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Mezi vyznamenanými slavná jména i medailové naděje pro budoucnost

Ostrava ocenila nejlepší sportovce
Podruhé se za rok 2008 vyhlašovali nejlepší ostrav-

ští sportovci. Po atletce Denise Ščerbové, dnes už 
provdané Rosolové, vyhrál anketu fotbalista Baníku 
Ostrava Václav Svěrkoš. Odborná komise vybrala 
vítěze ještě v dalších čtyřech kategoriích, prostřed-
nictvím Ostravské radnice a webových stránek města 
hlasovala také veřejnost. Vítězové převzali 17. března 
při slavnostním ceremoniálu v Radnici města Ostravy 
od představitelů vedení města symbolické šeky v hod-
notě 250 tisíc korun. 

Václav Svěrkoš, nyní působící v FC Sochaux (Francie), 
si nemohl pro cenu přijít osobně. Zastoupil ho generální 
manažer FC Baník Ostrava Verner Lička. Nejlepším 
kolektivem loňského roku se stali zápasníci ve volném 
stylu TJ Sokol Vítkovice. Jejich prvenství v konku-
renci „velkých“ sportů možná překvapilo. Dominovali 
ale naprosto zaslouženě. Stali se potřetí za sebou mis-
try republiky! Talentem roku byla vyhlášena 16letá plav-
kyně Barbora Závadová, svěřenkyně trenéra Vítězslava 
Hartmanna z KPS Ostrava. Mnohonásobná rekordmanka 
a mistryně ČR na polohových tratích se usilovně připra-
vuje na letní MS dospělých v Římě. Mezi handicapova-
nými sportovci nemohla volba padnout na nikoho jiného 
než na bronzovou medailistku z paralympiády v Pekingu 
Markétu Sidkovou. Po hokejovém brankáři Josefu 
Mikolášovi vstoupil jako sportovní legenda do „ostrav-
ské síně slávy“ olympijský vítěz, mistr světa a Evropy 
v řeckořímském zápase Vítězslav Mácha.

Dres pro mladé fotbalisty
Václava Svěrkoše, ostravského sportovce roku 2008, 

přijal během jeho návštěvy města před soustředěním 
české reprezentace náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 
Fotbalový legionář, který od ledna působí v první fran-
couzské lize, si ceny velice váží. „Zvláště, když si uvě-
domím, kolik je v Ostravě skvělých sportovců, kteří 

by si ji zasloužili. Děkuji všem hlasujícím fanouškům 
i expertům,“ vzkázal Svěrkoš, který přivezl dva dresy FC 
Sochaux. Jeden z nich putoval na ZŠ na Šoupalově ulici 
v Porubě, jejímž žákem fotbalista byl. Má také plán, jak 
naložit s finanční odměnou za výhru v anketě. Vztahuje 
se k podpoře mladým fotbalistům a hokejistům v rámci 

letních aktivit Kubina Teamu. Václava Svěrkoše těší, že 
se město rozhodlo postavit nový stadion. „Fanoušci si 
nový stánek zaslouží. Mým snem je zahrát si na něm 
za Baník i reprezentaci,“ dodal ostravský sportovec 
roku 2008. (au, vi)

 (viz foto na str. 2)

Vítězové ankety Ostravský sportovec roku 2008. V horní řadě (zleva): V. Lička (cenu převzal za fotbalistu 
V. Svěrkoše), plavkyně B. Závadová, zápasníci P. Sztwiertnia, T. Zezulák, D. Dobiáš, M. Slončík, sportovní 
legen da V. Mácha. Dole je lukostřelkyně M. Sidková a zápasník R. Piskoř.

Vyhláška už platí
Zastupitelé na svém březnovém zasedání schvá-

lili, mimo jiné, obecně závaznou vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném pro-
stranství, platná je od 15. dubna. Na její dodržování 
budou dohlížet městští strážníci i státní policisté. 
Za porušení zákazu hrozí v blokovém řízení pokuta 
do tisíce korun, v přestupkovém řízení se může vyšpl-
hat až ke 30 tisícům. Vyhláška platí v 18 ze 23 měst-
ských obvodů. Počet míst, ve kterých se v jednotli-
vých obvodech nebude smět konzumovat alkohol, se 
liší. Některé uplatnily zákaz v několika lokalitách, jiné 
na desítkách míst a například Svinov uplatní vyhlášku 
téměř na celém svém území. Celé znění vyhlášky je 
od března zveřejněno na veřejné desce Magistrátu 
města Ostravy.

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 29. dubna, 
veřejnosti je opět přístupné.  (av)

Evropské prvenství
Nejlépe komunikujícím úřadem nejen v katego-

rii magistrátů v České republice, ale v celé Evropské 
unii se stal Magistrát města Ostravy. Zvítězil v kon-
kurenci 337 institucí. Ve výzkumu, který zjišťuje 
úroveň komunikace úřadů veřejné správy v EU, 
skončilo na druhém místě španělské město Bilbao, 
třetí se umístil Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. Výzkumný projekt realizovaný společností 
Westminster pravidelně monitoruje úroveň komuni-
kace institucí veřejné správy, hodnotí sedm kategorií, 
ale stanoví pořadí i celkově. Letos se poprvé neko-
nal jen v České republice, ale také v ostatních zemích 
Evropské unie. Nejlépe komunikujícím ministerstvem 
se stalo Ministerstvo vnitra ČR. V kategorii magis-
trátů, ale i celkově, zvítězila Ostrava.   (av)
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Klasické dopisy, a ještě psané rukou, 
skomírají. Proč se namáhat, když 
máme e-maily a kdykoli k ruce telefon. 
Heslo dne – rychle, efektivně. Proto 
ani náš redakční stůl neoplývá starou, 
dobrou listovní poštou. Zato elektro-
nická pošta a telefony jen frčí. A tak 
přece jen máme přehled, čte-li někdo 
naše noviny. Je velmi potěšitelné, že se 
naši čtenáři zajímají o doplnění někte-
rých užitečných informací, žádají kon-
takty, ptají se na radu. Občas se však 
stále ještě ozývají lidé s připomínkou, 
že Ostravskou radnici nedostávají. 
Stává se to zpravidla tam, kde je dům 
neustále zamčený. Distribuční firmě je 
třeba umožnit vstup do domu, možná 
by tedy bylo dobré mít vedle zvonků 
lístek, na koho lze v případě zamčené 
chodby zazvonit. Každopádně se 
na redakci obracejte vždy, když noviny 
nedostanete.  (r)

z dopisů čtenářů

Čtyři dny bude odstaven systém evidencí 
Centrální výluka informačních sy-

stémů vyřadí ve dnech 1. až 10. května 
2009 z provozu informační systém evi-
dence obyvatel, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidenci moto-
rových vozidel. V agendě cestovních 
dokladů v uvedených dnech nebudou 
občané moci podávat žádosti o vydání 
„biometrických e-Pasů“ a již dříve vyro-
bené „biometrické e-Pasy“ nebudou 
předávány žadatelům. Rovněž si občan 
nebude moci požádat o vydání cestov-
ního pasu bez biometrie (tzv. BLESK) 
s platností na 6 měsíců. Tyto pasy, které 
byly vyrobeny před uvedenou výlukou, 
tedy před 1. květnem 2009, budou pře-
dávány občanům bez omezení. Ostatní 
požadavky občanů, tj. podání žádosti 
o zápis dítěte do pasu rodičů, nahlá-
šení ztráty nebo odcizení cestovního 
dokladu, budou přijímány bez omezení. 

Cestovní pasy, do kterých byl proveden 
zápis dětí, nebudou ale občanům předá-
vány ihned, ale až od 11. května 2009. 

V agendách evidence obyvatel 
a občanských průkazů budou fungovat 
následující činnosti – podání žádostí 
o vydání občanského průkazu se stro-
jově čitelnými údaji, přijímání ohlá-
šení ztrát, odcizení a poškození občan-
ských průkazů, vydávání potvrzení 
o občanském průkazu, vydávání nově 
vyhotovených občanských průkazů, 
které byly vyrobeny do doby odstavení 
tohoto systému. Provoz ohlašoven 
(tedy ohlášení změny trvalého pobytu 
občanů) a matričních úřadů (přijí-
mání žádostí o vydání občanského prů-
kazu se strojově čitelnými údaji, vydá-
vání rodných listů, oddacích listů, 
apod.) zůstává po dobu této výluky 
beze změn. 

V agendě registr motorových vozi-
del nebude možné provádět jaké-
koli změny údajů v registru sil-
ničních vozidel. Znamená to, že 
nebude možné provádět zápisy vozi-
del do registru včetně změn údajů 
v registru, které by vyžadovaly ově-
řování s registrem evidence obyvatel. 
Ve stejném období je možné předpo-
kládat i možné výpadky v regi stru 
řidičů. Odstavení systému se týká 
všech obecních úřadů obcí s rozší-
řenou působností v celé ČR. Činnost 
systému bude plně obnovena v pon-
dělí 11. května 2009.

Odbor vnitřních věcí a odbor dopravně 
správních činností Magistrátu města 
Ostravy se omlouvá občanům za pří-
padné problémy a zároveň je žádá, aby 
svou cestu na magistrát plánovali s ohle-
dem na výše uvedenou informaci. (ov)

Vzpomeneme
Poslední dubnové dny jsou pro 

Ostravu tradičně vzpomínkou. U památ-
níku osvobození v Komenského sadech 
se 30. dubna v 10 hodin uskuteční 
vzpomínkový akt s kladením věnců 
u příležitosti 64. výročí osvobození 
Ostravy. Aktu se zúčastní představi-
telé města, obvodů, politických stran, 
armády, veteránů 2. světové války, legi-
onářů, bojovníků za svobodu, skautů, 
sokolů a dalších organizací. Veřejnost je 
srdečně zvána.  (o)

V Hrabyni znovu otevřeno
Po několikaleté rekonstrukci se 29. 

dubna ve 12.30 hodin znovu otevře 
Památník II. světové války v Hrabyni 
na Opavsku. Expozice dokumentuje 
mimo jiné i průběh ostravské operace 
jako velké vojenské ofenzivy i další 
fakta z konce války. Expozice je dopl-
něna několika typy multimédií – info-
koutky, plazmovými obrazovkami, 
fotografiemi i filmovými sekvencemi. 
Oběti války připomíná symbolický hřbi-
tov kolem památníku. Rekonstruováno 
a znovu osazeno bylo13 tisíc destiček se 
jmény sovětských a československých 
vojáků a civilních obětí. Od roku 1992 
je památník součástí Slezského zem-
ského muzea v Opavě. (k)

S jarem to začalo
Až do června by mělo pokračo-

vat sázení nové zeleně pro zkrášlení 
a omlazení Komenského sadů. Jde 
také o náhradní výsadbu za zeleň zli-
kvidovanou při stavbě prodloužené 
Místecké, jak stanoví zákon. V nej-
větším městském parku se už vysa-
zuje, přibude skoro stovka rododen-
dronů, dvacet vzrostlých listnáčů, ale 
i je hličnany a také dvě stovky tisů čer-
vených.  (r)

Přehlídka sociálních služeb a sou-
visejících aktivit Lidé lidem se bude 
už podruhé konat 14. května od 10 
do 17 hodin na Masarykově náměstí 
v centru Ostravy. Představí se orga-
nizace, které poskytují ve městě 
sociální služby a související akti-
vity, připraven je i zábavný program. 
Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu 
na invalidním vozíku, cy klojízdu 
naslepo nebo chůzi s vodicím psem. 

Těšit se mohou na nejrůznější taneční 
a hudební vystoupení. Akci pořádá 
Magistrát města Ostravy, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví, ve spolu-
práci s neziskovou organizací Eko-
info centrum Ostrava, je hrazena 
z rozpočtu města. Akce je v sou-
ladu se stanovenými společnými cíli 
a opatřeními 2. Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících akti-
vit v Ostravě do roku 2010.  (kn)

„Dospívání a dospělost lidí s těles-
ným a kombinovaným postižením aneb 
proč potřebujeme návazné služby“, 
takový je název čtvrté konference 
o týmové spolupráci pod jednotnou hla-
vičkou „Pracujeme společně“.

Konferenci pořádá pracovní skupina 
Občané s tělesným a kombinovaným 
postižením v rámci druhého Komunitního 

plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve městě Ostrava do roku 2010. 
Uskuteční se v úterý 5. května v areálu 
Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, 
17. listopadu 1123, v Ostravě-Porubě. 
Podrobnější program lze nalézt na webu 
http://www.konference.webz.cz/, kde se 
také zájemci o účast mohou dovědět další 
informace. (so)

Téma: dospívání postižených

Lidé lidem už podruhé 

OSTRAVA OcENiLA NEjLEpšÍ SpORTOVcE. Václav Svěrkoš předává náměstkovi 
Zdeňku Trejbalovi dres svého klubu FC Sochaux. Foto: MMO

Za válečným hrdinou 
Patnáctého března zemřel v severočes-

kém Litvínově ve věku nedožitých 83 let 
válečný veterán Antonín Peterka, účast-
ník bojů za osvobození Ostravy v roce 
1945. Rodák z vesnice Olšinka u Žitomiru 
pocházel z rodiny Volyňských Čechů ži-
jících v té době na Ukrajině. Jako osm-
náctiletý vstoupil v roce 1944 do 1. čs. 
samostatné tankové brigády v Sovětském 
svazu. 

„Peterka se stal po výcviku řidičem 
našeho tanku T 34,“ vzpomíná jeho 
velitel, čestný občan Ostravy plukov-
ník Mikuláš Končický. „Prošli jsme 
spolu těžké boje na Dukle i u Jasla. Pak 
se naše cesty rozdělily. Během ostrav-
ské operace jsem už měl jinou osádku. 
Na Tondu nikdy nezapomenu. Byl to 
skvělý voják i kamarád.“ 

Pro A. Peterku (na dobové fotogra-
fii) válka vyvrcholila při osvobozo-
vání Ostravy, do které vjel se svým tan-
kem 30. dubna 1945. Po válce se spolu 
s manželkou, také Volyňskou Češkou, 
usadil v Litvínově. Na město na soutoku 
Odry a Ostravice a na kamarády, kteří 
v krvavých bojích s německými oku-
panty položili své životy, nikdy nezapo-
mněl. Velice si vážil toho, že ho před-
stavitelé města Ostravy u příležitosti 60. 
výročí vítězství nad nacisty vyzname-
nali pamětní medailí za zásluhy o osvo-
bození města. (vi)
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Třetí ročník konference o kva-
litě ovzduší v Ostravě se první dub-
nové pondělí uskutečnil v hotelu Atom. 
Na pozvání pořadatele akce statutárního 
města Ostrava přijeli zástupci minister-
stev životního prostředí a zdravotnic-
tví, odborníci na ochranu životního pro-
středí, představitelé firem, podnikatel-
ské sféry, kraje, města, obvodů, občan-
ských sdružení. Jednání zahájil primátor 
Ostravy Petr Kajnar, který mimo jiné 
zdůraznil, že stav ovzduší, který se 
dotýká každého občana, patří mezi pri-
ority vedení města. 

V pracovní části konference byla 
s největším zájmem očekávána Analýza 
kvality ovzduší na území města Ostravy 
a legislativa v ochraně ovzduší, kterou 
komentoval náměstek primátora Dalibor 
Madej. Studii zpracoval Zdravotní ústav 
v Ostravě ve spolupráci s ostravskou 

pobočkou Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, katedrou ochrany životního 
prostředí v průmyslu VŠB-TU a dalšími 
subjekty. Jejím cílem byl popis imisní 
a emisní situace na území města, přenos 
emisí z okolních měst a území Polska, 
vliv dopravy, rozklad platné legislativy 
a návrh na její změnu.

Ze studie vyplynulo, že ovzduší 
na Ostravsku a Karvinsku patří k nej-
znečištěnějším v ČR i Evropě. Lze 
tak konstatovat na základě vyhodno-
cení koncentrace SO2, NO, NO2, NOX, 
přízemního ozonu a dalších škodlivin 
v monitorovacích stanicích na území 
města od října 1997 do března 2008. 
Nejnižší hodnoty znečištění ovzduší 
byly na lokalitách imisního monito-
ringu naměřeny v Porubě, nejvyšší 
nejčastěji v Přívoze a Bartovicích. 
Nejvyšší koncentrace látek z dopravy 

zaznamenali na Českobratrské ulici 
v centru města.

Naměřené koncentrace škodlivin 
jsou přímo závislé na směru a rych-
losti větru, teplotě vzduchu a dalších 
atmosférických vlivech. Na Ostravsku 
výrazně převládá jihozápadní proudění, 
zejména v chladné polovině roku, násle-
duje opačné severovýchodní proudění, 
relativně četnější v letních měsících. 
Potvrdilo se, že stav ovzduší v Ostravě 
negativně ovlivňují kromě velkých 
průmyslových podniků také doprava 
a lokální topeniště. Podle náměstka 
Madeje závěry analýzy městu umožňují 
efektivnější a tvrdší postup proti zne-
čišťovatelům životního prostředí. 

Do diskuse přispěli náměs-
tek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák (Strategie MS 
kraje v přístupu k ochraně ovzduší), 

Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu 
v Ostravě (Ovzduší na území města), 
Jan Kužel, ředitel odboru ochrany 
ovzduší ministerstva životního pro-
středí (Východiska, cíle a hlavní 
změny v novém zákoně o ochraně 
ovzduší), Petr Baranek, ředitel společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava pro životní 
prostředí (Opatření ke zlepšení čistoty 
ovzduší prováděná AMO a. s.) aj.

Usnesení konference mimo jiné 
ukládá městu Ostrava prosazovat opa-
tření uvedená v plánu snižování emisí 
a v programu ke zlepšení kvality 
ovzduší (lokální topidla, doprava, úklid 
komunikací, vysazování zeleně), pokra-
čovat v Integrovaném projektu zlep-
šení kvality ovzduší ve městě a regi-
onu s cílem využít synergických efektů 
u jeho financování (veřejné, soukromé 
a zdroje EU). (vi)

Z jednání třetího ročníku konference o kvalitě ovzduší v Ostravě

Nástroje k ochraně životního prostředí máme 

LApAČ pRAcHU. Město Ostrava zakou-
pilo pro Ostravské komunikace spe-
ciální čisticí vůz za 6,5 milionu korun 
(snímek vpravo). Při zametání vozovek 
pomocí vysokotlakého vodního zařízení 
zároveň nasává nebezpečný polétavý 
prach (viz článek dole na straně), jed-
norázově nasaje kapacitu až 7 kubíků. 
Částice polétavého prachu zachy-
cují speciální polymerové filtry. Podle 
náměstka primátora Vojtěcha Mynáře je 
to jedno z nejmodernějších a nejvýkon-
nějších zařízení v republice. 

MÝVAL ČiSTÍ RADVANicE. Městský 
obvod Radvanice a Bartovice získal 

jako dar od společnosti ArcelorMittal 
nový čisticí vůz, žáci základní školy 
mu dali jméno Mýval. Auto je brit-
ský výrobek, stálo přes 4 miliony 
korun. 

EkOLOGickÉ AUTOBUSY. Dopravní 
podnik Ostrava koupil dvanáct nových 
nízkopodlažních autobusů za téměř 60 
milionů korun. Jejich moderní diese-
lový motor splňuje normu Euro 5, má 
výrazně snížený obsah oxidu dusíku 
ve výfukových plynech. Nové auto-
busy jsou nasazovány především 
na linkách číslo 33, 39, 46, 51, 53, 55 
a 58. (k)

Novinky pro lepší ovzduší

Ostrava je součástí ostravsko-kar-
vinské aglomerace s velkou hustotou 
obyvatelstva a vysokou koncentrací 
průmyslu a dopravy. Patří mezi nej-
znečištěnější města v ČR, ba dokonce 
vyniká svým znečištěným ovzdu-
ším, převážně suspendovanými části-
cemi (prašný aerosol), i v evropském 
měřítku. Ke zhoršení kvality ovzduší 
dochází především v chladném období 
roku, vlivem nepříznivých meteorolo-
gických podmínek (např. při teplotních 
inverzích). Zvyšuje se i četnost spalova-
cích procesů průmyslových i domácích 
– tzv. lokálních topenišť (u pevného 
paliva dochází k nedokonalému spalo-
vání. Topeniště nejsou vybavena žád-
ným odlučovacím zařízením a komíny 
jsou tak nízké, že neumožňují rozptyl 
unikajících škodlivin).

Problémovými škodlivinami na 
Ostrav sku přetrvávají suspendované 
částice, jedná se především o částice 
do velikosti 10 (suspendované částice 
PM10) a 2,5 (suspendované částice 
PM2,5) mikrometru, benzen a benzo(a)
pyren. Mezi hlavní zdroje znečištění 

ovzduší suspendovanými částicemi 
řadíme dopravu, elektrárny, spalovací 
procesy, fugitivní emise z průmyslu, 
báňskou činnost a stavební práce. 
Nebezpečí suspendovaných částic spo-
čívá hlavně v tom, že se na ně váží další 
škodliviny – těžké kovy a karcinogenní 
látky, což s sebou přináší nemalá zdra-
votní rizika. Mohou se podílet na snížení 
imunity, způsobovat zánětlivá onemoc-
nění plicní tkáně a oxidativní stres orga-
nismu, přispívají i ke kardiovaskulár-
ním chorobám a akutním trombotickým 
komplikacím, při opakovaném výskytu 
mohou způsobovat respirační onemoc-
nění, snižovat plicní funkce a zvyšo-
vat úmrtnost (snižují očekávanou délku 
života).

Nejvýznamnějším zdrojem ben-
zenu jsou výfukové plyny benzino-
vých motorů, ztráty vypařováním při 
manipulaci, skladování a distribuci 
benzinu. Benzo(a)pyren se do ovzduší 
dostává nedokonalým spalováním fosil-
ních paliv ve stacionárních (domácí 
topeniště) i mobilních zdrojích (vzně-
tové motory spalující naftu), ale také 

při výrobě koksu a železa. Vyšší kon-
centrace benzenu a benzo(a)pyrenu 
mají karcinogenní účinky a mohou 

způsobovat poškození krvetvorby v lid-
ském organismu.  Vladimíra Volná

ČHMÚ Ostrava

Naše město má nežádoucí prvenství

eský hydrometeorologický ústav – poboka Ostrava 
Oddlení ochrany istoty ovzduší 

RNDr. Vladimíra Volná

Roní prmrné koncentrace suspendovaných ástic PM10 na stanicích HMÚ (eský 
hydrometeorologický ústav) a ZÚ (Zdravotní ústav) v Ostrav v r.2008 (piemž roní 
imisní limit = 40 µg.m-3) 

 

 

Poet pekroení 24hodinového limitu 50 µg.m-3 pro suspendované ástice PM10 na 
stanicích HMÚ a ZÚ v Ostrav v r.2008 (piemž pípustný poet pekroení za 
kalendání rok = 35) 
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pOMÁHAT LiDEM jE RADOST. 
Dobrovolnictvím, jednou z ušlechtilých 
oblastí lidské činnosti, se zabývala kon-
ference, která se uskutečnila poslední 

březnový den v Radnici 
města Ostravy. Záštitu nad 
ní převzal náměstek pri-
mátora Lubomír Pospíšil. 
Akce pod názvem „Rozvoj 
dobrovolnictví v Ostravě“ 
poskytla přehled o teore-
tickém zázemí dobrovol-
nictví, nabídla praktické 
rady, kde a jak získat dob-
rovolníky, jak s nimi pra-
covat, aby byli pro orga-
nizaci co nejužitečnější 
apod. Na území města se 
dobrovolnickou činností 
zabývá kolem patnácti 
subjektů. Ostrava letos 
podpoří v oblasti sociální 
péče osm projektů z dílny 
šesti organizací částkou 

ve výši 1 444 tisíc korun. Například 
dobrovolníky organizace ADRA bylo 
v ulicích Ostravy vidět také při letošní 
velikonoční sbírce. (vi)

ZÁMEČEk DOSTAL cENU. Ostravský 
klub Parník byl 24. března svědkem 
vyhlášení výsledků sedmého ročníku 
soutěže o nejkvalitnější a nejkrásnější 
fasádu Moravskoslezského kraje. 
Odborná porota v čele s architektem 

Janem Zelinkou měla 
nelehký úkol vybrat ty 
nejlepší z více než sedmi 
desítek přihlášených 
v pěti kategoriích. Fasády 
staveb na území kraje 
musely být dokončeny 
v roce 2008. Zároveň 
se nesmělo jednat 
o novostavbu, pouze 
o rekonstrukci fasády. 
Cenu za první místo ve 
své kategorii si odnesl 
Rothschildův záme-
ček na Výstavní ulici 
ve Vítkovicích. Zdařilou 
rekonstrukci významné 

ostravské stavební památky z roku 
1847 realizoval, podle návrhu archi-
tektonického studia Ranný Vítkovice, 
investor Vítkovice Machinery Group 
prostřednictvím firmy Stavos Stavba. 
 (lh)

VELVYSLANEc SiNGApURU. První dub-
nový den zavítal do Ostravy nerezi-
dentní velvyslanec Singapurské repub-
liky Tan Soo Khoon. Asijského diplo-
mata s chotí a jeho doprovodem přivítali 
v reprezentačních prostorách Radnice 

města Ostravy náměstci 
primátora Zdeněk Trejbal 
a Lubomír Pospíšil. 
Seznámili ho s historií 
města, průmyslovou tra-
dicí i současností, která 
je orientována na roz-
voj moderních techno-
logií, podporu investiční 
výstavby, vědy, výzkumu 
a vysokého školství. Obě 
strany se informovaly 
o opatřeních a krocích, 
které jsou v České repub-
lice i Singapuru přijímány 
ke zmírnění dopadů hos-
podářské krize. Host se 

zajímal o současnou úroveň vyso-
kých škol ve městě a možnost spolu-
práce s nimi. Popřál představitelům 
města hodně úspěchů při kandidatuře 
na Evropské město kultury 2015, na-
vštívil rovněž VŠB-TU.  (vi)

úřad práce

střípky

Aktivní politika zaměstnanosti Úřadu 
práce v Ostravě, stejně jako ostatních 
úřadů práce v ČR, bude v letošním roce 
financována především z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ) a v určitém 
menším podílu ještě z Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů z před-
chozího plánovacího období. Rozpočet 
na „národní“ aktivní politiku zaměst-
nanosti letos v Ostravě činí 46 milionů 
korun, z nichž musí úřad práce také uhra-
dit loňské závazky ve výši 29,6 milionu 
korun. Díky zdrojům EU by však mělo 
být na podporu zaměstnanosti v Ostravě 
finančních prostředků dostatek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV) má ve své gesci v rámci OP 
LZZ Národní individuální projekty 
(NIPy), z nichž mohou úřady práce 
financovat tzv. společensky účelná pra-
covní místa, veřejně prospěšné práce 
a také poradenské programy a rekvali-
fikace pro uchazeče se zvýšenou péčí 
při zprostředkování zaměstnání. Jen pro 
letošní rok tak má Úřad práce v Ostravě 
na uvedené nástroje celkem 117,345 
milionu a celý Moravskoslezský kraj 
pak 481,524 milionu korun.

Kromě toho budou k dispozici 
finanční zdroje z Regionálních indi-
viduálních projektů (RIP), které rea-
lizují v krajích pověřené úřady práce; 
v Moravskoslezském kraji (MSK) je to 
Úřad práce v Ostravě. Do roku 2011 
na ně můžeme vyčerpat 560 milionů 
korun. Zatím ministerstvo práce a soci-
álních věcí schválilo první z takových 
projektů, s názvem Návrat+, připravený 
Úřadem práce v Ostravě pro celý MSK. 
Jde o komplexní program zaměřený 
na podporu zaměstnání osob, kterým se 
věnuje zvýšená péče při zprostředko-
vání zaměstnání, na osoby se základním 

vzděláním a osoby opakovaně vedené 
v evidencích úřadů práce, kterým chybí 
kvalifikace nebo je neuplatnitelná 
na trhu práce. Bude jim poskytnuto indi-
viduální poradenství, pracovně-profesní 
diagnostika, motivační program, rekva-
lifikace, strukturovaná praxe, zprostřed-
kování zaměstnání a zaměstnavatelům 
mohou být poskytnuty mzdové pří-
spěvky na zaměstnání části z nich. S rea-
lizací projektu se počítá od 3. čtvrtletí 
a plánované aktivity potrvají 24 měsíců. 
Úřad práce v Ostravě podal v lednu dva 
další projekty, které v současné době 
posuzuje MPSV, a další projekty připra-
vuje. Reaguje jimi na negativní vývoj 
na trhu práce spojený se současným pro-
padem světové i naší ekonomiky, a tím 
zvyšováním nezaměstnanosti.

Ze zdrojů ESF, z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
resp. Operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů, mohou již čerpat také 
zaměstnavatelé v rámci dvou projektů: 
„Školení je šance“, u něhož mohou 
zaměstnavatelé žádosti podávat formou 
grantových projektů přímo na MPSV, 
a „Vzdělávejte se!“. Žádosti o podporu 
z tohoto projektu podávají zaměstnava-
telé na úřadech práce podle provozovny 
žadatele, tedy podle místa výkonu práce 
zaměstnanců zařazených do odborného 
rozvoje. Kromě toho bude realizován 
Regionální individuální projekt Restart, 
který podpoří zaměstnance, s nimiž je 
nebo bude v následujících třech měsí-
cích rozvázán pracovní poměr ze strany 
zaměstnavatele z důvodů organizač-
ních změn a pro ty zaměstnance, kterým 
zaměstnavatel nevyplatil v zákonné lhůtě 
mzdu. V současné době MPSV zpraco-
vává vzor projektu a jednotlivé úřady 
práce, zejména ty pověřené, si poté pro-
jekty upraví podle konkrétních potřeb 
trhu práce v daném regionu. (SB)

Zaměstnanosti v Ostravě 
pomohou evropské peníze

Město podporuje národní centrum iT
Statutární město Ostrava podpo-

ruje projekt, který umožní vytvořit 
národní centrum pro informační tech-
nologie a zároveň zvýší kvalitu života 
Ostravanů. Jak už jsme informovali 
v březnovém vydání Ostravské rad-
nice, vznik specializovaného cen-
tra IT4Innovations (IT4I) spojí zájmy 
moravskoslezských univerzit, výzkum-
ných ústavů, podniků a krajské metro-
pole. „Projekt IT4I se uchází o finan-
cování z operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace. V rámci tzv. před-
výzvy byl zařazen mezi šest velkých 
projektů České republiky určených 
k další přípravě. Ostravě přinese novou 
kvalitu investic, kolem dvou stovek pra-
covních míst pro špičkové odborníky 
a zcela konkrétní výstupy pro lepší život 
ve městě,“ uvedl primátor Petr Kajnar. 

Informační technologie umožňují 
vytvářet přibližně desetkrát vyšší při-
danou hodnotu než tradiční obory. 

IT centrum do Ostravy logicky patří. 
Vždyť zde působí jediné tuzemské obo-
rové sdružení počítačových expertů (IT 
Cluster) reprezentující na čtyři desítky 
subjektů. Významně se prosazuje také 
společnost Tieto, která ve svém vývojo-
vém centru na Hornopolní ulici zaměst-
nává více než tisícovku lidí. 

O podpoře projektu rozhodli měst-
ští zastupitelé na svém únorovém zase-
dání. Ostrava již ze svého rozpočtu 
poskytla vysokým školám 9 400 tisíc 
korun na přípravu IT4I. Dalších deset 
milionů město uvolnilo pro operační 
program pro podporu vědy a výzkumu. 
Podle Petra Kajnara má IT4I ambice 
vytvořit v Ostravě národní centrum 
excelence v oblasti výzkumu IT, což 
bude mít bezprostřední dopad na kon-
kurenceschopnost průmyslu v regionu. 
„Inovace dnes nejsou možné bez pod-
pory informačních technologií,“ zdů-
raznil primátor. (r)
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Radíme seniorům, jak lépe cestovat MHD
Tisíce seniorů denně využívají služeb 

městské hromadné dopravy. Dopravní pod-
nik Ostrava (DPO) se jim snaží cestování 
co nejvíce usnadnit. Radí, jak se přepravo-
vat vozy MHD, informuje o slevách a chys-
taných novinkách. „Přibývá spojů, u nichž 
garantujeme bezbariérové nízkopod-
lažní vozy umožňující pohodlnější nástup 
i výstup starším spoluobčanům a cestujícím 
se sníženou pohyblivostí,“ informoval ředi-
tel DPO František Kořínek. „V současné 
době je celá jedna třetina našeho vozového 
parku bezbariérová. Nakupujeme už pouze 
nízkopodlažní vozy.“

Spoje, na které jsou vypravovány níz-
kopodlažní vozy, jsou v jízdních řádech 
označeny srozumitelným piktogramem. 
Senioři by měli využívat hlavně prvních 
dveří. Jednak jsou pro ně v předních 

částech vozidel vyhrazena místa k sezení, 
ale zabrání se tak i nebezpečí zranění. Při 
nástupu zadními dveřmi nemusí mít řidič 
přes ostatní cestující nebo osoby stojící 
na zastávkách vždy dostatečný výhled. 
V předních dveřích může cestující navá-
zat s řidičem tzv. oční kontakt, který 
potvrdí, že jej řidič bere na vědomí.

Pro lepší orientaci nejen seniorů 
zajišťuje DPO vedle hlášení názvů zastá-
vek také hlášení o trase a čísle linky. Děje 
se tak na vybraných zastávkách, přičemž 
reproduktor hlásí směrem na nástupiště 
věcnou informaci, např. „Linka č. 8, 
směr Hlavní nádraží“. Nevidomí cestu-
jící si toto speciální hlášení mají mož-
nost vyvolat kdykoliv, prostřednictvím 
ovladače (bližší informace o jeho poří-
zení na stránkách Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR – www.
sons.cz).

„Pravidelně vydáváme přehlednou 
brožuru, kde je podrobně uveden sy-
stém slev a cestovních výhod pro seni-
ory. Aktuální verze je právě v těchto 
dnech volně k dostání v prodejnách 
časových jízdenek DPO na interneto-
vých stránkách www.dpo.cz Chci naše 
starší spoluobčany ujistit, že jejich bez-
pečnému a pohodlnému cestování 
budeme i v budoucnu věnovat náležitou 
pozornost,“ ujistil ředitel DPO František 
Kořínek. 

Veškeré dotazy vám ochotně zod-
povědí zaměstnanci Infoservisu 
Dopravního podniku Ostrava při osobní 
návštěvě, telefonicky nebo prostřednic-
tvím e-mailu.  (jm) 

Byli jsme na MipiM už podvanácté
Moravskoslezská metropole se 

na francouzský veletrh investičních 
příležitostí MIPIM vypravila již po-
dvanácté s novou expozicí na ploše 
téměř 70 m2. Delegaci vedl primá-
tor Petr Kajnar a jeho náměstci. 
Partnery při prezentaci města na vele-
trhu byly společnosti CTP Invest, 
Multi Development Česká republika, 

OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, 
RPG Real Estate Management, Dalkia 
Česká republika a Skanska Property 
Czech Republic. 

Progresivní růst ekonomiky města 
výrazně ovlivnil příchod korej-
ské automobilky Hyundai Motor 
Company v roce 2007 do průmys-
lové zóny v Nošovicích nedaleko 

Ostravy, která si tuto lokalitu zvo-
lila jako sídlo svého hlavního evrop-
ského závodu. V Ostravě si našly svou 
základnu další významné společnosti, 
jako např. ASUS, Tieto Enator, Briggs 
& Stratton, ArcelorMittal, Siemens, 
Bang Olufsen, Brose a mnohé další. 
Město investorům nabízí nejen strate-
gickou polohu, husté osídlení a rozvi-
nutou infrastrukturu, ale také kvalitní 
potenciál lidských zdrojů – jak absol-
venty vysokých škol (především tech-
nických oborů), tak i absolventy odbor-
ných učilišť. 

Ostrava na letošním 20. ročníku vele-
trhu prezentovala širokou nabídku pro-
jektů určených pro potenciální inves-
tory. Mezi nejvýznamnější nabízené 
projekty patří strategická průmyslová 
zóna Ostrava-Mošnov s rozlohou téměř 
200 ha. Jedná se o atraktivní území 
vhodné k investování nejen pro sub-
dodavatele společnosti Hyundai Motor 
Company. Na veletrhu se prezentovaly 
i další průmyslové zóny a také vybrané 
plochy vhodné pro investice do lehkého 
průmyslu, do bydlení, kancelářských 
prostor, retailu a dalších komerčních 
aktivit. (d)V expozici Ostravy bylo stále živo, o město je ze strany investorů zájem

prodejna končí
Prodejna časových jízdenek 

Dopravního podniku Ostrava ve 
Svinově bude s konečnou platností 
od soboty 25. dubna uzavřena pro 
veřejnost. Posledním prodejním dnem 
tak bude pátek 24. dubna. Důvodem 
ukončení provozu prodejny je připra-
vovaná demolice „spojovacího plata“, 
v němž se nachází. Demolice souvisí 
s plánovanou přestavbou přednádraž-
ního areálu. „Součástí projektu rekon-
strukce je i vybudování naší zcela 
nové moderní prodejny. Půjde-li vše 
podle plánu, bude pro veřejnost ote-
vřena v roce 2011,“ upřesnil tiskový 
mluvčí Dopravního podniku Miroslav 
Albrecht. Nejbližší prodejna časových 
jízdenek tak bude u zastávky Poruba 
Vozovna na ulici Opavské, vpravo 
ve směru jízdy na Vřesinskou.  (jm)

UZÁVĚRkA. Dopravní podnik Ostrava upo-
zorňuje veřejnost, že od 4. května do 1. lis-
topadu bude u tramvajové zastávky Náměstí 
Republiky oboustranná uzávěra levých jízd-
ních pruhů silniční komunikace, od 16. 
do 22. května budou tramvajové linky přes 
Náměstí Republiky ve výluce, náhradní 
autobusová doprava zajistí úsek Náměstí 
Republiky – Výstaviště. Tramvajové nástu-
piště Náměstí Republiky směr Poruba 
bude uzavřeno od 16. května do 20. října, 
to vše kvůli opravě tramvajového mostu. 
Informace najdete i v dalších médiích.

SLAVÍME S DpO. Výročí 60 let 
Dopravního podniku Ostrava může 
veřejnost oslavit během Dne otevřených 
dveří v Ústředních dílnách Martinov 
23. května, 24. května pak na Den ote-
vřených dveří ve vozovně v Ostravě 
na Plynární ulici.  (d)

DpO informuje

chráněná dílna v OZO
Ve společnosti OZO Ostrava 

v Kunčicích byla ve středu 15. dubna 
otevřena nová linka pro likvidaci elek-
trických spotřebičů. Tělesně handicapo-
vaným zaměstnancům chráněné dílny 
Charity sv. Alexandra se díky moder-
ním dopravním pásům umístěným 
v nových prostorách usnadní fyzicky 
namáhavá práce. Další výhodou je 
možnost zpracování většího množství 
odpadů. Na demontážní lince nyní stří-
davě ve dvousměnném provozu pra-
cuje 22 handicapovaných zaměstnanců, 
mezi kterými jsou také bývalí horníci 
nebo hutníci. Každý z nich denně roze-
bere a vytřídí až 400 kilogramů materi-
álu. Jak zdůraznil vedoucí provozovny 
manipulace s odpady společnosti OZO 
Ivo Stoszek, při třídění elektro odpadu 
nově pomáhá také speciální řezačka, 
která umožňuje z televizních a počíta-
čových obrazovek oddělit sklo do kovo-
vého stínítka. 

Ředitel Charity sv. Alexandra Pavel 
Folta, který provoz slavnostně otevřel 
s ekonomickou náměstkyní OZO Ivetou 
Sulkovou, připomněl, že chráněná dílna 
začínala v roce 2003 s pěti pracovníky. 
Za loňský rok zpracovala přes 1100 
tun elektrických a elektronických zaří-
zení. Za první tři měsíce letošního roku 
to bylo ještě o polovinu více spotře-
bičů než za stejné období roku 2008. 
Dílna ve společnosti OZO je jednou ze 
čtyř chráněných dílen, které Charita sv. 
Alexandra v Ostravě provozuje. (vi)

Linka číslo pět  
už jezdí bezpečně
Nové zabezpečovací zaří-

zení na tramvajové lince číslo 5 
z Vřesinské do Zátiší, kde došlo 
před rokem k tragické srážce, 
mohou tramvaje využívat od 6. 
dubna. Do provozu ho oficiálně 
uvedli kompetentní pracovníci 
Drážního úřadu. Instalované zabez-
pečovací technologie dodala ostrav-
skému dopravnímu podniku společ-
nost AŽD Praha. Zařízení za 12,5 
milionu korun měla být instalována 
do konce minulého roku, dodavatel 
to však nestihl. Penále, které nar-
ostlo za každý zmeškaný den, už 
dosáhlo několika milionů korun, 
dopravní podnik chce penále vymá-
hat. Systém by měl definitivně 
zabránit jízdě dvou protijedoucích 
tramvají na jedné koleji. Zařízení 
může vypnout přívod elektrické 
energie v případech, že by do jed-
nokolejného úseku vjely dvě tram-
vaje současně – tehdy, kdy by řidič 
omylem vyjel na trať na červenou. 
V dalších týdnech, zhruba po tři 
měsíce, bude probíhat zkušební 
provoz celého systému. Kvalitní 
zabezpečení tratě umožní rovněž 
zrychlit tramvajové spoje linky č. 5, 
jejichž řidiči byli dosud, mimo jiné, 
povinni absolvovat před každým 
vjezdem do jednokolejného úseku 
telefonický rozhovor s dispečerem, 
který provoz na trati řídí. (jm)
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Noví strážníci posilami 
městské policie

Slavnostním slibem před primá-
torem Petrem Kajnarem vyvrcholila 
v pátek 20. března v budově Radnice 
města Ostravy tvrdá příprava jedena-
dvaceti nových strážníků Městské poli-
cie Ostrava. Mladí muži, mezi kterými 
bylo také osm dívek, zúročili poznatky 
nabyté během tříměsíčního kurzu 
zakončeného závěrečnou zkouškou. 

Petr Kajnar vyjmenoval prvořadé 
úkoly městské policie – zabezpečování 
veřejného pořádku, ochranu majetku 
a bezpečnosti občanů. Novopečeným 
strážníkům popřál hodně zdaru a štěstí 
v jejich náročné a zodpovědné práci. 

Slavnostnímu slibu byl přítomen ředi-
tel Městské policie Ostrava Zdeněk 
Harazim. Uniformu ostravského 
strážníka oblékl poprvé také Radek 
Bunček z Opavy. Těší se na novou 
práci, lidi i prostředí. Občané ho 
budou potkávat jako hláskaře v měst-
ském obvodu Svinov. Jeho kolegyně 
Liana Pospíšilová bydlí v Porubě. Ze 
služebny na Zámecké ulici dohlédne 
na dodržování zákonnosti v centru 
města. Stejně jako její kolegové a kole-
gyně i ona věří, že vše, co se naučila 
v přípravě, zúročí při každodenní praxi 
v ostravských ulicích. (vi) 

ÚTOk NA iNVALiDU. V Ostravě-
Hrabůvce patnáctiletý žák napadl čtr-
náctiletého chlapce na invalidním 
vozíku. Způsobil mu zranění hlavy, blo-
kádu krční páteře a poranění pravé ruky. 
Útok dosvědčili další nezletilí chlapci 
i dívky. Motivem činu měla být verbální 
rozepře oběti s dívkou útočníka. 

NEDOHLÍŽELA NA DcERU. Z trest-
ného činu ohrožování mravní výchovy 
mládeže obvinili kriminalisté ze 
Slezské Ostravy osmatřicetiletou ženu 
z Ostravy-Radvanic. Nedohlížela 
na výchovu a školní docházku dcery, 

ta zameškala 257 hodin výuky. Za uve-
dený trestný čin hrozí ženě až dvouleté 
odnětí svobody.

UkRADL ZÁVAŽÍ. Při rekonstrukci výtahu 
na Srbské ulici v Ostravě-Výškovicích 
zmizelo z chodby připravené nové pro-
tizávaží výtahu o hmotnosti 350 kg. 
Strážníci zjistili, že 34letý pachatel, 
zřejmě s komplicem, odvezli závaží 
do sběrny ve Vítkovicích, kde za něj 
dostali 700 korun. Škoda způsobená krá-
deží byla však stanovena na 12 000 korun. 
Muž byl už v roce 2008 odsouzen pro krá-
dež k trestu odnětí svobody na dvanáct 

měsíců, s podmíněným odkladem na osm-
náct měsíců. V současnosti hrozí viníkovi 
trest odnětí svobody až na dva roky.

LOpATOU k pENĚZŮM. Strážníci Městské 
policie Ostrava a policisté městského 
ředitelství Policie ČR v Ostravě opět 
představili výsledky své nadstandardní 
spolupráce. V baru na Stodolní ulici 
bylo hlášeno poškozování automatů. 
Hlídka strážníků zajistila místo i pacha-
tele. Dvaatřicetiletý muž z Moravské 
Ostravy, pracovník baru, slyšel hluk ze 
zadní části podniku, dveře však byly 
z druhé strany zajištěné. Dveře přesto 

otevřel a nachytal dva muže, kteří se 
lopatou snažili dostat k penězům v hra-
cím automatu, jeden se dal na útěk. 
Druhý zůstal do příjezdu strážníků. 
Mladík z Ostravy-Bělského lesa byl 
zadržen pro podezření ze spáchání trest-
ného činu poškozování cizí věci. Mimo 
jiné nadýchal 1,76 promile alkoholu, 
a tak byl převezen na záchtyku. Po dru-
hém pachateli policisté intenzivně pát-
rají. Oba výtečníci způsobili škodu 
ve výši 10 tisíc korun. Mladík si zřejmě 
neuvědomil svou „čerstvou“ plnoletost. 
I proto mu teď hrozí plná trestní sazba – 
až jeden rok odnětí svobody. (p)

Mezi novými příslušníky Městské policie Ostrava stálo i osm statečných dívek. 
 Foto: Libor Vidlička

i březen zaznamenal menší trestné činy, policie se nenudí

kurz skončil, chystá se další

Toulavé kočky mohou  
být člověku nebezpečné

Rok zelené linky
V rámci projektu Bezpečnější 

Ostrava uspořádala Městská poli-
cie Ostrava 18. března první blok 
kurzů pro veřejnost. Témata dalších 
bloků budou na sebe volně navazovat 
a budou zaměřena především na pre-
venci v oblasti kriminality, na zajištění 
vlastní bezpečnosti. Náplní je záro-
veň také výuka základů sebeobrany. 
Účastníci prvního kurzu se dově-
děli o okolnostech vylučujících pro-
tiprávnost a také něco z viktimologie 

– o oběti trestného činu. Dověděli se, 
jak lze předcházet násilné kriminalitě 
ve venkovním prostředí a další podrob-
nosti. Součástí kurzu byla i výuka 
základů sebeobrany. Posluchači dostali 
základní informace, jak bude tato část 
bloku probíhat a s jakým cílem. Starší 
účastníci kurzu se do cvičení pustili 
s velkou vervou. Všichni hodnotili 
kurz jako zajímavý.

Další blok kurzů pro veřejnost se 
uskuteční 17. června v budově ředi-
telství MPO na ulici Hlubinská 6 
v Moravské Ostravě.

Speciálně vyškolení pracovníci 
Městské policie Ostrava se zabývají 
odchytem koček. Toulavých koček 
přibývá, ze skládek a od jiných zví-
řat mohou přenášet nákazu infekč-
ních nemocí. Řada lidí toulavé 
kočky přikrmuje. Prostory, kde pobý-
vají, jsou však kontaminovány tru-
sem, močí a v létě blechami. Proto 
je nutné počet koček snižovat, aby se 
dále nerozmnožovaly. Je třeba zame-
zit jejich vstupům do prostor obyt-
ných domů, odpady z jídelen uzavírat, 
aby k nim neměly přístup. Regulace 

populace koček lze provést na základě 
písemné objednávky z podnětu vete-
riny, hygieny, odboru životního pro-
středí dané lokality nebo majitele 
objektu. Po odchytu jsou kočky převe-
zeny na veterinu ke kastraci, po čase 
jsou vráceny do původní lokality.

Loni bylo podáno jen 14 žádostí 
o odchyt, spolupráce s občany by však 
měla být těsnější. V řadě míst se však 
díky občanům podařilo problém s koč-
kami řešit. Uvědomovali si, jaké možné 
nebezpečí jim ze zdravotního a hygie-
nického hlediska hrozí. (vk)

Od 1. dubna 2008 provozuje Městská 
policie Ostrava neurgentní zelenou linku, 
na kterou mohou občané oznamovat nej-
různější závady, poruchy či poškození 
veřejně prospěšných zařízení a předávat 
další podněty. 

Operátoři na bezplatné telefonní lince 
800 199 922 za rok jejího fungování při-
jali celkem 3570 oznámení od občanů. 
Týkala se poškozené či neupravené 
veřejné zeleně, uhynulých nebo volně 
pobíhajících zvířat, omezení sjízdnosti 
nebo schůdnosti komunikací, nefunkčního 
veřejného osvětlení, chybějících kaná-
lových vík a poklopů, černých skládek, 
poškozeného dopravního značení, závad 
na světelné signalizaci aj. Za rok fungo-
vání linky bylo učiněno 1922 oznámení 
týkajících se nejrůznějších závad a poruch 
(veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dopravní 
značení apod.), přijato 1040 dalších pod-
nětů (černé skládky, vraky, uhynulá zví-
řata na komunikacích apod.), operátoři 

poskytli v 510 případech volajícím rady 
a požadované informace a vyřizovali dal-
ších 98 oznámení (přepojení na tísňovou 
linku, poděkování občanů apod.).

Na zelenou linku se však občané obra-
cejí také s žádostmi o pomoc a poskytnutí 
rady (jak si vyřídit nové doklady, infor-
mace k vyhláškám a nařízením města, jak 
postupovat v tíživé situaci apod.).

Zelená linka je v provozu nepřetržitě 
24 hodin denně, občané ji využívají 
v denních i nočních hodinách, přičemž 
ve večerní době převládají oznámení 
o závadách na veřejném osvětlení a pod-
něty týkající se parkování. Nejvíce je pak 
zelená linka občany využívána mezi 8. 
a 10. hodinou dopolední.

Ojedinělá urgentní oznámení, kdy 
lidé ve stresu omylem volají záchranáře 
nebo zdravotníky, přepojují operátoři 
na příslušné pracoviště centra tísňového 
volání, všichni totiž mají společné pra-
coviště.  (d)

bezpečnější Ostrava

V supermarketech volají strážníky ke 
krádežím stále častěji. V lednu jich bylo 
v Ostravě 133, v únoru 152 a v březnu 
už 218. Kradou děti i senioři. Dvě třetiny 
z celového počtu tvoří muži, nejstaršímu je 
devadesát let. Kradou se potraviny, ale také 
elektronika. Například devětadvacetiletý 
muž nakradl batoh elektroniky v hodnotě 

66 tisíc korun. Podle hodnoty zcizeného 
zboží je část lidí stíhána za trestný čin krá-
deže, většinou se však jedná o přestupky 
proti majetku. Nárůst krádeží údajně nesou-
visí s finanční krizí, protože mezi pachateli 
je značná část bezdomovců a recidivistů, 
kteří nepracovali a opakovaně tak jednali 
i v minulých letech.  (pk)

počet krádeží narůstá
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Mnoho podnikatelů již zažilo kon-
trolu ve svých provozovnách nebo kan-
celářích. Mezi orgány, které tuto čin-
nost vykonávají, patří také živno-
stenské úřady. Do 1. července 2008 se 
často mnohé „drobné“ prohřešky řešily 
domluvou, ovšem po tomto datu, kdy 
vstoupila v platnost novela zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), se téměř 
všechna porušení tohoto zákona řadí 
mezi správní delikty a kontrolní pracov-
níci musejí uložit pokutu. Živnostenský 
zákon v současné době člení pokuty 
podrobněji a přehledněji do několika 
kategorií. Všechny druhy správních 
deliktů a maximální výše pokut jsou 
uvedeny v § 62 živnostenského zákona. 

Z roku 2009 uplynuly pouze tři měsíce 
a pracovníci oddělení kontroly Magistrátu 
města Ostravy, živnostenského úřadu, 
uložili v letošním roce téměř stejné 
množství blokových pokut jako za celý 

minulý rok. Abychom byli konkrétní, 
tak k 26. březnu bylo uloženo podnika-
telům 134 blokových pokut v celkové 
výši 81 400 Kč. Stačilo by však jen málo 
a mnozí podnikatelé by nemuseli sá hnout 
do svých kapes. Na webových strán-
kách www.rzp.cz, což je registr živnos-
tenského podnikání, si může každý zjis-
tit veškeré informace, které jsou veřejně 
přístupné, o podnikatelských subjektech 
podnikajících na území České republiky 
v režimu živnostenského zákona. Tady 
podnikatelé zjistí, že mnohé uvedené 
údaje, které oznámili živnostenskému 
úřadu, jsou nepravdivé a vše by uvedli 
do skutečného stavu. Snad nejčastěj-
šími správními delikty, které lze odstranit 
po nahlédnutí do výše uvedených webo-
vých stránek, je skutečnost, že podnika-
tel neoznámí zahájení nebo ukončení pro-
vozování živnosti v provozovně, za což 
živnostenský úřad může uložit pokutu 
až do výše 50 000 Kč. Dalším správním 

deliktem, kterého se podnikatelé dopouš-
tějí, je skutečnost, že v rozporu s § 49 
odst. 1 živnostenského zákona neozna-
mují změny a doplnění týkající se údajů 
a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlá-
šení živnosti. V praxi to znamená, že živ-
nostenským úřadům fyzické osoby neo-
znamují změny bydliště a místa podni-
kání, hlavně ženy pak dále změnu pří-
jmení. Za tento správní delikt může být 
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. 
Tato velmi častá porušení živnostenského 
zákona lze zjistit pouhým nahlédnutím 
do veřejně přístupného živnostenského 
rejstříku a odstranit oznámením na kte-
rýkoliv živnostenský úřad. Pokud chce 
mít podnikatel jistotu, že se nedopustí 
jiných správních deliktů, měl by si pře-
číst § 62 živnostenského zákona. Ten lze 
získat například i na adrese www.mpo.cz.
 Tomáš Klouzal

Magistrát města Ostravy 
živnostenský úřad

proč platit pokuty, když nemusíte? 

Ostrava a RpG Real Estate mají společný projekt na sanaci brownfields

Hrušov ukáže, jak využít evropské peníze 
Spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru jako inovativního a efektivního 
nástroje, zejména pro realizaci projektů 
revitalizace brownfields (opuštěné plo-
chy po skončení průmyslové výroby), 
se stala tématem mezinárodní konfe-
rence „Possibilities and Challenges of 
Financing Public Private Partnership by 
EU Structural Funds“, která se konala 
18. března v Ostravě. Pořádalo ji město 
Ostrava ve spolupráci s realitní skupi-
nou RPG Real Estate. 

Ostrava se stala v říjnu minulého 
roku oficiálním partnerem významného 
mezinárodního projektu „ACT4PPP – 
Transnational Action for Public Private 
Partnership“, který je spolufinanco-
ván částkou 2,9 mil. € z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednic-
tvím operačního programu Nadnárodní 
spolupráce střední Evropa. Celkový 
rozpočet projektu je vyčíslen na 3,8 mil. 
eur (cca 102 miliony korun). Tříletý 
projekt vyvrcholí v roce 2011. Jeho 
cílem je zvýšení obecného povědomí 
o možnostech spolupráce soukromého 
a veřejného sektoru a nalezení možných 
vazeb na spolufinancování z fondů EU. 

„Projekt je založen především na nad-
národní spolupráci a předávání zkuše-
ností. Město Ostrava společně s RPG 
Real Estate jsou jedinými zástupci 
České republiky, kteří se prozatím pro-
jektu účastní. Principem partnerství 
obou subjektů je vzájemná spolupráce 
pro dosažení sanace celé lokality roz-
vojové zóny v Hrušově a nalezení opti-
málního způsobu využití tohoto prů-
myslovou činností postiženého místa. 
Pilotní projekt ověřující aplikaci zvo-
leného modelu PPP v praxi bude poté 
možné využít pro další obdobné pro-
jektové záměry města Ostravy či jiných 
municipalit,“ uvedl primátor Ostravy 
Petr Kajnar.

Zástupce vedoucího české jednotky 
generálního ředitelství Evropské komise 

pro regionální politiku Christos Gogos 
vyzvedl především důležitost rozvoje 
nového typu spolupráce mezi soukro-
mým a veřejným sektorem, pro který 
je klíčové najít vyrovnaný vztah mezi 
závazky, příjmy a riziky obou zúčastně-
ných stran. Zároveň zdůraznil nutnost 
nastavení co nejjednodušších pravidel 
pro realizaci PPP projektů, aby nedošlo 
ke znehodnocení tohoto konceptu jeho 
zbytečnou byrokratizací nebo dokonce 
zaváděním zcela nové legislativy.

Rozvojová zóna Hrušov se nachází 
v blízkosti řeky Odry, podél ulice 
Bohumínské. V současnosti patří tato 
lokalita k nejzanedbanějším částem 
Ostravy a představuje silný sociální 
brownfield. V roce 1997 byla postižena 

záplavami a na jejím současném stavu 
se podepsalo také zatížení průmys-
lovou činností. Celkově má zájmové 
území rozlohu 41 hektarů. „S ohledem 
na charakter území, spektrum vlastnic-
tví a předpokládané investice nezbytné 
pro sanaci celého území se kombinace 
participace veřejného a soukromého 
sektoru jeví jako optimální,“ dodal 
ředitel developmentu RPG Real Estate 
Martin Coté. 

Kromě sedmnácti partnerů ze sedmi 
zemí Evropy se konference zúčastnili 
také zástupci Evropské komise, veřej-
ných institucí, organizací věnujících se 
problematice PPP a Evropských fondů, 
zástupci univerzit a představitelé práv-
ních a konzultantských firem. (ph, r)

Hrušov, kdysi živoucí městys a významná ostravská čtvrť s osmi tisíci obyvateli, 
prosperujícími doly, továrnou na sodu, nádražím. Dnes téměř vylidněná část města, 
kterou protíná nová dálnice. Rozsáhlé území po skončené průmyslové výrobě 
a ničivých povodních je připraveno k sanaci a vzniku rozvojové zóny.

Větve jsou odpad
Občané se ptají, kam mohou odkládat 

větve stromů ze svých zahrad. Odpady 
z údržby zahrad, tedy trávu a listí stromů, 
může občan Ostravy bezplatně odložit 
ve sběrném dvoře v množství, které lze 
přepravit přívěsným vozíkem za osob-
ním vozidlem. Zelený odpad pod-
léhá rychlému rozkladu, doporučujeme 
tedy informovat se u obsluhy příslušného 
sběrného dvora na režim odvozu zeleně.

Vzhledem k omezené prostorové 
kapacitě sběrných dvorů v jednotlivých 
městských obvodech a neskladnosti větví 
lze větve a kmínky do průměru maxi-
málně 10 cm odevzdat bezplatně opět 
v množství, které se přepraví na přívěs-
ném vozíku za osobním automobilem, 
pouze ve sběrném dvoře areálu OZO 
Ostrava na ulici Frýdecká v Ostravě-
Kunčicích nebo přímo na skládce komu-
nálního odpadu v Ostravě-Hrušově. 
Součástí skládky je kompostárna.

Větší množství větví, než lze uložit 
na přívěsný vozík za osobním automobi-
lem, lze odevzdat ve sběrném dvoře v are-
álu OZO v Ostravě-Kunčicích za úplatu.

Suché větve a stromy lze také spa-
lovat v otevřených ohništích, zahrad-
ních krbech a grilech. Vysušené dřevo 
hoří plamenem bez obtěžujícího zápa-
chu a dýmu. Dřevní popel je používán 
jako kvalitní hnojivo na kypření zeminy 
a výživu kořenového systému.

Podmínky pro spalování suché dřevní 
hmoty jsou obsaženy v zákoně č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  Jiří Štěpánek

 Odbor komunální a bytový MMO

připojíte  
se ke Dni Země? 

Den Země se každoročně slaví 22. 
dubna. Je to kampaň zaměřená na ochranu 
životního prostředí, v roce 1991 se do akce 
zapojilo také město Ostrava.

Den Země vyjadřuje přání veřejnosti 
vytvořit udržitelnou společnost. Pomáhá 
aktivizovat lidi na celém světě, aby chrá-
nili a ocenili význam přírody a změnili 
přístup i celé společnosti. Do akce se 
zapojují státy, kraje, obce, občanská spo-
lečenství, podnikatelé, školy… Pro vět-
šinu lidí by měly aktivity tohoto svátku 
být každodenní rutinou. I zanedbatelnými 
změnami životního stylu může totiž každý 
přispět k omezování poškozování přírody.

V Ostravě se letos poprvé bude Den 
Země konat také o víkendu, v sobotu 25. 
dubna. Účastníci akce se mohou zapojit 
například do pochodů po Slezské Ostravě, 
kolem řek Odry a Opavy, nebo také na-
vštívit Slezskoostravský hrad a Hornické 
muzeum OKD, kde je připraven bohatý 
program. Hrad a Hornické muzeum jsou 
v tento den přístupné zdarma.

V Ostravě-Zábřehu se 21. a 23. dubna 
na Náměstí SNP a v Porubě na Hlavní 
třídě pořádají akce pro školní mládež, 
program bude velmi pestrý – psí škola, 
ornitologický stan, výroba ptačích budek, 
výtvarné práce, soutěže a hry, dobroty ze 
zdravé výživy, vystoupí i některé soubory. 
Město Ostrava podpořilo letošní Den 
Země částkou 310 tisíc korun. (d)
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kandidatura Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury se naplňuje

Obrovská šance pro město i jeho obyvatele
Primátor Ostravy Petr Kajnar koncem 

března oficiálně ohlásil kandidaturu 
města na titul Evropské hlavní město 
kultury. Na tiskové konferenci rovněž 
představil tým tvůrců, který už do října 
musí připravit 
obsáhlý projekt. 
Ten po projed-
nání v Bruselu 
může potvrdit, 
že Ostrava „je hodna“ o titul dále bojo-
vat a obhájit ho v roce 2015.

Přes řadu informací v médiích se stále 
většina lidí domnívá, že jde o jakýsi 
pečlivě připravený, pestrý, leč jednorá-
zový festival. Kulturní hodnoty a akti-
vity však pro získání titulu město musí 
mít a starat se o ně kontinuálně. 

Máme dobré vzory
Mezi městy, která v rámci EU už 

od roku 1985 titul získala, jsou i bývalá 
průmyslová centra jako například 
německý Essen, francouzské Lille či 
skotský Glasgow. I tady dokázali, že 
kvalitní kulturu lze vytvářet v jakých-
koli podmínkách.

Ostrava má na čem stavět. Navzdory 
průmyslové historii tu kultura nikdy 
nezůstala popelkou. A možná i právě 
proto. Velká migrace lidí za prací, 
rychlé tempo rozvoje i další okolnosti 

daly na druhé straně růst aktivitám 
a umělcům, kteří vytvářeli jakýsi proti-
pól těžké práci pro obohacení i povzbu-
zení ducha i odpočinek.

Ostrava má obrovský tvůrčí poten-
ciál a na tom 
se dá stavět. 
N a p ř í k l a d 
městská diva-
delní scéna je 

bohatá, kvalitní, s mnoha oceněními. 
Podobně jsou na tom výtvarníci, muzi-
kanti či orchestry, folklór, výstavnictví, 
kluby, festivaly… Bude to ještě pest-
řejší. Projekt připravuje celou řadu akcí.

co projekt přinese?
Obohatí se celkové společenské dění. 

Postaví nové stavby. Obyvatelé města 
i příchozí budou mít nabídku trávit 
volný čas pestřeji a kvalitně. Přibudou 
nové stavby. Zlepší se infrastruktura, 
životní prostředí. Zvýší se zájem turistů 
i rozvoj služeb. Město se zviditelní, 
i v zahraničí, protože přinese společné 
projekty s cizími partnery. Navážou 
se nové kontakty. „Zkušenosti napří-
klad z francouzského průmyslového 
města Lille, které titul získalo v roce 
2004, dokládají přesná fakta – jedno 
euro investované do projektu přineslo 
městu deset eur. V Marseille byl poměr 

1:8, v Liverpoolu 1:6. Ostrava má tak 
obrovskou šanci obohatit a pozměnit 
svou tvář, má naději uskutečnit své sny. 

Potřebujeme změnu, aby neodcházela 
část mladé, kvalifikované populace,“ 
konstatuje primátor Petr Kajnar.

Primátor Ostravy Petr Kajnar a náměstek primátora Lubomír Pospíšil vysvětlovali 
novinářům, jak může být pro město prospěšné získat titul Evropské hlavní město 
kultury.

Ředitel přípravného týmu a člen dra-
maturgické rady projektu Ostrava 2015 
Čestmír Kopecký má bohaté zkušenosti. 
Práce v Krátkém filmu, pozdější působení 
v České televizi do roku 1989 jako pro-
dukční a posléze jako vedoucí tvůrčí sku-
piny ho pasovaly na člověka zasvěceného 
kultuře. Od roku 2000 je nezávislým fil-
movým a televizním producentem, podí-
lel se na vzniku řady oceněných filmů 
– Díky za každé nové ráno, Knoflíkáři, 
Nuda v Brně, Rok ďábla, Karamazovi 
a dalších. Je přesně ten typ tvůrce, který 
chápe šíři a náročnost projektu, navíc jako 
Ostravan má k městu úzký vztah.

„Proměna Ostravy podle daného pro-
jektu spočívá v aktivizaci všech sil města 
i blízkého okolí a vybudování trvalých 
kulturních hodnot,“ vysvětluje. „Koncepci 
dává dohromady přibližně sedmdesát osob-
ností z ostravského kulturního dění počí-
naje řediteli divadel, přes výtvarníky a další 
a další kumštýře,“ dodává. Jednou z otázek 
je – jak se odlišit od dalších soupeřů, dalších 
kandidátů, jak být co nejoriginálnější.

Ještě do října letošního roku chce tým 
připravit tři velké akce, do kterých se 
mají zapojit i obyvatelé Ostravy. Na pod-
zim se připravuje otevření výstavy pod 
názvem „Ostrava?“ na výstavišti Černá 
louka. V rámci kandidatury vyjde tzv. 
„Bílá kniha ostravské kultury“, v září 
a říjnu se uskuteční filmový festival 
OFFO. (k)

Čestmír kopecký vede tým

Titul Evropské město kultury vyhla-
šuje a uděluje každoročně Evropská 
unie už od roku 1985, kdy na tento titul 
byly z iniciativy tehdejší řecké minis-
tryně kultury Meliny Mercuriové nomi-
novány Athény. Od roku 1992 se mohly 
účastnit i nečlenské země EU. Titul 
se v roce 2004 změnil na Evropské 

hlavní město kultury, prvním takto jme-
novaným byl irský Cork. Je pozoru-
hodné, že mezi těmi, kdo už titul zís-
kal (na straně 9), jsou i města kdysi pro-
slulá především průmyslem, jak tomu 
je v případě Ostravy. Jejich kulturní 
nabídka se však výrazně změnila, život 
ve městě se zkvalitnil.   (k)

Z historie projektu
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Realizační tým projektu Ostrava 
2015 pilně pracuje na letošních třech 
největších akcích. Výtvarná kritička 
a kurátorka Lenka Lindaurová při-
pravuje jako manažerka výstavu 
„Ostrava?“, která se má uskutečnit 
v moderním pavilonu A na výstavišti 
Černá louka na přelomu září a října. 
Výstava seznámí návštěvníky s tím 
nejzajímavějším, co bylo ve městě 
vytvořeno. Nabídne výtvarná díla 
stará i nová, ale také spoustu zají-
mavostí a dokladů z historie. Autoři 
expozic chtějí u Ostravanů vzbuzo-
vat pocity výjimečnosti, proto tu bude 
i dost humoru, odstupu, ironie a sebe-
reflexe. Ukázky z historie umělecké 
scény města budou doplněny o pre-
zentaci výrazných uměleckých osob-
ností a těch má město požehnaně. 
Připomenou se však i nejvýznamnější 
události. Ostravané mají jedinečnou 
příležitost se na výstavě podílet. Jak 
naznačuje výzva na straně 8, mohou 
lidé přispět do výstavy osobními kuri-
ozitami, zapůjčit například unikátní 
fotky, sošky, pohlednice, oděvy a další 
předměty umělecké i užitné hod-
noty, které souvisejí s životem a prací 
v Ostravě. Může tak vzniknout unikátní 
retrospektivní, jedinečný obraz života 
ve městě. Výstava má také v prodeji 

nabídnout pozoruhodné barevné lepo-
relo mapující spíše veselou formou 
celou historii města.

co nabídne Bílá kniha?
Redakční rada tvořená typografic-

kým designérem Ivem Kaletou, Petrem 
Hruškou, Zdeňkem Smolkou, Janem 
Balabánem a Miroslavem Zelinským při-
pravuje čtivou Bílou knihu ostravské kul-
tury, která bude dostupná v tištěné i elek-
tronické podobě. Kniha bude členěna 
do tematických kapitol jako Divadlo, 
Architektura atd., mezi autory jsou zvučná 
jména odborníků – režisér a ctitel Ostravy 
Radovan Lipus, bioložka Věra Koutecká, 
dlouholetý televizní reportér Dalibor 
Záruba a další. Publikace by měla odpo-
vědět na často kladené otázky – proč se 
v průmyslovém městě objevila krásná 
architektura, psala poezie, hrálo divadlo 
a zakládaly výtvarné galerie? Co je to a jak 
vznikala ,ryze´ ostravská kultura, přesně 
dokumentující její svérázný kolorit?

Filmový festival
V rámci kandidatury města na titul 

EHMK se koncem září bude pořádat fes-
tival ,OFFO‘ – Ostrava ve filmu – film 
v Ostravě. Program představí velkou 
retrospektivu díla ostravské rodačky, 
režisérky Věry Chytilové, a profil herce 

a režiséra Jana Kačera, jehož velká část 
kariéry byla s městem spjata. Na šesti 
místech budou promítány filmy sou-
visející s Ostravou, některé projekce 
budou promítány v plenéru – na fasády 
domů. Samostatně se představí tvorba 
ostravského televizního studia. Ředitel 
nultého ročníku festivalu, filmový 

kritik a historik Jakub Felcman, potvr-
zuje, že festival má ambice stát se fes-
tivalem mezinárodním. Dita Eibenová, 
manažerka projektu a členka dramatur-
gické rady, shrnuje všechny plánované 
aktivity – „Chceme Ostravu představit 
opravdu šťavnatě, netradičně…“ Naše 
město na to skutečně má. (ok)

Už letos se připravují tři mimořádné akce, veřejnost se může na nich podílet

Výstava, Bílá kniha kultury, filmový festival

Na projektu se podílejí opravdu tvůrčí osobnosti – primátor Petr Kajnar (zleva), dra-
maturg a producent Čestmír Kopecký, manažerka projektu Dita Eibenová, designér 
Ivo Kaleta a Lenka Lindaurová, kurátorka.

Financování 
projektu

Finanční koordinátor projektu 
Ostrava 2015 Zdenek Pecháček 
počítá s mnoha peněžními zdroji. 
Z veřejných státních zdrojů a fondů 
Evropské unie bude financování 
projektu představovat 70 procent. 
Z toho pravděpodobně 57 procent 
přijde ze státního rozpočtu, 11 pro-
cent z krajského, 20 procent z měst-
ského rozpočtu. Ze soukromých 
zdrojů se počítá s 13 procenty cel-
kových nákladů, 9 procent pak mají 
tvořit výnosy z akcí. Na peníze 
z evropských fondů lze sáhnout 
v mnoha fázích projektu, protože 
fondy v oblasti kultury jsou rozdě-
leny na financování nejrůznějších 
aktivit. (o)

kdo už titul získal
1985 Athény (Řecko)
1986 Florencie (Itálie)
1987 Amsterdam (Nizozemí)
1988 západní Berlín (NSR)
1989 Paříž (Francie)
1990 Glasgow (Velká Británie)
1991 Dublin (Irsko)
1992 Madrid (Španělsko)
1993 Antverpy (Belgie)
1994 Lisabon (Portugalsko)
1995 Lucemburk (Lucembursko)
1996 Kodaň (Dánsko)
1997 Soluň (Řecko)
1998 Stockholm (Švédsko)
1999 Výmar (Německo)
2000 Reykjavík (Island)
 Bergen (Norsko)
 Helsinky (Finsko)
 Brusel (Belgie)
 Praha (Česká republika)
 Krakow (Polsko)
 Santiago de Compostela (Šp.)
 Avignon (Francie)
 Bologna (Itálie)
2001 Rotterdam (Nizozemí)
 Porto (Portugasko)
2002 Bruggy (Belgie)
 Salamanca (Španělsko)
2003 Graz (Rakousko)
2004 Janov (Itálie)
 Lille (Francie)
2005 Cork (Irsko)
2006 Patras (Řecko)
2007 Sibiu (Rumunsko)
 Lucemburk (Lucembursko)
2008 Liverpool (Velká Británie)
 Stavanger (Norsko)
2009 Linec (Rakousko), Vilnius (Litva)

Zdeněk Pecháček
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Novinka v knihovně
Internet sloužící potřebám nevidomých a sla-

bozrakých spolu s hlasovými majáčky, které 
usnadní prostorovou orientaci zrakově handi-
capovaných návštěvníků, uvedli do provozu 
v Knihovně města Ostravy na ulici 28. října 
u Sýkorova mostu v Moravské Ostravě. „Nové 
vybavení umožní zrakově handicapovaným spo-
luobčanům lépe a více využívat služby všech 
našich oddělení včetně zvukové knihovny. 
Pokračujeme tak ve své snaze podporovat soci-
ální integraci zdravotně postižených do společ-
nosti,“ vyjádřila se Miroslava Sabelová, ředitelka 
Knihovny města Ostravy.

Další premiéra v Aréně
Alena Sasínová-Polarczyk, Gabriela 

Mikulková, Norbert Lichý, Michal Čapka, Dana 
Fialková a další herci nastudovali v divadle 
Komorní scéna Aréna Čechovův Višňový sad. 
Překlad Leoše Suchařípy této známé hry režijně 
zpracoval umělecký šéf Arény Ivan Krejčí, dra-
maturgem je Tomáš Vůjtek. Premiéru uvedlo 
divadlo v březnu. 

Orwell u „Bezručů“
V Divadle Petra Bezruče připravil režisér Jan 

Mikulášek premiéru nejvýznamnějšího antiuto-
pického románu 1984 od George Orwella. Téma 
předlohy – manipulace – je ovlivněno dobou 
svého vzniku a reaguje na totalitní režimy. České 
publikum má k tomuto tématu velmi blízko.

Máte rádi kozácký folklor?
V divadelním sále Domu kultury města 

Ostravy vystoupí 30. dubna v 16 hodin hosté 
z Volgogradu. Klavírista Igor Katajev se svými 
studenty, volgogradský kozácký folklorní sou-
bor Stanica a další. Vystoupení je pořádáno k 64. 
výročí osvobození Ostravy, vstupné dobrovolné.

prvního máje jděte do Vítkovic
Pro širokou veřejnost i zaměstnance je určen 

Den otevřených dveří, který 1. května pořádá 
vedení společnosti Vítkovice Holding. Program 
nabízí prohlídku jednotlivých provozů, ale také 
exkurzi do památkově chráněné Dolní oblasti 
Vítkovic. Součástí programu jsou ukázky čin-
nosti hasičského záchranného sboru, jeřábové 
techniky, IT technologií či prohlídka lokomotiv-
ního depa. Do kterých částí a kudy bude vstup 
zajištěn, najdete podrobně na www.vitkovice.cz/
dod.

ČEZ Aréna nabízí
Skvělá Motorshow 2009 se v ČEZ Aréně usku-

teční 26. a 27. dubna. Populární skupina Deep 
Purple zahraje ostravskému publiku 2. května, 
o tři dny později vystoupí světoznámý francouz-
ský hudebník Jean Michel Jarre. Působivý sou-
bor bubeníků Yamato vystoupí v ČEZ Aréně 13. 
května. Koncert a přehlídku 22 největších hitů 
z trilogie Fontána pre Zuzanu, trhák na Slovensku 
i v Česku, nabídne ČEZ Aréna 19. května. Známý 
a skvělý soubor Alexandrovci vystoupí v Ostravě 
19. června v rámci svého evropského turné.

Vystavují studenti
Už od 1. dubna je v galerii Vysoké školy báňské-

-Technické univerzity v Ostravě-Porubě otevřena 
výstava prací studentů Soukromé střední umě-
lecké školy Ave Art Ostrava. Škola byla založena 
v roce 2002, studenti se však aktivně zapojují 
do mnoha uměleckých aktivit města. Mimo jiné 
zpracovali info panely pro Zoologickou zahradu 
Ostrava. Výstava trvá do 24. dubna.

co, kdy, kde ve městě jFO se při 55. výročí svého vzniku blýskla ve Spojených státech

Devatenáct koncertů i úspěchů
Téměř osmdesát členů výpravy, šestnáct stokilových 

beden nástrojů a dalšího vybavení, kamion, šest tisíc 
kilometrů ve dvou autobusech a tři vnitrostátní lety – 
taková je stručná bilance v číslech čtyřtýdenního turné 
Janáčkovy filharmonie Ostrava po Spojených státech 
amerických na přelomu ledna a února. A to si ještě 
nějaké větší nástroje – kontrabasy, harfu apod., půjčo-
vali hudebníci přímo na místě.

Uspořádat podobné turné představuje měsíce či 
stovky hodin racionálních příprav, dokonalého har-
monogramu přesunů, zajištění ubytovacích míst, kon-
certních sálů atd. Let do USA a zpět podpořilo penězi 
město Ostrava, organizace turné v zahraničí je vždy 
záležitostí agentury, která orchestr zve. Do Spojených 
států se nezve ledakdo. Janáčkovci tam však nebyli 
poprvé, ostatně na svém cestovatelském kontě mají 
desítky zemí a měst celého světa. Dlužno připome-
nout, že všude zanechali nesmazatelné umělecké 
stopy, na které se nezapomíná.

A klíče se ztratily…
Naštěstí měli od klíčů beden s nástroji duplikát. 

Ty původní se totiž jaksi ztratily, což se zjistilo hned 
před prvním koncertem v Daytona Beach. Zřejmě to 
však byl první a poslední větší zádrhel. „Dlouhé pře-
suny do dalších měst, ubytování, koncerty samotné – 
všechno na minuty přesné, členové orchestru i celého 
týmu byli neuvěřitelně disciplinovaní,“ hodnotí celý 
průběh výjezdu ředitel JFO Peter Krajniak.

Žádné troškaření
Velká země, velké koncertní sály. U nás sál s tisí-

covkou nebo téměř třítisícovkou míst snad ani nee-
xistuje. V USA v každém větším městě. A nejsou to 
sály ledajaké – kvalitní architektura, kvalitní akustika. 
A do místečka vyprodané. „Hodně odlišná je v USA 

informovanost a reklama. S mírou, v jaké prezentovala 
naše vystoupení a lákala na ně, se u nás těžko setkáte. 
Hodinu před koncertem se konají dokonce besedy 
o všem, co se daný den bude hrát,“ doplňuje šéfdi-
rigent orchestru Theodore Kuchar. Filharmonici však 
nenechali nikoho na pochybách – „…každý následu-
jící koncert byli lepší a lepší, moc jim za to děkuji,“ 
zhodnotil výkon orchestru šéfdirigent.

publikum je jiné
A jaký je rozdíl? „Jsou daleko spontánnější, tles-

kají i mezi jednotlivými větami daného díla, nejen 
na závěr, jak je zvyklé naše koncertní publikum,“ 
vysvětluje ředitel Krajniak. Orchestr sklidil i něko-
lik „standing ovations“, tedy „děkovaček“ vestoje. 
„Česká hudba je světová hudba a má všude velký 
ohlas, hráli jsme však i cizí autory, které máme 
v repertoáru,“ vysvětluje Theodore Kuchar. A kon-
certní mistr Pavel Doležal dodává: „U Dvořákovy 
Deváté, konkrétně světoznámé části Largo, jsem při 
koncertu na Floridě, kde byli v publiku převážně 
senioři, viděl v prvních řadách i slzy v očích poslu-
chačů, Dvořáka Američané totiž považují tak trochu 
za „svého“ skladatele, když u nich působil.“ Velký 
znak Ostravy vystavený při každém koncertu však 
přesvědčivě dokazoval, které město má tak skvělé 
těleso.

,Smažák‘ po americku
Poslední koncert v Sacramentu přinesl i milé pře-

kvapení. Pro závěrečný raut chtěli američtí hostitelé 
připravit něco typicky českého. Z internetu nastu-
dovali, že je to smažený sýr s tatarskou omáčkou. 
Vyrobená domácí ,tatarka´prý byla úžasná, sýr jakby-
smet. I tak jednoduše lze poměřovat ocenění a poděko-
vání za kumšt světového formátu.  (ok)

Koncertní sály, ve kterých Janáčkova filharmonie Ostrava hostovala, mají velkolepou atmosféru
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jan Saudek v chagallu
Jedna z nejvýznamnějších i nejkontroverz-

nějších osob české kultury Jan Saudek se před-
staví svými fotografiemi a obrazy v autorské 
výstavní síní v ostravském Chagallu. Vernisáž se 
uskuteční 30. dubna v 17 hodin, výstava potrvá 
do 10. června.

Zajímavé návštěvy slavných
Pod tímto titulem vydalo Ostravské muzeum 

za podpory města pozoruhodnou knihu, jejímž 
autorem je muzejní historik Jaromír Dlouhý. 
Kniha nabízí více než dvě stě jmen osobností, 
které se historie města „dotkly“ svou návště-
vou či pobytem v průběhu let 1267–1989. Kdo 
všechno byl v Ostravě? Buffalo Bill, Destinová, 
Friml, Gottwald, Hašler, Chruščov, Jilemnický, 
Kokoschka, Kvapilová, Laudon, Voskovec, 
Vrchlický…a další známá jména. Herci, politici, 
dobrodruzi, skladatelé – ode všeho trochu. Kniha 
je k dostání v Ostravském muzeu, jedná se však 
o možném prodeji v některých knihkupectvích.

Další nová galerie
Střední odborná škola Ahol v Ostravě-

Vítkovicích a výtvarná skupina In Signum ote-
vřely 31. března výstavu Návraty a zároveň tak 
slavnostně posvětily vznik nové galerie v dané 
škole. Hlavním představitelem současné výstavy 
je Karol Hercík, akademický malíř a učitel 
na ZUŠ v Ostravě-Hrabůvce. Jeho díla nabí-
zejí netradiční grafické kombinované techniky. 
Výstava je otevřena do konce dubna.

Zdarma do Akordu
V rámci oslav 50. výročí otevření kulturního 

domu Akord v Ostravě-Zábřehu nabízí toto zaří-
zení v pestrém programu i některé akce zdarma. 
V dubnu je to představení pohádky „O Balynce, 
dobrém štěněti“ ve středu 22. dubna, v neděli 26. 
dubna pak Akord zve na Den otevřených dveří 
s překvapením.

popelka je poslední v sezoně
Živé přenosy představení z Metropolitní 

opery v New Yorku v divadelním sále ostrav-
ského domu kultury končí 9. května Rossiniho 
operou Popelka. Přenosy si už získaly v Ostravě 
nadšené publikum. Nová sezona začne 10. října 
Pucciniho operou Tosca, dále nabídne tituly těch 
nejslavnějších oper, budeme naše čtenáře včas 
informovat.

Ostrava se baví
Pod tímto titulem se 29. května už popáté 

uskuteční kulturně-charitativní akce v ost-
ravské hale Sareza. Akce je určena především 
dětem z dětských domovů a stacionářů z celého 
Moravskoslezského kraje, záštitu nad ní převzal 
náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Zvána je 
však i široká veřejnost, která může dětské pu-
blikum podpořit. Letošní vystoupení nabídne 
například skupinu Maxim Turbulenc, Michala 
Nesvadbu, skupinu ABBA Revival či Těžký 
Pokondr, to, co mají děti rády.

Májová plesná podvanácté
Mezinárodní folklorní festival Májová Plesná 

začne letos 30. dubna stavěním májky a bude 
pokračovat v sále Domu dětí a mládeže. Prvního 
května dopoledne projde krojovaný průvod 
celou Plesnou, odpoledne začne hudební pro-
dukce dechovkou v areálu u domu dětí. Přijedou 
i slovenské soubory, zvláštní pozornost bude 
letos věnována dětským souborům. Pro milov-
níky folkloru je to každoroční lahůdka.

co, kdy, kde ve městě

I taková pohoda bývá na dnes už světoznámém festivalu Colours of Ostrava, když se ovšem počasí vydaří

Oskar Niemeyer: kostel

colours of Ostrava již poosmé
Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava 

se letos uskuteční už poosmé ve dnech od 9. do 12. 
července. Kromě tradičních dvou festivalových areálů 
na Černé louce a Slezskoostravském hradě se i další 
místa v centru od evangelického kostela, přes náměstí 
až po kluby Templ či Fabric zaplní hudbou i příznivci 
tohoto festivalu. Do programu přibyla další velká 
jména současné světové hudební scény.

Vůbec poprvé přijede do České republiky jaz-
zově-popový klavírista a zpěvák Jamie Cullum, který 
je přes svůj mladý věk držitelem mnoha prestižních 
hudebních cen (nominace na Grammy, British Awards 
či na Zlatý Globus). Své desky prodává po milio-
nech, vystupoval například s Massive Attack, Herbie 
Hancockem, Stevie Wonderem, Radiohead, Eltonem 
Johnem a dalšími. Speciální představení si u něho také 
objednala britská královská rodina. „Dlouho jsem se 

o Jamieho Culluma snažila. Jeho koncerty jsou obrov-
skou podívanou, nemá problém pustit se do hip hopu, 
rád využívá beatbox a ke klavíru si nechává postavit 
buben se šlapákem a speciálními efekty,“ říká ředitelka 
a dramaturgyně festivalu Zlata Holušová.

Velkou událostí se také stane koncert Davida Byrna, 
bývalého frontmana Talking Hrade. 

Z českých kapel jsou zatím v programu například 
Eternal Seekers s Lenkou Dusilovou (čerstvá držitelka 
Anděla za tento projekt), Tata Bojs, David Koller, 
Švihadlo, Věra Špinarová, Monika Načeva, Michal 
Pavlíček, Mňága a Žďorp či Vypsaná Fixa. Na fes-
tivalu opět nebudou chybět ani divadelní předsta-
vení (Besídka Divadla Sklep), ale také diskuse, filmy 
v kinokavárně, workshopy i dětský svět.

Festival finančně podporuje město Ostrava, koná se 
pod záštitou primátora Petra Kajnara.  (hb)

Galerie představuje
architekturu budoucnosti

Vstupenky jsou již v prodeji

Bájný stařec, tak mnozí nazývají architekta Oskara 
Niemeyera, který se v prosinci dožil 101 roku. Tento 
legendární tvůrce futuristických projektů se výrazně 
podepsal na tváři hlavního města Brazílie – Brasilia. 
Odvážné konstrukce a ušlechtilé tvary pozdně moder-
nistické architektury zůstávají v paměti kohokoli hned 
po prvním pohledu. Tvary, které nelze zapomenout.

Niemeyer se svými spolupracovníky vyjádřili 
ideu Brazílie jako moderního mladého státu oriento-
vaného na budoucnost. Náměstí tří mocí, prezident-
ský palác, parlament a senát, palác vrchního soudu, 
městské muzeum i další pozoruhodné stavby učinily 
z hlavního města Brasilie neopakovatelné místo. 
Výstava čtyřiceti fotografií Niemeyrových staveb 
je otevřena v ostravské Galerii výtvarného umění, 
potrvá do 17. května. Takovou lahůdku by si nikdo 
neměl nechat ujít.  (k)

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, 34. 
ročník, začne 20. května zahajovacím koncertem 
v Domě kultury města Ostravy. Janáčkovu Sinfoniettu 
a Rachmaninovův Koncert pro klavír a orchestr č. 2 
zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod tak-
tovkou Leoše Svárovského s vítězem klavírní Chopinovy 
soutěže Dang Thai Sonem. Dalších pětadvacet koncertů se 
uskuteční v Ostravě, Frýdku-Místku, Kravařích, Krnově, 

Ludgeřovicích, Opavě a Třinci. Je nesnadné vyjmenovat 
všechny skvělé orchestry a sólisty, kteří se sjedou z celého 
světa. Dodejme snad, že mezi hosty nebude chybět 
slavná česká mezzosopranistka Magdaléna Kožená, která 
vystoupí v červnu v ostravském evangelickém kostele.

Objednávky vstupenek se zadávají už od ledna, vstu-
penky na koncerty přímo v prodeji pokladen jsou od 15. 
dubna. Podrobný program na www.janackuvmaj.cz. (o)
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I když věta z titulku spíše provokuje, něco na ní je. 
Zatím nepatříme ke státům, které mají povinnou výuku 
cizích jazyků už na prvním stupni základní školy, jako 
je tomu například v severských zemích a jinde. A také 
nemáme vysoké školy, kde se přednáší „jen“ v cizím 
jazyce, například v angličtině či francouzštině, jak je 
tomu v Egyptě, kde však používání cizích jazyků bylo 
předurčeno historickými okolnostmi.

Přesto se úroveň jazykových znalostí u našich mla-
dých lidí výrazně zlepšuje. Stále ještě sice chybí dost 
kvalifikovaných učitelů jazyků, ale školy si poradí. 
Leckde mají zahraniční lektory, mnoho učitelů se 
rekvalifikovalo – prostě si státní zkoušku z cizího 
jazyka dodělali.

pouze anglicky, prosím
Na Střední umělecké škole, která sídlí 

na Poděbradově a Matiční ulici v Ostravě, začíná 
hodina angličtiny. V lavicích samé dívky – budoucí gra-
fičky, ilustrátorky a malířky. Paní učitelka Alexandra 
Šefránková mě představuje, anglicky se představuji 
osobně, jinak se tu nemluví. Je to hodina konverzace, 
na kterou si studentky připravily povídání o někte-
rých anglických reáliích, v jejich případě samozřejmě 
doplněné o vtipné kresby a ilustrace daného tématu. 
Umělecké školy mají výhodu – konkrétně profilované 
žáky, o to je jejich směrování snazší. Děvčata povídají, 
vzpomínají i zážitky z výletu do Anglie, hovoří přede-
vším o muzeích a galeriích. S chutí a nadšením. A také 
plynně. Občasnou chybičku v gramatice či výslovnosti 
učitelka opraví, společně se baví nad veselými kres-
bami. Na středoškolské studenty je úroveň znalostí 
angličtiny velmi dobrá, ti už se ve světě neztratí.

přizpůsobila se
Alexandra Šefránková vystudovala v Olomouci 

češtinu a ruštinu. Angličtinu si později přidala. Kdo 
jednou studuje jakýkoli cizí jazyk, další zvládá snad-
něji, protože má vžitou metodiku učení. Působila 
na někdejší ostravské chemické průmyslovce, poz-
ději na Hladnovském gymnáziu, posledních deset let 
se věnuje studentům umělecké školy. S velkým úspě-
chem. Nadšení pro věc i vstřícnost, s jakou přistupuje 
ke studentům i výuce, jsou na výsledcích patrné. 

Když redakce Prague Post vypsala už podruhé sou-
těž o nejlepšího angličtináře v ČR, šla do toho. S velkým 
balíkem malých publikací, které se studenty připravuje. 
Půvabné sešity dojmů z cest, jakoby deníčky, ilustrované 
studenty školy, pohádky, komiksy jsou vlastně maturitními 
pracemi žáků. Porotu zaujaly. Nejvíce však nadchl dvojja-
zyčný slovník pojmů z oborů, tedy grafiky, malby, ilustrá-
torství, fotografie, designu a keramiky, to vše se na škole 
studuje. Skvostné dílko ilustrované absolventkou Evou 
Gargašovou, která publikaci i její vazbu ručně(!) vyro-
bila. Slovník připravila učitelka. Tolik pozornosti žákům 
a studiu jazyků v konkrétním oboru určitě věnují málokde. 
Dobrý důvod hodnotit vyučujícího jako nejlepšího anglič-
tináře za školní rok 2007/2008.

Do ciziny bez problémů
Čtyřleté studium uměleckých předmětů zakon-

čené maturitou je lákadlem pro všechny mladé tvůrčí 

osobnosti. Jen míra talentu a pracovitosti posléze 
rozhodne o jejich uplatnění či úspěchu. Jsou-li však 
přímo ve svém oboru vzdělaní i jazykově, mají ote-
vřený celý svět. Už dnes z toho těží, protože škola 
udržuje partnerské kontakty se školami v Itálii, 
Anglii, Košicích, Německu… Mají společné výtvarné 
projekty. Například evropský projekt SOS Art zahr-
nuje ochranu památek a kulturního dědictví vůbec. 
Studenti partnerské školy v italské Pescaře připravili 
projekt rekonstrukce devastovaných bloků domů, své 
poznatky a návrhy ostravským kamarádům předsta-
vili.

Studium na této škole přitahuje, mnozí žáci dojíždějí 
z Přerova, Karviné, Olomouce, Lipníku, Hranic, 
Havířova, měli tu i studenta z Aše. Přejme jim ty nej-
větší úspěchy, s dobrým jazykovým vybavením si však 
každopádně na paní učitelku Šefránkovou vzpomenou 
v životě nesčetněkrát.  Olga Kubačáková

Alexandra šefránková z Ostravy byla vyhodnocena jako nejlepší angličtinářka v republice

Do you speak English? Ne, jsem z Čech
o lidech s lidmi

porubská škola ví,  
jak na evropské peníze

Multifunkční učebnu vybavenou nejmoder-
nějšími technologiemi otevřela Základní škola 
Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Učebna s počí-
tači a speciální tabulí, která vznikla díky peně-
zům z evropských fondů, bude sloužit autistickým 
dětem. Škola učebnu vybudovala z původní žákov-
ské knihovny. Vybavení stálo zhruba 600 tisíc 
korun, které škola použila z tříapůlmilionového 
grantu Evropského sociálního fondu. Ten se poda-
řilo získat na projekt „Otevřeme autistům cestu 
k lidem a poznání“, který má pomoci dětem s poru-
chou autistického spektra zařadit se do běžné 
výuky na základní škole. Základní školu, která je 
jednou ze tří v celé ČR, které mají speciální třídy 
pro autistické děti, v současné době navštěvuje 14 
takto postižených děti. Nová učebna bude dopo-
ledne sloužit autistickým dětem, odpoledne pak 
jako studovna a elektronická knihovna pro všechny 
žáky školy. (jk)

Alexandra Šefránková ukazuje zdařilý anglicko-český slovník, který měl u poroty takový úspěch

Nově vybavená učebna už plně slouží žákům školy  Foto: Jana Končítková
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V období středověku a počátku novověku byla 
čistota ulic a veřejných prostranství ve městech 
spíše výjimkou než pravidlem. Nejinak tomu bylo 
i v Moravské Ostravě, kde se až do 19. století větší 
část obyvatelstva věnovala zemědělství. V zadních 
traktech domů chovali měšťané hospodářské zví-
řectvo a hnůj byl běžně skladován ve velkých hro-
madách před domy v ulicích i na hlavním náměstí. 
Volně odtékající močůvka rozmáčela povrch praš-
ných, nedlážděných komunikací a často prosako-
vala i do studní s pitnou vodou, což mělo za násle-
dek četné epidemie tyfu a cholery. Ke znečišťování 
ulic docházelo samozřejmě i při vyvážení hnojiva 
na pole za městem na otevřených fůrách. Zadní 
trakty za domy a úzké boční uličky se ovšem často 
stávaly také skládkami nejrůznějšího nepotřeb-
ného harampádí, stavební sutě atp. Žádná jednotná 
regulace odstraňování domovního odpadu neexis-
tovala, předpisy se o tyto zdroje znečištění zají-
maly většinou pouze z hlediska prevence požáru 

(tak např. bylo nařizováno, aby hnojiště nebyla 
ohrazena prkny, nýbrž kamennou podezdívkou). 
Odpad měšťané odstraňovali zpravidla až na silný 
nátlak městského magistrátu, mnohdy nepomohlo 
ani to, zvláště, když mezi hříšníky býval i purk-
mistr. Přenesení dobytčích trhů ze slezskoostrav-
ského Kamence do Moravské Ostravy na konci 18. 
století tento stav ještě zhoršilo. Stáda skotu bývala 
hnána až do středu města, trhy se po dlouhá léta 
konaly na dnešním Masarykově a poté Smetanově 
náměstí (zvaném tehdy proto Svinský trh).

S rostoucí industrializací se v druhé polovině 
19. století přidal další znečišťovatel – těžký prů-
mysl. Koksovna Karolina byla vybudována i přes 
protesty městských radních prakticky v centru 
města, v místech dnešní Černé louky začala vyrůs-
tat mohutná halda, která se stala velkým zdrojem 
prašnosti. Desítky komínů železáren a chemic-
kých továren chrlily na město tuny popílku. 

Vedení města nemělo dostatečné páky, aby doká-
zalo přimět majitele průmyslových závodů ke snižo-
vání exhalací. Proto se zaměřilo alespoň na obecné 
zlepšení čistoty a komunální hygieny. Ulice byly 
ve středu města dlážděny nebo štěrkovány, trh 
na dobytek se přesunul dál od centra k nově budo-
vaným městským jatkám s povinnou ústřední 
porážkou, byla zahájena výstavba kanalizace. 
Městská rada začala opakovaně vydávat i vyhlášky 
(tzv. čistotní řády), jejichž cílem bylo omezit při-
nejmenším sekundární zdroje znečištění. Ze zprvu 
stručných materiálů o několika bodech z roku 1871 
se stávaly obšírné vícestránkové elaboráty, které 
velmi názorně odrážely nejrůznější problémy, jež 
bylo na tomto poli nutné řešit. Zapovídalo se sypání 
smetí a klepání koberců z oken, vymetání odpadků 
z domů na ulici, znečišťování veřejných prostran-
ství hnojem a výkaly, plivání na chodník, vytváření 
černých skládek stavební suti. Pamatováno bylo 
i na stránku estetickou, tak např. bylo zakázáno 
„ucpávati sklepní okna předměty buď zdravotním 
předpisům se příčícími nebo krasocit hrubě urážejí-
cími, jako mrvou, vazkou slámou, hadrami apod.“ 
V roce 1904 byla schválena také z dnešního hle-
diska kuriózní vyhláška, která zakazovala rozviřo-
vání prachu v ulicích a na veřejných prostranstvích 
dlouhými dámskými šaty s vlečkou. 

Ulice byly čištěny na obecní útraty zprvu jen 
po konání trhu a před nedělemi a svátky, na pře-
lomu 19. a 20. století již pravidelně každý den, vět-
šinou do sedmé hodiny ráno. Práce s tím spojené, 
tedy úklid ulic a veřejných prostranství, vývoz 
popela a fekálií, byly zpočátku zadávány formou 
výběrového řízení soukromníkům, avšak postu-
pem času převzalo město vše do své režie. Od 80. 
let 19. století byly zakupovány i kropicí a zametací 
vozy tažené koňmi, většinu práce však obstarávali 
metaři s dvojkoláky. Kupodivu ani po vzniku Velké 
Ostravy v roce 1924, kdy se plocha města mnoho-
násobně zvětšila, tomu nebylo jinak. Zpráva z roku 
1930 uvádí, že čistotu stotisícového města udržovalo 
115 dělníků s pomocí jednoho motorového a dvou 
koňských zametacích vozů, kromě nejužšího centra 
města (Masarykova náměstí a přilehlých ulic) však 
prováděli metaři všude úklid bez pomoci techniky. 
K odvozu smetí sloužila sice i tři nákladní auta, ale 
nadále hlavně koňské povozy, rovněž z 18 kropicích 
vozů byly jen dva motorové. Ve srovnání s dneš-
kem byla ovšem produkce domácího komunálního 
odpadu velmi nízká. Drtivá většina odpadků z pro-
vozu domácností (papír, kuchyňský odpad) skončila 
v kamnech, takže popelnice, rozmístěné v jednotli-
vých domech, byly skutečně především nádobami 
na popel a smetí po úklidu.  Jozef Šerka

Archiv města Ostravy

péče o čistotu města v minulosti

Kropicí vůz

Čisticí vůz
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4. PLAcHá – 3 roky stará fenka, 
kříženec německého ovčáka, černá se 
žlutými znaky. V polovině prosince 
byla přivezena z Ostravy-Martinova, 
kde se údajně několik dní potlou-
kala kolem nádraží. Jméno dostala po-
dle své plaché a nedůvěřivé povahy.
Potřebuje trpělivého majitele. Snese se 
i s druhým psem.

2. RENy – 1roční fenka, kříženec 
malého vzrůstu. Do útulku se do stala 
počátkem prosince z Ostravy-Zábřehu, 
kde byla uvázaná u stromu na ulici 
Gerasimovově. Byla trochu zane dbaná 
a zablešená. Je vhodná k aktivním li-
dem, je temperamentní, potřebuje hodně 
pohybu. Vhodná raději na zahrádku 
k rodinnému domu, může žít v rodině 
s dětmi.

3. DITA – 1,5 roku stará fenka, kříženec 
německého ovčáka a čs. vlčáka. Byla 
nalezena v Ostravě-Martinově, na ulici 
Zadní Padělky, kde vběhla do cizí za-
hrady. Na krku měla utržený provaz, takže 
byla zřejmě držena uvázaná u boudy. 
Na jejím chování je vidět, že dosud 
nepoznala toho správného pána. Je plachá, 
vystrašená, bojí se hluku a neznámých 
osob. Potřebuje velmi trpělivého člověka, 
který jí pomůže vrátit ztracenou důvěru 
v lidi. Není vhodná do bytu.

1. VANDA – 7měsíční fenečka, 
kříženec malého vzrůstu. Byla na-
lezena koncem listopadu minulého 
roku v Ostravě-Hrabůvce, na ulici 
Horní,kde pobíhala v silničním pro-
vozu. Je to mladá a učenlivá fenka, 
potřebuje vychovávat, učit se novým 
věcem a mít okolo sebe hodné lidičky.
Je vhodná i do rodiny s většími dětmi. 

1 3

ÚTULEk V OSTRAVĚ-TřEBOVicÍcH
NABÍZÍ DO DOBRÝcH RUkOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz 

Otevírací doba: 
úterý–neděle 10–17 hodin

Tradiční oslavy Dne ptactva se 
letos v ostravské zoo uskutečnily 
v neděli 5. dubna. Děti si mohly 
prohlédnout budky pro různé druhy 
ptáků i vyzkoušet si své znalosti 
v hádankách o zajímavostech z pta-
čího světa. „Osobně“ se seznámily 
se sovou pálenou a vyslechly si, jak 
o ni zoo pečuje. V daný den, kdy 
zoo navštívilo 10 tisíc lidí, měli 
opět zdarma vstup nositelé pta-
čího příjmení – sešlo se jich 641 – 
Sýkorové, Holubové, Červenkové, 
Špačkové i Dudci, ale také jiná 
ptačí příjmení.

Pokračují jarní námluvy. Tokají 
jeřábi, s rozpětím křídel okolo 2 

metrů. Vajíčka snášejí také čírky 
srpoperé, tokají (až vrčí) samci mor-
čáka bílého, který se v ČR vyskytuje 
vzácně na tahu nebo přezimuje. Čírky 
i morčáci patří mezi ohrožené druhy. 

Zoo vyhlásila soutěž pro neprofe-
sionální zpěváky do 18 let. Soutěžící 
(jednotlivci i skupiny) mají vymys-
let a nazpívat co neoriginálnější píseň 
pro tygří mláďata, která se narodila už 
loni, a na hudebním nosiči ji poslat 
do zoo nebo e-mailem ve formátu 
MP3. Uzávěrka je 31. května, další 
podrobnosti na info@zoo-ostrava.
cz. Vítězná píseň bude představena 
na slavnostním křtu tygřat v neděli 28. 
června v Zoo Ostrava. (šb)

Obědy nejen seniorům 

Hrad nabídne první pomoc

Armáda spásy, domov Přístav 
na Holvekově 38 v Ostravě-Kunčičkách, 
zajišťuje obědy seniorům i sociálně zne-
výhodněným občanům. Obědy si lze 
předplatit každý pátek, obědvat se dá 
přímo v jídelně nebo lze také odnést jídlo 
domů. Strava je kaloricky vyvážená, 

pestrá a odpovídá požadavkům zdravé 
výživy.Vaří se pouze jedno jídlo denně, 
jídelní lístek na týden je vyvěšen 
v jídelně. Cena oběda pro důchodce 
a sociálně slabé je 46 korun, pro zaměst-
nané 55 korun. Kontakt na hospodářku 
paní Ondrejovou je 596 237 151.

Záchranný tým Českého červeného 
kříže Ostrava pořádá 2. května druhý 
ročník akce Hrad žije první pomocí. Od 
10 hodin zájemcům nabídne ukázky 
práce policie, záchranářů, hasičů atd. 
Týmy budou soutěžit, odpoledne budou 

vyhlášeny výsledky. Součástí bude rov-
něž výuka poskytování první pomoci, pro-
hlídka vozidel záchranné služby i další 
techniky integrovaného záchranného sy-
stému v Ostravě. Akce se zúčastní i polští 
záchranáři.  (d)

Máte v bytech „mrtvé duše“?
Obvody i obce se potýkají se stejným 

problémem. Někteří lidé mají uvedenou 
adresu trvalého pobytu, ale ve skuteč-
nosti tam nežijí a mnohdy už na užívání 
bytu ztratili právo. Například porubská 
radnice proto apeluje na vlastníky bytů, 
aby takové „mrtvé duše“ co nejdříve 
odhlásili. „Družstva i soukromí majitelé 
bytů by měli prověřit, jestli právě u nich 
nemají nahlášený trvalý pobyt problé-
moví nájemníci. Pokud na ohlašovně 
požádají o zrušení trvalého pobytu tako-
vým osobám, mohou se vyhnout řadě 
nepříjemností,“ upozorňuje Zdeněk 
Pavlíček z odboru správních činností 
porubského úřadu. 

Majitelé bytů mnohdy vůbec netuší, 
že má na jejich adrese nahlášen trvalý 
pobyt ještě někdo další, kdo v bytě 
nežije. Často jde o důsledek nevyjasně-
ných partnerských a rodinných vztahů. 
Starší lidé například nechají byt někomu 
z příbuzenstva, ale na jejich adrese 
zůstane nahlášen syn nebo vnuk, který 
ale v bytě ve skutečnosti nežije. Pokud 
v bytě dotyčná osoba ve skutečnosti 

nežije a má zde pouze adresu trvalého 
pobytu, pak může vlastník bytu nebo 
i bytové družstvo písemně požádat úřad, 
aby údaj o místě trvalého pobytu zrušil. 
Jen loni porubská radnice vyřizovala 
těchto žádostí téměř čtyři sta.

Nejvíce žádostí o zrušení trvalého 
pobytu podobným osobám eviduje úřad 
po každých volbách. Lidé zjistí, že 
jim do schránky přijdou volební lístky 
na jméno člověka, který v jejich bytě 
nežije, a přicházejí na radnici situaci 
řešit. Totéž lze očekávat po blížících se 
volbách do Parlamentu EU. 

Úřad o žádosti majitele bytu zrušit 
místo trvalého pobytu těmto osobám, 
které v bytě nežijí, rozhodne ve správ-
ním řízení nejpozději do třiceti dnů. Pro 
složité případy, kdy je nutné předvo-
lat svědky, má vyhrazenou lhůtu šede-
sáti dnů. Osobu, která se ve skutečnosti 
zdržuje neznámo kde, pak zaeviduje 
ve svém sídle, tedy na úřadě. Lidí, kteří 
mají v kolonkách „trvalý pobyt“ uvede-
nou adresu například porubského úřadu, 
je nyní zhruba 1800. (jk)

Tokají jeřábi, jejichž  rozpětí křídel má okolo 2 metrů.

Vymyslíte píseň pro tygříky?

2 4
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krátce ze sportu

Gól pět vteřin před koncem!

BESEDA NA BAZALEcH. Ve čtvrtek 9. 4. se 
na stadionu Bazaly konala beseda s vede-
ním FC Baník a jeho příznivci. Náměstci 
primátora Zdeněk Trejbal a Lubomír 
Pospíšil se shodli na tom, že výtržnosti 
při výjezdech Baníku na cizí stadiony 
stavějí město do špatného světla. Pokud 
by tyto excesy pokračovaly, radnice by 
musela podporu klubu, na jehož činnost 
vynakládá ročně 16 mil. korun, přehod-
notit. Do diskuse se zapojili představitelé 
managementu FC Baník i fanoušci slez-
skoostravského klubu. Beseda by měla 
mít brzy další pokračování.   

cHALLENGER ATp. Ve dnech 25. 4. 
až 3. května proběhne na kurtech 
v Komenského sadech 6. ročník teniso-
vého turnaje PROSPERITA Open 2009, 
hraný v rámci okruhu ATP Challenger 
Tour. Největší hvězdou by měl být fina-
lista Australian Open 2006 Kypřan 
Marcos Baghdatis. Kromě něj se diváci 
mohou těšit na Slováka Hrbatého, 
Darcise, O. Rochuse (oba Belgie) nebo 
Čechy Mináře, Rosola, Vaňka aj. Pořádání 
turnaje finančně podpořilo, jako jeden 
z hlavních partnerů, město Ostrava. 

cHOTAš jE BOjOVNÍk. Mistrovství ČR 
ve volném stylu, kterého se v Ostravě 
zúčastnilo 114 zápasníků z 21 klubů, při-
neslo domácím borcům dvě zlaté medaile. 
První vybojoval ve váze do 55 kg Josef 
Počárovský ze Sok. Ostrava, ze druhé 
se radoval Vratislav Chotaš ze Sok. 

Vítkovice. Ten zápasil v hmotnosti 
do 96 kg, nicméně do ME v Litvě musel 
jít s váhou dolů. Ve Vilniusu obsadil 
v kategorii do 84 kg 15. místo.

cENA pRO BOXERA. Porubská rad-
nice ocenila 16letého boxera Ondřeje 
Schildera. Žák 9. třídy ZŠ na Dětské 
ulici vybojoval titul vicemistra ČR 
kadetů. Talentovaný sportovec je čle-
nem Boxing Clubu Poruba, kterému 
místní radnice poskytuje prostory k tré-
ninku a podporuje jej finančně. 

cRAZY AEROBik. Ostravský Crazy aero-
bik 2009 se koná v neděli 26. 4. ve spor-
tovní hale Sareza na Hrušovské ulici. 
Vypsány byly čtyři mládežnické věkové 
kategorie (od 8.30). Pro každého, kdo 
si chce aktivně zacvičit, bude od 13.30 
hod. připraven tříhodinový Dance mara-
tón. O akci s záštitou města Ostravy 
více na www.fitfun.cz.

škOLÁci SpORTUjÍ. Ostravsko bez 
předsudků 2009 je název akce konané 
v rámci sportovně-sociálního projektu 
prevence kriminality Sport bez před-
sudků. Nabízí žákům ZŠ možnost 
aktivně se seznámit s vybranými spor-
tovními odvětvími. Po dni věnovanému 
bezkontaktnímu ragby (16. 4.), budou 
náplní druhého prezentačního dne 
(30. 4., 10-14) na městském stadionu 
ve Vítkovicích atletika a softball. Velký 
sportovní den proběhne 11. 6. (vi)

Zdeněk Sláma (vlevo v červeném dresu) otevírá skóre zápasu ČR-Chorvatsko (3:2) 

Od 19. do 22. března byla hala Sareza 
dějištěm dvou významných evropských 
sportovních akcí, nad kterými převzalo 
záštitu město Ostrava. V sobotu diváci 
viděli vyvrcholení Poháru České tele-
vize v házené, jehož hlavní část pro-
běhla v Karviné. Házenkáři Česka 
porazili mistry Evropy Dány 24:22 

a v celkovém pořadí turnaje skončili 
druzí za Slovinskem. V dalších dnech 
bojovali na porubské palubovce futsa-
listé v kvalifikaci na mistrovství Evropy 
2010 v Maďarsku. Našim zajistil v závě-
rečném zápase s Chorvatskem (3:2) 
postup na šampionát pět vteřin před kon-
cem kapitán týmu Martin Dlouhý!  (vi)

VÝZVA PRO ŠKOLY
Statutární město Ostrava vyzývá ředitele základních škol 

zřizovaných obvody města, ředitele soukromých a církevních 
základních škol a ředitele víceletých gymnázií na území města 

Ostravy k podání návrhů na ocenění žákovských osobností 
a žákovského kolektivu u příležitosti Dne dětí 2009.

Kriteria pro hodnocení návrhů:
1.  Ocenění může získat žák (student) s trvalým pobytem na území 

města Ostravy, navštěvující základní školu, zřízenou obvodem 
města, nebo soukromou a církevní základní školu na území města 
nebo nižší stupeň víceletého gymnázia na území města.

2. Ocenění je udělováno ve 2 kategoriích:

I. žákovská osobnost
-  Prokázání statečnosti v mimořádné situaci.  

Záslužný čin – chrabrý čin. 
-  Pomoc blízké osobě (spolužák, rodinný příslušník) v mimořádné situaci. 
-  Výjimečné dovednosti (v oblasti kultury, sportu, výjimečné studijní 

výsledky v soutěžích celoměstského, krajského, celostátního 
charakteru v předmětech – JČ, M, F, D apod.). 

II. žákovský kolektiv
-  Výrazná aktivní reprezentace města (žákovský kolektiv musí 

provozovat činnost prostřednictvím základní školy). 
-  Mimořádná činnost třídního či školního kolektivu.

Návrhy lze podat na příslušných formulářích, které jsou na
www.ostrava.cz/magistrat/odborymagistratu/odborskolstvi.

Navrhovatelé (ředitelé škol) doručí návrhy na ocenění žákovské 
osobnosti a žákovského kolektivu na formulářích poštou nebo  
e-mailem na adresy: Magistrát města Ostravy,
Odbor školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo 
mslovencikova@ostrava.cz.

Termín: 27. dubna 2009

Na první tiskové konferenci přesně 
69 dnů před lehkoatletickou Zlatou tre-
trou ohlásili pořadatelé jméno nového 
ředitele mítinku. Stal se jím nejlepší 
oštěpař světové historie Jan Železný. 
Za přítomnosti náměstků primátora 
Zdeňka Trejbala a Lubomíra Pospíšila 
byla oficiálně oznámena změnu názvu 
závodu na Zlatá tretra Ostrava.  

Jak náměstek Trejbal podtrhl, město 
považuje značku Zlatá tretra za vyni-
kající produkt, který Ostravu zviditel-
ňuje po celém světě. Informoval také 
o navýšení finanční dotace na pořá-
dání Tretry na letošních 7,5 milionu 
korun. Představil mimo jiné plány 

na rekonstrukci vítkovického stadionu, 
který má sloužit především pro atletiku. 
Po Zlaté tretře 2010 má začít výstavba 
kryté tribuny v místě dnešních betono-
vých ochozů na stání tak, aby mohla 
Ostrava pořádat o rok později nejen tra-
diční mítink, ale také ME atletů do 23 
let. Po modernizaci by měl mít stadion 
kapacitu přes 13 tisíc diváků.

Ve středu 17. června uvidíme ve  
Vítkovicích plejádu hvězd světové atle-
tiky. Třeba výškařku Blanku Vlašičovou, 
oštěpařku Barboru Špotákovou, překáž-
káře Dayrona Roblese, mílařku Pamelu 
Jelimovou aj. Pořadatelé usilují také 
o start sprintera Usaina Bolta.  (vi)

Zlatá tretra je ostravský klenot

Legendární oštěpař Jan Železný se zdraví s náměstky primátora Ostravy Zdeňkem 
Trejbalem (vpravo) a Lubomírem Pospíšilem.
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Slavnostní setkání u příležitosti 
Dne učitelů se konalo 26. března 
v Radniční restauraci. Město Ostrava 
na základě čtyř desítek návrhů zři-
zovatelů, ředitelů a pedagogických 
kolektivů ocenilo 15 pedagogů mateř-
ských a základních škol ve dvou kate-
goriích – Výrazná pedagogická osob-
nost roku a Ocenění za dlouholetou 
tvůrčí pedagogickou činnost.

Všichni ocenění pedagogové 
obdrželi od náměstka primátora 
Lukáše Ženatého finanční odměnu, 
pamětní list, květiny a také grafický 
list Terezy Smetanové. „Blahopřeji 
všem učitelům a především všem oce-
něným za jejich činnost ve školství. 
Je to práce nelehká a kdo to neví, tak 
nežije tady mezi námi,“ dodal náměs-
tek primátora.

Výraznou pedagogickou osobností 
roku se také stal Radim Motyčka, 
ředitel Základní školy Chrustova 
ve Slezské Ostravě. V pozici ředitele 
je výborným manažerem, jeho dlou-
hodobým zájmem je využití výpo-
četní techniky ve výuce. Snahou 
Radima Motyčky je také zapojit co 
nejvíce žáků do mimoškolní činnosti. 
Každoročně se ve škole konají tra-
diční akce – jablečný den, sportovní 
vánoční turnaj, květinový bál, cyklo-
závody na Landeku, vánoční a veli-
konoční dny. Součástí slavnostního 
odpoledne bylo vystoupení Heidi 
Janků. (hb)

Výrazná pedagogická osobnost roku

 1.   Libuše Přikrylová  
Základní škola Hrabůvka, Provaznická 64

 2.  Radim Motyčka  
Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418

 3.  Zdeňka Halakucová  
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082

 4.  Milena Walderová  
Základní škola Poruba, Porubská 831

 5.  Zuzana Čerkovská  
Středisko volného času Korunka, Mariánské Hory

 6.  Šárka Beranová  
Mateřská škola Výškovice, Staňkova 2

Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
 7.  Ludmila Mokrá  

Základní škola Poruba, Porubská 832
 8.  Jaroslav Skoumal  

Základní škola Mariánské Hory, Gen. Janka 1208
 9.  Dagmar Gazdová 

Základní škola Muglinov, Pěší 1/66
10.  Vlasta Henchozová 

Základní škola waldorfská Ostrava, Gen. Píky 13B
11.  Libuše Haasová  

Základní škola Radvanice, Trnkovecká 55
12.  Radana Hertvíková  

Základní škola Vítkovice, Šalounova 56
13.  Jarmila Bystroňová 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A
14.  Marie Voglová 

Mateřská škola Poruba, Nezvalovo nám. 856
15.  Drahomíra Miturová  

Mateřská škola Výškovice, Staňkova 2

pedagogové převzali ocenění


