
Na Nový rok, krátce po dvanácté
hodině, přišla na svět ve Fakultní
nemocnici Poruba první Ostravanka
– Eva Žurková. S váhou 4,15 kg a
výškou 50 centimetrů udělala ma-
mince Leoně i tatínkovi Pavlovi
velkou radost. „Nečekali jsme, že se
Evička narodí na Nový rok. Ještě
jsme stihli malou oslavu a pak uhá-
něli do porodnice,“ popsal přelom
roku dvaatřicetiletý muž, který je
zaměstnán jako stavební technik. O
tři roky mladší maminka je zdra-
votní sestrou právě ve Fakultní ne-
mocnici, cítila se tedy v porodnici
jako doma. Na malou Evičku už ne-
trpělivě čeká její čtyřletý bratr
Vojta. „Vojtíšek se moc těšil. Přál si
holčičku. Možná také proto je mu
Evička tak podobná,“ usmála se ma-
minka z Dubiny. 

První občance
Ostravy a jejím
rodičům 3. ledna
přišli blahopřát
primátor města
Aleš Zedník a 
náměstek Zbyněk
Pražák. Mamince
předali pamětní
list, zlatý dukát,
kytici a bonboni-
éru. 

„Ať se vám
oběma daří neje-
nom v letošním,
ale i v dalších le-
tech. Evičce pře-
ji, aby rostla do
krásy a byla

zdravá a šťastná,“ řekl Zbyněk 
Pražák.

Primátor navštívil také mamin-
ku prvního dítěte narozeného v 
Ostravě. Je jím Terezka Štěpánová z
Opavy, která přišla na svět 1. ledna
o půl druhé ráno v Městské nemoc-
nici Ostrava. Rodiče, Marián a 
Andrea, očekávali její příchod až o
měsíc později. „Terezka je ale
zdravá a spokojená holčička, a také
já jsem v naprostém pořádku. Je to
naše první miminko,“ komentovala
celou událost maminka. Terezka vá-
žící 2,6 kg a měřící 48 centimetrů
celou ceremonii prospala. Maminka
obdržela z rukou primátora a jeho
náměstka kytici, bonboniéru a pa-
mětní list, který bude rodině připo-
mínat tyto slavnostní okamžiky. (k)

První Ostravanka Evička Žurková v náručí šťastné maminky.
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Kytici, bonboniéru a pamětní list získala maminka
malé Terezky Štěpánové. 

„Na úřady města číslo míří: pětka, dvě devítky a šestkrát čtyři.“

Změna telefonních čísel Magistrátu města Ostravy 
a úřadů ostravských městských obvodů.

Od 1. ledna 2005 můžete volat na tel. číslo

599 444 444 
a budete přepojeni na kterýkoli odbor, oddělení či pracovníka úřadu.
Tel. kontakty (klapky) na jednotlivé pracovníky, oddělení i odbory
magistrátu jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města
Ostravy: www.mmo.cz (rubrika KONTAKTY).

První leto‰ní miminka

Likvidace lagun v areálu 
Ostramo zaãne za dva roky 

Se starými ekologickými zátě-
žemi se potýká nejedno město, 
Ostravu nevyjímaje. V prosinci le-
tošního roku by měly být ukončeny
sanační práce na území bývalé kok-
sovny Karolina a začíná se mluvit o
přípravě projektu ozdravení pro-
středí lagun Ostramo v blízkosti
sídliště Fifejdy.

Z důvodu častých dotazů na
osud čtyř nádrží plných olejů, od-
padů z rafinérie
ropy a staveb-
ní suti pozval 
5. ledna primá-
tor Aleš Zedník
zástupce společ-
nosti Diamo s.p.
a Sdružení Čistá
Ostrava, aby in-
formovali radu
města a ná-
sledně i novináře, jak probíhají jed-
nání vedoucí k vyčištění celého
areálu Ostramo.

Sdružení Čistá Ostrava pode-
psalo v srpnu 2004 smlouvu se
správcem lagun Diamo s.p. o pro-
vedení prací a následné rekultivaci
sanovaného prostoru. „Nejde o kla-
sickou stavební zakázku, musíme
dodržovat platná pravidla a po-
stupy. Návrh realizačního projektu
je rozpracován, v únoru jej pře-
dáme a v červnu předpokládáme
ukončení schvalovacího procesu.
Dále musí dokumentace projektu
projít procesem EIA, který se za-
bývá dopadem stavby na životní
prostředí. Pak může proběhnout
územní a stavební řízení,“ přiblížil
složitou cestu k další čisté zóně v
Ostravě ředitel odštěpného závodu
Sanační práce Diamo Jiří Bělo-
hradský. 

Prostor bude sanován z financí
Fondu národního majetku ČR ve

výši 2,5 miliardy korun. S fyzic-
kým odtěžováním obsahu lagun a
čištěním zemin bude možno začít v
roce 2007. „Je potřeba odtěžit 20 ti-
síc tun kalů uložených v lagunách,
600 tisíc tun kontaminované ze-
miny a vyčistit podzemní vody na
ploše zhruba 12 hektarů. Celková
sanace je zaměřena na maximální
využití energetického potenciálu
odpadů, jejich zpracování na alter-

nativní paliva a
dekontaminaci
na místě. Nedo-
jde k žádnému
transportu nebez-
pečných odpa-
dů mimo areál
lagun,“ vysvět-
lil ředitel eko-
logické divize
Aquatest a.s. Jan

Lochman. Společnost použije tech-
nologie s minimálním dopadem na
životní prostředí – termickou de-
sorpci a technologii B.E.S.T., je-
jichž produkty budou přepracovány
na tekutá a tuhá alternativní paliva.
Odčerpávaná podzemní voda projde
dvojím procesem čištění. 

Obyvatelé sídliště Fifejdy nemusí
mít z prací v areálu Ostramo obavy.
„V ulici Mariánskohorská vyroste
protihluková bariéra, emise prachu
budou eliminovány zkrápěním ze-
min a únik pachových a chemic-
kých látek z provozu bude maxi-
málně omezen tak, že veškeré
chemické procesy budou probíhat
řízeně v podtlakových halách s
filtry a laguny budou odtěžovány
pod vodní clonou. Naším zájmem
je občany informovat o dopadu sa-
nace na jejich okolí. Budeme pro-
vádět soustavný imisní monitoring,
jehož výsledky budeme zveřejňo-
vat,“ doplnil J. Lochman. (Kon)

☎ ☎

„Laguny budou odstraněny
do konce roku 2010. Město je
připraveno projektu pomoci.
Do roku 2015 by měl být celý
areál rekultivován a přeměněn
na biozónu s lesoparkem,“ říká
náměstek primátora Mirko
Jašurek.
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Od 16. 1. 2005 začne platit
nový zákon o správních poplat-
cích. Pokud se týká živnosten-
ského podnikání, došlo k několika
změnám. „Například poplatek se
vrací vždy na žádost. Proti roz-
hodnutí o vrácení poplatku a pře-
platku není přípustný opravný
prostředek. Od poplatku je osvo-
bozen širší okruh úkonů. Jde i o
úkony prováděné v důsledku ži-
velní pohromy a vyžádané a pro-
vedené prostřednictvím dálko-
vého přístupu, opatřené elek-
tronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu, a to
pokud sazba poplatku nepřevyšuje
2 000 Kč,“ říká František Indra 
z živnostenského úřadu magi-
strátu.

Sazby poplatkÛ
● Nahlédnutí do živnosten-

ského rejstříku - 20 Kč.

● Vydání stejnopisu, opisu, fo-
tokopie nebo výpisu z úředních
spisů, ze soukromých spisů v
úřední úschově, z rejstříků, z re-
gistrů, z knih, ze záznamů, z evi-
dencí, z listin nebo z dalšího pí-

semného a obrazového materiálu,
popřípadě sdělení o negativním
nálezu – 50 Kč za každou i zapo-
čatou stránku, 40 Kč za informaci
na přinesené disketě, 80 Kč na
přineseném CD nebo ZIP a 15 Kč
za každou i započatou stránku, je-
li pořizována na kopírovacím
stroji nebo tiskárně počítače.

● Vydání dokladu, průkazu,
osvědčení nebo obdobné listiny
náhradou za doklad, průkaz,
osvědčení nebo obdobnou listinu,
jsou-li poškozené, zničené, ztra-
cené, odcizené, neupotřebitelné
nebo za doklad, průkaz, osvědčení
nebo obdobnou listinu obsahující
neoprávněně provedené zápisy
(vydání duplikátu) – 100 Kč.

● Vydání živnostenského listu 
– 1 000 Kč, pro provozování živ-
nosti průmyslovým způsobem –
10 000 Kč.

● Rozhodnutí o provozování
stávající ohlašovací živnosti prů-
myslovým způsobem – 9 000 Kč.

● Rozhodnutí o udělení kon-
cese včetně vydání koncesní lis-
tiny (tedy nikoliv už jen za vydání

koncesní listiny) – 2 000 Kč, pro
provozování živnosti průmyslo-
vým způsobem – 20 000 Kč.

● Rozhodnutí o provozování
stávající koncesované živnosti
průmyslovým způsobem – 18 000
korun.

● Změna živnostenského listu
nebo koncesní listiny – 500 Kč.

● Jinak jsou definovány změny
zpoplatněné sníženou sazbou 100
korun - nikoliv již jako osobní
údaje (jméno, příjmení, bydliště)
podnikatele v živnostenském listě
a koncesní listině včetně promít-
nutí těchto změn do dalších údajů
v živnostenském listě nebo kon-
cesní listině. Nově jde o změnu
údajů (jméno, příjmení, trvalý po-
byt, sídlo) podnikatele v živno-
stenském listě nebo koncesní lis-
tině včetně promítnutí těchto
změn do dalších údajů v živno-
stenském listě nebo koncesní lis-
tině, jakož i změna koncesní lis-
tiny bez předchozí změny
rozhodnutí o udělení koncese. 

● Není stanoven poplatek za
zrušení živnostenského oprávnění

na žádost podnikatele. Nově je
stanoven poplatek ve výši 1 000
Kč za změnu rozhodnutí o udělení
koncese včetně změny koncesní
listiny.

● Schválení odpovědného zá-
stupce pro koncesovanou živnost
– 500 Kč.

● Vydání osvědčení o průkazu
živnostenského oprávnění – 100
korun.

„Změna živnostenského listu
nebo koncesní listiny, navazuje-li
na změnu již provedenou v ob-
chodním rejstříku, není zpoplat-
něna. Poplatek za vydání živno-
stenského listu je splatný při
ohlášení živnosti. Nebude-li za-
placen, správní úřad úkon nepro-
vede,“ vysvětluje F. Indra s tím,
že poplatek za změnu živnosten-
ského listu nebo koncesní listiny
je splatný při oznámení změny.
Pokud nebude zaplacen, správní
úřad úkon neprovede. V případě,
že správní úřad neprovede změnu
a poplatek byl zaplacen při ozná-
mení změny, správní úřad popla-
tek nevrací. (m)

V polovině prosince schválili členové zastupitelstva rozpočet pro rok 2005:
- příjmy celkem po konsolidaci   6 020 029 tis. Kč
- financování 1 728 450 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE    7 748 479 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci  4 879 179 tis. Kč
- kapitálové výdaje 2 869 300 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM 7 748 479 tis. Kč

Vybrané položky kapitálových (investičních) výdajů: 
Rekonstrukce Ostravského muzea 100 105 tis. Kč
Rekonstrukce místních komunikací:

Moravská Ostrava 5 000 tis. Kč
Ostrava-Jih 5 000 tis. Kč
Poruba 5 000 tis. Kč

Rekonstrukce vodovodních sítí 47 880 tis. Kč
Kanalizační síť 194 964 tis. Kč
Rekonstrukce Knihovny města Ostravy
a Komorní scény Aréna 112 978 tis. Kč
Vítkovice Aréna – II. ledová plocha 90 000 tis. Kč
Regenerace ostravských sídlišť 80 840 tis. Kč
Kolektor Centrum 210 936 tis. Kč
VTP-Multifunkční budova (2. stavba) 61 267 tis. Kč
Rekonstrukce Domova důchodců Opavská  246 507 tis. Kč
Středisko správních činností 29 951 tis. Kč
Sportovní hala Dubina 52 350 tis. Kč
Průmyslová zóna Hrabová (2., 3. a 4. část) 40 681 tis. Kč

V příštím vydání Ostravské radnice přineseme v každoroční tematické pří-
loze nazvané Rozpočet vašeho města, kterou připravujeme společně s pra-
covníky odboru financí a rozpočtu magistrátu, detailnější pohled na schvá-
lený rozpočet města pro rok 2005. (M) 

Ostrava vstoupila do nového roku
se schválen˘m rozpoãtem

Správní poplatky v Ïivnostenském podnikání 

Stfiíbrn˘ kÛÀ v poskoku
Kdo a za jakých podmínek může

použít znak města pro publikační i
jinou činnost? S touto otázkou se
stále častěji setkávají pracovníci
odboru vnitřních věcí magistrátu.
„Užití městského znaku povolu-
jeme od roku 1999. Od té doby čle-
nové názvoslovné a heraldické ko-
mise rady města projednávali 
29 žádostí, což je poměrně dost.
Jen loni jsme řešili 14 užití znaku
města,“ říká Naďa Žinčíková z od-
dělení vnitřních věcí magistrátu a
také členka názvoslovné a heral-
dické komise.

Dodává, že jiné subjekty než
město Ostrava a jím zřízené nebo
založené organizační složky a
právnické osoby mohou používat
znak města jen se souhlasem rady

města. „Postup je jednoduchý. 
Zájemce podá písemnou žádost o
záměru užít znak našemu odboru
nebo komisi. Napíše adresu včetně
telefonického, e-mailového či fa-
xového spojení a hlavně musí
uvést účel a časový údaj užití
městského znaku. Žádost pak do-
plní návrhem grafického znázor-
nění znaku a jeho umístění,“ vy-
světluje N. Žinčíková s tím, že ze
strany města je vždy a za všech
okolností dbáno na to, aby předlo-
žené vzory a samotné umístění
znaku odpovídaly platnému popisu
a heraldickým zásadám. Žadatel
může samozřejmě využít prezento-
vaný grafický manuál znaku
města, který je umístěn na adrese:
www.mmo.cz (m) 

Ostravské kalendárium 2004
Archiv města Ostravy vydává tradiční přehled událostí uplynulého

roku v politickém, hospodářském, kulturním a sportovním životě,
v němž neschází ani informace o docela obyčejných a přesto zajíma-
vých příbězích všedních dnů.

Křest Ostravského kalendária 2004 se uskuteční 27. ledna 2005 
v 10 hodin v budově městského archivu ve Špálově ulici v Přívoze. 

Zájemci si od konce ledna mohou kalendárium zakoupit přímo 
v archivu nebo ve všech pobočkách Městského informačního centra.



Lidé, kteří s ním pracují, vědí, že dovede být
hodně náročný, vyžaduje profesionalitu a od všech
vysoké nasazení, ale při našem povídání v jeho pra-
covně páté lednové odpoledne roku 2005 nelze ne-
vnímat jeho nesporný smysl pro detail a hlavně hu-
mor a vtip.

Některé nejen pracovní postřehy a názory primá-
tora Ostravy Aleše Zedníka si můžete přečíst v tra-
dičním novoročním rozhovoru Ostravské radnice.

■ Přemýšlel jste někdy, kudy byste se ubíral,
kdybyste v listopadu 2002 nepřišel na
radnici?

Víte, podobné otázky si kladu od dět-
ství. Lidský život jsou v podstatě křižo-
vatky, u nichž znáte jen tu cestu, po které
jste se vydali. Nikdy se už nemůžete vrá-
tit a vyzkoušet cestu jinou. V tom je život
krutý i nádherný zároveň. A tak se někdy
ptám sám sebe, jestli bych mohl odhad-
nout, co by se stalo, kdyby… kdyby tátovi
nezničili zdraví v lágru v Jáchymově a já
se s ním mohl dnes radit? Kdyby se rodiče
neodstěhovali do Ostravy a já bych možná
byl starostou ve svém rodném Prostějově?
Kdybych šel studovat práva do Brna?
Kdybych pracoval v jiných profesích? Ale
odpovím takto: před sedmi lety jsem se
jednoho dne rozhodl, že přestanu být za-
městnancem a stanu se zaměstnavatelem.
Pro ten pocit svobody bych už asi nic ji-
ného nemohl dělat. Asi bych vedl nějakou
firmu, ostatně to je i moje představa do
budoucna. Jsem skeptický k lidem, kteří
se chtějí živit politikou do důchodu nebo
ještě déle. Zvláště, pokud se neuživí jinak.

■ Přál byste si, aby se něco ve Vašem životě
vyvíjelo jinak?

Každý máme svá malá traumata, která si neseme
jako svůj kříž. Znáte ten reklamní slogan – tuším, 
že Českého Telecomu – „Minulost nezměníme,
změňme budoucnost“? Jde o trvalou snahu ovliv-
ňovat svoji budoucnost. Když to neudělám já, udě-
lají to za mě jiní. A to nechci. Možná je toto hlavní
motivace, proč jít pořád dopředu, realizovat své ná-
pady, dělat něco pro druhé. 

■ V čem je Vám vůbec blízká práce politika?
Asi jsme si nerozuměli. Za politika se nepova-

žuji. Jistě, už slyším Vaše námitky, že co říkám není
rozhodující, že primátor je politická funkce. Navíc,
že jsem předsedou městského výboru ČSSD. Tedy
se dohodněme, že pravdu máme oba. V první řadě
bych chtěl zdůraznit, že obecní neboli komunální
politika je naprosto odlišná od té vrcholové.

■ V čem konkrétně?
Někdy mám pocit, že je to jako na vojně. My ko-

peme zákopy, svádíme půtky a boje v úzkých kori-
dorech, zatímco vrcholoví politici jsou štáb. Oni
vědí, o kterou kótu se právě bojuje a podle potřeb
obětují pravé nebo levé křídlo. Komunální politika
je v každém případě souboj nápadů, pracovitosti
a kultury myšlení. Takže mohu-li prosazovat své
nápady, přesvědčovat ostatní a nevzdat se přitom
určitých ideálů, pak je mi ta práce blízká. A jestli to
budeme nazývat městskou politikou nebo řízením
města, na tom skutečně nesejde.

■ Jaké pocity Vás naplňují při hlubším 
pohledu na současnou Ostravu?

Ostrava je město, ke kterému zbytek republiky
hledí s respektem. U nás se vždy, s dovolením, více
makalo, než kecalo, a to poznamenalo i obyvatele.
Získat tady slušnou obživu vyžaduje značné úsilí.
Ne vždy se ta tvrdost však musí měnit v mozoly.

Dnes je to spíš permanentní stres, nutnost stále se
přizpůsobovat, nepřetržitě se učit. A na místa star-
ších se derou mladí, kteří jdou do života vyzbrojeni
lepším studiem, mnozí sjezdili kraj světa. Takže je
to pořád boj. A všichni dohromady se přitom přeta-
hujeme se zbytkem republiky o pravdivou tvář na-
šeho města. 

■ Jak to myslíte?
Viděla jste před nedávnem titulní stránku časo-

pisu Reflex? Populární herec je původem 
z Ostravy? Tak šup, oblékneme ho do fáraček a tvář
ušpiníme mourem. Nevzpomínám si, že by Miro-
slava Horníčka nebo Karla Gotta, oba původem

z Plzně, ukazovali ve škodováckých montérkách za
soustruhem. Vždyť uhlí se zde deset let netěží, za-
tímco plzeňská Škodovka pracuje dál. A já bych si
tolik přál, aby všichni u nás věděli, že Ostrava je
normální město plné zeleně, že tu máme tři vysoké
školy a dvacet osm tisíc studentů, že jako všude
jinde se část lidí živí rukama a část hlavou, večer
jsou plná divadla, o víkendu tepe život nejen ve
Stodolní ulici a fotbalový chorál v našem městě
zpívá patnáct tisíc lidí…, že naše město renovovalo
víceúčelovou halu Aréna na parametry 21. století
a ještě předtím, než na led vjeli hokejisté, tleskalo
vstoje deset tisíc diváků José Carrerasovi. Viděl
třeba někdo jinde tak rozlehlé koupaliště, jaké má
Ostrava? Zná město, kde se tak myslí na nemo-
houcí a seniory? 

■ Čím Vás potěšil minulý rok?
Každý leden mám strach, že další rok nedokáže

posunout roku předchozímu tu pomyslnou laťku.
Letos je to podobné. Někde jsem řekl, že loni se
nám podařilo, na co jsme sáhli. Čekal jsem dotaz,
zda to myslím vážně, ale bylo to publikováno do-
slova. Tak bych to rád vysvětlil, hlavně to, co mys-
lím tím „my“. Jsou to členové městské rady 
a zastupitelstva, kteří přijali mnoho dobrých roz-
hodnutí. Jsou to ti pracovníci magistrátu a dalších
úřadů a institucí, kteří k těmto rozhodnutím při-
spěli nebo je dobře uvedli do života, ale především
jsou to všichni Ostravané, kteří sledovali, co se
v jejich městě děje, a říkali, co se jim líbí a co ne.

■ Jak hodnotíte Ostravu z hlediska využitých
příležitostí a nabídek? 

Nechci být skeptik, ale našemu městu nikdo
zvenčí moc příležitostí neposkytl. O všechny jsme
se museli jaksepatří přičinit. Ostrava vzala osud do
svých rukou. Nevěřte na báchorky, že na všechno
budou dotace. V první řadě, dotace bývají k dispo-

zici ve zhruba poloviční výši celkové investice, za
druhé – mnohdy se vyplácejí až po dokončení
stavby. Emise obligací ve výši 100 milionů eur, tj.
3,2 miliardy korun, byl první předpoklad k tomu,
aby tato generace mohla žít v třistatisícové krajské
metropoli. A čekat na výstavbu nových podniků
u telefonu také nevede k ničemu. Museli jsme se
například hodně snažit, museli jsme udělat značné
ústupky, aby počítačová společnost AsusTek posta-
vila svoji fabriku právě v Ostravě. 

■ V tomto případě asi nejlíp sedí Vámi uží-
vaná věta, že slova hýbají, ale příklady táhnou.

Určitě, teď jen doufejme, že tato společnost na-
jde šest set schopných zaměstnanců. Jedno-
duché to nemáme ani při jednáních se spo-
lečností OKD, abychom napravili poněkud
nedůvěřivé vztahy z minula a shodli se na
tom, že rozkvět Ostravy je v našem společ-
ném zájmu.

■ Co podle Vás bylo největší loňskou
událostí?

To je těžká otázka. Zkusím být ale
stručný. Pro naše město to určitě byl vstup na
světové finanční trhy. Ten první moment,
kdy jsem z jedné z největších londýnských
bank stiskem „enter“ odstartoval obchodo-
vání s městskými obligacemi, kdy se na ob-
razovkách monitorů na celém světě v jeden
okamžik objevil název Ostrava s finančními
podmínkami lepšími, než má okolní svět –
ten okamžik mi jen tak nevymizí z paměti.
Připomínám si, když při MS 2004 v ledním
hokeji Arénou zněla slovenská hymna, zpí-
vali všichni a Jožo Golonka mi blahopřál
k tomu, že Slováci se cítí v Ostravě jako
doma. Úžasný byl program v předvečer
vstupu naší republiky do Evropské unie
a Óda na radost v rockovém hávu, ale i těch

několik tisíc lidí na Slezskoostravském hradě při
slavnostech města. Jedinečný byl okamžik předá-
vání Poháru mistra ligy hráčům Baníku Ostrava, je-
jich přijetí v radnici a skvělá atmosféra na náměstí.

■ … a možná se ta největší událost roku stala
jindy a na jiném konci města…

Samozřejmě, jmenovat mohu výjimečné zážitky
v divadlech, na koncertech Janáčkovy filharmonie
a všude tam, kde lidé alespoň na chvilku pocítili, že
Ostrava je krásné místo k životu. Jen se někdy
ptám, jestli třeba zachytily takovýto moment pro
příští generace kamery. 

■ A co bude podle Vás největší událostí roku
2005?

Ostrava oslaví šedesát let od konce války, pří-
chod Rudé armády. Ten odstup nám umožní prožít
důstojný svátek bez ideologických nánosů a uctít
památku všech padlých, protože bez rozdílu plakaly
matky mrtvých synů po celém světě. Jsem přesvěd-
čen, že to bude silný okamžik pro pamětníky i mla-
dou generaci. Ostrava bude už příští měsíc hostit
účastníky Mistrovství Evropy ve futsalu. Jméno na-
šeho města půjde opět do světa, stejně jako při Zlaté
tretře 2005. Kdo má rád ladnost pohybu na taneč-
ním parketu, nenechá si zřejmě ujít světový šampi-
onát v latinskoamerických tancích, blíží se jubilejní
ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáč-
kův máj a tak dále. Ale do Ostravy přijdou také noví
investoři, začne se stavět na Karolině, tchajwanská
továrna přivítá své první zaměstnance… Prostě to
bude bohatý rok. Řekl jsem, že vždy mívám obavy
z toho, aby další rok přinesl více, než rok předchozí.
Třeba je nás víc - nás pochybovačů, ale přestože
jsme teprve na začátku, skoro bych řekl, že o rok
2005 strach mít nemusíme.

Děkuji za rozhovor i Váš čas.
Marie Václavková
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❏ Rozhovor

Ostrava je mûsto, ke kterému zbytek republiky hledí s respektem

Aleš Zedník
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■ MÉNù NIKOTINU, VÍCE POHYBU.
Představitelé města vyrazili první
pracovní den tohoto roku do rad-
nice na kolech. Peloton v čele s pri-
mátorem města Alešem Zedníkem
přijel na Prokešovo náměstí 3.
ledna krátce po desáté hodině. Pat-

náct kilo-
metrů z Tře-
bovic zdolali
s p o l e č n ě
Aleš Zedník,
J a r o m í r
C h a l u p a ,
Mirko Jašu-
rek, Zbyněk
Pražák, Vít
Ruprich a
Petr Kajnar
průměrnou
r y c h l o s t í  
čtrnáct kilo-
metrů za ho-
dinu. „Touto
tradicí vzdá-

váme hold lidem, kteří se do za-
městnání dopravují po vlastní ose
každodenně. Navíc propagujeme
heslo: Méně nikotinu, více pohybu,
které bychom si měli vzít všichni
jako novoroční předsevzetí,“ řekl
po dojezdu primátor. 

■ T¤I KRÁLOVÉ V RADNICI. Také
na pomoc lidem postiženým ze-
mětřesením a následnou vlnou
tsunami v jihovýchodní Asii vybí-

rali letos koledu koledníčci v
maskách Tří králů s kasič-
kami Sdružení České kato-
lické charity. Páté lednové
dopoledne přišli na magist-
rát ředitel Charity Ostrava
Martin Pražák společně s
řeholnicí sestrou Mary Pris-
cou z kongregace Dobrého
pastýře a biskupským viká-
řem Pavlem Forgačem (na
snímku). Sestra Mary
Prisca, která žije v komu-
nitě řeholnic již několik let v
Ostravě, pochází z nyní
těžce postiženého ostrova
Srí Lanka. Charita Ostrava
se koncem roku rozhodla, že
polovinu z prostředků, které

měly po rozdělení zůstat v Os-
travě, pošle právě na Srí Lanku.
Mělo by to být asi dvě stě padesát
tisíc korun,“ řekl M. Pražák. 

■ SENIO¤I BI-
LANCOVALI. Po-
radní sbor primá-
tora statutárního
města Ostravy pro
problematiku se-
niorů se sešel 16.
prosince 2004 v
prostorách rad-
nice, aby zhodno-
til svou celoroční
činnost. Pozvání
sboru přijal také
biskup ostravsko-
-opavský msgre
František Václav
Lobkowicz, který
shledal vytvoření poradního
sboru jako moudrý počin primá-
tora města a vyzval přítomné k
toleranci a pochopení současné
doby. Primátor města poděkoval

poradnímu sboru za jeho přínos.
„Moment setkávání lidí a sdělo-
vání názorů je vždy prospěšný
pro všechny strany,“ konstatoval
A. Zedník.

Pracovní trh zaãíná nabírat dech
Po předchozím souvislém třímě-

síčním poklesu o 964 uchazečů os-
travská nezaměstnanost v závěru
uplynulého roku, jako vždy v pro-
sinci v posledních osmi letech,
vzrostla. Hlavním důvodem přeru-
šení příznivého vývoje byla přede-
vším pokračující urychlená restruk-
turalizace v ISPAT Nová huť, a. s., a
také zhoršující se klimatické pod-
mínky, které přinesly zánik řady
krátkodobých pracovních příleži-
tostí. K 31. 12. 2004 evidoval Úřad
práce v Ostravě 28 892 osob, což je
sice o 494 více než koncem listo-
padu, ale o 578 méně než před dva-
nácti měsíci. Meziměsíční nárůst za-
znamenali výhradně muži, a to o
500, u nichž se především projevil
výše zmíněný sezonní vliv. Neza-
městnaných žen ubylo jen nepatrně
(-6). Jejich počet je nyní nejnižší za
posledních šest měsíců. Míra neza-
městnanosti za uplynulý měsíc
stoupla z 16,2 na 16,6 %. Ke zřetel-
nějšímu oživení došlo na poptáv-
kové straně trhu práce. Stav disponi-
bilních pracovních příležitostí se
rozšířil o 167 (+22,5 %), takže kon-
cem měsíce jich měli zájemci a
uchazeči o zaměstnání k dispozici
909, což je druhý největší počet v
posledních třiceti sedmi měsících. 

„Po každoročně očekávaném a
pravidelně se opakujícím lednovém

skokovém zvýšení nezaměstnanosti
(+865 osob) se již v únoru začala si-
tuace zlepšovat, a i když bylo dosa-
ženo dosavadního historického ma-
xima 30 396 nezaměstnaných osob,
tempo nárůstu nových uchazečů o
zaměstnání se výrazně zpomalilo. V
dalších čtyřech měsících se neza-
městnanost vždy snížila, přičemž
úbytek lidí bez práce nastal poprvé
od roku 1995 rovněž v červnu. S ná-
stupem léta a ukončením školního
roku se řady uchazečů o zaměstnání
znovu rozšířily, ale méně než v před-
chozích letech. V prázdninovém ob-
dobí šlo o nejmenší vzestup za 
posledních sedm let,“ uvedl Jiří 
Zaorálek, vedoucí oddělení analýz a
prognóz úřadu práce.

Od září do listopadu počet 
Ostravanů hledajících zaměstnání
opět klesal. Přestože s příchodem
zimního počasí nezaměstnanost
vzrostla, liší se její konečný loňský
výsledek od optimistické varianty
prognózy Úřadu práce v Ostravě za-
nedbatelně (+1,4 %). „Zdá se, že os-
travský pracovní trh začíná nabírat
dech a u řady základních sledova-
ných ukazatelů evidované nezaměst-
nanosti jsme loni v meziměsíčním
srovnání zaznamenali jedny z nej-
lepších výsledků od počátku ekono-
mické transformace,“ dodal Jiří 
Zaorálek. (r)

Ostrava se pfiedstaví 
na veletrhu Regiontour 

Pod heslem Ostrava – město kul-
tury a sportu se zúčastní mezinárod-
ního veletrhu cestovního ruchu Re-
giontour 2005 v Brně 13. až 16.
ledna 2005 také moravskoslezská
metropole. 

Prezentovat bude významné kul-
turní akce, jako je tradiční meziná-
rodní hudební festival Janáčkův
máj, festival Colours of Ostrava či
mezinárodní setkání loutkových di-
vadel Spectaculo Interesse. 

V ostravské expozici se budou
prodávat vstupenky na únorové
Mistrovství Evropy ve futsalu. I
proto se zde nachází futsalová mini-
branka. Zájemci si budou moci zku-
sit vystřílet zajímavé ceny. Kromě
toho bude Ostrava hostit mistrovství

světa v krasobruslení juniorů, mezi-
národní lehkoatletický mítink Zlatá
tretra v kategorii Super Grand Prix,
mistrovství světa v latinskoameric-
kých tancích. 

Návštěvníkům veletrhu bude k
dispozici řada prezentačních mate-
riálů o sportovních akcích, dopravě,
ubytování, turistických atrakcích ve
formě přehledů, informačních kata-
logů a průvodců. Jedním ze zajíma-
vých míst na nově vybudované turis-
tické trase centrem Ostravy přes
výstaviště Černá louka a novou
lávku přes řeku Ostravici na obno-
vený Slezskoostravský hrad se stalo
městečko modelů Miniuni, které
představuje desítky zmenšených vý-
znamných staveb z mnoha zemí. (r)

Nové ceny za odvoz odpadÛ
Od 1. ledna nabyla účinnosti

nová obecně závazná vyhláška sta-
tutárního města Ostrava týkající se
místních poplatků za shromažďo-
vání, sběr, přepravu, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních
odpadů. Letos je roční sazba po-
platku pro fyzické osoby stanovena
na 498 Kč, což je o 66 korun více
než loni. Toto zvýšení souvisí s
přechodem zpracovatele odpadu
OZO Ostrava, s. r.o., do vyšší da-

ňové sazby (z 5% na 19%), vybu-
dováním 4 nových sběrných dvorů
a zvýšením počtu velkoobjemo-
vých kontejnerů o tisíc kusů na
území města Ostravy v letošním
roce. 

Poplatek je možno uhradit ve
dvou splátkách (nejpozději do 30.
března a 30. září letošního roku),
nebo jednorázově (do 30. dubna) 
v pokladně Magistrátu města 
Ostravy či poštovní poukázkou. (r)

❏ Stfiípky



Město Ostrava nabízí k pronájmu
a odprodeji pozemky v proluce
mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou
u muzea v centru. Půlhektarová
proluka vznikla v padesátých letech
minulého století demolicí původní
zchátralé zástavby. Na uvolněné
ploše dočasně vzniklo parkoviště.
Toto místo by ale mělo být v bu-
doucnu opět zastavěno, jak se
ostatně předpokládá i v platném
Územním plánu zóny Ostrava –
centrum. 

„Rušená parkovací místa by měla
být nahrazena výstavbou vícepo-
dlažního parkovacího domu poblíž
stávajícího parkoviště v proluce
vzniklé po loni zbořeném obchod-
ním domě firmy Kramer,“ říká

hlavní architekt města Jaroslav 
Sedlecký.

V roce 2004 město Ostrava při-
jalo novou strategii pro zastavění
této proluky, která spočívá ve vy-
tvoření podmínek pro rozprodej
pozemků většímu počtu investorů.
„Ti by své stavební záměry realizo-
vali pod jednotnou urbanistickou a
architektonickou regulací, a to
takzvanou metodou štít na štít,
stejně jak tomu odjakživa v našich
městech bývalo. Výsledkem by
mělo být zastavění proluky mezi
ulicemi Velkou a Pivovarskou do-
movními bloky sestavenými z jed-
notlivých městských domů s ob-
chody v přízemí, kancelářemi a
byty v horních patrech zastřeše-

ných šikmou střechou nebo ukon-
čených odstupujícím patrem,“
uvádí J. Sedlecký.

Stavební činnost na území pro-
luky bude řízena stavebním úřadem
tak, aby současná rozestavěnost
byla vždy co nejmenší a aby stavby
byly realizovány nikoli jednotlivě a
v nahodilém pořadí, jak se říká na-
přeskáčku, ale aby byly budovány
rychle a bez výraznějšího narušení
života v centru Ostravy. Jak upo-
zorňuje J. Sedlecký, zájemci o

koupi pozemku na jedné z nejlep-
ších budoucích adres v centru 
Ostravy mohou své žádosti posílat
na adresu: Magistrát města Ostravy,
odbor majetkový, Prokešovo ná-
městí 8, 729 30 Ostrava.

Podrobnější informace jsou k dis-
pozici na telefonních číslech: 
599 443 113 (majetkový odbor ma-
gistrátu) a 599 443 193 (útvar 
hlavního architekta), e-mail: 
msnoblova@mmo.cz nebo 
jsedlecky@mmo.cz (M)
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vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací – grantů v oblasti
podpory přípravy projektové dokumentace žádostí pro strukturální

fondy Evropské unie z rozpočtu statutárního města pro rok 2005

Podpora přípravy projektové dokumentace je zaměřena na následující programy:
● Společný operační program (Opatření 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,

4.2.2)
● Operační program Průmysl a podnikání (Opatření 1.3)
● Operační program Rozvoj lidských zdrojů (Opatření 2.1, 2.2, 2.3,

3.1, 3.3, 4.1)

Žadatelé: nestátní neziskové organizace

Žádosti musí být na předepsaném formuláři v zapečetěné obálce,
označené plným jménem/názvem žadatele, jeho adresou, názvem
programu a textem „Neotvírat před otvíráním obálek“. V případě podání
více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné
obálce. Žádosti musí být odevzdány osobně na sekretariátu odboru
ekonomického rozvoje magistrátu (doručitel předloží kopii průvodního
dopisu, na kterou mu bude potvrzeno převzetí) nebo zaslány poštou
doporučeně na adresu:

Magistrát města Ostravy, odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

nejpozději do 31. 1. 2005
Žádosti předložené po stanoveném termínu nebudou do grantového
řízení zařazeny.
Bližší informace, podmínky a formuláře žádostí a zásad podpory
přípravy projektové dokumentace žádostí pro strukturální fondy
Evropské unie z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2005:

www.mmo.cz/granty
Kontaktní osoba: Lucie Kociánová, tel.: 599 442 513

V prÛmyslové zónû Mo‰nov 
vyroste závod na v˘robu bioetanolu

Letos v květnu by měla být v prů-
myslové zóně Letiště Ostrava-Moš-
nov zahájena výstavba nového zá-
vodu, který bude vyrábět bioetanol.
„Biomasa, tedy materiální vstup do
této výroby, je definována jako
hmota organického původu. Zjed-
nodušeně řečeno, jde o veškerou 
organickou hmotu v přírodě, kterou
dokážeme pomocí biotechnologické
cesty využít jako plnohodnotnou
náhradu ropy, na jejímž dovozu je
dnes závislá snad každá hospodář-
ská oblast země,“ vysvětlil Martin
Piperek, generální ředitel SWP Tra-
ding, a.s., investora tohoto pro-
jektu.

V srpnu 2003 schválila vláda ČR
Program výroby bioetanolu pro jeho
přimíchávání do automobilových
benzínů a motorové nafty. Jeho cí-
lem je, aby vedle již existující vý-
roby bionafty na bázi metylesteru

řepkového oleje došlo prostřednic-
tvím bioetanolu k vyššímu využí-
vání biokomponentů v pohonných
hmotách s co největším využitím
potenciálu českého zemědělství.

Nový bioetanolový závod v Moš-
nově by měl být podle harmono-
gramu dokončen v říjnu 2006. V
tuto chvíli se čeká už jen na udělení
licence od státu. „Investor věnoval
mimořádnou pozornost výběru tako-
vého nositele technologie, který
představuje světovou špičku a záro-
veň splňuje základní předpoklady
konkurenceschopnosti ještě několik
let po dokončení výstavby závodu.
Zanedbatelná není samozřejmě ani
ta skutečnost, že v mošnovském zá-
vodě by mělo být vytvořeno zhruba
200 nových pracovních míst a dal-
ších asi 800 příležitostí v rámci tak-
zvané nepřímé zaměstnanosti,“ řekl
Martin Piperek. (m)  

Pohled z ul. Velké. (Obrázek ze studie Ing. arch. J. Havlíčka)

Pohled z ul. Pivovarské. (Obrázek ze studie Ing. arch. J. Havlíčka)

Pfiipravuje se v˘stavba nov˘ch mûstsk˘ch domÛ
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Akciová společnost Garáže Ostrava byla založena v prosinci 1996
statutárním městem Ostrava a OKD, a.s., se záměrem postupně řešit
zhoršující se situaci v takzvané statické dopravě na území města, a to
s ohledem na rostoucí počet aut. „Na potřebu zabezpečení parkování
zejména v centru, které se několik let připravovalo na výrazné oživení
a které bylo už odstartováno, reagovala naše společnost zvýšením
parkovací kapacity o 519 míst v podzemním objektu na Prokešově náměstí
a také na Černé louce na Havlíčkově nábřeží. V obou uvedených
objektech, provozovaných 24 hodin denně, nabízíme rychlé i abonentní
parkování s tím, že úroveň poskytovaných služeb, bezpečnostní vybavení
a zajištění snese nejpřísnější kritéria vyžadovaná ve vyspělých evropských
státech,“ říká Miroslav Svozil, ředitel Garáže Ostrava, a. s. 

Společnost nabízí parkování v nadzemním vícepodlažním objektu na
Černé louce za velmi výhodnou cenu, a to 1 000 Kč/měsíc. Bližší
informace jsou k dispozici na tel. č.: 596 167 263 až 268 nebo 596 116 967.

V současné době společnost provozuje celkem šest parkovišť, z nichž pět
tvoří základ propojeného integrovaného systému v centru Ostravy
s celkovou kapacitou zhruba 900 parkovacích míst. Jak říká 
M. Svozil, integrovaný  systém umožňuje na těchto místech parkování
pomocí naprogramovaných elektronických čipů. Z nich je odečítána
hodnota parkovného. Po vyčerpání předplacené částky a zaplacení nového
předplatného obsluha čip vymění na každém vybraném parkovišti za čip
takzvaně nabitý. Parkovací čip je možno aktivovat na jakoukoliv částku.
Základní cenová nabídka předplacených čipů je 300, 500 a 1 000 korun. 

„V letošním roce nepřipravujeme změny cen parkovného, a to i přes to,
že nedostáváme žádné dotace, ani nezatěžujeme rozpočet města Ostravy,“
dodává ředitel M. Svozil s tím, že Garáže Ostrava, a. s., nezanedbatelným
způsobem přispívají k oživení centra Ostravy - nabízejí občanům dojezd až
do samotného historického jádra vlastním vozem a parkovat zde
bezpečněji (například díky monitorovacímu kamerovému systému a stálé
obsluze) a také za přijatelnou cenu. (m)
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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 28. 2. 2005.

■ Přihláška je k dispozici u sekretáře sou-
těže ing. arch. Kamila Mojžíška (e-mail:
kmojzisek@mmo.cz, tel.: 599 442 482)
nebo na internetových stránkách magis-
trátu: www.mmo.cz 

Vedení spisovny
Z živnostenského úřadu nám na redakční stůl

přišlo upozornění pro všechny podnikatele týkající
se zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, podle kterého
je podnikání v oboru vedení spisovny nově konce-
sovanou živností. „Vedení spisovny zaniká uply-
nutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, tedy 31. 12. 2005. Pro držitele
živnostenských oprávnění vydaných před účin-
ností zákona, kteří chtějí v podnikání v oboru po-
kračovat, je toto datum lhůtou k doložení dokladů
potřebných k získání oprávnění k podnikání
v koncesované živnosti nazvané - vedení spi-
sovny. Podnikatelé, kteří chtějí pokračovat v čin-
nosti i po uplynutí této lhůty, musí ještě před jejím

vypršením požádat na příslušném živnostenském
úřadu o udělení koncese s předmětem podnikání -
vedení spisovny,“ vysvětluje Šárka Eichlerová
z živnostenského úřadu magistrátu.

K žádosti je nutné doložit doklad o úplném
středním nebo úplném středním odborném vzdě-
lání a 3 roky praxe v administrativě. Podmínkou
získání živnostenského oprávnění je schválení
provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců.

Jak tvrdí Š. Eichlerová, pouze za tohoto před-
pokladu podnikatelé mohou ve své činnosti po-
kračovat na základě původního živnostenského
oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí
o žádosti o udělení koncese. Veškeré úkony sou-
visející s touto změnou jsou osvobozeny od
správních poplatků. (r)

VE VTP SE STAVÍ. V polovině prosince
minulého roku (13. 12. 2004) byla slav-
nostně zahájena realizace 2. stavby Mul-
tifunkční budovy Vědecko-technologic-
kého parku (VTP) v Ostravě-Pustkovci.
Podle vyjádření ředitele VTP Jaromíra
Dudka bude nový třípatrový objekt
s užitnou plochou 2 400 metrů čtvereč-
ních dokončen za dvanáct měsíců, tedy
v prosinci 2005. Nabídne atraktivní kan-
celářské, laboratorní i prezentační pro-
story k pronájmu převážně malým
a středním firmám. Existuje předpoklad,
že zde vznikne zhruba 250 nových pra-
covních příležitostí. Jak uvedl J. Dudek,
od firem s potřebou vysoce kvalifikova-
ných zaměstnanců si město slibuje rozvoj
technologií v regionu, přilákání nových
investorů a hlavně efektivnější využití poten-
ciálu místních vysokých škol. Investorem je 
statutární město Ostrava, dodavatelem 

Bytostav a. s. Celkové náklady jsou vyčísleny
na 110 milionů korun, část by měla být uhra-
zena ze státních zdrojů. (m)

V centru mûsta je k dispozici témûfi devût set parkovacích míst

GaráÏe Ostrava, a. s., provozují tato parkovi‰tû:

- podzemní parkoviště na Prokešově náměstí 203 míst 25 Kč/hod.
- parkovací objekt na Černé louce 316 míst 20 Kč/hod. 
- ul. Muzejní v blízkosti Masarykova nám. 153 míst 20 Kč/hod. 
- ul. Poděbradova za Domem umění 95 míst 20 Kč/hod. 
- Smetanovo náměstí u Divadla A. Dvořáka 63 míst 15 Kč/hod. 
- Náměstí msgre Šrámka 66 míst 20 Kč/hod. 



Environmentální výchova je jed-
nou z priorit výuky v Základní škole
Horymírova v Ostravě-Zábřehu. V
listopadu tady  otevřeli Environmen-
tální centrum určené k výuce před-
mětů zaměřených na ekologii a pří-
rodu, vybavené počítačem určeným
k práci s výukovými a prezentačními
programy, laboratoří s mikroskopy a
přírodninami. 

Podařilo se vytvořit prostor pro
přírodovědnou a ekologickou osvětu
nejen žáků, ale také obyvatel síd-
liště, městského obvodu i celého
města.

„Všechno začalo nápadem vybu-
dovat školní naučnou stezku Pískové
doly, nad níž začal uvažovat pedago-

gický sbor spolu se žáky a jejich ro-
diči v roce 2002. Naučná stezka, do-
kumentující přírodu v oblasti blízké
řeky Odry, je již zřízena. Zájemci o
procházku mohou na vyžádání získat
informační brožurku o přírodních za-
jímavostech okolí Odry, nebo se zú-
častnit jedné z mnoha akcí, které
škola připravuje pro své žáky a jejich
rodiče,“ přibližuje začátky environ-
mentálního profilování základní
školy její učitel Ondřej Dedek. 

V nově vzniklé učebně je v sou-
časné době k vidění výstavka přírod-
nin a obrazů s tématem řeky. Infor-
mace o aktivitách školy lze získat na
tel. čísle: 596 786 549, nebo e-mailu:
zshorymirova@volny.cz (k)
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Skládka zahájila provoz
Od letošního roku až do roku

2009 bude tuhý komunální odpad z
Ostravy ukládán na nové skládce
v Ostravě-Hrušově, kterou vybudo-
vala společnost OZO Ostrava s.r.o.
nákladem 60 milionů korun. Na
ploše pěti hektarů může být ulo-
ženo až 500 tisíc kubíků odpadu
z domácností, provozů a firem,
který není možné třídit a recyklo-
vat. 

Skládka je vybudována podle
současných norem tak, aby vliv
skládkování na okolí byl minimální.
Těsnicí systém tvoří 60 cm silná ne-
propustná vrstva jílu a silná poly-
etylenová fólie chráněná před protr-
žením geotextilií. V drenážní vrstvě
skládky je uloženo perforované po-
trubí sloužící k odvodu skládkové
vody. Skládka byla vybudována na
území poznamenaném průmyslovou
činností, na odvalu a v místě bývalé
skládky stavebních sutí. Po skon-
čení ukládání odpadu bude skládka

v roce 2010 pomocí rekultivací pro-
měněna v zalesněné návrší a vznika-
jící skládkový plyn bude využíván
k výrobě elektřiny.

Vladimíra Karasová ze společ-
nosti OZO Ostrava k tomu říká:
„Průměrný obyvatel Ostravy vypro-
dukoval v roce 2004 přibližně 190
kilogramů směsného komunálního
odpadu, což je o 13 kilogramů více
než v roce 2003. Domácnosti ob-
čanů tak v loňském roce přispěly na
ostravskou skládku zhruba šedesáti
tisíci tunami odpadu. Ukládání a
provoz skládek neupotřebitelného
odpadu je náročné nejen finančně,
ale také prostorově, protože míst
vhodných pro založení dalších sklá-
dek na území města není mnoho. Do
budoucna je tedy důležité omezit
množství odpadu likvidovaného
skládkováním, zaměřit se na sepa-
raci odpadu přímo v domácnostech
a jeho využívání jako suroviny nebo
zdroje energie.“ (k)

I lední medvěd z ostravské zoo má několik adoptivních rodičů.

Adoptujte si zvífie v zoo
Ostravská zoologická zahrada na-

bízí také v letošním roce k adopci či
sponzorování zvířata, která jsou ve
volné přírodě ohrožena nebo do-
konce již vyhubena. Cílem zoo je
vedle rekreace návštěvníků poskyt-
nout především ochranu a útočiště
ohroženým druhům zvířat a přírod-
ním ekosystémům. Důležitým po-
sláním se stává také úsilí o vzdělání
veřejnosti s důrazem na informaci,
jak zásadní je rovnováha mezi člo-
věkem a přírodou. 

„Jako většina zoologických za-
hrad jsme placeni z rozpočtu města
a naše soběstačnost se pohybuje
okolo třiceti procent,“ říká tiskový
mluvčí Zoo Ostrava Stanislav Der-
lich. „Proto se právě naši adoptivní
rodiče a sponzoři také sami podílejí
na budoucím vývoji zoologické za-
hrady. Zoo Ostrava usiluje o to, aby

se v budoucnu svět zvířat stal také
světem bez mříží,“ dodává Stani-
slav Derlich. 

Ten, kdo si vybere zvíře k adopci
nebo sponzorování, získá bez
ohledu na výši příspěvku Osvědčení
o adopci platné jeden rok, pozvání
na Den se sponzory se speciálním
programem a jeho jméno bude umís-
těno na tabuli u vstupní brány zoo
spolu se jménem podporovaného
zvířete. V závislosti na výši pří-
spěvku pak zoo nabízí volné vstu-
penky, hrníčky, tabulku se jménem
sponzora u expozice zvířete, re-
klamní tabule, pořádání křtin a naro-
zenin apod.

Bližší informace o adopci a spon-
zorování zvířat v ostravské zoo podá
Monika Ondrušová na telefon-
ním čísle: 596 243 316, e-mail:
info@zoo-ostrava.cz (k)

Procházka mûstem
Na vycházku ulicemi pojmeno-

vanými po významných umělcích
a spisovatelích v Ostravě-Přívozu
zve 22. ledna všechny zájemce 
ostravský odbor Zeměpisného sdru-
žení se sídlem v Brně. Sraz bude
u zastávky tramvají Náměstí Svato-
pluka Čecha ve 13.45 hodin.

Dolní oblast Vítkovic
v antikvariátu 

Dolní oblast Vítkovic, její minu-
lost a budoucnost, budou stěžejními
tématy diskuze, která se uskuteční
20. ledna v 18 hodin v Antikvariátu
Fiducia. O budoucím využití této
technické památky, zapsané do se-
znamu čekatelů UNESCO, budou
debatovat s návštěvníky členové
sdružení Za starou Ostravu. Dolní
Vítkovice mají šanci stát se jedinou
památkou UNESCO v našem regi-
onu. Informace o dalších akcích 
Antikvariátu Fiducia naleznete na
adrese: www.antikfiducia.com

❏ Zelené zajímavosti

Environmentální centrum 

Milí čtenáři, přestože byl ráz 
Ostravy po téměř dvě stovky

let určován těžbou uhlí a těžkým
průmyslem, najdeme i u nás zacho-

valou přírodu, klidná zákoutí a pří-
rodně zajímavá místa. Na každého
obyvatele připadá 30 m2 zeleně, což
jistě není málo. 

V této nové rubrice vám budeme
postupně představovat živé i neživé
přírodní zajímavosti našeho města.
Vydejme se tedy společně do pří-
rody, která nás denně obklopuje,
aniž si to při shonu a povinnostech
uvědomujeme.

Památné stromy

Aby strom získal přívlastek pa-
mátný, musí být velmi starý a ně-
čím význačný. Prostě pamětník. V 
Ostravě takových roste dvacet osm.
Mezi nejstarší patří lípa malolistá v
Nové Vsi u vstupu na hřbitov v ulici
U Hrůbků. Její věk je odhadován na
více než čtyřistapadesát let. Ostrava
měla tenkrát asi tisíc obyvatel, v
roce 1585 přišla morová rána a nej-
vyšším správním orgánem města

byla celá obec – shromáždění všech
měšťanů. I přesto, že je dnes dutá a
v 80. letech minulého století přišla o
vrcholové větve, stojí dodnes. 

Čtyřista let roste v Heřmanicích v
ulici Vrbické dub letní. Krásným
solitérem je také lípa malolistá s
úctyhodným obvodem kmene 
425 cm v ulici Podborčí u tramva-
jové tratě ve Slezské Ostravě. Za
zmínku stojí jistě i jerlín japonský
na Mírovém náměstí ve Vítkovicích
pocházející z východoasijských
zemí, kde je významnou léčivou
dřevinou. Opomenout nelze ani ji-
nan dvoulaločný, hlídající vstup do
Slezskoostravského hradu, platan
javorolistý na Černé louce v centru
města nebo nádherně košatý dub
letní ve Staré Bělé.

Každý památný strom je záko-
nem chráněný. Poznáte ho podle ze-
lené tabulky s malým státním zna-
kem České republiky, která se vždy
vyskytuje v jeho blízkosti. (kon)
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Proces zpracování Strategického plánu roz-
voje (SPR) statutárního města Ostravy na

léta 2005 až 2013 vstoupil do finále. Zastupi-
telstvo města 15. prosince 2004 schválilo návrh
realizace rozhodující verze tohoto význam-
ného městského dokumentu s tím, že konečné
zpracování bude provedeno na základě vý-
sledků jeho posouzení z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví (SEA), které
provede krajský úřad nejpozději do letošního
března. 

„Záměrem všech iniciátorů a aktérů strategic-
kého plánu, tedy zástupců statutárního města 
Ostravy, Agentury pro regionální rozvoj, společ-
nosti RPIC – ViP s.r.o. a dalších subjektů, je uvést
dokument do života a průběžně sledovat jednot-
livé kroky vedoucí k avizovanému rozvoji města,“
konstatoval náměstek primátora Vít Ruprich.

V nejbližší době se počítá s druhým veřejným
projednáváním plánu s ohledem na výsledky po-
souzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).
Uspořádány by měly být rovněž veřejné semináře,
workshopy i odborná konference za účasti zá-
stupců institucí a úřadů, podnikatelské sféry, ne-
ziskových organizací a ostatních měst regionu. 

V listopadové Ostravské radnici jsme tento do-
kument prezentovali jako plán, který může po-
skytnout analytické informace a nabídnout portfo-
lio řešení v dlouhodobém časovém horizontu.
Uvedli jsme, že součástí strategického plánu je
kromě vymezení globálních a dílčích vizí města
také stanovení konkrétních projektů a akcí řeší-
cích hospodářský rozvoj, dopravní a technickou
infrastrukturu nebo kvalitu života obyvatel.
A právě některým vybraným vizím, opatřením
a popisům budeme věnovat následující řádky. 

Územní rozvoj

Cíl 1 - Překonat sektorovou nekompaktní struk-
turu včetně revitalizace starých průmyslových
ploch a jejich znovuzačlenění do funkční struk-
tury města.

Strategie - Vyhodnocení volných území mezi
jednotlivými městskými sektory a určení jejich
využití pro městské funkce (nová obytná území,
volnočasové areály, lesoparková krajina, podnika-
telské plochy atd.).

Cíl 3 - Zlepšit kvalitu vstupů do města (silnice,
nádraží, letiště).

Strategie - Vyhodnocení dnešního stavu hlav-
ních vstupů do města a návrh jejich zkvalitnění,
zejména zlepšení a napojení města ve směru od le-
tiště a vyhodnocení významu dnešních vstupů do
města po zprovoznění dálnice D47. Oživení pro-
blematiky napojení města na evropskou síť vod-
ních cest v souvislosti se zlepšením jeho protipo-
vodňové ochrany.

Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ

Cíl 1 - Připravovat a nabízet konkurenceschop-
nou pracovní sílu v široké struktuře profesí pro
průmysl, obchod a služby.

Strategie - Statutární město Ostrava má omezené
možnosti k přímému ovlivňování kvality a struktury
pracovních sil. Lepší zhodnocení lidského potenci-
álu obyvatel Ostravy v produktivních ekonomic-
kých aktivitách je i přesto důležitou součástí dlou-
hodobé strategie města. Změna kultury pracovních
vztahů směrem k flexibilnější pracovní síle motivo-
vané k práci a dobře adaptované na změny na pra-
covním trhu. Výrazné snížení nezaměstnanosti, ze-
jména dlouhodobé, vznik většího počtu pracovních
příležitostí pro všechny úrovně kvalifikací, vytvá-
ření a stabilizace pracovních míst založených na
lepším využití vzdělanostního potenciálu v technic-
kých oborech jsou klíčovými prvky této strategie.

K realizaci strategie chce město přispět formou
přímé i nepřímé podpory a spoluprací s partnery
na projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Mimořádnou příležitost pro období nejbližších
minimálně 10 let představuje vstup České repub-
liky do Evropské unie a možnost využití pro-
středků ze strukturálních fondů, zejména z Evrop-
ského sociálního fondu.

Hospodáfisk˘ rozvoj

Cíl 2 - Využívat vědomostní a výzkumný po-
tenciál ve městě pro aplikace v odvětvích s vyso-
kou přidanou hodnotou.

Strategie - Ostrava si uvědomuje, že nelze
dlouhodobě spoléhat pouze na nižší provozní ná-
klady jako hlavní konkurenční výhodu rozvoje
místní ekonomiky. Vzhledem ke konkurenci
ostatních velkých center je v zájmu města udržet
v regionu kvalifikované síly a využívat znalost-
ního potenciálu (vysoké školy, výzkumná a vývo-
jová střediska atd.) jednak pro zvýšení konkuren-
ceschopnosti místních podniků, jednak pro
přilákání nových investorů z oborů přinášejících
vysokou přidanou hodnotu. Město má zájem vyu-
žít existující znalosti lidského kapitálu a zkuše-
nosti místních firem při udržení kvalitní lidské
síly ve městě. 

Cíl 3 - Zvýšit podíl podnikatelských subjektů se
sídlem a provozovnami na území města.

Strategie - I přes zlepšení situace v poslední
době není město stále ještě cílem nových inves-
torů. Hlavními bariérami byly donedávna ze-
jména nedostatečná infrastruktura pro velké 
investory a nižší povědomí investorů o potenciálu
města z hlediska lidských zdrojů a místních do-
davatelů. Město má zájem přímými formami pod-
porovat vstup nových investorů do města, přede-
vším nabídkou kvalitních služeb ze strany
veřejného sektoru, a chce existující potenciál
města aktivně propagovat.

Kvalita Ïivota

Cíl 1 - Zlepšit kvalitu bydlení v bytových do-
mech a zvýšit diferenciaci nabídky bydlení ve
městě.

Strategie - Ostrava má vysoký podíl bydlení
v panelových domech se všemi problémy, které
tento typ bydlení přináší. Dlouhodobě se díky
konstrukci a životnosti těchto staveb bude jejich
stav zhoršovat a zároveň zvyšovat náklady na je-
jich údržbu. Neřešením problémů může docházet
ke znehodnocování určitých rezidenčních oblastí
města a snižování atraktivity města jako rezidenč-
ního místa, zejména pro vyšší standardy bydlení.
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Cíl 3 - Rozvíjet a zkvalitňovat zdravotní péči
a sociální služby ve vazbě na konkrétní cíle
a opatření stanovená v Komunitním plánu rozvoje
sociálních služeb včetně výstavby chybějící infra-
struktury.

Strategie - Demografické projekce populace
města a zdravotnické statistiky jasně ukazují ná-
růst počtu osob, jímž se bude muset věnovat zvý-
šená lékařská a sociální péče. Pokud nebude na
tento vývoj město dostatečně připraveno, hrozí
mu nebezpečí kumulace sociálních problémů,
které budou jen obtížně zvladatelné jak kapacitně,
tak finančně. Strategie by měla být zaměřena na
aktivní zjišťování skutečné situace a potřeb v te-
rénu a jejich řešení v součinnosti zejména s měst-
skými obvody, neziskovými organizacemi a dal-
šími zainteresovanými subjekty tak, aby zdravotní
péče a sociální služby byly dostupné a kvalitní.

Doprava a technická infrastruktura

Cíl 1 - Výrazně zlepšit vnější dostupnost města
napojením na nadregionální dopravní infrastruk-
turu.

Strategie - Statutární město Ostrava se neustále
potýká se svým přirozeným handicapem – je nej-
vzdálenějším krajským městem od metropole ČR,
Prahy. Tato skutečnost je umocněna chybějícím
dálničním napojením města a regionu. Negativní
dopad absence dálnice D47 pak můžeme pozoro-
vat zejména v hospodářské sféře, menší atraktivitě
města pro investory i návštěvníky. Geografická lo-
kace Ostravy však zároveň znamená blízkost sou-
sedních států – Polska a Slovenska. Výhody z toho
plynoucí jsou významně zvýrazněny společným
evropským prostorem jednotného trhu. Realizace
cíle zvýšení vnější dostupnosti města napojením
na nadregionální dopravní infrastrukturu vyžaduje
aktivní zapojení klíčových partnerů s rozhodu-
jícím vlivem na jednotlivá navržená opatření. Jsou
jimi zejména Ředitelství silnic a dálnic  (ŘSD) ČR,
Moravskoslezský kraj, Správa železniční dopravní
cesty, s.r.o., a další zúčastněné subjekty, města
a okolní regiony. Úloha města bude spočívat pře-
devším v komunikaci města s těmito subjekty,
v iniciaci a koordinaci činností.

Cíl 2 - Odstranit úzká hrdla v dobře koncipova-
ném dopravním systému města.

Strategie - Město Ostrava čelí, stejně jako
ostatní regionální metropole, velkému a stálému
nárůstu automobilové dopravy. Oproti roku 1989
došlo k nárůstu intenzity dopravy v základní ko-
munikační síti v průměru o 60–80 %. Tato skuteč-
nost se nejvíce projevuje na nejzatíženějších úse-
cích, kde dochází v období dopravních špiček k
neprůjezdnosti komunikací. Deficit výkonnosti
vykazuje zejména městský dopravní okruh v zá-
padním, severním a jižním sektoru. Dopravně pře-
tížené jsou také komunikace v centru města
a v oblasti Mariánských Hor. Realizací cíle budou
dobudovány chybějící úseky komunikačního
systému a zvýšena kapacita jeho kritických míst,
celkově rozšířena kapacita pozemních komuni-
kací zkvalitněním organizace a řízení dopravního
provozu. Současně bude zlepšena možnost parko-
vání a odstavování vozidel ve městě. Toto vše
musí probíhat na základě aktualizovaného Gene-
rálního dopravního plánu města a jeho promítá-
ním do územně plánovací dokumentace. Úloha
města bude spočívat v komunikaci, iniciaci a ko-
ordinaci vůči ŘSD, Moravskoslezskému kraji,
Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Cíl 3 - Posílit úlohu veřejné osobní dopravy
a dalších ekologických forem dopravy ve městě.

Strategie - Páteří veřejné osobní dopravy na
území města Ostravy je tramvajová doprava. Jed-
notlivé části Ostravy jsou obsluhovány v dosta-
tečné míře prostředky veřejné osobní dopravy.

Není však plně využita role tramvajové, trolejbu-
sové a železniční dopravy v rámci Ostravského
dopravního integrovaného systému (ODIS).
Systém ODIS se v Ostravě a okolí postupně roz-
víjí od roku 1997, je do něj zapojeno již 88 měst
a obcí a provoz na téměř 150 linkách zajišťuje pět
dopravců. Jeho další rozvoj je mimo jiné limito-
ván absencí jednotného a vzájemně kompatibil-
ního odbavovacího systému. Strategie pro dosa-
žení cíle spočívá v dalším rozvoji systému ODIS
a v dobudování infrastruktury pro veřejnou osobní
dopravu s cílem zvýšit podíl ekologických forem
– elektrické trakce. Stále významnějším prvkem
veřejné dopravy se stává cyklistická doprava. Vý-
stavba cyklistických tras probíhá na území města
Ostravy od roku 1990 v souladu s územním plá-
nem a dopravním generelem města. V následují-
cím období bude nutno přistoupit i k výstavbě 
finančně náročnějších úseků, které budou komple-
tovat ucelené tahy – zejména trasy v říčních 
koridorech řeky Odry a Ostravice (sou-
část mezinárodní „Greenway“ Krakov – Vídeň).
Město Ostrava bude podporovat rozvoj kombino-
vané dopravy včetně potřebné infrastruktury.

Îivotní prostfiedí

Cíl 3 - Snížení rizika starých ekologických zá-
těží pro životní prostředí a zdraví obyvatel na úro-
veň umožňující nové využití území.

Strategie - Velká část území města je v různé
míře dotčena dlouholetou hlubinnou těžbou uhlí
a průmyslovou výrobou (strojírenskou, hutní,
koksárenskou, energetickou a chemickou). Dů-
sledkem restrukturalizace průmyslu je existence
areálů, ve kterých byla ukončena průmyslová
činnost, průmyslových skládek a odvalů. 

Tyto plochy je nutno připravit k novému vy-
užití. Kromě toho důsledky bývalé průmyslové
a hornické činnosti ovlivňují život města, při-
čemž nejvýrazněji se tento vliv projevuje ne-
kontrolovanými výstupy metanu na poddolova-
ných územích a ohrožením vodních zdrojů
určených pro zásobování obyvatel pitnou vo-
dou. Řešení těchto problémů včetně financování
je především v rukou původců závadného stavu
nebo nabyvatelů kontaminovaných pozemků
v rámci tzv. velké privatizace, případně vlast-
níků pozemků. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že řešení pro-
blémů nového využití starých průmyslových
ploch nebo ploch s ekologickou zátěží se neobe-
jde bez účasti veřejného sektoru, reprezentova-
ného zpravidla obecní nebo regionální samos-
právou, za podstatné finanční spoluúčasti státu.
Statutární město Ostrava zastává v tomto pro-
cesu především roli iniciátora a koordinátora,
ale tam, kde uvedené problémy brání rozvoji
města, by město samotné mělo vytvářet účinný
tlak na povinné subjekty s cílem odstranění sta-
rých ekologických zátěží. Ve vztahu k proble-
matice výstupu důlních plynů na povrch statu-
tární město Ostrava nemá žádné zákonné
povinnosti.

¤ízení a správa mûsta

Cíl 3 - Zlepšit účinnost marketingu města.
Strategie - Ostrava nedostatečně využívá formy

propagace a marketingu ke zvýšení povědomí
o městě mezi veřejností mimo Ostravu. Důsled-
kem je stále ještě výrazně negativní image města.
Existuje nebezpečí, že bude přetrvávat mediálně
podporovaná negativní image města, mezi veřej-
ností malé povědomí o dění ve městě a nízká úro-
veň znalostí o možnostech a perspektivách města
ze strany potenciálních investorů.

Zájemci, kteří by se chtěli seznámit s návr-
hem Strategického plánu rozvoje statutárního
města Ostravy na léta 2005 – 2013 podrobněji,
najdou nekrácené znění tohoto dokumentu na
adrese: www.mmo.cz

Připravila: Marie Václavková
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Většina podnikatelů potřebuje ke svému
podnikání provozovnu. Jaké povinnosti vyplý-
vají podnikateli, který vlastní či si pronajímá
provozovnu? 

Tato povinnost je podnikateli stanovena jen
u koncesované živnosti směnárenská činnost. De-
finice provozovny je uvedena v živnostenském
zákoně, kde se stanoví, že provozovnou je pro
účely živnostenského zákona prostor, v němž je
živnost provozována. Za provozovnu se považuje
i stánek, pojízdná prodejna a obdobná zařízení
sloužící k prodeji zboží nebo provozování služeb.
V případě zřízení provozovny při ohlášení živ-
nosti nebo při žádosti o koncesi u živnostenského
úřadu podnikatel zahájení živnosti v provozovně
nemusí ohlašovat, pokud ji uvede ve formuláři
ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnost může být
provozována ve více provozovnách, má-li k nim
podnikatel vlastnické nebo užívací právo. Toto
právo je povinen na požádání živnostenského
úřadu prokázat. Provozovny podle účelu, k němuž
slouží, musí vyhovovat zvláštním předpisům, na-
příklad stavebním, hygienickým a jiným.

■ Stanoví živnostenský zákon, jak musí být
provozovna označena?

Zvenčí musí být trvale označena obchodní fir-
mou nebo názvem, nebo jménem a příjmením pod-
nikatele a jeho identifikačním číslem, pokud bylo
přiděleno. Provozovna určena pro prodej zboží
nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být
označena jménem a příjmením osoby odpovědné
za činnost provozovny, prodejní a provozní dobou
určenou pro styk se spotřebiteli. U ubytovacích za-
řízení, poskytujících přechodně ubytování, musí
být uvedena také jejich kategorie a třída.

■ Může podnikatel provozovnu dočasně
uzavřít?

Podnikatel je v tomto případě povinen tři dny
před uzavřením označit na vhodném a viditelném
místě začátek a konec uzavření provozovny a
splnit ustanovení zákona o ochraně spotřebitele
vzhledem k případným přijatým zakázkám.

■ Jak je to s prodejem pomocí automatů?
Podnikatel může prodávat zboží pomocí auto-

matů, pokud se nejedná o koncesi. Automat však
musí označit svou obchodní firmou, nebo názvem,
nebo jménem a příjmením a identifikačním čís-
lem. Umístění automatu je povinen podnikatel
oznámit živnostenskému úřadu, v jehož územním
obvodu má být automat umístěn. 

■ Jaké další povinnosti vyplývají pro podni-
katele ze živnostenského zákona?

Jde zejména o povinnosti specifikované z usta-
novení § 31 živnostenského zákona. Podnikatel
musí označit pro účely doručování písemností 
objekt, kde má umístěno své sídlo nebo místo
podnikání, liší-li se od bydliště, a zajistit v místě
doručování přijímání písemností. Dále má povin-
nost doložit kontrolnímu orgánu způsob nabytí
prodávaného zboží nebo materiálu potřebného
k poskytování služeb a tyto doklady doložit ve
lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Nově je zá-
konem upravena povinnost identifikovat účast-
níky právního vztahu při prodeji a nákupu použi-
tého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí.

■ Jak řešit situaci, kdy se zákazník při
uplatňování reklamace setká s tím, že prodáva-
jící nerozumí česky?

Jednou z povinností podnikatele je zajistit
v provozovně v době určené pro styk se
zákazníky přítomnost osoby, která ovládá český
nebo slovenský jazyk. Při pochybnostech
o znalosti jazyka může živnostenský úřad ověřit
znalost pohovorem. Nedostatečná znalost jazyka
může být živnostenským úřadem považována za
porušení povinností podnikatele, může se tak stát
důvodem ke kontrole u uvedeného podnikatele
s vyžádáním zjednání nápravy. Při opakovaném
porušování této povinnosti je možné udělit
sankci.

■ Musí podnikatel vydat doklad o prodeji
zboží nebo poskytnutí služby? 

Podnikatel je povinen na žádost zákazníka ta-
kovýto doklad vydat. Nesplnění této povinnosti
lze postihnout. Na dokladu musí být uvedeno
označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě
názvem nebo jménem a příjmením, nebo identifi-
kačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskyt-
nutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud
zvláštní předpis nestanoví jinak. 

■ Jakým způsobem může podnikatel živnost
přerušit a neprovozovat?

Je na vůli podnikatele, zda živnost přeruší. Je
však povinen, pokud má v úmyslu přerušit živ-
nost na dobu delší než 6 měsíců, oznámit tuto
skutečnost živnostenskému úřadu. Podnikatel
může přerušit živnost až na dobu 2 let, a to opa-
kovaně. Tento údaj je zanášen do živnostenského
rejstříku. Na dobu kratší 6 měsíců není podnika-
tel povinen tento údaj oznamovat živnosten-
skému úřadu. Obnovení podnikatelské činnosti
před stanoveným termínem ukončení přerušení
podléhá opět ohlášení živnostenskému úřadu. 

Obecně lze říci, že podnikatel musí dodržovat
všechny povinnosti vyplývající ze živnostenského
zákona a z dalších právních předpisů. Nedodržení
zákonem uložené povinnosti lze sankcionovat po-
kutami, v závislosti na závažnosti porušení je
možné živnostenské oprávnění pozastavit či 
zrušit.

■ Kdy může podnikatel, kterému živnosten-
ský úřad zrušil živnostenské oprávnění z dů-
vodů závažného porušení živnostenského zá-
kona při provozování živnosti, požádat o jeho
vydání?

Zrušení nabývá účinnosti právní mocí rozhod-
nutím o zrušení podle § 58 odst. 2 a 4 živnosten-
ského zákona. Od tohoto data se počítá také doba
omezení, kdy podnikatel nemůže podat ohlášení
nebo žádost o koncesi v oboru nebo příbuzném
oboru. Požádat může nejdříve po uplynutí 3 let od
nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živno-
stenského oprávnění. Žádost o udělení koncese
v jiném oboru může podat nejdříve po uplynutí 1
roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnění.

■ Mohou občané nahlížet do živnostenského
rejstříku?

Všechny podnikatele vedou obecní živnosten-
ské úřady a v částečném rozsahu také krajské živ-
nostenské úřady. Rejstřík má dvě části - veřejnou
a neveřejnou. Do veřejné části může nahlížet
každý, do neveřejné části jen ten, kdo prokáže
právní zájem. Výpis podléhá správnímu poplatku
ve výši 50 korun za každou započatou stránku,
a to podle zákona číslo 368/1992 Sb., o správních
poplatcích.

■ Kdy může nahlédnout do živnostenského
rejstříku cizinec? 

Cizinec může nahlédnout do veřejné části rej-
stříku. Do neveřejné části může nahlédnout po
prokázání právního zájmu. Právní zájem posu-
zuje živnostenský úřad. Může to být faktura,
smlouva nebo jiný doklad prokazující vztah
k podnikateli. Za provedení úředního výpisu,
opisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku je ur-
čitý zápis, se platí správní poplatek podle zákona
o správních poplatcích (zákon č. 368/1992 Sb.).

■ Jak postupovat při zrušení živnosten-
ského oprávnění?

Ke zrušení živnostenského oprávnění na
vlastní žádost dochází na základě žádosti podni-
katele. K žádosti je nutno přiložit souhlas správce
daně, pokud již podnikatel v žádné živnosti ne-
podniká (zákon 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků), kde se podle § 35 vyžaduje předchozí
souhlas správce daně, a to u výmazu z obchod-
ního rejstříku osob povinně zapsaných a u zrušení
živnostenských oprávnění, v jehož důsledku do-
jde k výmazu podnikatele ze živnostenského rej-
stříku.

■ Jsou údaje v živnostenském rejstříku 
aktuální?

Zápis do živnostenského rejstříku musí být
proveden živnostenským úřadem do 5 dnů od
data, kdy se živnostenský úřad dozvěděl o změně.
Zápisy do rejstříku mají pouze evidenční charak-
ter, jejich provedení nemá vliv na vznik, změnu
nebo zánik práv a povinností podnikatele. Živno-
stenský úřad České republiky, který má být
správcem informačního systému ústřední evi-
dence podnikatelů, zatím nebyl zřízen a jeho pů-
sobnost vykonává ministerstvo průmyslu a ob-
chodu.

■ Kdo vystavuje potvrzení o tom, že podni-
katel živnostensky nepodniká?

Živnostenský úřad nesleduje ze zákona, zda
podnikatel podniká nebo ne. Podnikatel se může
samostatně rozhodnout. Živnostenský úřad ani
nikdo jiný nemůže do podnikání nikoho nutit.
Provádí jen kontrolní činnost, to je kontrolu nad
dodržováním podmínek živnostenského podni-
kání. Takovéto potvrzení tedy vystavit nemůže.
Může ale vystavit potvrzení o tom, že podnikatel
není zapsán v živnostenském rejstříku v obvodu
své působnosti, to je, že v rejstříku určitý zápis
není. Nebo může na jeho žádost vydat úřední vý-
pis s údaji, které svědčí o tom, že podnikatel má
živnosti zrušeny. Pokud bude tento údaj požado-
ván jiným podnikatelem nebo jinou osobou, lze
vydat výpis, osvědčí-li dotyčný právní zájem.
Úřady mají možnost si tento údaj ověřit
v ústřední evidenci podnikatelů prostřednictvím
internetu na portálu státní správy.

■ Může podnikatel pro svou podnikatelskou
činnost získat od živnostenského úřadu adresy
podnikatelů, kteří se zabývají stejným před-
mětem podnikání za účelem možné spolupráce
a výměny zkušeností v oboru?

Živnostenský úřad vede ze zákona živnosten-
ský rejstřík a vydává další jednotlivé doklady
podle živnostenského zákona. Seznamy podnika-
telů nevydává. Doporučuje se obrátit na Český
statistický úřad, popř. na společenstvo podnika-
telů, které je založeno podle zákona č. 83/1990
Sbírky, o sdružování občanů, pokud je takovéto
společenstvo založeno. 

(Pokračování příště)

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
(Pokračování z minulého čísla)
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aneb otázky a odpovûdi o podnikání od A do Z
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Ostrava si pfiipomíná konec druhé svûtové války
Letos si připomínáme mimořádně významné výročí – 60 let od

osvobození. Na této stránce se proto budeme pravidelně každý mě-
síc setkávat s nejzajímavějšími událostmi této doby. „Nepůjde
o systematické mapování průběhu 2. světové války nebo osvobozo-
vacích bojů, jen se společně pokusíme poukázat na některé epizody,
které zasáhly do života města v souvislosti s přípravou válečného
konfliktu a jeho průběhem, přiblížit každodenní život zdejších oby-
vatel až do samotného konce války,“ říká ředitelka městského ar-
chivu Blažena Przybylová.

Moravská Ostrava – útoãi‰tû uprchlíkÛ
Podepsání Mnichovské dohody a

následující zábor československého
pohraničního území se sice Morav-
ské Ostravy nedotkl teritoriálně, ale
přesto výrazně zasáhl do každoden-
ního rytmu průmyslového centra.
Lidé, kteří nuceně opouštěli svá
obydlí v německém a především pak
v polském pohraničí, reálně zvažo-
vali své možnosti. Jako přechodná
útočiště volili obce a města v blíz-
kosti nově vytyčených hranic, k
nimž patřily například Frýdek, Mís-
tek a především pak Moravská
Ostrava. V listopadu 1938 Policejní
ředitelství v Moravské Ostravě re-
gistrovalo již přes 9 000 uprchlíků.
Do dubna 1939 jejich počet vzrostl
na více než 24 tisíc. 

„Do města přijížděli lidé, kteří se
ocitli většinou zcela bez prostředků.
Někteří z nich měli to štěstí, že zde
měli známé nebo příbuzné, a nemu-
seli řešit hned první den ty nejpalči-
vější problémy, kde přenocovat,
nebo kde se najíst. Těm, kteří do
Ostravy přicestovali vlakem větši-
nou nevyspalí a vystresovaní, pra-
covnice Červeného kříže na nádraží
v Přívoze poskytly základní lékař-
skou pomoc, občerstvení nebo pro-
vizorní stravování. Okresní úřad v
nádražní hale zřídil kancelář, v níž
mohli získat také nejpodstatnější 
informace o možnostech pobytu ve
městě,“ uvádí B. Przybylová. 

Dodává, že druhým záchytným
bodem se stalo Smetanovo náměstí,
kam tramvajemi Ostravsko-karvin-
ské lokální dráhy přijížděli uprchlíci

z Těšínska. „Náměstí před divadlem
se proměnilo v místo plné nadějí v
nový život, v místo šťastných shle-
dání, ale také v místo nekonečného
čekání na příbuzné či známé, v
místo, kde díky značné kumulaci
osob bylo možné získat prakticky
všechny potřebné informace,“ uvádí
ředitelka archivu s tím, že uprchlíci,
jak byla tato specifická skupina
obyvatel úřady označována, se mu-
seli do 24 hodin po svém příchodu
do města přihlásit do evidence na
policejním ředitelství. Tímto kro-
kem legalizovali svůj pobyt a zís-
kali nárok na využívání prostředků
záchranné sociální sítě. Tu předsta-
vovaly pro zajištění noclehu přede-
vším hromadné ubytovny. Mezi
prvními to byly např. takzvaná
ochranovna v tehdejší Marxově
ulici (dnes Českobratrská ul. v části
od ul. Nádražní k Bauhausu) nebo v
polské škole v ulici Křížkovského
(dnes ul. Strmá) v Mariánských Ho-
rách. 

Do února 1939 bylo připraveno na
území města 17 uprchlických táborů,
které spravoval buď Červený kříž
nebo okresní péče o mládež. Vyba-
vení ubytoven bylo velmi skromné a
nezajišťovalo žádné soukromí. 

V krátkém příspěvku jsme se
jen velmi stručně dotkli jednoho z
prvních problémů, a to otázky
uprchlíků ze zabraného území.
Ale snad jsme i těmito kusými in-
formacemi vzbudili váš zájem o
pohnuté osudy města, v němž dnes
žijeme. (M&B)

Ubytování azylantů bylo velmi skromné. Budova polské školy (dnešní ulice Strmá) v Mariánských Horách.

Každý uprchlík se musel zaevidovat na policejním ředitelství.



Mimořádný grant 
Statutární město Ostrava vyhlašuje

pro příští rok výběrové řízení na po-
skytnutí dotace – mimořádného
grantu v oblasti kultury na dílo nebo
počin mimořádných kvalit a trvalého
charakteru, a to v následujících tema-
tických okruzích: Hudební a scénické
umění a Filmové umění, Filmový do-
kument. Uzávěrka pro podávání žá-
dostí a projektů je 31. března 2005.

Komorní koncert
Skladby Mozarta, Frackenpohla,

Parkera a dalších zazní 2. února na
komorním koncertu pro čtyři tuby a
čtyři violoncella. Ve foyeru Divadla
Antonína Dvořáka zahrají na tuby 
S. Strouhal, K. Šín, M. Pecháček a 
P. Dvořák. Dále se představí violon-
cellisté J. Hanousek, J. Šprochová, 
T. Svozil a L. Hrda. Začátek je v 19
hodin.

Slezský koncept
Galerie výtvarného umění nabízí v

Domě umění výstavu Slezský kon-
cept. Svá díla zde představují kon-
ceptuální umělci K. Adamus, M. Kli-
meš, M. Lasota, J. Šigut a J. Wojnar,
kteří tvoří v regionu severní Moravy
a Slezska. Výstava potrvá do 26.
února.

Moravští učitelé

Koncert Pěveckého sdružení mo-
ravských učitelů se uskuteční ve Spo-
lečenském sále Domu kultury města
Ostravy 16. ledna. Zazní skladby z
děl Leoše Janáčka, Antonína Dvo-
řáka, Eugena Suchoně, Roberta
Schumanna a dalších skladatelů. Di-
rigentem je L. Mátl. Začátek je v 10
hodin.

Nová čísla

Centrum sociálních služeb, které
poskytuje poradenskou a psycholo-
gickou pomoc, upozorňuje klienty na
změnu telefonních čísel. Na pracov-
níky Krizového centra pro děti a ro-
dinu se dovolají na čísle 599 444 555,
do Poradny pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy na telefonním
čísle 599 455 120.

Charitativní ples

Charitativní společenský ples po-
řádá 4. února v hotelu Imperial
Agentura Slunce. Výtěžek bude
použit na nákup zdravotnických po-
můcek a zabezpečení služeb soci-
ální asistence pro seniory a handica-
pované občany. Na plese vystoupí
L. Kerndl, T. Kerndlová, H. Janků,
Taneční škola M. Kuchaře, Taneční
klub Jarky Calábkové a další. 
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Denní centrum pro seniory 
Domovinka v ulici Zdeňka Chala-
baly 3041/2 v Ostravě-Bělském
lese poskytuje od listopadu loň-
ského roku služby starším spolu-
občanům a lidem, kteří vzhledem
ke svému zdravotnímu postižení již
nemohou zůstávat doma sami. Na
dobu, kdy jsou rodinní pečovatelé
těchto lidí v zaměstnání, centrum
zajišťuje svým svěřencům kom-
plexní péči, asistenci a aktivní vy-
užití volného času. Jeho kapacita je
10 klientů.

V prosinci projevili o služby Do-
movinky zájem tři lidé. „Čas Vánoc
je obdobím, kdy jsou rodiny více
pohromadě, mají čas sdílet svátky
se svými blízkými. Po novém roce,

až rodiny se seniory začnou opět
fungovat v běžném pracovním re-
žimu, očekáváme nárůst zájmu o
umístění v našem středisku,“ sdělila
Helena Breníková z Charity
Ostrava. 

Domovinka své služby nabízí od
pondělí do pátku od 7 do 16.30 ho-
din v pronajatých prostorách zdra-
votního střediska. Pro návštěvníky
jsou připraveny aktivity rozvíjející
jejich sociální kontakty i zájmy –
malování, společenské hry, rehabi-
litační cvičení, vaření. Zájemci jsou
do zařízení přijímáni na základě žá-
dosti. Pro bližší informace mohou
kontaktovat H. Breníkovou na tel.
čísle: 596 768 657 nebo e-mailu: 
helena.brenikova@caritas.cz (k)

Kamarádi v Galerii Mlejn
Kamarádi, tak se jmenuje výstava

výtvarných prací klientů Ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené v
Ostravě-Muglinově, kterou toto zaří-
zení připravilo ve spolupráci s Gale-
rií Mlejn. Kolekce 40 malířských a
20 keramických děl z Kreativního
ateliéru ústavu vznikala celý loňský
rok v rámci arteterapie. Vystavovaná
výtvarná díla byla zaměřena na por-
trét a figurální malbu. Pomocí akry-
lové a temperové malby autoři zná-
zornili své přátele a blízké. Vernisáž
výstavy zahájila 16. prosince ředi-
telka tohoto zařízení Tamara Šeli-

gová spolu s galeristou Mlejnu 
Vladimírem Neuwirtem. Tisková
mluvčí ústavu sociální péče Bohdana
Rywiková považuje možnost pre-
zentace výtvarných děl mentálně po-
stižených v profesionální galerii za
velmi obohacující: „Výstava přine-
sla radost jak našim klientům, tak i
návštěvníkům, kterým nabídla vel-
kou dávku poezie, řemeslné zruč-
nosti i fantazie. Je moc dobře, že
jsme mohli práci našeho zařízení
představit veřejnosti v prostorách,
kde by to možná každý nečekal.“
Výstava potrvá do 26. ledna. (k)

❏ Krátce

Vynikající atmosféra provázela 
6. ledna Novoroční koncert Janáč-
kovy filharmonie s korejským só-
listou Jungem Pillem Ryuem v
Domě kultury města Ostravy. Pod
taktovkou Petra Vronského za-
zněly skladby z děl italských skla-
datelů. 

Talentovaný mladý tenorista za-
zpíval árie z Nápoje lásky Gaetana
Donizettiho, z Madame Butterfly a
z Toscy Giacoma Pucciniho a další.
Pěvec soukromě studoval u Rity 
Orlandi Malaspiny v Miláně. Jako
sólista se představil se známými hu-
debními tělesy v Koreji, Japonsku,
Španělsku a Itálii. Nyní pracuje s 
Juanem Oncinou v Barceloně a sou-
časně pokračuje ve své kariéře pro-
fesionálního operního zpěváka.
Ostravští posluchači na koncertu
poprvé slyšeli skladbu Francesca
Cilea z opery Arlézanka Amilcare
Ponchielliho.

Filharmonici zahráli
předehry z Lazebníka 
sevillského Gioacchina
Rossiniho, Straku zlo-
dějku z díla Giuseppe
Verdiho Síla osudu a or-
chestrální skladbu z Pon-
chielliho La Giocondy
Tanec hodin. Hudební
večer vyvrcholil duetem
z Verdiho Traviaty Výše
pozvedni číše v podání
sólistky ostravské opery
Evy Dřízgové-Jirušové a
Jung Pilla Ryua.

Součástí Novoročního koncertu
se stala výstava čtyř desítek obrazů
postmoderního malíře Jana Černého
Filharmonie v barvách. „Loni v létě
mne oslovil šéfdirigent Petr Vron-
ský a pozval mne na zkoušky Janáč-
kovy filharmonie. Tak vznikla vy-
stavená díla,“ řekl J. Černý. Malby i
grafiky, v nichž návštěvníci pozná-
vali jednotlivé muzikanty ostravské
filharmonie, například klavíristku,
harfenistku, violoncellistku a hous-
listy, byly vystaveny pouze jeden
den. Prohlédnout si je budou moci
také posluchači letošního hudebního
festivalu Janáčkův máj.

Svou neúčast na Novoročním
koncertu kvůli nachlazení omluvila
sopranistka Eva Urbanová. Její ná-
hradní vystoupení se uskuteční 25.
ledna v DK města Ostravy. Vstu-
penky si mohou zájemci vyměnit od
12. do 22. ledna v Městském infor-
mačním centru. (t)

Koncert vyvrcholil duetem z Traviaty V˘‰e pozvedni ãí‰e

Sólisté Eva Dřízgová-Jirušová a Jung Pill Ryu.

O sluÏby Domovinky je zájem
Jan Černý



·tûdré ruce
V čase vánočním navštívil naši

redakci správce Ubytovny měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz Tomáš Šeděnka s poděková-
ním Diecézní charitě ostravsko-
-opavské a městu Ostrava za připra-
vení dárků pro děti bydlící s rodiči v
ubytovně Božkova. 

„Denně se setkávám s dětmi ro-
dičů v nejrůznějších osobních kri-
zích, kterým byl exekučně odňat byt
kvůli dluhu na nájmu. Život těchto
dětí není jednoduchý, některé jsou
zde dlouho, jejich rodiče nemohou
najít vhodné ubytování a finanční i
sociální situace těchto rodin je skli-
čující. Proto jsme se rozhodli požá-
dat organizace zabývající se sociál-
ními problémy spoluobčanů o
pomoc. Chtěli jsme přispět k pohodě
především dětí v dočasném domovu
ubytovny v době vánočních svátků.
Hledali jsme štědré ruce k obdaro-
vání šestnácti dětí, které nemohou
ovlivnit své dosavadní umístění a
strádají v podmínkách, jež si neza-
slouží,“ vyprávěl příběh ubytovny
její správce. Prosba byla nakonec
vyslyšena, a tak se 23. prosince po
dlouhé době zdejším dětem objevily
úsměvy na tvářích. Ředitel Diecézní
charity ostravsko-opavské Jiří Hoří-
nek se spolu s kolegyní Jarmilou Sý-
korovou přičinili o to, že i tyto děti
byly štědře obdarovány. Ve vánoč-
ních balíčcích obdržely sladkosti a
školní potřeby. Pro mnohé z nich to
byly jediné dárky, které dostaly. „Za
pět let soustavných proseb se nám

podařilo vyvolat překvapivou radost
u dětí i rodičů naší ubytovny. Byla
to pro nás ta nejlepší odměna. Děku-
jeme všem, kteří se o ni přičinili, za
jejich lásku a pochopení,“ ukončil
své povídání T. Šeděnka.

Mot˘lek mezi hvûzdami
„Přehlídka tvorby tělesně i men-

tálně postižených Motýlek byla i le-
tos strhující,“ napsala nám paní
Vlasta Klimentová. „I my jsme byli
při tom, jako vždy,“ pokračuje dopis,
který nadšeně líčí zážitky a atmo-
sféru v Kopřivnici, kde se od 5. do 6.
listopadu zúčastnila Speciální škola
Diakonie ČCE Ostrava VIII. ročníku
přehlídky tance, zpěvu a dramatické
tvorby handicapovaných dětí. „Če-
kalo nás Tvoření mezi hvězdami –
tajná přáníčka na
hvězdičky, tanečky či
motýlci stvořeni vlast-
níma rukama. Večer
pak milé překvapení –
herci Kamarádi z
Brna, kteří nás poba-
vili a rozesmáli a zpě-
vák Julián Záho-
rovský, jeden ze Su-
perstar. Ten nás po-
vzbudil natolik, že při
závěrečné diskotéce
jsme se všichni na par-
ketě pořádně rozšoupli
a společně s ostatními
návštěvníky si zatan-
čili a vydováděli se
jaksepatří. V hotelu
Koksař pak nocování,

ráno zase Kopřivnice, snídaně v
místní školní jídelně a konečně – do-
polední generální zkouška na jevišti!
Ve 14 hodin to začalo! Konečně po
přestávce bylo ohlášeno naše vy-
stoupení: Speciální škola Diakonie
ČCE Ostrava a Most přes minulost!
V citlivé choreografii kolegyň
Radky Kučerové a Ivy Kuchařové,
díky zdařilým emotivním fotozábě-
rům Jany Hankové a firmám, které
zapůjčily náročnou techniku pro fo-
toprezentaci, byl výsledný efekt naší
taneční formace jedním z nejpůsobi-
vějších. Podařilo se! Měli jsme 
úspěch a mnozí i slzy v očích,“ po-
pisuje V. Klimentová zásadní oka-
mžiky přehlídky a končí větami:
„Děkujeme! Motýlek 2004 odletěl.
Ať žije a opět přiletí Motýlek 2005!
Těšíme se!“

leden 2005 Ostravská radnice 13

Komunitní plán 
Strategický materiál obsahující

konkrétní návrhy na zlepšení situace
v poskytování sociálních služeb v
Ostravě schválilo v prosinci zastupi-
telstvo města. Na jeho vypracování
se podílelo 200 odborníků zastupují-
cích město, jím zřízené organizace,
neziskový sektor, uživatele i pečo-
vatele sociálních zařízení. 

Komunitní plán stanovuje kon-
krétní cíle a opatření města do roku
2006 a také dlouhodobé výhledy do
roku 2010. Řeší problémy, které vy-
vstaly ze sociologického šetření pro-
vedeného soukromou firmou v roce
2003. Mezi nejpalčivější patří napří-
klad několikaleté čekací doby na
umístění do domova důchodců,
nízký počet míst v ústavech sociální
péče pro starší občany s mentálním
postižením, nevyhovující péče o
osoby s těžkým zrakovým postiže-
ním a jejich umístění na trhu práce,
chybějící sociální byty pro nepřizpů-
sobivé občany, nepravidelný kon-
takt rodičů romských dětí se škola-
mi apod.

Podrobněji se k tomuto tématu
vrátíme v únorovém vydání Ostrav-
ské radnice. (k)

Na osobní setkání pozval primá-
tor města Aleš Zedník šestadvaceti-
letého bývalého narkomana To-
máše Cvrčka, který v říjnu
loňského roku poskytl první pomoc
dvěma dětem. Na své pracovní
cestě do Kunčic pod Ondřejníkem
byl svědkem střetu sanitky a osob-
ního vozu. Protože řidič sanitky
měl práci s převáženým pacientem,
neváhal Tomáš Cvrček vyprostit
z havarovaného automobilu pětile-
tou holčičku a jejího devítiletého
bratra, poskytnout jim první pomoc
a až do příjezdu záchranné služby
je tišit. Matka obou dětí zůstala za-
klíněna ve vozidle. T. Cvrček se
proto snažil uchránit děti pohledu
na ni. „Matku jsem z auta nevyta-
hoval, byla v něm zarolovaná. Ra-
ději jsem péči o ni přenechal zdra-
votníkům. Malou holčičku jsem až
do jejich příjezdu konejšil v ná-
ručí, kluka jsem zabalil do deky
a pořád s nimi mluvil, aby neu-
padli do šoku,“ popisoval průběh
celé události primátorovi a no-
vinářům na setkání 21. prosince
2004 statečný zachránce.

Primátor ocenil du-
chapřítomnost mladého
muže, který je od března
loňského roku klientem
terapeutické komunity
Renarkon v Čeladné-Po-
dolánkách na Frýdecko-
-Místecku. Do komunity
se dostal po sedmi le-
tech života s tvrdými
drogami. První zkuše-
nost s nimi udělal v pat-
nácti letech. V lednu ho
čeká tzv. absolventský
rituál, který jeho pobyt
v komunitě ukončí.
Hlavním cílem Tomáše
Cvrčka je sehnat si pod-
nájem a zapojit se do re-
kvalifikace, aby si brzy našel práci.
„Komunita mi dala hodně, vrátily
se mi životní hodnoty i dávno ztra-
cené sebevědomí, získal jsem pra-
covní návyky, začal řešit nahroma-
děné problémy s rodinou, zvládání
vlastních emocí…,“ ukončil své
povídání T. Cvrček.

V průběhu terapie v Renarkonu
se zapojil do akcí pro Dětský do-

mov v Čeladné, zúčastnil se besed
pro dvě stovky dětí ze škol a čtyři-
cítku z dětského domova.

Primátor závěrem besedy kon-
statoval, že je velmi rád, že Renar-
kon má výsledky a debaty o účel-
nosti investic do komunitních
programů pro narkomany jsou li-
ché. Město je bude proto i nadále
podporovat. (kon)

Rok pohádek
Dvacet čtyři poboček Knihovny

města Ostravy připravilo celoroční
zábavně-vzdělávací program s ná-
zvem Pohádkový rok Hanse Chris-
tiana Andersena, slavného spisova-
tele, který se narodil před dvě stě
lety v Odense v Dánsku.

Na každé dva měsíce roku 2005
chystá Knihovna města Ostravy
jedno ústřední téma, kterým se jako
červená nit prolínají Andersenovy
pohádky: Císařovy nové šaty, Léta-
jící kufr, Induščiny květiny, Malá
mořská víla, Křesadlo a Sněhová
královna přinesou nejen dětem
spoustu zážitků s literaturou. Pra-
covníci knihovny nabízejí karneva-
lové tvůrčí dílny, veřejné četby při
svíčkách, spaní ve vybraných kni-
hovnách, sázení Andersenových
stromů Pohádkovníků, soutěže,
přednášky, průvody. Akce rozvíje-
jící dětskou fantazii, porozumění
čtenému textu a vyjadřovací doved-
nosti jsou určeny dětem a mládeži
od 6 do 19 let.

Galerie Na konci města v ulici 
L. Podéště v Porubě přinese v letoš-
ním roce výstavy dosud neznámých
ostravských autorů se společným
motivem cest. S měsíční periodici-
tou v ní dostanou prostor regionální
výtvarníci-amatéři, především mladí
začínající tvůrci a senioři. Projekt
navazující na cyklus z loňského
roku Každý začátek je těžký, je fi-
nančně podporován statutárním
městem Ostrava. 

Podrobnější informace o obou
projektech najdete na webových
stránkách Knihovny města Ostravy
www.kmo.cz (k)

❏ LISTÁRNA

Primátor ocenil hrdinsk˘ ããiinn
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Námûstí bylo plné dárkÛ
Sváteční atmosféra, hudba, dárky a

děti byly hlavními aktéry akce Vánoce
na Prokešově náměstí aneb Vánoční
strom ostravských dětí, která se usku-
tečnila 16. prosince loňského roku
před Radnicí města Ostravy. Od 9 do
16 hodin chlapci a děvčata soutěžili o
hodnotné ceny, jako například o ba-
revný televizor, dárkový koš potravin,
zlaté přívěsky, fotoaparáty, discmany,
plyšové hračky a sladkosti MAOAM a
HARIBO. Akcí provázela vystoupení
Markéty a Martina, Vlastimila Korce,
Heidi Janků (na snímku vlevo nahoře)
a Jany Kociánové.

Zároveň byly vyhodnoceny soutěže
O nejsympatičtější návrh novoročního
PF 2005 a O nejkrásnější vánoční
ozdobu, do kterých děti poslaly stovky
výtvarných dílek. V kategorii jednot-

livců si za svého vánočního sněhuláka
odnesla sáňky a plyšového medvěda
Dominika Šeligová. Přenosný barevný
televizor získaly děti z mateřské školy
v ulici Křižíkova. Do kolekce vánoč-
ních ozdob přispěly krásným velkým
andělem. Nejsympatičtější návrh no-
voročního PF 2005 zaslala Michaela
Vasilenková ze třetí třídy Základní
školy Petřkovice. Za své přání do no-
vého roku převzala z rukou primátora
malířské potřeby, plyšového medvěda,
sáňky a prezentační materiály města. 

Ozdoby zkrášlily čtyřmetrový vá-
noční strom před radnicí, který odpo-
ledne slavnostně rozsvítil primátor
města Aleš Zedník a biskup ostravsko-
-opavský, msgre František Václav 
Lobkowicz (na snímku vpravo na-
hoře). (k)

Recept na stáfií
Pouze vlastní aktivita směřující

k tomu, aby senioři své stáří nepře-
žívali, ale důstojně prožívali, je
tím nejsprávnějším receptem na
stáří. „Senioři a zdravotně posti-
žení by neměli zůstávat v apatické
rezignaci a anonymitě,“ říká Lubo-
mír Pásek z Koordinačního centra
seniorů a zdravotně postižených v
Ostravě.

„Obracíme se na všechny, kteří
se chtějí a mohou zapojit do spolu-
práce a využít aktivit našeho
centra,“ dodal L. Pásek. Toto sdru-
žení působí v moravskoslezské
metropoli již pátým rokem a jeho
členy jsou téměř čtyři desítky or-
ganizací. Kontakt zájemci mohou
navázat v Kulturním zařízení Jíz-
dárna v ulici Na jízdarně 18 v Mo-
ravské Ostravě každý čtvrtek od 10
do 16 hodin, tel. č.: 596 634 699.

„Každý měsíc míváme pravi-
delné porady. Nejbližší se konají
17. ledna a 14. února. K dispozici
je časopis SeniorTip, který vychází
zdarma čtyřikrát ročně. Pokud je
člověk stále čilý, něčím se zabývá,
pak stárne daleko pomaleji,“ dodal
člen koordinačního centra L. Pá-
sek. (t)

Jeden z neopakovatelných hudeb-
ních zážitků přineslo návštěvníkům
nejnovější nastudování inscenace
Verdiho opery Macbeth operním
souborem Národního divadla morav-
skoslezského v italském originále.
Premiéru mělo toto dílo loni 18. pro-
since v Divadle Antonína Dvořáka. 

Hudební drama plné ctižádosti,
touhy po moci, krutosti, ale i svě-
domí nastudoval dirigent Jan Šrubař,
režie se ujal Luděk Golat. Zajíma-
vostí je, že svou českou premiéru
měla opera Macbeth v roce 1937
právě v Ostravě, kdy příběh skot-
ských krutovládců zazněl v češtině.

Roli Lady Macbeth zpívají v alter-
naci polské sopranistky Monika
Chabros a Iwona Noszyk, doplňuje
je Zdena Vaníčková-Matoušková.
Macbetha ztvárnili tři barytonisté –
Ital Alfio Grasso, Rus Alexander 
Podolchov a Bělorus Sergej Zubke-
vič. (ta)

Macbeth Giuseppe Verdiho zní v ital‰tinû

Nov˘ cyklus
Čtyři cykly besed a přednášek při-

pravil pro letošní rok Antikvariát Fi-
ducia. Novinkou bude cyklus věno-
vaný vzájemným česko-německým
vztahům z hlediska historického, po-
litického, ale i kulturního. Připravo-
vány jsou diskuzní večery s překla-
datelkou Franze Kafky a Friedricha
Nietzscheho Věrou Koubovou či his-
torikem a specialistou na česko-ně-
mecké vztahy Petrem Demetzem.
Odborníci se budou zabývat němec-
kými překlady české literatury a na-
opak.

Další přednášky budou věnovány
literatuře, kultuře i sociální tema-
tice. Návštěvníci večerů se setkají s
válečnými zpravodaji, obětmi do-
mácího násilí, režiséry. Pokračovat
budou diskuze věnované ostravské
architektuře. (t)

Zdena Vaníčková-Matoušková jako Lady Macbeth a Alexandr
Podolchov v roli Macbetha.
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3. TULIČ – temperamentní
dvouletý pejsek, patrně kříženec
knírače, kterého jeho chovatel
uvázal v lese u stromu a ponechal
osudu. Do útulku se Tulič dostal v
říjnu loňského roku velmi ze-
sláblý. V současné době je již opět
v kondici, je velmi hravý a rád 
se tulí – proto také jméno 
Tulič. Dobře mu bude na zahrádce
nebo u rodiny s většími dětmi.

4. MAŇÁSEK – menší tříba-
revný pejsek, kterého pěstouni
vrátili do útulku kvůli alergii na
psí srst. Maňásek má jeden rok a
kromě krátkého pobytu u pěs-
tounů je v útulku už od září loň-
ského roku. Je milý, hodný,
klidný a určitě by si zasloužil
hodného páníčka, kterému bude
dobrým kamarádem dlouhá léta.

1. MILI – dvouměsíční tříba-
revná psí slečna, která byla spolu
se sourozenci nalezena v papí-
rové krabici u popelnice. V
útulku je už měsíc a moc se těší
na nové pěstouny. Bude jistě vý-
bornou společnicí, možná i hlí-
dačkou. Podle vzhledu a chování
lze usuzovat, že v dospělosti bude
mít střední velikost a klidnou,
kamarádskou povahu.

11 33

44
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2. FINTA – sedmiletá fenka ně-
meckého ovčáka se do útulku do-
stala z Rudné ulice, po níž začát-
kem října loňského roku zmateně
pobíhala a ohrožovala tak nejen
sebe, ale i dopravu. Je vhodná do
bytu i na zahradu ke starším nebo
osamělým lidem. Finta má za se-
bou zřejmě zkušenosti se špatným
zacházením, proto ji příliš nedo-
poručujeme k dětem.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 15 hodin

Snaz‰í cesta zpût k majitelÛm
Pracovníci útulku zahájili v loňském

roce čipování psů. Jak uvádí jeho ve-
doucí Jaromír Somerlík, čipování napo-
máhá ke snadnějšímu dohledávání ma-
jitele psa. „Zaznamenali jsme případy,
kdy strážníci pomocí čtečky zjistili ma-
jitele pejska přímo v terénu a předali jej,
aniž by pejsek útulkem prošel. Čipy
pod kůží mezi lopatkami jsou také mno-
hem lépe čitelné než tetování, které je
mnohdy zarostlé v srsti. Navíc čtení
čipů u neklidných pejsků je záležitost
okamžiku, který zvíře nijak nestresuje,“
dodává J. Somerlík.

V útulku je denně umístěno prů-
měrně 130 psů. Jsou buď odchyceni
nebo přineseni občany. „Jsou dvě mož-
nosti, jak se k nám může pejsek dostat.
Pokud ohrožuje dopravu nebo obyva-
tele, je třeba volat strážníky Městské
police Ostrava. Pokud pejska někdo na-
jde, pes je ochotný komunikovat a ná-
lezce jej odvede, musí se i se psem do-
stavit na nejbližší úřad městského
obvodu, kde je sepsán protokol a pejsek
je předán městské policii,“ nabádá ob-
čany vedoucí útulku. 

J. Somerlík ale také chválí: „Před
Vánoci a Silvestrem jsme vyzývali ob-

čany k rozumné volbě vánočních
dárků, abychom po svátcích neměli
plné kotce nechtěných pejsků. Lidé
byli loni snad rozumní, nezaznamenali
jsme vůbec žádný nárůst stavu psů,
právě naopak, před Silvestrem si devět
pěstounů odvedlo své nové kamarády
domů.“ Útulek se snaží mít se svými
dočasnými svěřenci kontakt i po jejich
odchodu, pěstouni se ale ozývají málo.
„I tak nás vždy moc potěší, když přijde
páníček s pejskem ukázat, jak je jim
dobře a jak rostou,“ říká vedoucí
útulku.

Útulek pro nalezené psy v ulici Pro-
vozní 4 v Třebovicích se o zatoulané a
opuštěné pejsky stará už od roku 1998.
Je v něm připraveno 149 kotců, z toho
zhruba 30 kotců je vyčleněno pro psy v
karanténě, kteří jsou buď nově přijatí,
nebo nemocní. Chod zařízení zajišťuje
každodenně jedenáct pracovnic, jejichž
úkolem je komplexní péče o pejsky –
krmení, venčení, úklidy kotců apod.
Pejskové jsou krmeni granulovanou
stravou, v případě zdravotních pro-
blémů jim zaměstnankyně připravují
krmení vařené z masa, rýže a zele-
niny. (k)

·tûpánsk˘ bûh se vydafiil
Vánočních běžeckých závodů, po-

řádaných na Štěpána TJ Liga 100, se
zúčastnilo 76 odvážných běžců, kteří
za ideálního počasí překonali vlastní
pohodlí. Zvítězili všichni, kdo se po-
stavili na start a zdolali patnáctikilo-
metrovou trasu Ostravou-Porubou.
Úctyhodný výkon podal nejstarší
účastník závodu čtyřiaosmdesátiletý
Jaroslav Bernatík z Proskovic.

V hlavních kategoriích si pro první
místa doběhli: Robert Šádek (JM De-
molex Bardejov, 0:44:45,8), Igor He-

leš (MK Seitl Ostrava, 0:45:36,6), 
Miroslav Kravčík (BK SAK Ložis-
ka, 0:49:14,2), Nikolaos Tsametis
(SAK Ložiska Ostrava, 0:55:22,6) a 
Renata Kvitová (TJ Jablonec,
0:53:27,4).

V rámci Běhu Terryho Foxe na 2
kilometry startovalo patnáct závod-
níků. Také Novoroční pochod se
uskutečnil za klidného počasí. Čtyři-
cet sedm účastníků tak oslavilo pří-
chod roku 2005 sportovním výkonem
na čerstvém vzduchu. (k)

Hasiãi rekonstruovali stanici
Od poloviny roku 2003 prochází

rozsáhlou rekonstrukcí Hasičská zá-
chranná stanice Ostrava-Fifejdy v
ulici Odboje 8 v Moravské Ostravě.
Budova stanice z roku 1937 již nevy-
hovovala moderním požadavkům na
zázemí hasičské techniky i osádky
vozidel, proto bylo rozhodnuto, že
dojde k rozšíření garáží pro těžká a
osobní vozidla a opravu čerpací sta-
nice. V průběhu letošního roku bude
také opravena výjezdová plocha před
garážemi. 

Velitel stanice Libor Šlachta k
tomu říká: „Rekonstrukce umožní
rozšíření počtu výjezdových vozidel
z dosavadních šesti na devět a umís-
tění takzvaného kontejnerového pro-
gramu v našich garážích. Ten sestává
z podvozku, na nějž lze variabilně a
podle potřeby montovat technické

nadstavby, jako jsou například cis-
terny. Zvýší se komfortnost zázemí
hasičů, která s sebou  jistě přinese
větší pohodu v této náročné pro-
fesi.“

Vozidla Hasičské záchranné sta-
nice Fifejdy také zasahovala při nej-
větším loňském požáru na území
města. „Z hlediska výše vzniklé
škody byl nejzávažnější požár ten,
ke kterému došlo 31. listopadu v ob-
jektu Českého Telecomu. Vzniklá
škoda se blížila 100 milionům ko-
run. Důsledky tohoto požáru pocí-
tilo mnoho občanů Ostravy. Jeho
příčinou byly nepředpokládané
změny provozních parametrů. Požár
se naštěstí obešel bez jediné újmy na
zdraví,“ připomněla tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
MSK Barbora Gabzdylová. (k)



V. Flégl předal A. Zedníkovi baníkovský dres.
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E v r o p s k ý
šampionát futsa-
listů v Ostravě
se nezadržitelně
blíží. Již 14.
února se otevřou
brány ČEZ
Arény, aby se
zde odehrály zá-

pasy prvního hracího dne mistrov-
ství Evropy. Pojďme se podívat,
jaký program měla naše reprezen-
tace a co jí ještě před finálovým tur-
najem čeká.

Náš tým se zúčastnil na sklonku
minulého roku mistrovství světa na
Tchajwanu. Byla to historicky první
účast českého národního mužstva
na finálovém šampionátu celé pla-
nety. Do turnaje vstoupil náš tým
těsnou výhrou 2:1 nad Thajskem.
Po očekávaném vítězství nad Aus-
trálií 5:0 ho čekal nadmíru silný
soupeř – Brazílie. Během zápasu
Češi dokázali jít do vedení 1:0, ale
poté už byla znát soupeřova pře-
vaha, přesto konečný výsledek 4:1
ve prospěch Brazílie lze považovat
za docela přijatelný. 

Ostatní výsledky mistrovství světa
přisoudily našemu celku do čtvrtfi-
nálové skupiny týmy Španělska, Itá-
lie a Portugalska. Jak se ukázalo,
všechny týmy byly nad síly našeho
výběru. Na úvod čekal naše repre-
zentanty pozdější vítěz celého tur-
naje – Španělsko, které zvítězilo 2:0.
V následném utkání naši hráči bojo-
vali o zachování postupové naděje s
Portugalskem. Po prvním vyrovna-
ném poločase získali Portugalci pře-
vahu a vyhráli 8:4. Souboj s Itálií,
dalším pozdějším finalistou, už byl z
hlediska postupu pouze formální zá-
ležitostí a náš výběr prohrál 0:3. 

Výsledky národního týmu na
šampionátu ale udržely náš tým na
šestém místě světového žebříčku
futsalových reprezentací, kterému
vévodí staronový mistr světa Špa-
nělsko.

Nyní už je hlavním cílem repre-
zentace nadcházející šampionát v
Ostravě. Program příprav před mist-
rovstvím byl doplněn o kontrolní
sraz v Brně 18. ledna a poté ve
dnech 30. ledna až 2. února se hráči
sejdou na soustředění v Jablonci nad

Nisou. V jednání jsou ještě pří-
pravná utkání těsně před samotným
šampionátem s vicemistrem světa a
obhájcem evropského titulu Itálií.

Pevně věříme, že si nenecháte ujít

přehlídku futsalu světové úrovně,
které mistrovství Evropy v Ostravě
dozajista přinese, a přijdete podpořit
naše reprezentanty v jejich snažení o
co nejlepší výsledek. (r)

âerven bude patfiit atletice
Nejlepší tuzemský atletický mí-

tink IAAF Super Grand Prix Zlatá
tretra se uskuteční ve čtvrtek 
9. června na stadionu v Ostravě-
-Vítkovicích. Muži budou bojovat v
deseti disciplínách, na ženy čeká
disciplín šest. Na první tiskové kon-
ferenci ke Zlaté tretře 2005 o tom
21. prosince 2004 informoval její
hlavní manažer Alfons Juck. 

V loňském roce se ostravská Zlatá
tretra umístila na devátém místě
mezi vrcholovými atletickými pod-
niky na světě. Přivítala 10 olympij-
ských vítězů a přinesla strhující
sportovní atmosféru divákům ze 170
zemí světa. 

Primátor Aleš Zedník vyjádřil 
organizátorům uznání a podporu.
Město vyčlenilo 1,5 mil. Kč ze

svého rozpočtu na pořádání Zlaté
tretry 2005, 15 mil. Kč bude inve-
stovat do úprav lehkoatletického sta-
dionu.

Zlatá tretra 2005 přinese divákům
kromě tradičního atraktivního pro-
gramu také několik zvláštností. Jako
jediní v Evropě budou mít sportovci
na startovních číslech svá jména a
vrh koulí bude doprovázen hudbou.
Závod se tak stane dynamickým,
rychlým a zajímavým.

Nejlepší český koulař Petr Stehlík
si ostravský mítink pochvaluje:
„Start na Zlaté tretře je otázkou pres-
tiže, pro mě to bude druhý vrchol se-
zony. Ve Vítkovicích je vždy per-
fektní kontakt diváků se závodníky a
letošní novinky určitě přinesou sluš-
nou dávku zábavy a napětí.“ (k)

Baníãku, my jsme s tebou
Vedení města pozvalo 21. prosince

2004 funkcionáře FC Baník Ostrava
do Nové radnice, aby podpořilo 
ostravský fotbalový klub a ujistilo jej,
že i když se Baníku momentálně ne-
daří, na spolupráci města a klubu se
nic nemění. „Měli jsme i těžší 
období,“ konstatoval trenér Baníku
Jozef Jarabinský. „Je třeba se dívat
dopředu na mladé hráče. Jsem pře-
svědčen, že na jaře uvidíme na hřišti
herně jiné družstvo doplněné o nové
posily. Pokud se mužstvo zkonsoli-
duje, nemáme se koho bát,“ ujistil pri-
mátora. 

Podle sportovního ředitele Vladi-
míra Krejčího je cílem klubu udržet co

největší návštěvnost na Bazalech bez
ohledu na postavení Baníku v tabulce,
vytvořit nové zázemí pro hráče a zajis-
tit maximální bezpečnost na stadionu i
pro rodiny s dětmi. „Důležité je také
vytváření podmínek pro trénink mlá-
deže. V tom vidíme prostor pro spolu-
práci s městem,“ dodal V. Krejčí.

Primátor Aleš Zedník přítomné 
informoval, že v letošním roce město
ze svého rozpočtu vyčlení pro FC Ba-
ník Ostrava minimálně 6 mil. korun.
Vojtěch Flégl, předseda dozorčí rady
Baníku, předal primátorovi baníkov-
ský dres s číslem jedna jako po-
děkování za dlouhotrvající přízeň
klubu. (k)

âEZ Aréna se chystá na svátek evropského futsalu

Osmdesát mladých judistů z celé
České republiky se 11. prosince
2004 utkalo ve Vánočním porub-
ském turnaji. V tělocvičně Střední
odborné školy pro tělesně postiže-
nou mládež v ulici 17. listopadu v
Porubě zápasili mladší a starší žáci z
deseti českých klubů. V silně obsa-
zeném turnaji se neztratili ani repre-
zentanti pořádajícího klubu Judo
Baník Ostrava. 

V kategorii mladších žáků ve
váze do 46 kg se na první místo pro-
bojoval Ladislav Hefka, v téže kate-
gorii ve váze do 60 kg nejvyšší
příčku obsadil Richard Jaroš. Kate-
gorie starších žáků patřila ve váze
do 42 kg Marku Gajdovi a  do 55 kg

Martinu Sobkovi. Oba získali zlaté
medaile.

Oddíl baníkovských judistů fun-
guje v Ostravě od roku 2001. V září
loňského roku začal klub ve svém
středisku v Porubě trénovat benja-
mínky, mladší a starší žáky a žákyně.
Pod vedením deseti zkušených tre-
nérů je možno také projít kurzem se-
beobrany. Sekretářka oddílu Iveta
Kolesárová podotýká: „Cílem oddílu
je vychovávat budoucí judisty, repre-
zentanty našeho města a připravit zá-
vodníkům odpovídající kvalitní pod-
mínky. Výsledky loňského prvního
ročníku vánočního turnaje dokládají,
že naši svěřenci mají potenciál stát se
nejlepšími.“ (k)

číslo datum místo čas týmy
zápasu

1 14. 2. ČEZ Aréna 13.30 Maďarsko–Španělsko
2 14. 2. ČEZ Aréna 16.30 Česká republika–Ukrajina
3 14. 2. ČEZ Aréna 18.30 Itálie–Portugalsko
4 14. 2. ČEZ Aréna 20.30 Rusko–Nizozemsko
5 15. 2. ČEZ Aréna 13.30 Itálie–Maďarsko
6 15. 2. ČEZ Aréna 16.30 Česká republika–Rusko
7 15. 2. ČEZ Aréna 18.30 Portugalsko–Španělsko
8 15. 2. ČEZ Aréna 20.30 Ukrajina–Nizozemsko
9 17. 2. ČEZ Aréna 17.30 Nizozemsko–Česká republika

10 17. 2. hala SAREZA 17.30 Ukrajina–Rusko
11 17. 2. ČEZ Aréna 19.30 Španělsko–Itálie
12 17. 2. hala SAREZA 19.30 Portugalsko–Maďarsko
13 18. 2. ČEZ Aréna 18.30 první semifinále (v případě kva-

lifikace hraje Česká republika)
14 18. 2. ČEZ Aréna 21.00 druhé semifinále
15 20. 2. ČEZ Aréna 14.00 zápas o třetí místo
16 20. 2. ČEZ Aréna 17.15 finále

Rozpis zápasÛ

Mladí judisté slavili úspûchy 


