www.solokapr.cz. Nudit se nebudete!

Papírové blues
„Vážená redakce, navazuji na váš článek v zá-

řijovém čísle,“ píše Otokar Soukup a vrací se tak
k diskutované problematice sběru papíru. Ve
svém e-mailu popisuje situaci v Praze-Šeberově,
kde mají občané možnost ukládat nepotřebný pa-
pír do kontejnerů s velmi úzkým vstupem. Tímto
způsobem je zabráněno vybírání kontejnerů 

tzv. hraboši, tedy lidmi, kteří si sběrem starého pa-
píru z kontejnerů přivydělávají na živobytí. „Přijde
mi vždy líto, uvidím-li v kontejnerech pro obecný
sběr věci, které by stálo za to, dávat do separova-
ného sběru. Jsou státy mnohem bohatší, kde ob-
čané třídí odpad bez řečí a považují to za samo-
zřejmý vztah ke svému okolí,“ dodává O. Soukup. 

Seniofii dûkují
„Jako účastnice oslav Mezinárodního dne seni-

orů, který pořádal Úřad městského obvodu
Ostrava–Jih, bych ráda vyslovila svoji spokoje-
nost s uvedenou akcí, která byla na vysoké spole-
čenské úrovni,“ poděkovala za ostravské seniory
Marie Novotná ve svém dopise primátorovi. Do-
pis pokračuje: „Oslava proběhla za účasti jak se-
niorů, tak i nejvyšších představitelů obvodu - sta-
rosty Veřnovského a místostarosty Gavendy. Ti 
s námi tančili a bavili se až do ukončení akce. Mys-

lím si, že takové konání může
sloužit za příklad ostatním ob-
vodům v našem městě.“ 

Komorní koncert
v Janáãkovû
filharmonii 

„Také jste si všimli ponděl-
ních hudebních večerů jednou
měsíčně v reprezentativním
koncertním sále Janáčkovy
konzervatoře Ostrava? Ja-
ko by sem patřily odjakživa.
Objevily se bez pompy, bez
reklamních billboardů, bez te-
levizních šotů. Cyklus komor-
ních koncertů na ostravské 
Janáčkově konzervatoři, or-
ganizovaný uměleckou agen-
turou Presto, se nenápadně
vryl do povědomí Ostravanů,“
napsal Ostravské radnici Jan
Grossmann z Ostravy.

Na prvním koncertě nového
komorního cyklu 27. září byli
posluchači účastni velkého
hudebního svátku. Zazpívat
ze Švýcarska přijela orlovská
rodačka sopranistka Martina

Janková. Tato skvělá umělkyně působí od roku
1998 jako sólistka curyšské opery. V jejím podání
zazněly dvě známé koncertní árie „Ah, lo previdi“
a „Bella Mia Fiamma, addio“ Wolfganga Amadea
Mozarta.

„Sopranistku doprovázel komorní ansámbl Ca-
merata Janáček s uměleckým vedoucím Pavlem
Doležalem a s několika hostujícími hráči na de-
chové nástroje. Na programu byla Meditace na
Svatováclavský chorál Josefa Suka, zařazená
velmi vhodně v předvečer svatováclavského stát-
ního svátku, Myslivečkova Symfonie D dur a
Symfonie č. 20 C dur belgického klasicistního
skladatele Pierra van Maldereho. Sváteční pocit
dodala také dvě výtvarná díla Mistra Karla Ha-
rudy - velkoplošné obrazy Motýlí píseň a Úpony
světla, které byly zavěšeny v prostoru nad pó-
diem,“ podělil se svým uměleckým zážitkem 
J. Grossmann.

Nová multimediální uãebna
Paní Jana Vejpustková z Gymnázia Čs. exilu 

v Ostravě–Porubě nám zaslala informaci o nově
vybudované multimediální počítačové učebně, kte-
rou pro své studenty slavnostně otevřeli 
22. října. „Na investici v celkové výši 700 tisíc 

korun se největší měrou podílela nadace Duhová
energie. Učebna má 32 míst a je vybavena pro-
jekční technikou. Díky tomu může sloužit k výuce
i nepočítačových předmětů,“ píše J. Vejpustková.

Kolovrátek zaãíná pfiíst
„V úterý 31. srpna 2004 se konal v nově ote-

vřených sociálně-terapeutických dílnách Kolovrá-
tek Den otevřených dveří,“ napsala nám pracov-
nice sociálních služeb Diakonie ČCE Michaela
Maděrová. Kolovrátek - zařízení pro mládež s po-
stižením, připravil pro příchozí besedu, občer-
stvení i možnost podpořit zařízení zakoupením
drobného rukodělného výrobku. Stejně jako ro-
diče dětí i naše redakce věří, že si Kolovrátek na-
jde své místo na slunci v síti sociálních služeb.

Tfiistatisící náv‰tûvnice 
âerné louky

Organizátoři Ostravské stavební výstavy For
Arch a druhého ročníku výstavy nábytku, interi-
éru a bytových doplňků Dům a byt přivítali 
2l. října třistatisícího návštěvníka výstaviště
Černá louka od rekonstrukce v roce 2002. Stala se
jím vyučující na SOŠ a SOU v Havířově Dana
Vinklárková. Její žáci se účastnili soutěže učňů
stavebních oborů, jednoho z doprovodných pro-
gramů výstavy For Arch..

„Ředitel společnosti Ostravské výstavy Karel
Burda spolu se sponzory jí poblahopřáli a předali
dárky - poukázku na nákup bytových doplňků
v ceně 5 tisíc korun a sadu kosmetiky,“ napsal 
Pavel Pastor z Ostravy.

K historii Ostravy
„Komu vadí jméno nejslavnějšího občana?“ –

ptá se v titulku svého dopisu historik Stanislav
Vopasek a popisuje vznik, existenci a zánik Prů-
myslového muzea v Ostravě, kterým se na krátkou
dobu stal Důl Petr Cingr v Michálkovicích. Právě
názvu dolu se celý dopis týká. Pan Vopasek píše:
„Bývalý horník Petr Cingr se stal postupně od 90.
let 19. století velkým mluvčím ostravského lidu v
jeho boji za osmihodinovou pracovní dobu a za
jeho mzdové a sociální požadavky. Dvacet šest let
po jeho smrti, až v roce 1946, dostal michálko-
vický důl jeho jméno.“ V roce 1995 se ostravským
historikům ve spolupráci s ministerstvem kultury
podařilo založit Průmyslové muzeum Ostrava, je-
hož sídlem se stal právě Důl Petr Cingr. „Z minu-
lých názvů, jako c. a k. michálkovická jáma č. 3,
Důl Michal a Důl Petr Cingr se novým minister-
ským nájemcům nejvíce zalíbilo křestní jméno ra-
kouského úředníka c. a k. ministerstva financí
pana Michala Laiera. Své křestní jméno si pan mi-
nisterský rada do pojmenování dolu zřejmě vy-
sloužil v roce 1850 při bezproblémovém placení
státních faktur c. a k. erární kutací komise, tehdej-
šího vlastníka dolu.“ 

V dopise se dále píše, že název Důl Michal byl
a je užíván bez jakékoli konzultace s ostravskými
historiky, pracovníky městského obvodu či ma-
gistrátu. Existence průmyslového muzea Ostrava
neměla dlouhého trvání. Z důvodu jeho nečinnosti
bylo v roce 2000 uzavřeno a jeho správa přešla
pod Památkový ústav Ostrava. „Pseudohistorické
jméno jakéhosi Rakušana Michala Laiera však zů-
stalo viset nad historickou branou slavného dolu
Petr Cingr dodnes. Historik K. Jiřík i poslanec 
B. Petr se domnívají, že tato situace je projevem
velké neúcty k památce významné ostravské
osobnosti a pokusem o vymazávání historického
vědomí tohoto regionu,“ uzavírá Stanislav 
Vopasek.
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PùT ZLAT¯CH PRO AKCENT. Taneční klub Akcent se naší redakci
pochlubil se svými úspěchy: „28. 10. 2004 se v Orlové uskutečnilo
další kolo disco dance jednotlivců, duet a malých skupin ve všech
věkových kategoriích. Tanečníci klubu získali mnoho medailí
a finálových umístění,“ napsala Lenka Langrová. Klub byl 
úspěšný také na Mistrovství České republiky show dance a disco,
z něhož přivezl pět zlatých medailí. Blahopřejeme!

❏ Listárna
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KAROLINA - má jeden rok. Je

miláčkem útulku a všichni jí přejí

hodné a zodpovědné pěstouny.

Karolina je přítulná, neagresivní

a mazlivá. Byla nalezena v srpnu

letošního roku v Mariánských Ho-

rách uvázaná u plotu. Je velmi ne-

náročná, čistotná a hlavně potře-

buje vlídné zacházení.

PODO - pětiletý pes malého
vzrůstu. Do útulku se již dvakrát
vrátil - jednou se mu odstěhoval
pěstoun do léčebny a podruhé
bydlel na zahradě s drůbeží, kte-
rou nesnáší. Podo není rád sám,
uvítal by proto staršího páníčka,
který s ním bude trávit většinu
dne.

JACK - čistokrevný, rok a půl

starý sibiřský husky. Pejsek byl

nalezen v říjnu letošního roku

v Sadu B. Němcové. Potřebuje

společnost a dostatek pohybu.

Rychle se spřátelí s chovatelem,

který rád jezdí na kole, běhá

nebo chodí po horách.

11 33
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EDITA - dvouletá fenka střed-

ního vzrůstu. Je temperamentní a

výborně hlídá. Dobře jí bude na

zahradě u rodinného domku. Děti,

které s ní přijdou do kontaktu by

měly být starší, s malými dětmi si

přece jen tolik nerozumí. Má totiž

s nimi špatnou zkušenost.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 15 hodin

BEZPEâNOST SILNIâNÍHO PROVOZU. Koordinační rada ministra dopravy
pro bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích (BESIP)
udělila ocenění občanům Ostravy. Z rukou náměstka primátora Jaro-
míra Horáka převzaly 13. října čestná uznání učitelky Libuše Dvorská ze
ZŠ Pokorného 2 v Ostravě-Porubě a Helena Čechová ze ZvŠ U haldy
v Ostravě-Hrabůvce za mimořádné výsledky při dopravní výchově dětí
a mládeže v roce 2002. Rada prostřednictvím města udělila rovněž pa-
mětní pečeť „Kavalír silnic“ za dlouholetou činnost při dopravní výchově
Karlu Novákovi. Město Ostrava podobné ocenění udělilo Josefu 
Vřeskému. Oba obětavě pracovali desítky let v městské komisi BESIP. (k)

I pejskové potfiebují pomoc
Útulek pro pejsky v Třebovi-

cích, který provozuje Městská po-
licie Ostrava, poskytuje azyl pro
nalezené a opuštěné „nejlepší přá-
tele člověka“ již 6 let. Jeho kapa-
cita je 149 kotců, z toho 119 je 
určeno pro psy zdravé, ostatní
kotce jsou vyhrazeny pro karan-
tény nemocných a nově přijatých
psů. Cílem útulku není jen zabez-
pečení veterinárního ošetření a
ubytování pejsků, ale také jejich
navrácení původním majitelům,
nebo nalezení nových pánů a pani-
ček. Pro psa totiž není nic lepšího
než starostlivý majitel, který je mu
kamarádem i autoritou a jemuž
pejsek může svou bezpodmíneč-
nou lásku opětovat. Na provoz
útulku jsou ročně uvolňovány z
městského rozpočtu značné pro-
středky, které ale nepokryjí
všechny náklady spojené s odchy-
tem, léčbou, čipováním, krmením
a ubytováním psů.

Z tohoto důvodu schválili čle-
nové rady veřejnou sbírku na jeho
podporu. Sbírka se bude konat od
1. prosince 2004 do konce roku
2006. Zájemci mohou své finanční
prostředky zasílat na číslo účtu:
30189-1649297309/0800 u České
spořitelny.

Poslední sbírka, která byla
ukončena k 31. květnu letošního
roku, přinesla na konto třebovic-
kého útulku 217 tis. Kč. Tyto pe-
níze pomohly zahájit čipování psů,
kteří útulkem procházejí. Byly za-
koupeny čipy a dvě čtecí zařízení,
z nichž jedno zůstává v útulku a

druhé využívají strážníci odchyto-
vého oddílu městské policie. Sa-
motný čip, který je dlouhý zhruba
půl centimetru, se aplikuje injekční
stříkačkou pod kůži pejsků. Díky
němu jsou strážníci schopni ihned
po odchytu identifikovat toulavého
psa, který již v minulosti útulkem
prošel, a zjistit jeho majitele.

„Výhodou systému pro budoucí
majitele či pěstouny psů je i fakt,
že mohou se svými miláčky bez
problémů vycestovat za hranice
České republiky. V budoucnu bude
totiž pohyb psů na území člen-
ských zemí Evropské unie podmí-
něn právě zmíněným označením,“
uvádí Zuzana Larišová, tisková
mluvčí Městské policie Ostrava.

Z vybraných finančních pro-
středků byl také zakoupen stůl,
který umožňuje fixaci pejsků v
průběhu veterinárního ošetření
nebo zákroku, odstraňování srsti
před zákrokem a odstraňování
zplstnatělé srsti u nalezených psů.
Dále byly nakoupeny vysavače na
mokrý úklid kotců a holicí strojky
k odstranění srsti. Pejskům však
asi největší radost udělaly zakou-
pené hračky a piškoty. 

Zuzana Larišová jménem Měst-
ské policie Ostrava děkuje všem
občanům, kteří se do sbírky zapo-
jili, nebo zapojí a přispějí na pej-
sky svými finančními dary. „Sbír-
kou získané peníze budou pomáhat
všem potřebným pejskům tak, aby
se v útulku zotavili a našli své pů-
vodní nebo nové chovatele,“  vzka-
zuje Z. Larišová. (kon)

Nově zrekonstruovaná služebna
Městské policie Ostrava v ulici Zá-
mecké 10 byla slavnostně otevřena
ve středu 4. listopadu 2004. 

„Jedním z úkolů města je zajišťo-
vat bezpečnost a pořádek. I tato in-
vestice do modernizace spádové slu-
žebny k tomu přispěje,“ podotkl
primátor Aleš Zedník.

Nová služebna vznikla sloučením

dvou původních. Městská policie má
v současné době k dispozici tři patra
budovy s plochou 840 m2, v nichž
slouží 61 strážníků. Rozšířené pro-
story umožnily instalaci dalších mo-
nitorů kamerového systému, který se
skládá z deseti kamer. Monitorované
úseky na sebe nyní bezprostředně na-
vazují. Náklady na rekonstrukci do-
sáhly 20 milionů korun. (t)

StráÏníci mají novou sluÏebnu



Procházka Ostravou
Vycházku méně známou částí Mo-

ravské Ostravy připravuje na sobotu
27. listopadu ostravský odbor Země-
pisného sdružení se sídlem v Brně.
Zájemci se setkají ve 14 hodin na za-
stávce MHD „Zimní stadion“ ve
směru do centra.

Šumná procházka Přívozem
Pátou šumnou procházku, tentokrát

po Přívoze, připravila Galerie Fiducia
na sobotu 13. listopadu. Urbanisticky
unikátní čtvrtí, kterou stavěl vý-
znamný rakouský architekt Camillo
Sitte, bude provázet režisér Radovan
Lipus. Sraz zájemců je před budovou
Hlavního nádraží v 10 hodin.

Výstava v Kratochvíli
Galerie Kratochvíle při Střední

průmyslové škole v Moravské 
Ostravě připravuje výstavu modelů a
keramiky Katchaby a fotografií Jana
Lukáše. Vernisáž se uskuteční 2. pro-
since. Výstava potrvá do 26. ledna
2005.

Permanentky společnosti Sareza
Od listopadu letošního roku zavádí

Krytý bazén v Ostravě-Porubě do pro-
vozu elektronické karty, které slouží
jako permanentky k čerpání služeb

provozovaných v rámci společnosti
Sareza. V příštím roce bude tato
služba fungovat ve všech střediscích
Sareza. Kartu je možno dobíjet od
částky 200 korun neomezeně. Majitel
karty získává 10% slevu z dobíjené
částky. Karta je přenosná a při jejím
zakoupení do 1. února 2005 získává
její majitel první plavání na krytém
bazénu zdarma.

Další pokus o rekord
Základní a mateřské školy se zapo-

jují do výroby rekordního leporela s
námětem muzikálu Mrazík. Akci 
organizuje ostravská organizace
Ymca. Obrázky, které mohou děti
malovat jakoukoli technikou, budou k
vidění v rámci ostravského předsta-
vení Mrazíka. Vylosovaní autoři kre-
seb získají věcné ceny. Po představení
poputují všechny výkresy do Muzea
kuriozit v Pelhřimově, kde budou sle-
peny do rekordního leporela.

Zájmová sdružení Ostravského
muzea

Ostravské muzeum poskytuje zá-
zemí pro schůzky numismatiků, 
orchideářů, citrusářů, ornitologů, my-
kologů a mineralogů. Zájemci se mo-
hou informovat na webových strán-
kách muzea www.ostrmuz.cz a také
na tel.: 596 123 760.
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Statutární město Ostrava, kancelář primátora
vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Mnohé z nich zkrášlí vánoční strom před Novou radnicí, který se rozsvítí 16. prosince 2004.

Podmínky soutěže:
◆ zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy - děti do 15 let (základní školy, mateřské školy, školní družiny, zájmové kroužky, dětské domovy, ústavy sociální

péče a podobně)
◆ ozdoby mohou být vytvořeny z libovolného materiálu, musí být minimálně 40 cm veliké a opatřeny háčky nebo šňůrkami k zavěšení
◆ každou vánoční ozdobu je třeba označit jménem, věkem, adresou a případně tel. číslem a doručit nejpozději 

do 9. prosince 2004 na adresu: 
Statutární město Ostrava - kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

kontaktní osoba: Markéta Šostoková, tel.: 596 283 131, e-mail: msostokova@mmo.cz
Ceny pro jednotlivce:
1. cena – sáňky, velké balení sladkostí MAOAM a HARIBO, plyšový medvěd
2. cena – boby, velké balení sladkostí MAOAM a HARIBO, plyšový medvěd
3. cena až 10. cena – sáňkovací lopata, sladkosti MAOAM a HARIBO

Ceny pro kolektivy:
1. cena – přenosný barevný televizor, velké balení sladkostí MAOAM a HARIBO
2. cena – sportovní potřeby, velké balení sladkostí MAOAM a HARIBO
3. cena – sportovní potřeby, velké balení sladkostí MAOAM a HARIBO
4. cena až 5. cena – sladkosti MAOAM a HARIBO

❏ Zpráviãky

Mladí ãí‰níci, kuchafii, 
cukráfii i barmani nadchli

Gastro festival Ostrava se konal 
4.–6. listopadu 2004 na výstavišti
Černá louka. Součástí 4. ročníku
této akce byla prezentace výsledků
práce hotelových škol a středních
odborných učilišť v oborech číšník,
kuchař, cukrář a barman. Školy sou-
těžily v družstvech i v jednotlivcích
o Putovní pohár primátora města
Ostravy, který nad akcí převzal zá-
štitu.

Návštěvníci oceňovali originalitu
nápadů i perfektní provedení slav-
nostních tabulí, výrobků studené a
cukrářské kuchyně. Soutěžní práce
studentů Střední odborné školy
Ahol vznikla při příležitosti obje-

vení Cheopsovy pyramidy. Hornic-
kým prostředím se nechali inspiro-
vat žáci SOU a Hotelové školy Šil-
heřovice. Budoucí cukráře ze SOU
Klimkovice zaujalo dílo Ludwiga
van Beethovena. Z marcipánu vy-
tvořili klavír s jeho portrétem, grili-
ášová barokní komnata byla z dílny
budapešťského učiliště Dobos. 

Své profesní umění předvedli stu-
denti ze škol České republiky, Ma-
ďarska, Polska a Slovenska. Mladí
číšníci, barmani, cukráři i kuchaři
soutěžili v dranžírování krocana,
míchání bowlí, čepování piva, de-
korativním vyřezávání ovoce či
soutěži sommelierů. (t)

Zkou‰ka fyziãky v Porubû
Statutární město Ostrava – měst-

ský obvod Poruba, TJ Liga 100
Ostrava a Maraton klub Seitl pořádali
v sobotu 23. října na Hlavní třídě tra-
diční Porubský čtvrtmaraton. Běhu
na 10 535 metrů se zúčastnilo 61 od-
vážných sportovců, běhu na 3 kilo-
metry 10 závodníků.

4. ročník čtvrtmaratonu byl dopl-
něn o rychlostní závod na kolečko-

vých bruslích a takzvaný Cooperův
test, jehož podstata spočívá v zaběh-
nutí co nejdelší vzdálenosti v časo-
vém limitu 12 minut. Závodníci a di-
váci si mohli vyzkoušet své síly a
schopnosti také při střelbě na lase-
rové střelnici nebo při spinningu.
Všichni účastníci Porubského čtvrt-
maratonu obdrželi pamětní diplom,
vítězové navíc i věcné ceny. (k)

Všichni výherci obdrží také prezentační materiály města Ostravy.


