
V historii teprve páté ME v halovém fotbalu,
nebo-li futsalu, začalo 14. února v Ostravě. Pro ČEZ
Arénu, kde se bude bojovat až do 20. února, jde
o další vrcholnou sportovní událost. 

Již první hrací den mohli fanoušci tohoto
původně jihoamerického sportu zhlédnout
velmi zajímavá utkání. Jako první nastou-
pili na hřiště úřadující mistři Evropy z Itá-
lie proti Portugalsku. Zápas plný rozmách-
lých jižanských gest, pokřikování
a rozhazování rukama skončil 8:3 pro Italy.
Druhé utkání patřilo Maďarům a Španě-
lům. Ani skvělá práce maďarského brankáře nedo-
kázala zabránit výhře Španělů 4:2.

Nástupu českých borců v červenobílých dresech,
na něž netrpělivě čekala slušně zaplněná hala, před-
cházelo slavnostní zahájení šampionátu. Krátce po
šestnácté hodině přivítal jménem primátora Aleše
Zedníka náměstek Jaromír Chalupa všechny fa-
noušky a sportovní příznivce: „Těší mě, že se
Ostrava stává městem velkých sportovních událostí,
jako jsou loňské Mistrovství světa v ledním hokeji
a právě zahajované Mistrovství Evropy ve futsalu,“
řekl J. Chalupa a popřál všem sportovcům příjemný
pobyt v Ostravě a hodně hezkých zážitků. S pochva-
lou ostravského sportovního zázemí se připojili pre-
zident Českomoravského fotbalového svazu Jan Obst
a předseda futsalové komise UEFA Petr Fousek.
„Jménem UEFA prohlašuji turnaj za zahájený.“

Těmito slovy odstartoval P. Fousek dramatické sou-
boje osmi nejlepších evropských futsalových týmů.

Po ukrajinské a české hymně vypuklo na hřišti
nervydrásající utkání, kterému fandilo přes šest tisíc
diváků. Ukrajinci ve žlutomodrých dresech nedali
Čechům (v červenobílé) nic zadarmo. I přesto se na-
šim hráčům podařilo zvítězit 2:1. První branku
umístil v 19. minutě Michal Mareš, druhá byla dí-
lem Daniela Rajnocha. Za Ukrajinu skóroval Olek-
siy Kudlay. Radost českých borců nebrala konce
(foto vpravo uprostřed) a vítkovická aréna hlasitě
skandovala jméno výtečného brankáře Jana 
Klímy.  První hrací den mistrovství ukončil zápas
Rusko–Nizozemsko 5:3 (foto vpravo dole).

Hráči českého týmu svým fanouškům vzkazují:
„Staňte se naším šestým hráčem a my budeme vy-
hrávat i díky vám.“ (Kon)

Útočník Zdeněk Sláma bojuje o míč v dramatickém zápase s Ukrajinou.
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Mistrovství Evropy futsalistÛ odstartováno
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Česká reprezentace udělala fanouškům první den velkou radost.

L. Palyza a J. Chalupa sledují hru.
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NÁV·TùVA Z BULHARSKA. Primátor Aleš Zedník přijal ve své pracovně
22. ledna velvyslance Bulharska Martina Tomova. Během schůzky ho-
vořili o možnostech vzájemné spolupráce. Velvyslanec se na závěr ná-
vštěvy zapsal do Pamětní knihy města Ostravy. Setkání se zúčastnila
také zástupkyně bulharské menšiny v Ostravě Sirma Zidaro-Kounová
a vedoucí kanceláře primátora Lumír Palyza.

Statutární město Ostrava nabízí
k prodeji přebytečný movitý majetek,
který je umístěn v prostorách rozesta-
věného objektu provozovny Meta
Ostrava-Fifejdy, za cenu podle zna-
leckého posudku. Jde o stroje a zaří-
zení:

� Stříkací kabina stolová, vý-
robce KOVOFINIŠ Ledeč nad Sáza-
vou, výr. č. 12526, rok výroby 1991.
Cena 2 700 Kč.

� Mechanický soustruh SM - 16
B, výrobce TOS Galanta, výr. č.
216040520051, rok výroby neuve-
den. Cena 35 000 Kč.

� Konzolová fréza FGS 32/40
s příslušenstvím.Výrobce TOS Kuřim
s.p., závod Lipník nad Bečvou, výr. č.

23301140, rok výroby 1992. Seznam
příslušenství: elektrický rozvaděč,
náhradní díly a komponenty, frézo-
vací trny, upínací hlavy, svěráky
apod. Cena 113 000 Kč.

� Vysokozdvižný akumulátorový
vozík EV - 666 s náhradními díly a
nabíječkou, výrobce BALKANCAR
MZ „DUNAV“ - LOM, Made in Bul-
garia, výr. č. 59189178, rok výroby
1992. Seznam náhradních dílů: těs-
nicí kroužky, nářadí. Nabíječka bate-
rií KT 3548/140, IP 20, výrobce Elek-
tropřístroj a.s. Rokytnice nad Jizerou,
výr. č. série 1982, rok výroby neuve-
den. Cena 60 000 Kč.

� Ruční hydraulický lis CTC 5
včetně lisovacích segmentů, výrobce

FORM Brno, výr. č. 10034, rok vý-
roby 1991. Cena 5 600 Kč.

� Svářecí stůl SV 4, výrobce LPS
s.r.o., Brandýs nad Labem, Stará Bo-
leslav, výr. č. 120, rok výroby 1992.
Cena 6 800 Kč.

� Hydraulická ohýbačka trubek
XOTH 40 T s příslušenstvím, vý-
robce Strojárne VSŽ s.r.o., Košice
Unicorn Tornaľa, výr. č. RO5 - 461,
rok výroby 1992. Cena 7 900 Kč.

� Bruska rovinná vodorovná
BRH 20.05 s příslušenstvím, výrobce
Povážské strojárne Povážská By-
strica, výr. č. 200378, rok výroby
1992. Cena 13 800 Kč.

	 Elektrické zdrojové soustrojí 
(dieselagregát) AS3T - N, výrobce

ČKD Praha oborový podnik, výr. č.
generátoru 0600079, výr. č. motoru
913023, rok výroby 1991. 


 Rozvaděč SRA 36 a ASH 820
k dieselagregátu, výrobce Závody
průmyslové automatizace Čakovice
n.p., výr. č. 9012584, rok výroby
1990. Cena 56 000 Kč.

� Odsávačka prachu POC 09 typ
2/68, výrobce Liberecké vzducho-
technické závody, Liberec, výr. č.
PL127664, rok výroby 1991. Cena 
6 500 Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. In-
formace poskytne Miroslav Neusser z
odboru Technické správy majetku
MMO v pracovní dny v době od 8 do
9 hodin na tel. č.: 599 442 237. (r)

❏ Jednání zastupitelstva mûsta
26. ledna 2005
Počet žáků klesá
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí materiál o stavu a vývoji školství

ve statutárním městě Ostrava. Počet žáků obecních škol v Ostravě během
posledních tří let klesl o osm procent, což odpovídá poklesu obyvatel 
Ostravy ve věku do 15 let. Počet učitelů v ZŠ ve sledovaných školních le-
tech klesl o pět procent. Vytíženost mateřských škol byla ve školním roce
2003/2004 osmdesát pět procent. Do mezinárodních programů a projektů
v oblasti vzdělávání, posílení výuky cizích jazyků a poznávání evropských
kultur se v tomto roce zapojilo šest základních škol.

Peníze na prevenci kriminality
Projektům prevence kriminality a protidrogové prevence budou přiděleny

účelové dotace ve výši 8,5 milionu korun. Šedesát čtyři schválených projektů
přispěje k rozšíření nabídky nízkoprahových a integračních aktivit v problé-
mových oblastech města, zaměří se na občany ohrožené sociálně patologic-
kými jevy a občany společensky nepřizpůsobivé. 

Programy podporují pomoc obětem domácího násilí, zanedbávaným, zne-
užívaným a týraným dětem i snižování tzv. diváckého násilí. Dotace a granty
umožní vytvořit podmínky pro alternativní tresty, práci streetworkerů a pri-
mární protidrogovou prevenci.

Ekologický fond města
Členové zastupitelstva rozhodli o poskytnutí investiční dotace

z ekologického fondu pro pořízení videofilmu o významu lesa pro životní
prostředí určeného k výuce dětí v Lesní škole v Ostravě-Hrabůvce. Služeb
tohoto zařízení Ostravských městských lesů za dva roky jeho existence
využilo více než pět tisíc žáků základních škol i dalších návštěvníků.
Snímek bude přibližovat přírodní rezervace a floru a faunu ostravských
lesů. Bude také varovat před poškozováním přírody a vznikem černých
skládek.

Program Partnerství 2005
Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti ministerstvu vnitra o státní úče-

lovou dotaci na projekty v rámci programu Prevence kriminality na místní
úrovni - Partnerství 2005. Projekt nese název Bezpečný Jih a náklady na
jeho realizaci včetně finanční spoluúčasti města byly vyčísleny na 4,83 mi-
lionu korun.

Mezinárodní škola
Členové zastupitelstva rozhodli o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši

6 milionů korun na podporu vzniku Mezinárodního soukromého gymnázia
v Ostravě. Mezinárodní střední škola má zájem už letos v březnu zorgani-
zovat přijímací zkoušky, bezprostředně po nich chce zahájit intenzivní
kurzy angličtiny pro české studenty.

1. února 2005
Stipendium města Ostravy
Rada města vzala na vědomí informaci o účinnosti poskytování Stipendií

města Ostravy od studijního roku 1996/1997 do roku 2003/2004. Stipen-
dium bylo poskytnuto 77 studentům, interním doktorandům a studujícím na
zahraniční vysoké škole, některým z nich opakovaně.

Všichni dosavadní stipendisté byli požádáni o zaslání informace o svém
profesním působení po ukončení studia na vysoké škole. Zprávu o svém za-
městnání, případně o pokračování ve studiu, zaslalo 53 dotázaných. Z nich
17 studuje - 3 prezenční formou, 14 jako interní doktorandi. Zaměstnáno je
36 osob, z toho 18 v Ostravě, 13 v jiných městech ČR - v Hranicích, Brně,
Olomouci, Pardubicích, Praze, Chomutově, Plzni. V USA, Německu, Nizo-
zemí a Velké Británii působí čtyři bývalí stipendisté Ostravy. 

8. února 2005
Memorandum k odkoupení Miniuni
Rada města vzala na vědomí memorandum k zamýšlenému odkoupení

areálu volného času Miniuni v Ostravě společnosti Abatec Ostrava, s.r.o.
Předmětem memoranda je vyjádření oboustranné vůle zúčastněných stran
vést další jednání směřující k uzavření kupní smlouvy o převodu
vlastnictví areálu volného času včetně řešení majetkového vypořádání
případného zhodnocení pozemků města a stanovení zásad a východisek pro
další jednání. Návrh memoranda bude předložen k projednání
zastupitelstvu města.

❏ Jednání rady mûsta

Statutární mûsto Ostrava nabízí pfiebyteãn˘ movit˘ majetek
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Město Ostrava se v poslední době prezentuje
také jako místo se silným kulturním zázemím.
Co si pod tím mohou občané představit, jak kon-
krétně je rozvoj kultury podporován, o tom jsme
hovořili s náměstkem primátora Zbyňkem Pra-
žákem, do jehož působnosti spadá mimo jiné
i tato oblast.

■ Daří se měnit mnoho desetiletí přetrvá-
vající představu lidí, kteří o Ostravě toho
moc nevědí a stále se na ni dívají
jako na město plné prachu
a špíny?

Vedení města řadu let usiluje
o to, aby zejména ti, kteří mají za-
fixovanou falešnou představu, že
zde není co pohledávat, změnili
svůj názor a začali vnímat Ostravu
jako moderní metropoli, protka-
nou zelení, v níž kultura a sport
mají významné místo. Abychom
tuto ideu naplňovali, dává město
ze svého rozpočtu do těchto 
oblastí každým rokem vyšší
částky. V roce 2003 bylo v roz-
počtu mimo investic na kulturu
311 milionů korun, v letošním
roce je to už přes 362 milionů ko-
run. Také městské obvody fi-
nančně přispívají na chod kultur-
ních zařízení a různé akce. 

■ Která zařízení a akce pod-
poruje město především?

Naší největší příspěvkovou 
organizací je Národní divadlo mo-
ravskoslezské, ale stejně vý-
znamné jsou i Divadlo loutek
Ostrava, Janáčkova filharmonie,
Knihovna města Ostravy, Ostravské muzeum,
Komorní scéna Aréna i Lidová konzervatoř. Na
jejich provoz město ročně vynakládá zhruba 330
milionů korun. Na ostatní kulturní aktivity, na-
příklad na podporu Divadelní společnosti Petra
Bezruče, loutkářský festival Spectaculo inter-
esse, Folklor bez hranic, soutěže velkých decho-
vých orchestrů, populární Colours of Ostrava
nebo ostravské Dny nové hudby - zaměřené na
novou a experimentální hudbu, dává téměř 
26 milionů korun. Konkrétní projekty podporu-
jeme formou grantů, letos na ně město vyčlenilo
sedm milionů korun.

■ Letos byl poprvé vypsán mimořád-
ný grant na podporu hudebního, scénické-
ho a filmového umění. Co od něj očeká-
váte?

Město již dříve rozhodlo, že bude každoročně
vypisovat grant v oblasti umění na něco
skutečně neobvyklého. A tomu odpovídá
i částka přes 1,5 milionu korun. Loni to bylo
sochařské dílo. Letos komise kultury doporučila
zase jinou oblast s tím, že nemusí jít pouze
o jeden projekt. Podle mých informací existují
vážní zájemci, kteří se o tuto dotaci chtějí
ucházet a prezentovat tak Ostravu podle
grantového zadání. 

■ Město už několik let financuje rekon-
strukce objektů, v nichž sídlí jeho kulturní
organizace. Kam se chystá investovat v letoš-
ním roce? 

Návštěvníci centra Ostravy mohou sledovat
úspěšně postupující práce na celkové rekon-
strukci Ostravského muzea. Kompletně dokon-
čena má být v březnu 2006. Pokračuje generální
přestavba centrální budovy Knihovny města 
Ostravy u Sýkorova mostu, v níž bude mít zá-
zemí i Komorní scéna Aréna. Tento objekt by
měl být zprovozněn po prázdninách letošního
roku. Přestěhováním Janáčkovy filharmonie do

Domu kultury města Ostravy vznikla potřeba
postupné rekonstrukce tohoto zařízení, zejména
velkého společenského sálu. Ten by měl získat
takovou podobu, aby svým interiérem odpoví-
dal srovnatelným zařízením ve světě. Je třeba
zmínit i obnovení Slezskoostravského hradu,
který se po desetiletích chátrání probouzí do
nové krásy a stává se příjemným místem slouží-
cím veřejnosti i k pořádání mnoha kulturních
akcí. V prostorách jeho nádvoří se uskuteční
také jeden z koncertů letošního Janáčkova máje.
Jmenované investiční akce si vyžádají náklady
v řádu stovek milionů korun. Jejich smyslem je
nejen ukázat navenek, že si zde kultury vážíme,
ale hlavně dát občanům možnost trávit chvíle
odpočinku v důstojném a krásném prostředí.

■ Mezinárodní festival Janáčkův máj se
bude konat už potřicáté. Co  mohou jeho ná-
vštěvníci očekávat?

Za dobu své existence se festival stal jedním
z největších ve střední Evropě, má své vynikající
publikum i pečlivě koncipovaný program,
v němž zaznívají téměř všechny hudební žánry.
Posluchačům přináší nezapomenutelné umě-
lecké zážitky v podání českých i zahraničních
umělců, komorních i symfonických orchestrů,
dirigentů. Každoročně se na něm prezentuje také

Janáčkova filharmonie. Aby v této slavné tradici
mohli jeho organizátoři pokračovat a umělecká
úroveň festivalu stále stoupala, byl v letošním
roce navýšen v rozpočtu města i příspěvek na
jeho konání na pět milionů korun. 

■ Na ředitele Janáčkovy filharmonie je
v současnosti vyhlášeno výběrové řízení.
Jaké osobnosti byste přivítal ve funkci jejího
ředitele a šéfdirigenta?

Osobně se domnívám, že je důležité, aby šéf-
dirigentem filharmonie byla osobnost známá ne-
jen v České republice, ale která má dobré jméno

i v zahraničí. V minulých dnech
podepsal s Janáčkovou filharmonií
závaznou smlouvu o smlouvě bu-
doucí na několikaleté působení
v pozici šéfdirigenta Janáčkovy
filharmonie Theodore Kuchar,
který této představě jistě odpo-
vídá. Naváže tak na tradici skvě-
lých dirigentů, kteří zde zanechali
výraznou stopu, jako jsou např.
Christian Arming či Petr Vronský.
Na ředitele filharmonie je v tuto
chvíli teprve výběrové řízení vy-
psáno, proto není možné hovořit
o konkrétních jménech. Ve světě
existují dva základní modely ří-
zení orchestrů. V jednom je ředite-
lem schopný manažer, který za-
jišťuje organizační, technické
a finanční záležitosti související
s chodem organizace. Vedle něj je
výrazná hudební osobnost, popří-
padě i dirigent, jež má na starosti
umělecký program, orchestr do-
provází na uměleckých pobytech
a po umělecké stránce orchestr na-
venek zastupuje. V Ostravě jsme
prozatím uplatňovali druhý model,
kdy ředitel je manažerem a záro-

veň i uměleckým vedoucím. Každá z těchto va-
riant má svá pro i proti. V první variantě je ne-
smírně důležitá kvalitní komunikace mezi
ředitelem a uměleckým šéfem, problém druhého
modelu spočívá v tom, že je obtížné najít člo-
věka, který je zároveň kvalitním manažerem
i výborným umělcem a rovněž je ochoten akcep-
tovat nabízené podmínky.

■ Myslíte si, že o Ostravě se bude brzy ho-
vořit jako o skutečně kulturním městě?

To je složitá otázka. Kulturní město nevytváří
pouze přítomnost krásných divadel, bohatých
knihoven a muzeí, úspěšných orchestrů a umě-
leckých souborů. Jsem přesvědčen, že pojem
kulturní město zahrnuje i to, v jakém prostředí
žijeme, jaký je rozsah nabídky a úroveň vzdě-
lání jeho obyvatel, jaká je možnost najít vhodné
pracovní uplatnění a mnoho dalších věcí. V ne-
poslední řadě pojem kulturní město zahrnuje
i kvalitu vztahů mezi lidmi. Mám-li v kontextu
toho všeho posuzovat, zda lze Ostravu vnímat
skutečně jako kulturní město, sice opatrně, ale
s reálným optimismem ostravského patriota,
mohu říci, že Ostrava má dobře našlápnuto na
to, aby mohla být skutečně považována za
krásné a čisté město, v němž se bude lidem také
dobře žít. Táňa Arťušenková

❏ Rozhovor

Náměstek primátora Zbyněk Pražák

„·éfdirigentem filharmonie by mûla b˘t osobnost známá nejen v âeské republice, ale i v zahraniãí. 
Theodore Kuchar tuto pfiedstavu naplÀuje,“ fiíká námûstek primátora Zbynûk PraÏák

Kultura má ve mûstû v˘znamné místo



4 Ostravská radnice únor 2005

■ PRVNÍ DÁMA V OSTRAVù. Do 
Ostravy 28. ledna zavítala man-
želka prezidenta republiky Livia
Klausová. Setkala se se starost-
kou Mariánských Hor a Hulvák
Lianou Janáčkovou, přijala po-
zvání do Soukromé speciální

školy pro
žáky s více
vadami a
prohlédla si
sídliště Fi-
fejdy I, které
prošlo roz-
sáhlou rege-
nerací. Splni-
la tak svůj
slib, že tento
městský ob-
vod Ostravy
navštíví. Od-
poledne se
první dáma
podívala do
Hrabové na

nově postavený dřevěný kostel
sv. Kateřiny Alexandrijské. Jeho
původní stavba do základů sho-
řela před necelými třemi lety. Li-
vii Klausovou pozdravil také pri-
mátor města Aleš Zedník a pře-
dal jí kytici anturií.

■ HUDBOU PROTI VLNÁM. Bene-
fiční koncert s oficiálním názvem
Měsíc poté – hudbou proti vlnám

se uskutečnil 26.
ledna v Domě kul-
tury města Ostravy.
Primátor A. Zedník
na něm oznámil, 
že statutární město
Ostrava věnuje posti-
ženým zemím částku
314 357 korun, která
symbolizuje počet
obyvatel města. V
programu vystoupili
Kryštof, Iva Frühlin-
gová, Radek Pastr-
ňák, opavská kapela
Psychonaut, Robson
nebo Ready Kirken.
„Zástupcům Nadace

ADRA jsme předali šek s část-
kou 92 850 korun,“ řekl za orga-
nizátory Daniel Martínek. 

■ NADACE PENTA
P¤EDALA ·EKY. 
Šeky na sto pade-
sát tisíc korun
předal 28. led-
na Radim Haluza
z Nadace Penta a
g e n e r á l n í
ředitel SmVaK
Ostrava a.s. Mi-
roslav Kyncl pěti
oceněným organi-
zacím z Morav-
s k o s l e z s k é h o
kraje. Symbo-
lické šeky ve výši
50 tisíc Kč pře-
vzali zástupci Diecézní charity
Ostrava a Vysoké školy báňské
– TU. Dětské domovy v Čeladné
a v ulici Bukovanského v 
Ostravě získaly po 20 000 Kč a
ZŠ v Opavě - Malých Hošticích
dostala 10 000 Kč. „Peníze vy-

užijeme na letní pobyty dětí.
Snažíme se, aby školáci pozná-
vali různá místa Moravy. Letos
plánujeme pobyt v okolí Kromě-
říže,“ uvedla ředitelka ostrav-
ského dětského domova Dagmar
Nosálová. 

Jak zamûstnat zdravotnû postiÏené
Nepříznivá situace nezaměstna-

ných osob se zdravotním postižením
přetrvávala i v průběhu minulého
roku, přestože se Úřadu práce v
Ostravě podařilo k 31. 12. 2004 sní-
žit meziročně jejich počet o 25 na
celkových 3 217 evidovaných ucha-
zečů.

Zákon o zaměstnanosti obsahuje
řadu ustanovení, která zvýhodňují
zaměstnávání zdravotně postižených
osob. Například výše finančního
příspěvku úřadu práce na vytvoření
jednoho chráněného pracovního
místa činila loni až 100 tisíc korun a
od 1. října 2004, v souvislosti s účin-
ností nového zákona o zaměstna-
nosti, mohla dosáhnout podle závaž-
nosti zdravotního postižení až 236
tisíc Kč. 

Zaměstnavatelé se stavem nad 25
zaměstnanců musejí odvést do stát-
ního rozpočtu 1,5násobek a počínaje
letošním rokem dokonce 2,5násobek
průměrné mzdy v národním hospo-
dářství za každou osobu, pokud ne-
zaměstnají povinný 4% podíl osob
se zdravotním postižením, případně
když neodebírají výrobky firem,
které zaměstnávají více než 50 %
těchto občanů. Povinný odvod bylo
třeba uhradit do 31. ledna. 

Zaměstnavatelé v Ostravě dávají
přednost přímému zaměstnávání
osob se zdravotním postižením nebo
odebírání výrobků. Přesto se situace
zdravotně postižených nezaměstna-
ných lidí nezlepšuje. Podle Jarmily
Hladilové, vedoucí oddělení zpro-

středkování zaměstnání osob se
zdravotním postižením Úřadu práce
v Ostravě, důvodem je to, že dlouho-
době scházejí vhodné a života-
schopné podnikatelské záměry se
specifickými výrobními programy
pro zaměstnávání většího počtu
různě handicapovaných občanů.

V roce 2004 bylo v Ostravě vy-
tvořeno celkem 37 pracovních míst
v chráněných pracovních dílnách a
na chráněných pracovištích. Počet
zdravotně postižených uchazečů,
kteří začali podnikat jako osoby sa-
mostatně výdělečně činné, se mezi-
ročně snížil o 2. Tímto způsobem
našlo vhodné uplatnění na trhu práce
17 osob, převážně ve službách a ma-
loobchodě (např. truhlář, zámečník,
prodavač). Chráněná pracovní místa
a místa v chráněných pracovních díl-
nách vytvářejí převážně zaměstna-
vatelé, kteří již v minulosti čerpali
příspěvek úřadu práce. Mají zkuše-
nosti se zaměstnáváním handicapo-
vaných osob a výrobní program
bývá přizpůsoben zdravotním
schopnostem uchazečů. Jsou to např.
Charita Sv. Alexandra, VDI-META
– Výrobní družstvo invalidů, VDI
METROS, Výrobní družstvo in-
validů – metrologie, RS team –
domácká pracoviště – kontrolní 
činnost, Elit Candle – výroba ozdob-
ných svící.

Loni úřad práce umístil 617 osob
se zdravotním postižením, do rekva-
lifikací vyslal 124 handicapovaných
občanů. (SB)

Veletrh Holiday World
Ostrava se až do 20. února pre-

zentuje v rámci expozice Moravsko-
slezského kraje pod heslem Ostrava
- město kultury a sportu na meziná-
rodním veletrhu cestovního ruchu

Holiday World v Praze. Společně
s Městským informačním centrem
Ostrava návštěvníkům veletrhu na-
bízí informace o kulturních, spor-
tovních a společenských akcích v le-
tošním roce. (m)

Symbióza mífií na V·B
Významné české firmy přijedou

nabízet studentům i absolventům
budoucí zaměstnání přímo na akade-
mickou půdu. Devátý ročník akce
pod názvem SYMBIÓZA, který 
je pořádán pod záštitou rektora
VŠB-TU Ostrava Tomáše Čermáka,
se uskuteční 8. a 9. března v areálu
VŠB-TU. Setkání pořádá vysoko-
školské Infocentrum, partnerem pro-
jektu je statutární město Ostrava.
„Tímto způsobem se snažíme zajistit
lepší uplatnění absolventů v praxi,“
říká Roman Kozel za organizátory.
První den se uskuteční informační
seminář zaměřený na změny, které
vyplývají z přechodu na strukturo-
vané studium. Následovat budou bi-
laterální setkání odborníků univer-
zity ze specializovaných kateder
s managementem firem. Jak uvádí
R. Kozel, očekává se navázání od-
borné spolupráce, nabídka vzděláva-
cích programů pro firmy, vytvoření
nových vědeckovýzkumných pro-

jektů, sladění výukového procesu
s praxí, nabídka témat seminárních
a diplomových prací atd. Prezentace
firem se bude konat 9. března. 

„Symbiózy se v roce 2004 zúčast-
nilo kolem 4 000 návštěvníků. Stala
se nesporně největší akcí svého
druhu v České republice. Důležité je,
že se nejen daří najít práci absolven-
tům VŠB-TU Ostrava, ale zvyšuje se
rovněž spokojenost zaměstnavatelů.
Právě proto řada firem neváhá přijet
přes půl republiky, aby zde našla své
potenciální zaměstnance. Letos při-
vítáme společnosti Procter&Gamble,
KPMG, Škoda Auto, Deloitte, 
Komerční banka, OSRAM, Philip
Morris, TCHAS, Třinecké žele-
zárny, Unilever, VOKD, Kraft 
Foods, LIDL, Siemens, STRABAG,
ISPAT Nová huť a další,“ říká 
R. Kozel z Infocentra VŠB-TU
Ostrava. Bližší informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách:
http://ic.vsb.cz (m)

❏ Stfiípky
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LIDÉ I TECHNIKA DOSTALI ZABRAT. Na začátku února udeřila také 
v Ostravě pravá zima. Zejména v prvním týdnu měsíce hustě sněžilo
a jak uvedl výrobní náměstek Ostravských komunikací, a.s., Antonín
Bína, na některých silnicích v okrajových částech města se tvořily sně-
hové jazyky a vozovky namrzaly v nočních hodinách tak, že bylo nutné
nasadit do nepřetržitého provozu veškerou dostupnou techniku i lidi.
„Čtyřiadvacet hodin bylo v terénu 12 sypačů, vlastní i najaté traktory
a nákladní automobily. V noci z 2. na 3. února bylo na směně 37 pra-
covníků včetně dispečerů,“ řekl A. Bína. Zároveň s údržbou vozovek sil-
ničáři zabezpečovali schůdnost chodníků na mostech a lávkách, které
jsou ve správě akciové společnosti Ostravské komunikace. (m)

Chystá se nov˘ zpÛsob odbavování
cestujících pomocí ãipov˘ch karet

Koordinátor ODIS s.r.o. zpracoval
pilotní projekt jednotného odbavova-
cího systému. Jde o používání bez-
kontaktních čipových karet ve všech
vozidlech veřejné dopravy v Morav-
skoslezském kraji včetně vlaků Čes-
kých drah. „Každá tato karta bude na-
bízet možnosti širšího využití nad 
rámec veřejné dopravy, například
v identifikačních a docházkových
systémech, předprodeji kin, divadel,
sportovních zařízení a podobně. Počí-
táme rovněž se zprovozněním a 
odzkoušením funkce clearingového
centra, které bude zpracovávat fi-
nanční transakce mezi jednotlivými
účastníky systému,“ vysvětlila Libuše
Humlíčková z odboru dopravy magis-
trátu.

Zkušební provoz je připraven na
březen a trvat by měl do konce srpna
letošního roku. „Na autobusové lince
č. 34 zahájíme odbavování cestujících
systémem Nástup/Výstup, který

usnadní volbu jízdenky a zjednoduší
odbavení. Cestující se po nástupu do
vozidla přihlásí přiložením čipové
karty k odbavovacímu terminálu a při
výstupu z vozidla se odhlásí novým
přiložením karty k odbavovacímu ter-
minálu. Cena jízdného včetně regist-
race případné slevy bude automaticky
zpracována a odečtena z bodového
konta, které bude pro účastníky pilot-
ního projektu - pravidelné cestující na
lince č. 34 - na každé čipové kartě vy-
tvořeno,“ uvedla L. Humlíčková.

Zájemci se mohou přihlásit jako
účastníci pilotního projektu formou
vyplnění žádostí, které budou k dispo-
zici v předprodejních místech Doprav-
ního podniku Ostrava, a.s., a to v
Hlučíně na autobusovém stanovišti a 
v Ostravě ve Vojanově ulici. Bezkon-
taktní čipové karty obdrží zdarma. Po
skončení projektu budou sloužit jako
předplatní jízdenky v rámci integrova-
ného dopravního systému ODIS. (m)

Mezinárodní turistická burza
Ostrava se letos po roční 

odmlce bude opět prezentovat na jed-
nom z největších světových veletrhů
cestovního ruchu ITB Berlín 2005. Je
to již popáté, kdy se město představí
od 11. do 15. března laické veřej-
nosti, ale i odborníkům z oblasti ces-
tovního ruchu, a to ve společné expo-
zici České republiky pod záštitou
agentury Czech Tourism. „V letoš-
ním roce se očekává účast až 10 tisíc
vystavovatelů z přibližně 180 zemí a
turistických oblastí celého světa. Ve-
letrh ITB, což v doslovném překladu
slov této zkratky znamená meziná-
rodní turistická burza, je významnou

událostí v rozvoji celosvětové turis-
tiky. Berlín se znovu stane místem
navazování a rozšiřování obchodních
kontaktů, setkání expertů z oblastí,
které úzce souvisejí s cestovním ru-
chem, ať už jsou to zástupci cestov-
ních kanceláří, leteckých a pojišťo-
vacích společností, cateringových
agentur, hoteliéři, ale i firmy organi-
zující konference a kongresy, společ-
nosti pronajímající karavany nebo
třeba vydavatelé map, atlasů, prů-
vodců a podobně,“ uvedla Renata
Veselková z oddělení vnějších a za-
hraničních vztahů kanceláře primá-
tora magistrátu. (m)

Regenerace bytov˘ch domÛ

Domov důchodců v Opavské ulici
byl po rozsáhlé rekonstrukci, která
byla zahájena v srpnu 2003, slav-
nostně otevřen 25. ledna.

Ze staré budovy domova dů-
chodců, který byl postaven před 40
lety, zbyl pouze obvodový plášť,
nosné zdi a pilíře. Vše ostatní je
v opraveném objektu nové - podlahy,
omítky, příčky, obložení, okna,
vnitřní dveře a veškerý interiér i roz-
vody. Investorem akce je statutární
město Ostrava, projektantem ATE-
LIÉR 5, spol. s r.o., Ostrava-Marián-
ské Hory, zhotovitelem obchodní
sdružení s názvem DD Poruba 2003
(UNIPS Ostrava a.s. a Bytostav 
Poruba a.s.).

Finanční náklady na stavební
práce byly vyčísleny na zhruba 

228 mil. Kč. Dosud bylo uhrazeno
167,7 mil. Kč.

Rekonstruováno je 77 pokojů
včetně jídelny, prádelny, vstupní
haly, technického zázemí (sklady a
dílny). K dispozici jsou také vyba-
vené pokoje pro rodinné příslušníky
nebo návštěvy obyvatel domova dů-
chodců. Ti byli ubytováni v době re-
konstrukce (120 osob) v bývalém
areálu Fakultní nemocnice. Do opra-
veného domova se budou stěhovat
letos v dubnu, a to po otevření sekce
C. Dalších sto osob bylo umístěno
v náhradním bydlení hotelu Vista
v Ostravě-Jih. Jejich stěhování za-
čalo už 28. ledna 2005. Jak nám něk-
teří z nich potvrdili, v novém do-
mově se jim líbí a cítí se zde skutečně
jako doma. (m)

Modernizace domova dÛchodcÛ

Konference nazvaná „Regenerace
bytových domů - Proměny bydlení“
se v Ostravě (Černá louka) konala 
17. února už posedmé.

Setkání stovky českých odborníků
z řad projekčních a stavebních firem,
zástupců stavebních úřadů, státní
správy a samosprávy, bytových
družstev a dalších specialistů, kteří
se zabývají řešením problémů souvi-
sejících s proměnami sídlištních
celků a opravami především panelo-
vých domů, se zúčastnil také profe-
sor Vítězslav Kuta z Fakulty sta-
vební VŠB-TU. Ve svém příspěvku
se podrobně věnoval koncepci by-
tové politiky měst a obcí. „Bytová
výstavba a politika prodělala u nás
v posledních dvaceti letech výrazné
zvraty a změny. Jestliže počet nově
postavených bytů dosáhl vrcholu
v letech 1971 až 1980 s počtem 821
tisíc bytů, pak v následujícím deseti-
letí to bylo už jen 551 tisíc bytů, od
roku 1991 do 2000 pouze 243 tisíc
bytů. V roce 2001 bylo postaveno
kolem 25 tisíc bytů, o rok později je-
jich počet překročil 27 tisíc. Z těchto
čísel je patrné, že trend nově posta-
vených bytů se bude zvyšovat, 45 až
50 tisíc bytů ročně nenechá podle
všeho na sebe dlouho čekat,“ konsta-
toval V. Kuta s tím, že bez dlouho-

dobého rámce - koncepce bytové po-
litiky - budování tak vysokého počtu
nových bytů není dnes prakticky
možné.

„Vzhledem k proměnlivé tváři
českých měst, rozdílnému slože-
ní obyvatelstva, ale i urbanistické
struktuře, stupni a typu sociálně-eko-
nomického rozvoje je zřejmě docela
nereálná představa o univerzální po-
době obsahu takovéto koncepce. Ale
rozhodně by se měla opírat o přesné
údaje týkající se aktuální skladby by-
tového fondu, věkového, vzdělanost-
ního, profesního i sociálního složení
obyvatelstva. K dispozici by měly
být přesné informace o formách byd-
lení, tedy zda lidé žijí v činžovních
nebo rodinných domech, jaké exis-
tují možnosti sociálního, azylového
či rezidenčního bydlení. Nutné 
je specifikovat zdroje financování,
možnosti správy, údržby a obnovy
bytového fondu,“ řekl V. Kuta.

Připustil, že potřebnost koncepč-
ních materiálů v oblasti bytové poli-
tiky je bohužel často nedoceňována.
„Jak jinak vysvětlit, že většina měst
a obcí koncepci bytové politiky do-
sud nemá a pohříchu ji ani nepo-
strádá?“ - zaznělo na VII. ročníku
konference Regenerace bytových
domů. (Maj)



Chystáte-li se vycestovat se svým
domácím mazlíčkem do zahraničí,
nezapomeňte si předem zajistit po-
třebné náležitosti. Od 1. ledna letoš-
ního roku musí být každý pes, kočka
i fretka, která je přemisťována mezi
členskými státy EU, označena teto-
váním nebo elektronickým čipem.
Její majitel je navíc povinen proká-
zat se pasové a celní kontrole dokla-
dem o totožnosti zvířete - meziná-
rodním průkazem pro malá zvířata.
Tento „pas“ obsahuje údaje o maji-
teli, popis zvířete, jeho fotografii
(nepovinně) a identifikaci (číslo te-
tování nebo mikročipu). 

Čipování a tetování provádějí
soukromí veterinární lékaři. Pasy

může vydat pouze veterinář schvá-
lený pro tuto činnost. Platnost pasu
není časově omezena, jeho vydání je
zpoplatněno. Bližší informace zá-
jemcům poskytne Státní veterinární
správa ČR, www.svscr.cz (k)
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Přestože v zimě chodí do zoolo-
gické zahrady ve srovnání s jarními
nebo letními měsíci o poznání méně
návštěvníků, neznamená to, že by
nebylo co vidět. Zvláště když na-
padne sníh a všude se rozhostí ticho
a klid, je prohlídka zoologické za-
hrady velmi příjemným zážitkem.
Řada zvířat se na zimu „převléká“ do
zimní srsti, která je mnohdy hezčí
než ta letní. Výrazný rozdíl je vidět
například u jelenů nebo velbloudů.
Návštěvníci ale nejsou ošizeni ani o
pohled na teplomilné druhy zvířat.
Ve vytápěných pavilonech mohou
vidět žirafy, zebry, hrochy, šimpanze
a samozřejmě také slony. Ty je navíc
možné každodenně pozorovat při
koupání (ve 13 hodin) a ošetřování
(ve 14 hodin), které spočívá zejména
v pravidelné pedikúře citlivých slo-
ních „nehtíků“ a celkové péči o kůži. 

Ostravská zoologická zahrada po-
prvé v historii připravila pro návštěv-
níky možnost zalyžovat si ve Stro-
movce. Běžecká trasa je vedena
převážně lesnatým terénem s mír-
ným převýšením a většinou mimo
klasickou návštěvnickou trasu. Je
značena a její délka je přibližně 
3 km. Jak sdělil tiskový mluvčí zoo
Stanislav Derlich, netradiční lyžo-
vání si během prvního víkendu fun-
gování této atrakce vyzkoušelo 61
běžkařů. Trasa je přístupna od 9 do
14 hodin. Aktuální sněhové pod-
mínky a stav běžecké stopy si mohou
návštěvníci ověřit na telefonním
čísle: 596 241 269.

Zoologická zahrada Ostrava je v
únoru otevřena od 9 do 17 hodin, v
březnu do 18 hodin. Pokladny a pa-
vilony se zavírají vždy o hodinu dří-
ve. (k)

❏ Zelené zajímavosti

Domácnosti obdrÏí poukázku
Připomínáme, že v letošním roce je

roční sazba poplatku za shromažďo-
vání, sběr, přepravu, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních od-
padů pro fyzické osoby stanovena na
498 Kč, což je o 66 Kč více než loni. 

Jak jsme vás již informovali v mi-
nulém čísle, toto zvýšení souvisí
především s přechodem zpracova-
tele odpadu OZO Ostrava, s.r.o., do
vyšší sazby DPH. Uvádíme na pra-
vou míru splatnost poplatku a
omlouváme se za redakčního šotka,

který si koncem minulého roku zařá-
dil v Ostravské radnici. Částku je
možno uhradit ve dvou splátkách
nejpozději do 30. 4. a 30. 9., nebo
jednorázově do 30. 4. Každá domác-
nost obdrží před termínem splatnosti
poštovní poukázku k úhradě po-
platku. Poukázku je možno uhradit v
pokladně Magistrátu města Ostravy
nebo bankovním převodem. Těm,
kteří nahlásili své spojovací číslo 
inkasa, bude poplatek naveden v
dubnu a září na složenku SIPO. (r)

Pravideln˘ svoz komunálního odpadu
Na našem redakčním stole se v po-

sledních dnech vršily dotazy týkající
se odvozu popelových nádob jednou
za čtrnáct dnů. Otázku, kdy popeláři
vlastně jezdí s odpadem, jsme polo-
žili Jiřímu Štěpánkovi z odboru ko-
munálního a bytového magistrátu:

„Svoz popelových nádob v cyklu
jedenkrát za 14 dnů je prováděn
vždy v sudém kalendářním týdnu. A
protože na přelomu roku 2004/2005

byly do kalendáře zařazeny hned za
sebou dva liché týdny, tedy 53. tý-
den 2004 a 1. týden 2005, svoz byl
následující: popeláři odváželi komu-
nální odpad v řádném termínu v 52.
týdnu, v 1. týdnu tohoto roku jsme
zařadili mimořádný svoz. Chci upo-
zornit, že svoz komunálního odpadu
v cyklu 1krát za 14 dnů bude dále 
realizován pravidelně a vždy v sudé 
týdny.“ (m)

O tom, že ostravská příroda je pestrá a zají-
mavá, vás chceme přesvědčit i tentokrát. Po
povídání o památných stromech našeho města
budeme pokračovat připomenutím několikatu-
nových unikátů neživé přírody. 

Bludné balvany
Bludné, nebo-li eratické balvany, jsou velké ka-

meny, které byly na naše území transportovány le-
dovcem. Ostrava je jedno z mála míst v republice,
kde je najdeme. Pocházejí většinou ze Skandinávie
a Finska, odkud byly před půl milionem let vyrvány
z ledovcového skalního podkladu a německou níži-
nou přivlečeny. Jejich historie je zajímavá v kaž-
dém okamžiku. Největší známý bludný balvan byl v
České republice vykopán z hloubky šest a půl metru
při stavbě Nové huti v Ostravě-Kunčicích. Osm-
náctitunový kolos z hrubozrnného granitu dnes na-
jdeme před Novou hutí ve Vratimovské ulici.

Do osudu žulového Porubského bludného bal-
vanu, který dnes stojí v ulici Vřesinské v Ostravě-
-Porubě, zasáhlo 10. výročí vzniku Československé
republiky, druhá světová válka i rozvoj samotné 

Poruby. Obrovský kámen narůžovělé barvy pů-
vodně ležel v bezejmenném potůčku. V roce 1928,
deset let po vzniku ČSR, byl vyzvednut a na voze se
železnými koly dopraven na porubské náměstí. Jeho
instalací na betonový kvádr a opatřením bronzovým
nápisem: Svornost v obci, mír ve státě, vznikl pa-
mátník připomínající statečnost československého
národa. Po druhé světové válce se ale ocitl na místě
výstavby komunikace. V roce 1968 byl proto pře-
místěn tam, kde jej najdeme dnes. O jednadvacet let
později byl vyhlášen přírodní památkou.

Na území našeho města se vyskytují však také
balvany sem přivezené. To je případ jedenácti Rov-
ninských balvanů, které byly ze svého původního
stanoviště Rovniny u Hlučína v roce 1964 převe-
zeny na Černou louku. Monumenty z biotitické,
písmenkové a porfyrické žuly a kvarcitické ruly
byly objeveny v roce 1958 při těžbě písků. Také
ony byly prohlášeny přírodní památkou.

Bludné balvany nás ohromují nejen svou ma-
jestátností, barevností a zrnitostí, ale i dramatic-
kým přesunem ze skandinávských hor. Stojí za to
si jich povšimnout. (Kon)

BûÏkafiská trasa v ostravské zoo

Zimní procházka
Na vycházku 26. února z Písko-

vých dolů k areálu Shopping park
zve všechny zájemce ostravský od-
bor Zeměpisného sdružení se sídlem
v Brně. Milovníci zimních pohledů
na město budou odjíždět ve 14.15
hodin autobusem číslo 36 z horní
zastávky Svinov mosty, směrem do
centra.

Cestování do zahraniãí s mazlíãky

Foto: archiv zoo

Rovninské balvany na Černé louce



Struktura zdrojů (v tis. Kč)
Daňové příjmy 5 262 211

Nedaňové příjmy 365 418

Kapitálové příjmy 70 008

Dotace 322 392

Příjmy celkem 6 020 029
Financování celkem 1 728 450
v tom:
zapojení - nedočerpaných běžných výdajů roku 2004 33 037

- nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2004 689 014
- zůstatku obligací bez konkrétního určení 882 137
- příjmů roku 2004 - akcie ISPAT Nová huť, a.s. 63 062
- volných zdrojů z roku 2003 550 000

splátky úvěrů -173 800
tvorba umořovacího fondu na úhradu obligací -315 000

Zdroje celkem 7 748 479

Struktura výdajů (v tis. Kč)
Běžné výdaje 4 879 179
Kapitálové výdaje 2 869 300

Celkem 7 748 479

Rekapitulace zdrojů (v tis. Kč)
Celkové zdroje 7 748 479

v tom:
běžné výdaje 4 879 179
- krytí: převody z roku 2004 33 037

příjmy roku 2005 4 846 142
kapitálové výdaje 2 869 300
- krytí: převody z roku 2004 689 014

příjmy roku 2005 685 087
volné zdroje z roku 2003 550 000
akcie ISPAT Nová huť, a.s. 63 062
obligace pro rok 2005 882 137
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Pfiíloha informaãního mûsíãníku Ostravská radnice I

Vážení čtenáři,

po roce se vám do rukou opět dostává pravidelná čtyřstránková příloha Ostravské radnice,
prostřednictvím které může každý zájemce nahlédnout do rozpočtu města pro letošní rok. 

Finanční rámec, schválený zastupitelstvem města v polovině loňského prosince, je jasný: Ostrava
bude v roce 2005 hospodařit se zdroji v celkové výši 7 748 479 000 korun. Pozitivní zprávou je, že
kapitálové výdaje činí 2 869 300 000 korun. Do této částky se promítají i prostředky z výnosu emise
euroobligací za zhruba 3,2 miliardy korun. Město je má na svém účtu od konce července 2004.
V každém případě se bude v Ostravě pokračovat v realizaci už rozestavěných investičních akcí. Značný
objem financí podpoří investice zkvalitňující dopravní sítě ve městě, bydlení, ale i veškeré služby
občanům včetně rozvoje sportu a rozšíření možností využití volného času.

Věřím, že Rozpočet vašeho města - zjednodušená a určitě srozumitelná forma prezentace toho, jak
město bude v průběhu roku 2005 nakládat s penězi, pomůže k vaší lepší orientaci v otázkách financí
města.

Aleš Zedník 
primátor statutárního města Ostrava



II Rozpoãet va‰eho mûsta 2005

Struktura běžných výdajů (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství 17 860
v tom: útulek pro psy 12 769

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 271 432
v tom: opravy místních komunikací, mostů a lávek 292 910

městská hromadná doprava 866 692
dotace pro společnost Ostravské výstavy, a.s. 10 100
dotace pro společnost Městské informační centrum Ostrava o.p.s. 8 338

Služby pro obyvatelstvo 1 146 223
v tom: kulturní činnost včetně grantů 359 194

tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže 192 623
zdravotnictví 157 848
oprava a údržba veřejného osvětlení 95 062
komunální služby a územní rozvoj, demolice 60 182
výdaje za svoz a zneškodňování komunálního odpadu 160 000
neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava 32 567

Sociální věci a politika zaměstnanosti 546 325
v tom: dávky sociální péče (kryto ze státního rozpočtu) 96 468

Ústav sociální péče pro mentálně postižené Muglinov 101 003
domovy důchodců a penziony pro důchodce 253 551
komunitní plánování 24 322
víceleté dotace a granty 31 714
projekty pro strukturální fondy EU 10 980

Bezpečnost státu a právní ochrana 361 566
v tom: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 73 950

Městská policie Ostrava 284 004

Všeobecná veřejná správa a služby 1 535 773
v tom: činnosti místní správy 441 867

zastupitelstva obcí 21 176
výdaje z finančních operací 225 000
účelové a neúčelové dotace městským obvodům 584 800
nespecifikovaná rezerva 200 000

Celkem 4 879 179

■ Výdaje rozpočtu města ve vztahu na jednoho
obyvatele se ve srovnání s loňským rokem zvýšily
o 6 192 Kč na 24 650 Kč.

■ Mezi výdaji je i částka 867 milionů Kč, která
je určena na dotování běžného provozu městské
hromadné dopravy. Na každou jízdu tak připadá
asi 4,80 Kč.

■ Zadluženost města k 31. prosinci 2004 činila
4 487 137 tis. Kč, což je 14 310 Kč na jednoho
obyvatele.

■ Na opravy místních komunikací, mostů a lá-
vek město vynaloží v přepočtu na jednoho obyva-
tele 932 Kč. 

■ Na jedno hrobové místo přispívá město část-
kou téměř 100 Kč. 

■ Částka na investiční dotace jednotlivým
městským obvodům v přepočtu  na jednoho oby-
vatele dosahuje téměř 1 500 Kč.

■ Na celoroční provoz Národního divadla mo-
ravskoslezského město přispěje v přepočtu na jed-
noho obyvatele 563 korun. Na celoroční provoz
zoologické zahrady to představuje 104 koruny
a na celoroční provoz bazénů 16 korun.

■ Ostravanů opět ubylo. V loňském roce 
o 1 652. Na počtu obyvatel je závislá výše většiny
státních příspěvků na výkon přenesené působ-
nosti. 

■ Celkové příjmy města z poplatku za likvidaci
komunálního odpadu se odhadují na 151 milionů
korun. Zvýšení samotného poplatku na 498 Kč
ročně na občana se však v čistých příjmech ne-
projeví. Je totiž způsobeno přeřazením do vyšší
sazby daně z přidané hodnoty.  

■ V Ostravě podniká jako samostatně výdě-
lečná osoba 44 266 občanů. Část jejich daní se
přerozděluje a stává se příjmem rozpočtu města.

■ Město vynaloží 3 380 000 Kč na zajištění re-
kreačních možností v příměstských lesích. Jde
o úpravu značených cest, lavičky, údržbu parků.
V přepočtu na jednoho obyvatele to je téměř 
11 750 Kč.

■ Populace Ostravanů stárne. Běžné výdaje na
pečovatelskou službu zajišťovanou městem přesa-
hují částku 24 milionů korun.

■ Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava
bude probíhat formou investiční dotace společ-
nosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostra-
vy, s.r.o., 20 mil. Kč je určeno na dokončení za-
hájené rekonstrukce budovy „A“ – vlastní bazén
a šatny. 

■ Zemědělství 

a lesní hospodářství 0 %

■ Průmyslová a ostatní odvětví

hospodářství 27 %

■ Služby pro obyvatelstvo 23 %

■ Sociální věci 

a politika zaměstnanosti 11 %

■ Bezpečnost státu 

a právní ochrana 7 %

■ Všeobecná veřejná správa 

a služby 32 %

Struktura běžných výdajů

❏ Zaujalo nás



■ V roce 2005 je plánována výstavba cyklis-
tických stezek. Jde o výstavbu páteřních stezek
Greenways financovaných plně z rozpočtu
města při využití zdrojů z fondů EU a výstavbu
doplňkových tras financovaných městskými 
obvody s příspěvkem města ve výši padesáti
procent z celkových nákladů.

■ V návaznosti na výstavbu dálnice D 47 se
v prostoru ulice Slovenská bude realizovat od-
dělení dálniční Policie ČR. V této souvislosti je
od roku 1996 záměrem vybudovat i Integrované
výjezdové centrum soustřeďující činnost hasičů,
záchranné služby a Městské policie Ostrava.
V rozpočtu města je na tento účel schválena
částka 7 mil. Kč.

■ Rekonstrukce Slezskoostravského hradu je
realizována prostřednictvím investiční dotace
společnosti Ostravské výstavy, a.s., ve výši 
13 mil. Kč. Bude se týkat zejména osvětlení,
odvodnění, vydláždění a rekonstrukce travna-
tých ploch nádvoří, exteriérového osvětlení jed-
notlivých objektů hradu, interiérového vybavení
přístavby a pevnostní budovy, instalace „Sklepa
strašidel“, rekonstrukce přívodu elektrické
energie a přívodu vodovodního řadu do pev-
nostní budovy.

■ Z rozpočtu města byly poskytnuty investiční
dotace městským obvodům na pokračují-
cí rekonstrukci Jubilejní kolonie (20,2 mi-
lionu Kč), panelových domů G 57 na sídlišti 
Ostrava-Jih (20 milionů Kč), domu s pečovatel-
skou službou v Nové Bělé (30,3 milionu Kč),
kulturního domu v Hošťálkovicích (18 mil. Kč),

na estetizaci sídlišť Ostrava-Dubina (30 milio-
nů Kč) a Poruba (20 milionů Kč), regeneraci
VIII. obvodu (10,8 milionu Kč), na výstavbu
Domu  komunitní péče G-centrum (13,7 mi-
lionu Kč), sportovní haly Dubina (57 mil. Kč)
a regeneraci areálu Nad Porubkou (40 mi-
lionů Kč).

Pfiíloha informaãního mûsíãníku Ostravská radnice III

Struktura kapitálových výdajů (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství 2 000
v tom: dotace společnosti Ostravské městské lesy, s.r.o. 2 000

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 446 389
v tom: rekonstrukce silnic a křižovatek 85 227

cyklistické stezky a parkoviště 11 518
dotace pro společnost Dopravní podnik Ostrava, a.s. 81 800
dotace pro společnost Ostravské výstavy, a.s. 17 000
pitná voda 33 330
odvádění a čištění odpadních vod 209 514

Služby pro obyvatelstvo 1 405 870
v tom: rekonstrukce škol a školních jídelen 106 000

rekonstrukce knihoven a Komorní scény Aréna 113 278
rekonstrukce Ostravského muzea 100 105
rozšíření múzické školy (Lidová konzervatoř) 18 922
dotace pro společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. 18 000
dotace  pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 158 000
dotace pro společnost Vítkovice Aréna, a.s. 117 000
rekonstrukce Kleinova sanatoria 40 000
dotace pro Charitu Ostrava (Hospic sv. Lukáše) 30 150
veřejné osvětlení 42 839
kolektor Centrum 200 936
výkupy nemovitostí - průmyslová zóna Hrabová, Dubí, Karolina, Mošnov 359 535
vědecko-technologický park, multifunkční budova 61 586
průmyslová zóna Hrabová - technická infrastruktura 40 681
technická infrastruktura Podolí, Slezská Ostrava 28 877
pavilon slonů, botanizace a rozvoj Zoo Ostrava 23 016
dotace pro Povodí Odry, s.p. 8 000

Sociální věci a politika zaměstnanosti 289 260
v tom: rekonstrukce DD Opavská včetně R Centra 246 507

výstavba nového DD a Komunitního centra Mariánské Hory 7 001
rekonstrukce a modernizace staveb sociálního charakteru 20 000

Bezpečnost státu a právní ochrana 54 246
v tom: rekonstrukce a dostavba požární stanice Fifejdy 17 805

integrované záchranné systémy 18 078
Městská policie Ostrava - radiová síť Pegas Matra 10 000

Všeobecná veřejná správa a služby 671 535
v tom: středisko správních činností 29 951

Nová radnice - bezbariérový pohyb a rekonstrukce osvětlení 11 500
rekonstrukce věžového domu, Ostrčilova ulice 8 000
městský informační systém - program.vybavení, výp. technika 75 720
dotace městským obvodům 464 161
kapitálové rezervy (příprava staveb, spoluúčast k dotacím)
ze státního rozpočtu, stroje a zařízení 67 068

Celkem 2 869 300

■ Zemědělství 
a lesní hospodářství 0 %

■ Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství 16 %

■ Služby pro obyvatelstvo 49 %

■ Sociální věci 
a politika zaměstnanosti 10 %

■ Bezpečnost státu 
a právní ochrana 2 %

■ Všeobecná veřejná správa 
a služby 23 %

Struktura kapitálových výdajů



IV Rozpoãet va‰eho mûsta 2005

D O T A C E   ze   S R Dotace Dotace Učelové Neúčelové DOTACE
ze SR na školství dotace dotace ÚHRN

Městský obvod Počet Počet žáků školsví státní dávky soc. celkem z rozp. města z rozpočtu z rozpočtu (v tis. Kč)
obyvatel MŠ+ZŠ 1 221 Kč/žák správa zabezp. (v tis. Kč) 1 221 Kč/žák města města

M. Ostrava a Přívoz 42 989 4 935 6 026 5 982 139 943 151 951 6 026 2 253 68 529 228 759

Slezská Ostrava 20 300 1 587 1 938 2 832 73 935 78 705 1 938 2 518 51 599 134 760

Ostrava-Jih 115 966 13 969 17 056 16 006 275 080 308 142 17 056 3 818 152 514 481 530

Poruba 73 390 8 323 10 162 10 185 150 850 171 197 10 162 356 100 547 282 262

Nová Bělá 1 590 115 140 189 2 172 2 501 140 10 4 419 7 070

Vítkovice 7 524 765 934 1 030 42 310 44 274 934 579 14 756 60 543

Stará Bělá 3 347 515 629 487 2 558 3 674 629 300 9 295 13 898

Pustkovec 1 128 0 0 134 1 403 1 537 0 0 2 717 4 254

Mar. Hory a Hulváky 12 888 1 057 1 291 1 802 39 049 42 142 1 291 309 21 317 65 059

Petřkovice 2 884 347 424 343 4 248 5 015 424 19 5 616 11 074

Lhotka 1 038 80 98 123 967 1 188 98 6 2 148 3 440

Hošťálkovice 1 535 226 276 182 2 231 2 689 276 71 3 791 6 827

Nová Ves 637 0 0 49 2 250 2 299 0 43 2 634 4 976

Proskovice 1 163 99 121 90 1 215 1 426 121 65 2 065 3 677

Michálkovice 2 969 445 543 353 7 417 8 313 543 178 5 679 14 713

Radvanice a Bartovice 6 391 722 881 875 17 175 18 931 881 227 15 453 35 492

Krásné Pole 2 278 275 336 271 1 782 2 389 336 119 4 499 7 343

Martinov 1 095 29 35 130 861 1 026 35 0 3 230 4 291

Polanka nad Odrou 4 347 475 580 595 4 525 5 700 580 111 11 686 18 077

Hrabová 3 590 511 624 427 5 504 6 555 624 165 8 593 15 937

Svinov 4 424 470 574 646 8 219 9 439 574 157 11 191 21 361

Třebovice 1 721 0 0 205 1 578 1 783 0 85 4 870 6 738

Plesná 1 163 25 31 90 1 780 1 901 31 122 2 852 4 906

Celkem 314 357 34 970 42 699 43 026 787 052 872 777 42 699 11 511 510 000 1 436 987

Pfierozdûlení dotací ze státního rozpoãtu (souhrnn˘ dotaãní vztah), dotace na ‰kolství, úãelová
a neúãelová dotace z rozpoãtu mûsta pro rok 2005

Připravila: M. Václavková ve spolupráci s N. Szurmanovou a J. Lindovskou z rozpočtového oddělení odboru financí a rozpočtu magistrátu.

Investiční transfery městským obvodům 

Moravská Ostrava a Přívoz 8 287

Slezská Ostrava 3 255

Ostrava-Jih 221 766

Poruba 142 193

Nová Bělá 30 752

Stará Bělá 2 000

Pustkovec 3 956

Mariánské Hory a Hulváky 6 500

C e l k e m

(v tis. Kč)

Michálkovice 8 890

Hošťálkovice 18 528

Radvanice a Bartovice 12 506

Krásné Pole 500

Polanka nad Odrou 145

Proskovice 1 178

Hrabová 3 400

Svinov 305

464 161
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■ Kdy si mohou na úřadu živnostníci vyřídit
své záležitosti?

Nejvíce jsou využívány úřední hodiny v pondělí
a ve středu, takže občané v tyto úřední dny musí
občas na vyřízení svých záležitostí čekat. Méně vy-
užívány bývají úřední dny ve čtvrtky, kdy jsou
úřední hodiny od 8 do 11.30 a od 12.30 do 16 
hodin.

■ Podle kterých právních předpisů zaměst-
nanci živnostenských úřadů provádějí kontrolní
činnost?

Živnostenské úřady provádějí živnostenskou kon-
trolu podnikatelů a dalších osob provozujících čin-
nost podle živnostenského zákona, a to v rámci vý-
konu státní správy na úseku živnostenského
podnikání v souladu se zákonem č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech. Kontroly jsou zaměřeny
na dodržování povinností stanovených v živnosten-
ském zákoně, dále na povinnosti vyplývající ze
zvláštních právních předpisů a podmínek provozo-
vání živnosti uvedené v koncesní listině.

■ Jaký právní předpis upravuje vlastní výkon
kontroly?

Živnostenský zákon vlastní procesní pravidla
kontroly nemá. Výkon kontroly podnikatelů zaměst-
nanci živnostenských úřadů se v rámci výkonu
státní správy řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, zejména pak § 8 až 26 tohoto zákona, jimiž
se vymezuje kontrolní řád.

■ Může živnostenský úřad kontrolovat hygie-
nické předpisy, popřípadě předpisy bezpečnosti
práce?

Může, ale svá zjištění obvykle sděluje příslušným
dozorovým orgánům k dalšímu řešení. Nemůže na-
hrazovat tyto dozorové orgány a posuzovat předklá-
dané doklady z věcného hlediska. Nejde o živno-
stenskou kontrolu. 

■ Jakými doklady se musí prokázat pracovníci
živnostenských úřadů při zahájení kontroly?

Každý kontrolní pracovník se musí prokázat prů-
kazkou, v níž jsou vyznačeny kontrolní kompetence.
Průkazka je opatřena fotografií, číslem a informací
o tom, kdy a kým byla vydána. Při pochybnostech je
možné zatelefonovat na živnostenský úřad a pravost
průkazky si ověřit u příslušného vedoucího kontrol-
ního oddělení.

■ Jaké důkazní prostředky mohou pracovníci
při kontrole použít?

Kromě běžných prostředků, k nimž patří listiny,
zápisy, výpovědi a svědectví, mohou kontrolní pra-
covníci použít fotoaparát, videokameru a jiné
vhodné prostředky pro pořízení zvukových a obra-
zových záznamů.

■ Co bývá výsledkem kontroly?
Protokol o kontrole, který musí kromě obecných

identifikačních údajů obsahovat přesné údaje o kon-
trolním zjištění. Zejména o tom, co bylo kontrolo-
váno, jaká ustanovení konkrétního právního před-
pisu byla porušena apod.

■ Může se podnikatel vůči kontrolnímu zjiš-
tění bránit?

Výsledek kontrolního zjištění může být předmě-
tem námitek ze strany kontrolované osoby - podni-
katele. Zákon o státní kontrole stanoví k podání ná-
mitek lhůtu 5 dní, není-li stanovena kontrolním
pracovníkem lhůta delší. Pokud nebylo námitkám
vyhověno, může se kontrolovaná osoba ve lhůtě 15
dnů od doručení rozhodnutí o námitkách odvolat
k vedoucímu kontrolního orgánu. Ten rozhodnutí
o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání za-
mítne a rozhodnutí potvrdí. Za námitku nelze pova-
žovat například nesouhlas s obsahem protokolu,
aniž by došlo k odůvodnění. Teprve po vyřízení ná-

mitek může živnostenský úřad při porušení zákona
zahájit správní řízení ve věci uložení sankce.

■ Může podnikatel přizvat ke kontrole odbor-
níka oprávněného za podnikatele jednat?

Podnikatel je oprávněn přizvat k výkonu kontroly
jakoukoli jím zvolenou osobu, například zaměst-
nance, odpovědného zástupce, zástupce živnosten-
ského společenstva a další. Počet nelze omezovat.
Nepřítomnost této osoby není důvodem k přerušení
kontroly. Pokud by však tato osoba nebyla opráv-
něna za podnikatele jednat, nemohla by předkládat
důkazy, poskytovat součinnost. Tato práva má jen
podnikatel - kontrolovaná osoba.

■ Jaké sankce kromě pokut živnostenský úřad
při své kontrolní činnosti používá?

Živnostenský úřad může kromě pokut ve správ-
ním řízení jak právnickým, tak fyzickým osobám
ukládat také pokuty fyzickým osobám v blokovém
řízení a může rozhodnout o odstranění nedostatků
zjištěných při provozování živnosti.

■ Jak vysoké pokuty živnostenský úřad
ukládá?

Nejvyšší pokuty jsou ukládány za nejzávažnější
správní delikty, k nimž patří neoprávněné podni-
kání. Pokud se tento delikt vztahuje na živnosti
volné ohlašovací, činí pokuta až 500 000 Kč. U živ-
ností řemeslných a vázaných dosahuje 750 000 Kč.
Nejvyšší pokuta bývá ukládána za neoprávněné
podnikání u živností koncesovaných, činí  až 1 mil.
korun. Při ukládání pokut nestačí jen uvést, že uve-
dená pokuta je uložena v rámci rozpětí stanoveného
zákonem. Musí být vždy rozlišována míra závaž-
nosti podle kontrolních zjištění - rozsah, délka 
trvání, způsob a následky protiprávního jednání.
Živnostenský úřad může také rozhodnout o odstra-
nění  závady při provozování živnosti a stanovit při-
měřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Proti tako-
vému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení roz-
hodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky. To zna-
mená, že musí být plněno ve stanovené lhůtě a je vy-
konatelné, přestože není pravomocné.

■ Jak je to s pokutami v blokovém řízení?
Pokuty v blokovém řízení jsou ukládány podle 

§ 65 živnostenského zákona fyzickým osobám do
výše 5 000 Kč. Je-li porušení spolehlivě zjištěno, ne-
stačí domluva, musí osoba uvedená v § 65 (podni-
katel, odpovědný zástupce a ostatní uvedené osoby)
pokutu zaplatit. Proti uložení této pokuty se nelze
odvolat a pověřený pracovník živnostenského úřadu
je oprávněn pokutu vybrat. K uložení a vybírání se
používá stejných bloků, jako v blokovém řízení
o přestupcích.

■ Jaká činnost je považována za neoprávněné
podnikání?

Za neoprávněné podnikání se považuje podnikání
bez živnostenského oprávnění pro tuto činnost, dále
překročení rozsahu oprávnění, který se k určité živ-
nosti vztahuje. Obsahové náplně živností jak volných,
tak řemeslných vázaných a koncesovaných byly vy-
dány nařízením vlády č.  491/2004 Sb., kterým se sta-
noví obsahové náplně jednotlivých živností. Za neo-
právněné podnikání se považuje i jednorázové
a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího poza-
stavení živnostenským úřadem na vlastní žádost pod-
nikatele.

■ Může být neoprávněné podnikání trestným
činem?

Ano, trestní zákon v § 118 stanoví, že ten kdo ve
větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje vý-
robní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým
trestem. Živnostenský úřad v případě, že jde o po-
dezření ze spáchání trestného činu, celou věc pře-

dává Policii České republiky k šetření. Podnikatel
nemůže být trestán za jedno porušení dvakrát. Po-
kud se neprokáže, že jde o trestný čin, bude po vrá-
cení zpět živnostenskému úřadu celá věc řešena jako
správní delikt.

■ Za jaké další správní delikty může být pod-
nikatel či odpovědný zástupce postižen?

Jde zejména o porušení jiných ustanovení zákona
podle § 65 živnostenského zákona. Pokuty za ne-
ustanovení odpovědného zástupce, nedodržování
podmínek stanovených pro provozování živnosti
a za porušení zvláštních předpisů a za nepravdivé
prohlášení. Podmínky mohou být stanoveny jen
u koncesovaných živností. Podnikatel je povinen
dodržovat zvláštní předpisy, které se vztahují k pro-
vozování živností. Jsou to předpisy stavební, hygie-
nické, bezpečnosti práce a další. Odpovědnému zá-
stupci je možné udělit pokutu do výše 50 000 Kč za
porušování živnostenského zákona. Např. za to, že
vykonává funkci pro více než 2 podnikatele nebo za
to, že neoznámil živnostenskému úřadu ukončení
výkonu funkce odpovědného zástupce.

■ Kdy se postih týká také ostatních osob, které
nepodnikají?

Týká se osob oprávněných podat návrh na zápis
právnické osoby do obchodního rejstříku, pro který
je stanovena lhůta 90 dnů. Ta začíná plynout ode
dne doručení živnostenského listu nebo koncesní
listiny. Není-li v této lhůtě podán návrh nebo není-li
návrhu vyhověno, mají tyto osoby povinnost prů-
kazy živnostenského oprávnění vrátit živnosten-
skému úřadu, který je vydal. Postih pokutou může
činit pro nepodnikající osoby až 10 000 korun. 

■ Je živnostenský úřad při ukládání pokut ča-
sově omezený?

Živnostenský zákon stanoví lhůty pro zahájení
správního řízení, nikoli pro uložení pokut. Lhůty
jsou vždy dvě – subjektivní a objektivní. Subjektivní
lhůta začíná plynout od chvíle, kdy se živnostenský
úřad dozvěděl o porušení. Lhůta objektivní je den,
kdy k porušení skutečně došlo. V uvedených lhůtách
musí být správní řízení vždy zahájeno, avšak nemusí
být nutně pravomocně ukončeno. Příkladem může
být uložení pokuty za neoprávněné podnikání, kdy
subjektivní lhůta je stanovena na 1 rok a v této době
musí být řízení zahájeno. Objektivní lhůta trvá 5 let
od doby, kdy k neoprávněnému podnikání došlo,
nebo kdy neoprávněné podnikání naposledy trvalo.
Správní řízení může být zahájeno jen když jsou obě
lhůty zachovány. U ostatních pokut jsou stanoveny
lhůty obvykle u lhůty subjektivní na 1 rok a u lhůty
objektivní na 3 roky.

■ Jak je to s kontrolou podnikatelů, kteří jsou
státními příslušníky členského státu Evropské
unie a služby na našem území poskytují do-
časně?

Právnická nebo fyzická osoba z členského státu
Evropské unie může na území České republiky do-
časně poskytovat služby v rozsahu svého podnika-
telského oprávnění vydaného v členské zemi Evrop-
ské unie v souladu s článkem 49 a Smlouvy
o založení Evropského společenství. Živnostenský
zákon umožňuje těmto podnikatelům poskytovat
služby na našem území. Kontrolní činnost je zamě-
řena na to, zda mají tito podnikatelé právo podnikat
ve své zemi. Názvy předmětu podnikání na jejich
oprávněních budou rozdílné, proto se bude posuzo-
vat oprávnění podle jeho věcného obsahu. Dočas-
nost je nutno zatím vysvětlovat tak, že se v ČR ne-
chystají trvale usadit. Jejich podnikání na našem
území bude upraveno v dalších letech. Do této doby
musí tito podnikatelé dodržovat naše zvláštní před-
pisy a podrobit se kontrole živnostenských úřadů
z hlediska oprávněnosti podnikání ve své členské
zemi unie.

(Pokračování příště)

Nebojte se úfiadÛ, jsou tady pro vás
aneb otázky a odpovûdi o podnikání od A do Z
(Pokračování z minulého čísla)



Po obsazení Moravské Ostravy
oddíly wehrmachtu a SS 14. března
1939 se ještě tentýž den na dalších

dlouhých šest let ocitla správa města
v německých rukou. Dočasný vojen-
ský velitel města generálmajor Wal-
ter Keiner na mimořádné schůzi
městské rady sesadil dosavadního
českého starostu města - sociálního
demokrata Josefa Chalupníka a na
jeho místo překvapivě jmenoval
zdejšího německého advokáta Jo-
sefa Hinnera. Šlo o osobu, která
měla být přijatelná jak pro Čechy,
tak Němce. J. Hinner totiž nebyl čle-
nem ani stoupencem nacistické
strany, jeho manželka byla Češka.

„Zhruba ještě tři měsíce fungo-
valo také dosavadní městské zastu-
pitelstvo a ve funkcích byli pone-
cháni všichni náměstkové starosty,
takže i navenek mohl být vzbuzován
dojem, že kontinuita městské správy
zůstává zachována. Ale počátkem
července 1939 byla na základě roz-
hodnutí říšského protektora samo-
správa likvidována a JUDr. Josef
Hinner ve funkci vládního komisaře
spolu se svým úřadem převzal veš-
keré její pravomoci. Pro své příliš
měkké postoje k Čechům byl ale
v březnu 1940 odvolán a na jeho
místo nastoupil zarytý nacista SS
Sturmbannführer Emil Beier. Čes-
kým občanům bylo dáno najevo, že

se s nimi při dalším rozhodování o
osudech města již nepočítá,“ uvádí
Josef Šerka z městského archivu.

Dodává, že podle představ nacistů
se Moravská Ostrava měla stát sil-
ným politickým i ekonomickým
centrem celého průmyslového regi-
onu. „Uvažovalo se o výstavbě no-
vého letiště, dálnice, průplavu Dunaj
- Odra i o dalším teritoriálním a 
industriálním růstu budoucího ně-
meckého velkoměsta. Součástí reali-
zace těchto plánů bylo v roce 1941
zřízení Magistrátu statutárního
města Moravské Ostravy, který na-
dále vykonával také působnost zru-
šeného okresního úřadu.“ 

K městu bylo současně přičleněno
dalších 12 sousedních obcí - Nová
Bělá, Stará Bělá, Hrabová, Výško-
vice, Heřmanice, Hrušov, Kunčice,
Kunčičky, Michálkovice, Muglinov,
Radvanice a Slezská Ostrava. Toto
opatření, jakkoli v zásadě příznivé
pro ekonomický růst města, mělo ale
za následek likvidaci tamních čes-
kých samospráv a další okleštění
práv českého obyvatelstva. Josef
Šerka připomíná, že v čele města i
magistrátu stál Emil Beier jako tak-
zvaný vrchní starosta (Oberbürger-
meister). Toto pojmenování nesmí
ovšem nikoho mýlit, žádné další
podřízené se starostenským titulem
pod sebou vrchní starosta neměl,
veškeré pravomoce soustředil vý-
hradně ve svých rukou.

Městské správy se v době oku-
pace úzce týkala i činnost tzv. ober-
landrátu - výkonného orgánu oku-
pační politické správy, který
vyřizoval agendu německých ob-
čanů a dohlížel na chod protektorát-
ních úřadů ve svém obvodu. V pří-
padě Moravské Ostravy šlo o okresy
Moravská Ostrava, Místek, Frýdek,
od roku 1940 to bylo rovněž Valaš-
ské Meziříčí a Vsetín a od roku 1942
také celý obvod olomouckého ober-
landrátu. Kvůli úsporným opatře-
ním, vynuceným totální mobilizací,
byla velká část pravomocí oberland-
rátu (například spolková agenda,
evidence obyvatel, vydávání pro-
pustek atd.) přenesena právě na mo-
ravskoostravský magistrát. V této
podobě pak správa města fungovala
až do dubna 1945. (M&J)

Dočasný vojenský velitel města
generálmajor Walter Keiner.
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Ostrava si pfiipomíná konec druhé svûtové války
Okupaãní správa mûsta

Starosta a později vládní komi-
sař Josef Hinner.

Vrchní starosta města Emil 
Beier.

Nová radnice „vyzdobená“
nacistickou symbolikou.

Územní rozsah Ostravy po
připojení dalších obcí v roce
1941.



Grant pro sakrální stavby
Statutární město Ostrava vyhlašuje

výběrové řízení na poskytnutí ne-
investičních dotací pro rok 2005 na
opravu a údržbu sakrálních staveb
nezařazených do ústředního seznamu
kulturních památek. Uzávěrka pro
podávání žádostí je 28. března. Bližší
informace, podmínky a žádosti jsou k
dispozici na www.mmo.cz. Kon-
taktní osoba: N. Brožková, telefon:
599 443 231.

Výstava vtipů
Výstava kreslených vtipů se spor-

tovní tematikou byla zahájena 
27. ledna v Centru volného času 
v ul. Vietnamská 1541 v Ostravě-Po-
rubě. Ve společenském sále centra
představuje své práce Petr Spurný.
Tato netradiční výstava je přístupna
každý den od 9 do 19 hodin do 28.
února.

Koncert pro Asii
Benefiční koncert na pomoc ze-

mím v jihovýchodní Asii, postiže-
ným  ničivými tsunami, pořádá Ku-
bínovo kvarteto 21. února v
Janáčkově konzervatoři Ostrava.
Výtěžek ze vstupného bude pouká-
zán humanitární organizaci ADRA.
Začátek je v 18.30 hodin.

Panočka v Aréně
Komorní scéna Aréna uvedla 29.

ledna českou premiéru hry Niny Sa-
dur Panočka na motivy povídky Ni-
kolaje Vasiljeviče Gogola Vij. Režie
se ujal S. P. Fedotov. Hlavní role
ztvárnili M. Čapka, M. Georgievová,
V. Georgiev, K. Janáčková, 
J. Kaluža a další. Kostýmy vytvořil
A. Pitra.

Obrazy z Mexika
Galerie Ostrava Domu kultury

města Ostravy vystavuje od 9. února
díla současných mexických výtvar-
níků s názvem Mýty a nuance Me-
xika. Zájemci si je mohou prohléd-
nout do 8. března vždy od 14 do
19.30 hodin, kromě sobot a nedělí.

Jedno město, jeden tým
Pivovar Ostravar připravil ve spo-

lupráci s Magistrátem města Ostravy
výstavu s názvem Jedno město, je-
den tým. Koná se ve vestibulu Nové
radnice a až do 4. března se návštěv-
níci mohou seznámit s historií i sou-
časností pivovaru. Ostravar se stal
díky své více než stoleté tradici ne-
dílnou součástí města.

Digitální lexikon umělců
Lexikon českých výtvarníků naro-

zených ve 20. století zpracovává od
roku 1996 v digitální podobě občan-
ské sdružení Společnost pro sou-
časné umění – SCA. Osmé vydání
CD-ROM pokřtili jeho autoři 27.
ledna v Antikvariátu Fiducia. Jde o
nejobsáhlejší faktografický materiál
o současném umění v ČR.

Mladí vystavují na schodech
Očima mladých je název výstavy

studentů oboru fotograf Integrované
střední školy oděvní, služeb a podni-
kání z Poruby, která se koná od 10.
ledna v Galerii na schodech Úřadu
městského obvodu Ostrava-Poruba.
Jde o zajímavý průřez studijními
pracemi. Výstava potrvá do 15.
března a je možné ji zhlédnout od
pondělí do pátku vždy od 8 do 12
hodin, v pondělí a středu také od 13
do 17 hodin.
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Kulturní zařízení Ostrava-Jih spo-
lečně s A studiem Dalimila Koutka
pořádají 3. ročník mezinárodního fes-
tivalu dětské a studentské tvorby 
Ostravský koníček 2005. Přehlídka se
uskuteční 15. až 16. června v Kultur-
ním domě K-Trio v Ostravě-Hra-
bůvce. Soutěže se mohou zúčastnit
děti a studenti ve třech věkových ka-
tegoriích: do 13 let, od 13 do 18 let a
nad 18 let s animovanými, do-
kumentárními, hranými filmy či
snímky s ekologickou tematikou.
Uzávěrka je 31. března.

Pořadatelé vyhlašují také nesou-
těžní přehlídku dětské fotografie s
názvem Tak to vidím já. Autoři mo-

hou posílat své práce do 31. května.
Fotografie budou vystaveny ve
dnech konání festivalu v Kulturním
domě K-Trio. „Festival chce podpo-
řit rozvoj fantazie a také zájem o 
aktivní využívání volného času dětí i
mladých lidí,“ uvedla výkonná ředi-
telka festivalu Miriam Lehocká. 

Pro účastníky bude připraveno
diskuzní a pracovní setkání s profe-
sionálními filmaři, vystoupení pě-
veckých, tanečních a divadelních
souborů, výstava výtvarných prací
klientů ústavů sociální péče. Statu-
tární město Ostrava podpořilo 
konání festivalu částkou 300 tisíc
korun. (t)

GALAKONCERT EVY URBANOVÉ. Druhá část Novoročního koncertu, v níž
zazpívala s Janáčkovou filharmonií světově proslulá sopranistka Eva
Urbanová (na snímku), se konala 25. ledna v Domě kultury města 
Ostravy. Na jejím galakoncertu zazněly árie z oper Gioconda, Sedlák
kavalír, Tosca a Traviata. Závěr patřil přípitkové árii z Verdiho opery
Traviata. Tentokrát místo tenoristy doprovázel sólistku tubista
Janáčkovy filharmonie Karel Šín.

Pfiehlídka Ostravsk˘ koníãek 

Operní soubor Národního divadla
moravskoslezského vystoupí 20.
února na prestižním festivalu Opera
2005, který jednou za dva roky po-
řádá v Praze Jednota hudebního di-
vadla. Ostravští pěvci se v historické
budově pražského Národního diva-
dla představí operou Leoše Janáčka
Její pastorkyňa  v režii Michaela Ta-
ranta. Pod taktovkou Jana Šrubaře v
hlavních rolích budou účinkovat

Eva Dřízgová-Jirušová (Jenůfa),
Angnieszka Zwierko (Kostelnička),
Gianluca Zampieri (Laca) a Luciano
Mastro (Štefa). 

Sedmého ročníku se od 7. ledna
do 27. února účastní dvanáct čes-
kých operních souborů s třinácti 
inscenacemi. Festival tradičně
ukončí 5. března galakoncert, na
němž budou předány festivalové
ceny Libušky. (t)

Opera soutûÏí o Libu‰ku

❏ Zpráviãky

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A
v y h l a š u j e  p r o  r o k  2 0 0 5

výběrové řízení na poskytnutí dotace – 
mimořádného grantu v oblasti kultury 

na dílo nebo počin mimořádných kvalit a trvalého charakteru 

Tematický okruh: HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ
FILMOVÉ UMĚNÍ, FILMOVÝ DOKUMENT

Uzávěrka pro podávání žádostí a projektů je 31. 3. 2005
Bližší informace, podmínky a žádosti: www.mmo.cz
Kontaktní osoba: Naděžda Brožková, ☎ 599 443 231

K¤TINY V ARCHIVU. Ostravské kalendárium pokřtil 27. ledna v Archivu
města Ostravy primátor Aleš Zedník. „Kalendárium je věnováno pře-
devším společenským, sportovním, kulturním a dalším událostem
předcházejícího roku,“ řekla ředitelka archivu Blažena Przybylová.
Kronikář Ostravy Martin Juřica (na snímku vpravo) vybírá do tohoto
tradičního přehledu událostí skutečně to nejzajímavější, nejpodstat-
nější a nejcharakterističtější.  Kalendárium 2004 vyšlo v nákladu pět
set kusů v nakladatelství Tilia Šenov u Ostravy. Jeho cena je 50 korun
a zájemci si ho mohou koupit v archivu města a ve všech pobočkách
Městského informačního centra Ostrava. 
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■ POMOC Dù-
TEM. Vánoční
charitativní
sbírka, s níž
se setkávali po
tři adventní
víkendy ná-
vštěvníci hy-
permarketu
Tesco v Ostra-
vě-Třebovi-
cích, přinesla
Ústavu soci-
ální péče pro
mentálně po-
stižené v Mug-
linově 75 112
korun. Třicet
mladých skautů z oddílů Modrý
šíp a Skautského oddílu Polanka
nabízelo sady vánočních pohled-
nic, které malovaly děti z ústavů
sociální péče v celé republice. Fi-
nanční dar použije ústav k dovy-
bavení pokojů svých klientů a na
sportovní a kulturní akce. 

Náměstek primátora Zbyněk 
Pražák 17. ledna řekl, že má ra-
dost, když firmy touto formou
projevují sounáležitost s měs-
tem: „Je to chvályhodný počin
společnosti Tesco, který může
být inspirací i pro další pod-
niky.“

■ HRÁTKY S 
PAMùTÍ. Již
čtyři roky pro-
bíhají v Do-
mově důchodců
v Syllabově
ulici tréninky
paměti pro se-
niory. Kurzy
vedou jednou
týdně tři vyško-
lení lektoři. V
rámci Národ-
ního dne tréno-
vání paměti při-
pravili akci s názvem Veselé
hrátky s pamětí. Zájemci se mo-
hou o efektivním používání a
procvičování mozku dozvědět
spoustu zajímavých informací,
přijdou-li 14. března ve 14 hodin

do společenského sálu domova
důchodců v Ostravě-Vítkovicích.
„Paměť je možno trénovat v prů-
běhu celého života, bez ohledu na
věk,“ vzkazují organizátoři všem
seniorům.

■ KLUB SKOK OTEV¤EN. Sou-
kromé šestileté gymnázium v
Ostravě přivítalo 17. ledna první
návštěvníky nově otevřené míst-
nosti klubu Skok, který ve škole
funguje od září minulého roku.
Klub byl oficiálně zahájen ma-
ďarskou písní dvacetihlasého

š k o l n í h o
sboru (na fo-
t o g r a f i i ) .
„Cílem práce
klubu Skok
je vytvoření
společného
trinacionál-
ního pro-
jektu, který
bude po-
stupně reali-
zován v Čes-
ké republice,

Německu a Polsku,“ uvedla ve-
doucí klubu Andrea Klímková.
Vznik klubu Skok umožnilo 
občanské sdružení Gymnasion,
které získalo na jeho vybavení 
a provoz grant od Na-
dace rozvoje občanské společ-
nosti. 

Více péãe v sociálních sluÏbách
Dostupnost sociálních služeb, je-

jich adresnost a ušití na míru uživa-
telům, stejně jako rozvoj, priority a
návrhy na zlepšení v této oblastí
jsou předmětem strategického mate-
riálu, o němž jsme vás krátce infor-
movali již v minulém vydání 
Ostravské radnice. 

Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb v Ostravě do roku 2006, jak
se dokument jmenuje, vznikl na zá-
kladě práce odborníků, sociálně po-
třebných občanů i veřejnosti, která se
k němu mohla vyjádřit v minulém
roce. Jeho vytvořením však práce 
sedmi pracovních skupin koordino-
vaných odborem sociálních věcí a
zdravotnictví magistrátu nekončí. Až
samotná realizace plánovaných cílů
přinese užitek občanům města a
zkvalitnění žádaných služeb.

Pro získání konkrétní představy o
komunitním plánu přinášíme na ná-
sledujících řádcích ně-
které z cílů a opatření pro
jednotlivé skupiny ob-
čanů. Blíže se s celým do-
kumentem můžete se-
známit na webových
stránkách statutárního města Ostra-
vy www.mmo.cz. Tištěnou podobu
získáte na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví magistrátu.

■ Skupina: Senioři 
Jedním ze třech cílů této skupiny

je rozšířit a zkvalitnit terénní sociální
péči. Mimo jiné to znamená zvýšit
počet pečovatelských pracovníků a
dobrovolníků, kteří by své služby
poskytovali také v nočních hodinách
a o sobotách a nedělích. Zlepšení te-
rénní sociální péče napomůže i zří-
zení pohotovostních lůžek při domo-
vech s pečovatelskou službou. 

■ Skupina: Občané s duševním
onemocněním 

Ostrava postrádá Krizové cent-
rum, které by poskytovalo krizovou
intervenci osobám v tíživé životní
situaci a osobám s psychickou poru-
chou tak, aby se mohly vyhnout hos-
pitalizaci v lůžkovém psychiatric-
kém zařízení. K této skutečnosti se
vztahuje čtvrtý cíl: Podpořit vznik
služeb pro občany, kteří se nacházejí
v akutní krizové situaci. 

■ Skupina: Občané s mentál-
ním postižením 

Cílem sociální práce v této oblasti
je především rozvoj chráněného
bydlení a služeb pro starší občany s
mentálním postižením, a to jak for-
mou budování nových zařízení, tak
také rozšiřováním kapacity již exis-
tujících zařízení komplexní péče pro
osoby starší 26 let.
• Podskupina: Občané se zrako-

vým postižením - aktivity se bu-
dou zaměřovat na zlepšení situace
v oblasti zaměstnanosti, získání
nových společných prostor pro po-
skytovatele služeb. 

• Podskupina: Občané se slucho-

vým postižením - velký důraz je
kladen na vzdělávací programy,
které dokáží usnadnit integraci slu-
chově postižených do běžných
společenských aktivit. Snahou je
rovněž rozšířit tlumočnické služby
znakové řeči, zlepšit komunikaci s
úřady i mezi sebou.

• Podskupina: Občané s kombi-
novaným a tělesným postižením
- jedním z cílů je rozvíjet služby
osobní asistence a respitní péče.
Kvalitní a dostupná služba osobní
asistence totiž umožní občanům v
maximální míře žít v rodinném
prostředí a jejich blízkým ulehčí
každodenní péči. 

• Podskupina: Občané s civilizač-
ním onemocněním - je potřeba
udržet a dále rozvíjet aktivity pa-
cientských a svépomocných organi-
zací, které umožňují postiženým 
s nevyléčitelnými chorobami či s 

trvalými následky předá-
vat si informace a zkuše-
nosti. 

■ Skupina: Děti a
rodina

Záměrem města je tvorba a reali-
zace programů prevence sociálně-
patologických jevů zaměřených na
děti, rodinu a mládež, především
volnočasovými a vzdělávacími akti-
vitami podporujícími rozvoj mezi-
lidských vztahů s důrazem na tra-
diční rodinné hodnoty. Patří sem
např. i celoroční projekt Klauni v
nemocnici, který se snaží přispět k
lepšímu psychickému stavu dětí při
jejich hospitalizaci v nemocnici.

■ Skupina: Občané společen-
sky nepřizpůsobení

Je nutné usilovat o podporu nezá-
vislého bydlení, zaměstnání a služeb
azylových domů. V praxi půjde o vy-
tvoření systému včasného zachycení
občanů, kterým hrozí ztráta bydlení z
důvodu neplacení nájemného, nebo
využívání bydlení s kontraktem,
které umožní klientům postoupit do
startovacích bytů nebo naopak kles-
nout do ubytování azylového ty-
pu.

■ Skupina: Romské etnikum
Zařazení romských dětí do hlav-

ního vzdělávacího proudu je dalším
z cílů komunitního plánu. Důvodem
je postoj některých romských rodin,
které nevnímají vzdělání jako nut-
nou výbavu pro život v současném
světě. Patří sem i vybudování pod-
porovaného bydlení a systém dopro-
vodných sociálních programů. 

■ Skupina: Koordinační sku-
pina komunitního plánování

Cíl, který byl vytyčen v počátcích
celého procesu komunitního pláno-
vání koordinační skupinou, je zkva-
litnit a rozvíjet sociální služby s re-
spektem k potřebám uživatelů
služeb a za efektivního využívání fi-
nančních zdrojů. (r)

❏ Stfiípky



Folklor v Hrabůvce
Folklorní soubor Morava pořádá

26. února v Kulturním domě K-Trio
v Hrabůvce 5. Valašský bál. Od 19
hodin budou k tanci a poslechu hrát
CM Iršava a Bukovinka. Příchozí v
krojích zaplatí na vstupném 50 ko-
run, nekrojovaní 80 korun. Bližší 
informace je možno získat na adre-
se: www.fsmorava.wz.cz

Nemocniční školka
Den otevřených dveří připravila

pro děti a jejich rodiče Speciální ma-

teřská škola při Městské nemocnici
Ostrava, která nabízí speciální pro-
gramy pro děti s častým onemocně-
ním dýchacích cest, astmatiky a
alergiky. Kromě zdravotních služeb
(inhalace, dechová cvičení, sauna s
bazénkem, cvičení jógy) nabízí také
zájmové kroužky keramiky, hry na
flétnu, angličtiny a další. Školku,
sídlící v ulici U Školy 1621 v 
Ostravě-Porubě, je možno si pro-
hlédnout 15. března od 8 do 16 ho-
din. Bližší informace zájemcům po-
skytne V. Šobáňová na tel. čísle:
596 953 234.
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3. OSKAR – malý pejsek nale-
zený loni v září před obchodním
domem. Oskar má tři a půl roku.
Je nenáročný, ale trochu smutný a
zakřiknutý. Dobře mu bude u vět-
ších dětí nebo klidných lidí. S
ostatními pejsky se hůře snáší,
bude proto lépe, když v rodině
jeho pěstounů žádný jiný pejsek
bydlet nebude.

4. BAŤÁK – rezavý pětiletý
chlupáč malého vzrůstu. Do
útulku se dostal se zraněným 
krkem po pádu do osm metrů
hluboké šachtice parovodu ve
Slezské Ostravě. Při jeho vypro-
štění zasahovali hasiči. Pejsek
měl při pádu veliké štěstí. Nemá
žádné trvalé následky. Baťák je
klidný a pohodový, vhodný k
dětem.

1. MINDA – malá pětiletá fenka
byla nalezena v listopadu před ob-
chodem v Porubě, kde ji její maji-
telé zanechali volně pobíhat.
Minda hledá starší lidi pro klidné
procházky. Nemá velké nároky na
stravu, s jinými pejsky se snáší
dobře. Minda je hodná a přítulná,
bude jistě dobrou a oddanou ka-
marádkou.

11 33
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ÚTULEK V OSTRAVù-T¤EBOVICÍCH 
NABÍZÍ DO DOBR¯CH RUKOU

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice ☎ 596 967 288, www.mpostrava.cz
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2. MODROOČKO – jedena-
půlletý modrooký kříženec, který
hledá trpělivého chovatele s do-
statkem času. Pejsek středního
vzrůstu trpí bohužel dědičnou
hluchotou spojenou s jeho albinis-
mem. V útulku je od října loň-
ského roku a čeká na chovatele,
který bude mít pochopení pro
jeho handicap. Odvděčí se mu
pravou psí láskou.

Otevřeno: 

úterý - neděle 
10 až 17 hodin

❏ Krátce

Adopce na dálku
Projekt Diecézní charity ostrav-

sko-opavské, zaměřený na trvalou
pomoc ukrajinským dětem žijícím v
neutěšených přírodních i sociálních
podmínkách, už pomohl osmi stov-
kám adresátů. Adopce na dálku jsou
nejefektivnějším způsobem rozvo-
jové pomoci, při níž adoptivní rodič
přesně ví, jak byly jeho peníze pou-
žity. 

Stát se jím může každý, kdo chce
pomoci finančním darem ve výši 
6 000 korun na jedno dítě za rok. Pe-
níze jsou využity k pokrytí nákladů
na vzdělání, zdravotní péči, v pří-
padě dítěte bez rodiny také na zajiš-
tění náhradního ubytování, u ma-
lých dětí na stravu, léky, plenky
a podobně. 

„Zájem o adopce dětí touto for-
mou stoupá. Zapojují se celé školy,
studenti, starší i mladí. Překvapuje
nás, kolik lidí s otevřeným srdcem,
kteří mají často sami početné rodiny,
je ochotno pomáhat i jinde,“ uvádí
vedoucí Adopce na dálku Eva Chu-
dejová. 

Protože děti z těchto oblastí ne-
mohou často docházet do několik ki-
lometrů vzdálených škol, rozhodla
se charita vybudovat ve vesnici 
Teresva v Tjačivském okrese cír-
kevní lyceum s internátem a mateř-
skou školou. Šest budov ve velice
dobrém technickém stavu i jedena-
půlhektarový pozemek jsou již vy-
brány. E. Chudejová k tomu říká:
„Pokud všechno půjde dobře, mělo
by v září lyceum otevřít své brány
třem stům dětem.“ Škola nabídne
kromě výuky také keramické dílny a
dramatický kroužek. Provozovat ji
bude Mukačevská řeckokatolická
eparchie ve spolupráci s misionářem
Petrem Krenickým. Mzdy učitelů
uhradí stát. Tento projekt je financo-
ván mimo jiné z výtěžku letošní Tří-
kálové sbírky. 

Podrobnější informace zájemci
získají u Diecézní charity ostravsko-
opavské na tel. čísle: 596 617 778,
nebo e-mailu: 

adopce.dchoo@caritas.cz
www.dchoo.caritas.cz (k)

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A
vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí dotací – 

městských grantů pro rok 2005 na podporu aktivit v oblastech:

sociální péče a zdravotnictví
Přihlásit se mohou:

■ občanská sdružení
■ obecně prospěšné společnosti
■ nadace, nadační fondy, pokud jsou přímými realizátory projektů
■ jiné právní subjekty (účelová zařízení církví, školy a školská zařízení apod.)

Pravidla pro poskytnutí účelových dotací a grantů včetně tiskopisů přihlášek do
výběrového řízení si mohou zájemci vyzvednout na těchto adresách:
pro oblast sociální péče

- Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice
30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoba: Olga Pelechová, 
tel.: 599 444 722, e-mail: opelechova@mmo.cz

pro oblast zdravotnictví
- Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice 

30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava, kontaktní osoba: Milada Matějová,
tel.: 599 444 703, e-mail: mmatejova@mmo.cz

Témata grantů
SOCIÁLNÍ PÉČE:
1. Podporované bydlení a ubytování s doprovodným sociálním programem pro

rodiny ohrožené sociální exkluzí.
2. Vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků zaměřené na podporu

integrace menšin.
3. Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory.
4. Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany.
5. Aktivity spojené se zajištěním prostor a propagací služeb pro zrakově

postižené občany.
6. Rozšíření alternativní dopravy imobilních osob.
7. Rozvoj služeb osobní asistence dostupné všem věkovým skupinám osob se

zdravotním handicapem.
8. Propagace služeb a aktivit pro občany se zdravotním handicapem.
9. Zřízení služby rodinného průvodce pro děti s kombinovaným postižením.

ZDRAVOTNICTVÍ:
1. Podpora vzniku krizových a komunitních center pro zdravotně postižené,

mobilních (psychiatrických) týmů pro duševně nemocné.
2. Aktivity (projekty) zaměřené na podporu zdraví, vzdělávací programy, osvě-

tovou zdravotnickou činnost:
- akce významně reprezentující město
- zdravotnické preventivní programy
- výchovně-vzdělávací programy (akce, činnost) a osvěta

3. Podpora hospicového hnutí. 

Přihlášky do výběrového řízení včetně projektů ve dvojím vyhotovení 
je nutno doručit osobně nebo poštou 

nejpozději do 28. 2. 2005.



Nadšení fanoušků nebralo během utkání konce.
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Mûsto na sport nezapomíná
Na tiskové konferenci 2. února primátor Aleš Zedník

seznámil novináře se záměry města v oblasti podpory
sportovních aktivit v Ostravě. 

„V letošním roce budou z městského rozpočtu rozdě-
leny dotace pro vrcholový sport a sport organizované
mládeže ve výši 36,9 milionu korun,“ řekl primátor. Do-
dal, že v Ostravě žije bezmála 9 tisíc sportovně organizo-
vaných dětí, jejichž rozvoj město podporuje částkou 
1 000 korun na jednotlivce. Pro FC Baník a SK Vítkovice
je vyčleněno necelých 13 mil. Kč, které budou mezi tyto
dva kluby rozděleny stejným dílem. Město hledá i další
cesty, jak vybudovat silnou sportovní základnu. „Chceme
vypsat výběrové řízení na projekty s novými pohledy na
budování vrcholového sportu. Podmínky zadání nebudou
nijak omezené, čekáme na opravdu dobré a kvalitní ná-
pady,“ konstatoval primátor s tím, že existují také úvahy
o vybudování nové tréninkové plochy. Ta by nahradila již
dosluhující Ledňáček. „Vize byla součástí projektu ČEZ
Arény již od počátku. Mělo by jít o halu s menší kapaci-
tou, s ledovou plochou a zázemím pro sportovce. Součástí

Ledňáčku II, jak jsme tuto investici provizorně pojmeno-
vali, by mělo být i ubytování levnějšího typu. Pokud vše
proběhne podle předpokladů, se stavbou by se mohlo za-
čít ještě letos,“ dodal Aleš Zedník. (kon)

PÛlmaraton
Druhý ročník Ostravského půlma-

ratonu O pohár primátora města při-
pravují na 28. května Sportovní klub
ZŠ Ostrava-Hrabová a Maraton klub
Seitl Ostrava. Poběží se po cyklostez-
kách, asfaltu a zpevněných polních
cestách s minimálním převýšením. Na
každých čtyřech kilometrech bude při-
praveno občerstvení. Závod odstartuje
v 10.30 hodin před základní školou v
Hrabové, je určen tříčlenným druž-
stvům měst, ženám i mužům nad 18
let. Mladí sportovci a děti si mohou
tentýž den na stejném místě prověřit
svou zdatnost v Minimaratonu dětí a
mládeže. Čeká na ně jedno až čtyřkilo-
metrová trasa (podle věku) po cyklo-
stezce bez silničního provozu. Start je
plánován na 10 hodin. Vítězové půl-
maratonu i minimaratonu obdrží hod-
notné ceny, všechny děti, které závod
dokončí, také sladkou odměnu. Po-
drobnosti zájemcům sdělí R. Naď, tel.: 
596 734 149. (k)

Papírové poukazy na služby v zařízeních společnosti Sareza po-
malu dosluhují. Platit budou do 30. září tohoto roku. Postupně jsou
nahrazovány elektronickými čipovými kartami, kterými lze platit už
v Krytém bazénu v Porubě. V průběhu února zahájí provoz také
elektronický systém v Lázních Moravská Ostrava a od 1. června
Letní koupaliště.

Výhody elektronických čipových karet:
- Sleva vždy 10 % z částky nakoupených služeb
- Bonus – první plavání zdarma (50 Kč)
- Žádné časové omezení platnosti karty
- Na jednu čipovou kartu lze čerpat služby i pro více osob
- Výše kreditu je neomezena, minimálně 200 Kč
- Při ztrátě nebo odcizení je možno el. čipovou kartu zablokovat

a kredit převést na kartu novou
- Speciální nabídka: do 1. března 2005 zaváděcí cena nové elektro-

nické čipové karty v hodnotě 100 Kč 

Doba platnosti stávajících papírových poukazů na služby bude
ukončena 30. září 2005.

Bližší informace: pokladny Krytého bazénu v Porubě
☎ 596 918 562, www.sareza.cz 

Duhové kolo 
V době konání Mistrovství 

Evropy ve futsalu, tedy od 14. do 20.
února, bude ve vstupní hale ČEZ
Arény stát „Duhové kolo“, na němž
si každý z příchozích může zašlapat
a pomoci tak třem dětským zaříze-
ním získat potřebné finance. Jde o
celostátní akci, při které může zá-
jemce pouze s pomocí vlastní fy-
zické aktivity na speciálně uprave-
ném kole během jedné minuty
vyvinout energii, která bude přepo-
čítána na finanční obnos. V minulém
roce našlapalo více než 3 tisíce dob-
rovolníků téměř 990 tisíc korun,
které byly podle jejich výběru roz-
děleny dětským organizacím, napří-
klad kojeneckým ústavům, domo-
vům na půli cesty, sdružením pro
handicapované apod. (k)

V˘bûr do sportovních
atletick˘ch tfiíd

Sportovní škola v Ostravě-
-Porubě pořádá 30. března od 15.30
hodin výběr do sportovních atletic-
kých tříd. Přijímá děti do nové 3.
přípravné sportovní třídy a 5. spor-
tovní atletické třídy. Rovněž dopl-
ňuje žáky do 3. – 9. tříd. Škola sídlí
v ulici Porubská 832 a spolupracuje
již více než třicet let s atletickým
oddílem TJ VOKD Poruba. Mezi
žáky školy a špičkové sportovce
patří například český rekordman ve
skoku o tyči Adam Ptáček, rekord-
manka v běhu na 150 m z roku 1992
Bohdana Válková, medailistka
z mistrovství Evropy v běhu na 
400 m Jana Mrovcová nebo Milan 
Kovář - osmimetrový dálkař a
mnohonásobný reprezentant ČR.
Více se o škole dozvíte na
www.zspor832.ostrava.indos.cz (k)

Zaplnûná âEZ Aréna tleskala hokeji
Na ledové ploše ČEZ Arény se

22. ledna utkal výběr české 
extraligy proti výběru Slovenské re-
publiky. Desátý ročník Utkání hvězd
zahájil čestným vhazováním deset
minut po sedmnácté hodině primátor
Ostravy Aleš Zedník. Státní hymny
obou republik zazpívala plně obsa-
zené hale Věra Špinarová.

Utkání předcházely dvě doved-
nostní soutěže hráčů obou mužstev.
Nejrychlejším bruslařem se ve stíha-
cím souboji stal Radim Vrbata (Li-
berec), který stodvacetimetrový
okruh kolem ledové plochy zdolal za
14,479 vteřin. V souboji o nejlepšího
brankáře české a slovenské extraligy
zvítězil Michal Fikrt (Nitra).

První gól exhibičního utkání při-
stál už ve třetí minutě zápasu do
branky slovenského týmu. Po přesné
Mikeskově (Pardubice) přihrávce jej
vstřelil Radim Vrbata. První třetina

skončila za stavu 5:2 pro českou 
extraligu.

Ve druhé třetině padlo branek pět
– tři do sítě slovenského brankáře,
dvě proklouzly mezi betony českého
gólmana. 

Třetí třetina začala za stavu 8:4
pro Čechy. Hráčům se podařilo na-
střílet v rychlém sledu 6 branek. Za
český výběr skórovali Radim 
Vrbata, Marek Uram (Znojmo; dvě
branky), Martin Hlavačka (K. Vary),
Martin Straka (Plzeň), Václav Nedo-
rost (Liberec), za mužstvo slovenské
extraligy Jerguš Bača (Liptovský
Mikuláš) a Juraj Kledrowetz (Ko-
šice). 

Letošní utkání hvězd, které skon-
čilo za stavu 14:6 pro českou extra-
ligu, provázela příjemná sportov-
ní atmosféra, rychlé, útočné vý-
pady i diváky oceňované technické 
finty. (kon)


